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PERSPEKTIVNI TURISTIČNI PROGRAM CELJA
Na eni prihodnjih sej bo 

Olepševalno in turistično društvo 
obravnavalo osnutek celjskega 
perspektivnega turističnega pro
grama. V zvezi s tem želimo na
pisati nekaj misli, odnosno na
šteti nekatere turistične objekte, 
ki jih bo Celje potrebovalo.

Naj začnemo s cestami. Nova 
velika avtomobilska cesta, ki bo 
tekla severno nad mestom bo 
imela na naš turizem pa tudi na 
gospodarstvo našega mesta do

ločen vpliv, pa tudi slabe in do
bre lastnosti. Marsikdo, ki se je 
zdaj ustavil v Celju, bo po novi 
cesti odbrzel naprej:. Posebno 
važna sta oba priključka, gosti
šče in motel pa bo treba verjet
no graditi že ob avtomobilski ce
sti. Med ostalimi objekti, ki so 
pomembni za razvoj turizma naj 
omenim predvsem veliko dvora
no, ki jo Celje nujno potrebuje, 
večjo samopostrežno restavracijo 
v mestu, še en kopalni bazen, ko

pališče, zimsko kopališče, urejen 
mestni park, nadalnjo izgradnjo 
drsališča, vzdrževane nasade, ob
novljeno cesto na Stari grad, ki 
bo prenesla avtobuse, dokončno 
adaptacijo Starega gradu, obno
vitev Celjske koče rekreacijska 
in športna igrišča, itd. Predvsem 
je potrebno velikopoteznejše ur
banistično urejanje našega me
sta na širšem prostoru in ne s 
koncentracijo prometa in vse tr
govine v ožjem središču' mesta.

Naj ne pozabimo tudi na rešitev 
celjskih komunalnih problemov: 
vode, kanalizacije, telefona, lo
kalnih cest, parkirišč, onesnaže
nega ozračja, garaž, ureditev 
prometa in še kaj.

S temi mislimi želimo samo 
odpreti razpravo, da bi lahko do 
konca leta sestavili premišljen in 
dober program turističnih objek
tov in naprav, ki bi naj bili zgra
jeni v sledečih desetih letih.

Rado Jenko
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Čeravno v Celju o gradnji hi

tre avtomobilske ceste Maribor- 
Celje-Ljubljana-Gorica ni bilo 
razen ene v organ. Del. univerze 
posebnih razprav, vendarle ne 
moremo reči, da bi bilo Celje 
v tej zadevi ravnodušno. S spre
jemom ustreznega zakona in po
stavitvijo roka, da mora biti o- 
dsek Hoče — Levec do konca le- 
1973 nared, je zanimanje še po
raslo. Znano je da mora biti le
tos izdelan glavni projekt, pri
bližuje pa se tudi čas pričetka 
gradnje.

Trasa mimo Celja skozi se
verni del mestnega območja - je 
znana in nesporna. Trnovelj se 
ne bo mogla v celoti izogniti, od
cep za Celje bo na Mariborski 
cesti, približno 500 m severno od 
šole, tudi zgornjo Hudinjo bo 
prerezala in se dotaknila Ostrož
nega, vendar pa ugodnejše trase 
verjetno ni mogoče najti. Nere
šena je še trasa po Savinjski do
lini, kar deloma zadeva tudi Ce
ljske interese.

Prvotni predlog je bil, da bi 
hitro cesto speljali tako, da bi 
bil pred Levcem, t. j. na vzhodni 
itrani, odcep za mesto, nato pa 
bi cesto potegnili ob Savinji proi- 
ti Žalcu in Šempetru. Ta trasa 
se zdi najkrajša in najbolj na
ravna. Proti tej trasi so' pripombe 
da so v tem primeru v nevarno
sti vodni viri v Medlogu, da so 
potrebni visoki nasipi zaradi mo
rebitnih povodenj, da je ob Sa
vinji pogostoma megla in da bi 
cesta onemogočila razvoj rekrea
cijskega področja ob Savinji pri 
Šempetru. Omenjajo tudi pristo
pe k Savinji, ki bi bili v tem 
primeru redki in nizki.

Tisti, ki so bolj naklonjeni 
severni trasi po obronkih Savi
njske doline, menijo, da bi bilo 
vzdrževanje severne trase cenej
še, da bi bila gradnja cenejša 
in da bi cesta potekala zunaj 
področja, ki ga najbolj pogosto
ma pokriva megla. Slaba stran 
za Celje pa je, da bi v tem pri
meru dostop na hitro cesto ne 
bil v Levcu, temveč v Arji vasi 
torej približno šest kilometrov iz 
Celja. Tretja varianta pa je, da 
bi hitra cesta kmalu za Levcem 
prečkala Savinjo in bi jo poteg
nili po desnem bregu Savinje 
Savinjska dolina bi v tem pri
meru ostala najbolj celovita. Sla
ba stran te variante pa je med 
drugim ta, da bi cesta potekala 
bolj po senčni strani.

Kako se bodo odgovorni od
ločili, katere vidike bodo upo

števali bolj in katere manj, za 
zdaj ni mogoče reči. Vsekakor ne 
bo odveč, če prizadeti lahko po
vedo svoje mnenje in vplivajo 
na končno rešitev, da bo treba 
pri izbiri tra&e upoštevati eko
nomske vidike, pa tudi mimo ur
banističnih in estetskih rešitev 
ni mogoče.

Vprašanje, ki nas v zvezi s 
hitro cesto še posebej zanima, je 
kaj lahko od nje pričakuje
mo, kakšen vpliv bo imela na 
turistična in gospodarska gibanja 
v Celju in bližnji okolici. Bo pri
peljala v Celje več turistov, več 
kupcev in izletnikov? Ali pa bo 
morda prav nasprotno? Tu se 
velja zamisliti.

INTEGRACIJA
O integraciji celjskega gostin

stva govorimo že 10 let, vendar 
do lani brez vsakega uspeha. V 
minulem letu se je le začelo, le
tos pa se integracijski proces na
daljuje. Zdi se nam, da bodo po
stopoma nastala štiri močna pod
jetja. Prvo je hotel Celeia s pri
druženo restavracijo Kladivar in 
Celjsko kočo. Čujemo, da se jim 
bo priključilo še gostinsko pod
jetje grad Štatenberg. Še v letoš
njem letu se bo vključil v to 
združenje novi turistični center 
Golte, tako da bo to podjetje v 
okrilju Izletnika preseglo vsaj eno

daljave. Pol ure vožnje do Mari
bora in morda nekaj minut več 
do Ljubljane bo v precejšnji me
ri vplivalo na to, kam bomo šli 
kupovat, kam na izlete in ne na
vsezadnje kam bomo peljali na 
trg.

Hitra cesta bo torej zelo o- 
lajšala prometno povezavo pred
vsem na daljše razdalje, nedvo
mno bo tudi povečala promet — 
tovorni in tujski. Že s tega vi
dika je gospodarsko gotovo po
membna. Toda pomembna je tu
di druga plat za Celje mogoče 
še bolj. Mislim na spremljajoče 
objekte ob cesti, na motele, na 
izpeljavo odcepov do zanimivih 
krajev in postojank, na to, kako 
bomo znali na te objekte opozo-

CELJSKEGA
milijardo prometa, kar je dovolj 
za solidno organizirano gostin
sko poslovanje z možnostmi raz
širjene reprodukcije. Drago novo 
podjetje bo nastalo v okviru 
kmetijskega kombinata Žalec in 
bo obsegalo sedanjo samopostrež
no restavracijo Gaberje in novo 
samopostrežno restavracijo, ki bo 
zgrajena še letos nasproti tržni
ce. Tretjo skupino predstavljajo 
gostinski obrati trg. pod j. Merx, 
ki obsegajo za zdaj sodoben es
presso v mestu, restavracijo Sta
ri grad, hotel na Ravnah, čuje
mo pa tudi, da bo Merx sofinan-

riti in jih za ta namen pripra
viti. Na te reči bomo morah mi- 
shti že med gradnjo in ne šele 
potem, ko bo- cesta že tu. Tudi 
tega dela bi se morali lotiti na
črtno. Predvsem glede tega že
limo, da se odgovorni posvetu
jejo s turistič.nimi delavci.

Ob koncu bi se rad ustavil 
še ob mnenju, da bi bilo morda 
za Štajersko dovolj, ko bi za 
začetek zgradili le dvo in ne šti
ripasovno cesto, češ da na Šta
jerskem promet še ni tako gost.

Iniciatorji tega predloga iz
hajajo iz morebitnih finančnih 
težav. Tak predlog pa je za nas 
nesprejemljiv. Če štiripasovnice 
ne bo takoj, je še dolgo ne bo.' 
Promet med Mariborom in Lju
bljano je manjši kot naprej pra
ti Postojni med drugim tudi za
radi tega, ker se današnje kata
strofalne ceste marsikdo izogib
lje. Glede denarja bi lahko zapi
sali le to: če ga ni in ga ne bo. 
čemu potem Gorenjci, ki imajo 
dosti boljše ceste kot Štajerci, že 
sedaj tako hitijo s svojim pre
dlogom, da bi zgradili še gore
njsko hitro cesto. J. Volf

Op. uredništva
Janko Volf nam je v tem 

članku lepo nakazal vso prob
lematiko v zvezi z novo avto
mobilsko cesto. Medtem nam je 
znano tudi še to, da bo lokacija 
za parking in obcestno gostišče 
nekje za Golovcem, kar je pri
memo. Že danes opozarjamo na 
to, da ne bi pozabili na ukrepe, 
ki so potrebni, da Celje ne bo 
postalo mrtvo mesto. Vztrajamo 
tudi pri boljšem vzdrževanju se
danjih cest. Pa še to: Cesta naj 
bo od mestnega jedra premak
njena kolikor mogoče proti se
veru, da bo imelo mesto čim več 
prostora za svoj nadaljnji razvoj.

GOSTINSTVA
ciral gradnjo motela ob Ljubljan
ski cesti. Tako nam ostane kot 
četrta skupina — razdrobljeno 
celjsko klasično gostinstvo', ki se 
drži v glavnem še iz bivše Jugo
slavije podedovanih lokalov (Ev
ropa, Ljudska restavracija, Na- 
Na, Zvezda, Branibor in Majol- 
ka). Ko bi se ta podjetja združi
la, bi dobili še četrto skupino in 
s tem zaokroženo ter solidno ce
ljsko gostinstvo. Nedavno sta se 
združili podjetji Ojstrica in Bra
nibor, kar je spet korak naprej. 
Kako se bo ta proces nadaljeval 
pa bomo videli.

Hitra cesta bo zelo skrajšala

Center starega Celja s hotelom Evropa ima na tej sliki velemestni 
videz pa tildi sicer je lep in zanimiv Foto: Viktor Berk



Celje nujno potrebuje 
primerno veliko dvorano

Turistične in celjske novice
100.000 obiskovalcev so lani našteli 

na celjskem Starem gradu. To je doslej 
največ, pred vojno jih je bilo okoli 
10.000, pred petimi leti pa 50.000. Tako 
je postal Stari grad eno najbolj obisko
vanih izletišč v Sloveniji.

Motel ob Ljubljanski cesti bosta pri
čela graditi letos avto-moto društvo Slan
der iz Celja in podjetje Merx. Poleg tuj
skih sob bodo v motelu še garaže, mo
derno manjše gostišče, avtomobilski ser
vis ter pisarna avto-moto društva Slan
der.

Gradnjo Tehnomorcatorjeve veleblagov
nice na nekdanjem parkirnem prostoru 
v Gubčevi ulici lepo napreduje. Nove 
blagovnice bomo sicer zelo veseli, glede 
lokacije pa smo še vedno mnenja, da je 
bila napačno izbrana in da bomo zaradi 
tega imeli še veliko težav v mestnem 
prometu in s parkirnimi prostori.

Število nočitev v Celju je bilo v letu 
1968 približno enako številu v letu 1967. 
Lani je bilo v Celju 27.079 domačih in 
13.458 inozemskih nočitev, torej skupaj 
40.537. Če te podatke analiziramo, bo
mo ugotovili, da je število domačih no
čitev v porastu, inozemskih pa v padcu. 
Oba celjska hotela sta dosegla lani do
bre finančne uspehe.

Prospekt Celja je že v tisku. Obsegal 
bo 6 strani v kvalitetnem šestbarvnem 
tisku. Sredstva za tisk prospekta sta za
gotovila sklad za pospeševanje turizma 
pri celjski občini in naše društvo. Nakla
da bo 100.000 izvodov, tiska ga pa pod
jetje Celjski tisk, ki je zagotovilo zares 
kvalitetno izvedbo. V tisku je tudi pro
spekt celjskega turističnega območja, ka
terega tisk je omogočil republiški sklad 
za turistično propagando pri Gospodar
ski zbornici SRS in nekatere celjske go
spodarske organizacije.

Gbčn! zbor Celjske turistične zveze je 
bil v petek 18. aprila v salonu hotela 
Celeia ob odlični udeležbi. Osrednja toč
ka občnega zbora je bil perspektivni 
program za razvoj turizma na celjskem 
turističnem območju. Prisotni so tudi so
glasno sklenili, da mora celjska turistič
na zveza ostati in nadaljevati svoje do
sedanje nadvse uspešno delo. Ker je bi
la redakcija našega lista zaključena že 
15. marca, smo lahko v to številko vklju
čili samo to kratko poročilo.

Otroška maškarada, ki jo je priredilo 
naše društvo na pustno nedeljo, je kljub 
izrednim vremenskim razmeram odlično 
uspela. Na prireditvi je bilo 150 mask 
in okoli 500 obiskovalcev, vse maske pa 
so bile nagrajene. Na prireditvi so so
delovali narodno-zabavni ansambel Kami- 
lo, vokalni kvartet Fantje iz Celja, akro
bat z žogo in učenci osnovne šole Pobi
le. Prireditev je pripravil društveni pri
reditveni odbor pod vodstvom ravnatelja 
Milana Gombača, vzorno pa jo je vodil 
prof. Zoran Vudier.

Godbo bodo imeli v letošnji sezoni v 
hotelih Celeia in Evropa ter na vrtih re
stavracij Kladivar in Koper.

V hotelu Evropa so letošnjo pomlad 
izvedli več adaptacijskih del. Preuredili 
so sanitarne naprave, izboljšali in na no
vo so izredno lepo opremili nekaj sob, 
nekatera dela pa so še v teku.

Gostišče Stari grad je lani vodilo na
še društvo v lastni režiji. Poslovanje go
stišča je bilo uspešno in aktivno. Ker 
sedanji predpisi ne dopuščajo, da bi vo
dili gostišče v lastni režiji, smo se od
ločili za obliko najema. Najboljši ponud
nik je bilo podjetje Merx, ki se je ob
vezalo, da bo dobro oskrbovalo gosti
šče, pripravljeno pa je sodelovati tudi 
pri investicijah. Za izletišče Stari grad 
pa bo še naprej, upamo, da še uspeš
nejše, skrbelo naše društvo.

Zimska služba je letošnje leto delala 
uspešno, spodrsnilo ji je samo pri de
cembrski odjugi. Vsekakor pa velja izre
či vsem, ki so v zimski službi delali in 
sodelovali, vse priznanje.

Nove barske prostore so odprli mese
ca februarja v hotelu Celeia. Prostor je 
lepo in sodobno urejen po zamisli arhi
tekta Hartmana in tehnika Peršiča in je 
gotovo eden najlepših tovrstnih zabavišč 
v državi. Vodstvu podjetja Izletnik in 
hotela Celeia izražamo ob otvoritvi tega 
pomembnega turističnega objekta vse pri
znanje. Strinjamo se tudi z odločitvijo 
vodstva hotela, da ne bo dovolilo vstopa 
v bar razgrajačem in pijanim gostom.

S trgovino smo lahko v Celju kar za
dovoljni. Obe trgovski podjetji z živili 
Center in Merx si močno prizadevata, 
da bi potrošnikom nudili vse kar je pač 
mogoče. Tudi cene v teh dveh trgovinah 
niso višje kakor v drugih slovenskih me
stih. Prav je, da imamo v Celju dve 
konkurenčni podjetji, eno samo bi se go
tovo uspavalo. Isto kar smo povedali za 
podjetji Merx in Center velja tudi za pod
jetji Modo in Tkanino. Uspešno se uve
ljavlja tudi trgovsko podjetje Tehnomer- 
cator, dočim so vsi ostali v maloprodaji 
sicer precej manj pomembni, pa vseeno 
zelo koristni za boljšo izbiro, specialnost 
in ne nazadnje za vsaj drobec konkuren
ce.

ČESTITAMO NAŠIM NOVIM 
POSLANCEM IN ODBORNIKOM 
K IZVOLITVI IN PRIČAKUJE
MO OD NJIH, DA SE BODO 
ZAVZEMALI TUDI ZA TURI
STIČNI RAZVOJ CELJA IN 
NJEGOVEGA OBMOČJA.

Vedno pogosteje čujemo pri
tožbe z različnih strani, da v Ce
lju nimamo dvorane,. Pred letoš
njim valčkovim večerom so ne
kateri mladinski voditelji grozi
li oelo z incidenti, kjer je bila 
dvorana na voljo za valčkov ve
čer, za mladinske plese pa ne. 
Zdi se nam, da so bile te grožnje, 
zgrešene ter bi naj tisti odbornik 
rajši povedal pred celjsko občin
sko skupščino, da CELJE NUJ
NO POTREBUJE VELIKO NO
VO DVORANO.

In tako pričenjamo mi kam
panjo za primerno veliko dvora
no, ki jo mora dobiti naše mesto. 
Ljubljana ima take dvorane, Ma
ribor tudi. Zdaj je na vrsti Ce
lje. Sredstva je treba in se bodo 
dala najti — treba je le zadosti 
dobre volje. Čemu in komu bi 
naj služila dvorana?

Po našem mnenju vsakoletne
mu obrtnemu sejmu, gostinsko- 
turističnim prireditvam, razstavi

Valčkov večer je postala os
rednja družabna prireditev na
šega mesta. Tudi letos sta prire
ditev pripravila naše in zdravni
ško društvo. Za prireditev je, bi
lo izredno zanimanje in so bile 
vstopnice razprodane že 14 dni 
pred prireditvijo, tako da je o- 
stalo brez vstopnic nad 200 inte
resentov.

V programu prireditve je so
delovalo trg. podj. Moda iz Ce
lja z mini modno revijo ter kul- 
tumreumetniško društvo Tine 
Rožanc, ki je s 40-člansko ekipo 
zaplesalo, zapelo in zaigralo go
renjske narodne plese, ki so jih 
zaključili s svatbeno polko in s 
plesom z metlo.

Plesni del prireditve je tra
jal do 4. ure zjutraj. Da je bilo

pohištva, mladinskim plesom, 
športnim, družabnim in drugim 
prireditvam, političnim manife
stacijam pa še mogoče čemu. 
Dvorana bo morala biti tako ve
lika, da bo moč vanjo namestiti 
vsaj 1500 sedežev v vrstah ali 
pa 800 sedežev ob mizah, z naj
nujnejšimi stranskimi prostori, 
ki se naj pozneje še. izpopolnijo. 
Glede lokacije menimo, da bi bi
la primerna dva prostora: ali na 
oglu med Ulico XIV. div. in Sa
vinjskim nabrežjem pri novem 
mostu čez Savinjo aili pa ob Jur
čičevi ulici. Občinski skupščini 
predlagamo, da rezervira lokaci
jo in imenuje gradbeni odbor, v 
katerega naj povabi predstavni
ke vseh zainteresiranih gospo
darskih in družbenih organiza
cij. T0 je konkretna pot, vse dru
go pa je le govorjenje. Če bo 
predlagal kdo drugi boljšo reši
tev od naše, ga bomo radi pod
prli.

na prireditvi zares prijetno, so 
pričali veliki aplavzi, imenitno 
razpoloženje in dejstvo, da je 
pred četrto uro ko se je priredi
tev končala odšlo s prireditve sa
mo 6 parov. Za ples je igral od
ličen zagrebški plesni ansambel 
prof. Stevana Mihaljinca, pela pa 
sta Ivo Robič in Elvira Voča, ki 
sta bila deležna izrednih aplav
zov in priznanj. Posebno Robič 
je znal pritegniti publiko, da je 
pela in ploskala z njim. Ker je 
tekla prireditev brez prekinitve 
od 21. ure do 4. ure zjutraj, je 
v odmorih igral ansambel Kami- 
lo, pel pa je tudi vokalni kvar
tet Fantje iz Celja. Prireditev je 
pripravil prireditveni odbor Ole
pševalnega in turističnega dru
štva Cejje, imenitno pa jo je vo-

VRABIČEVA 
SPET PREDSEDNICA

Občinska skupščina je na svo
ji zadnji seji ponovno izvolila 
Olgo Vrabič za predsednico ce
ljske: občine.

Vrabičeva se je rodila v Šo
štanju, gimnazijo je obiskovala 
v Celju, kjer je tudi maturirala. 
Farmacijo je študirala v Zagre
bu in promovirala za magistra 
farmacije. Naprednim idejam je 
bila predana že pred vojno in je 
bila že takrat izredno aktivna 
med mladimi Šoštanj skimi komu
nisti. Med vojno je sodelovala v 
narodno osvobodilnem boju, po 
vojni pa je bila na raznih odgo
vornih političnih položajih, med 
drugim tudi več let sekretar me
stnega komiteja v Celju, zvezni 
in republiški poslanec ter zvezni 
in sindikalni funkcionar. Za 
predsednico celjske občine je bi
la prvič izvoljena pred dvema 
letoma in je obe leti vzorno in 
uspešno vodila celjsko občino. 
Odobravamo njeno ponovno iz
volitev za predsednika celjske 
občine in ji želimo v novi man
datni dobi kar največ uspehov 
pri njenem delu. Naše društvo 
jo bo pri njenih prizadevanjih 
vsekakor podpiralo. Od nje pri
čakujemo, da se bo odločno za
vzela za lep in pravilen razvoj 
našega mesta in turizma.

Sejem obrti tudi letos
Konec meseca marca so se za

čele priprave za letošnji SEJEM 
OBRTI, ki bo od 27. septembra 
do 5. oktobra na Kladivarjevem 
stadionu. Letošnji sejem bo or
ganiziran pod geslom: obrt v
službi industrije in potrošnika. 
Organizatorji bodo koristno upo
rabili predloge in pripombe, ki 
so jih zbrali s posebno anketo 
takoj po lanskem sejmu. O njem 
smo v naši zadnji številki že pi
sali, da je lepo uspel. Tej vesti 
naj dodamo še dva podatka. Na 
lanskem sejmu je bilo okoli 
62 000 obiskovalcev, prireditev pa 
so končali z lepim moralnim, pa 
tudi finančnim uspehom. Prepri
čani smo, da bo letošnji sejem še 
uspešnejši, saj so si pridobili or
ganizatorji lani dragocene izkuš
nje. V sejemskih dneh bodo tudi 
letos številne prireditve, pred
vsem strokovnega značaja. Orga
nizatorjem želimo pri njihovem 
delu kar največ uspeha.

Barvni stenski koledar
Celjska turistična zveza pri

pravlja za naslednje leto izredno 
lep stenski koledar z velikimi 
barvnimi slikami celjskega ob
močja. Izdaja koledarja bo omo
gočila založniku vzporedno izda
jo 12 barvnih turističnih plaka
tov. ki jih nadvse nujno potre
bujemo. Pobudo založnika iskre
no pozdravljamo ter nakup tega 
izredno lepega stenskega kole
darja še posebej toplo priporo
čamo.

PROF. JOŽE MAROLT, 
DIREKTOR MUZEJA 
REVOLUCIJE
Prof. Jože Marolt je bil ne

davno izvoljen za direktorja ce
ljskega muzeja revolucije. K ime
novanju mu iskreno čestitamo in 
želimo koristnega sodelovanja.

dil rutinirani organizator celjske
ga družabnega življenja prof. 
Zoran Vudier. Organizatorjem 
vse priznanje in zahvala za lep 
večer.

Letošnji valčkov večer
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Delovni program Olepševalnega in turističnega 
društva Celje za leto 1969
Upravni odbor je sprejel za le

tošnje leto naslednji delovni pro
gram, ki obsega društveno dejav
nost v interesu javnosti in delo 
za svoje člane.
a) Delo v interesu javnosti
1. Vzdrževali bomo turistični in

formacijski urad.
2. Vsak teden bomo posredovali 

informacije o prostih kapacite
tah, o prireditvah itd. osrednji 
turistični informacijski službi 
ter časopisom.

3. Vzdrževali bomo izletišče Sta
ri grad in nadaljevali z obno
vo gostišča, katerega bomo da
li v najem.

4. Izvedli bomo množično tekmo
valno akcijo za najlepše cvetje 
na oknih in vrtovih.

5. Opozarjali bomo na nepravil
nosti, ki jih bo ugotovila na
ša komisija, pismeno in v časo
pisih.

6. Dajali bomo predloge za raz
voj turizma in našega mesta.

7. Sodelovali bomo z vsemi, ki so 
zainteresirani za razvoj turiz
ma in lepšo podobo našega me
sta, predvsem pa z občinsko 
skupščino.

8. Skupaj s skladom za pospeše
vanje turizma ter Celjsko tu
ristično zvezo bomo organizi
rali turistično propagando na
šega mesta (3 nove publikacije, 
public relation, sodelovanje

Muljava — Krka — Dolenjske 
Toplice — Otočec — Mokro
nog
(nedelja, 20. aprila, člani 20 
din, nečlani 25 din)

Izlet ima več značilnosti; ogleda
li si bomo Jurčičevo rojstno hi
šo na Muljavi, izvir reke Krke 
ter znano zdravilišče Dolenjske 
Toplice. Dolenjska je spomladi 
najlepša.

Rifnik - Žički samostan — 
Crešnjice
(sobota 10. maja, člani 9 din, 
nečlani 12 din)

Izlet je popoldanski in ima na
men, da si ogledamo1 pomembne 
zgodovinske znamenitosti, grad 
in izkopanine v Rifniku ter o- 
stanke imenitnega Zičkega samo
stana. Za zaključek se bomo u- 
stavili v domači gostilni v Čreš- 
njicah.

Odhod ob 13.00, povratek oko
li 20.00 ure.

Kranjska gora — Belopeška 
jezera — Trbiž — Višarje
(sobota 17. maja, člani 40 din, 
nečlani 47 din)

Izlet je povsem turističnega zna
čaja in je namenjen ogledu sil
no pomembnih turističnih kra
jev v Italiji. Belopeška jezera so 
izredna prirodna znamenitost, 
Trbiž je čedno mestece s slovito 
tržnico in razvito trgovino. Z Vi- 
šarij je prekrasen pogled po le
pi dolini in okolici. Udeleženci 
morajo imeti svoje potne liste. 
Prevoz z žičnico na Višarje v ce
ni ni vračunan.

Odhod ob 6.00, povratek okoli
21.00 ure.

na velesejmih in razstavah, 
razpošiljanje, propagandnega 
materiala, obiski turističnih 
agencij).

9. Organizirali bomo naslednje 
prireditve; otroško maškarado, 
valčkov večer, prvomajske pri
reditve in dva promenadna 
koncerta. Sodelovali pa bomo 
še na nekaterih drugih prire
ditvah, ki jih bomo moralno, 
organizacijsko in tudi materi

alno podprli.
b) Delo za društvene člane
1. Organizirali bomo turistične iz

lete (program izletov objavlja
mo posebej).

2. Dopusti za člane. Svojim čla
nom bomo posredovali letos 
letovanje na morju ali v wee
kend naseljih v Savinjski do
lini.

3. Časopis Lepo mesto. Časopis 
Lepo mesto bo tudi v tem le
tu izšel dvakrat. Obveščal bo 
člane o delu društva, o akci
jah, ki jih društvo podpira, ter 
o aktualnih celjskih zadevah s 
področja turizma, komunale, 
kulture in športa. Za nečlane 
velja časopis 2 din po številki.

Poleg že naštetih glavnih dejav
nosti bo društvo izvrševalo tudi 
v tem letu še številne druge na
loge, ki jih opravlja že vrsto let.

Olepševalno in turistično 
društvo Celje

Nagykanisza — Blatno jezero 
(Keszthely) — Zalaszenturihaly
(nedelja, 29. junija, člani 50 
din, nečlani 57 din)

Na tem izletu si bomo ogledali 
sosednje madžarske kraje in zna
no Blatno jezero. Udeleženci mo
rajo imeti svoje potne liste.

Odhod ob 6.00, povratek okoli
21.00 ure.

Vršič — izvir Soče — Bovec 
— Kobarid — Tolmin — Škof
ja Loka
(nedelja, 13. julija, člani 40 
din, nečlani 45 din) 

Priljubljena klasična tura z dvo
urnim postankom na vrhu Vrši
ča, ogled izvira Soče ter prele
pih krajev Soča, Bovec in Koba
rid. Povratek čez Poljansko do
lino in Škofjo1 Loko.

Odhod ob 6.00, povratek okoli
21.00 ure.

Dravograd — Celovec — Po
reče — Vrba — Sent Jakob — 
Ljubelj
(nedelja, 10. avgusta, člani 40 
din, nečlani 47 din)

Ta izlet je združen z ogledom ce
lovškega sejma, večjih krajev ob 
Vrbskem jezeru, Sent Jakoba in 
Rožne doline. Povratek je čez 
atraktivni prelaz Ljubelj. Udele
ženci morajo imeti svoje potne 
liste.

Odhod ob 6.00, povratek okoli 
2L00 ure.

"Pregrada — Krapinske Topli
ce — Stubiške Toplice — 
Kumrovec
(nedelja, 7. septembra, člani 
18 din, nečlani 22 din)

Tokrat bomo spoznali lepo hr
vaško Zagorje, ki je značilno- po

Cesta na 
Stari grad

Znano je, da je cesta na Sta
ri grad v izredno slabem stanju. 
Ce n« bomo pričeli z večjimi po
pravili, se bo cesta sesula. Mese
ca marca si je posebna komisija 
Olepševalnega in turističnega 
društva ogledala vse možnosti 
glede komunikacij na Stari grad 
tudi čez Zagrad. Komisija je 
mnenja, da bi bilo najceneje po
praviti obstoječo cesto. V prvi 
fazi bi se uredila vzdolž ceste 
izogibališča, v hrib pa bi se mo
ral nujno razširiti cestni odsek 
med Faningerjem in križem. V 
drugi fazi bi se cesta razširila 
tudi na drugih odsekih, pred Ji- 
hovo hišo pod Gradom pa bi bilo 
treba urediti parkirni prostor. 
Naj pripomnimo, da je imel Sta
ri grad lani 100.000 obiskovalcev 
ter da uporabljajo to cesto tudi 
številni prebivalci tega predela. 
Ob tej priliki ponavljamo tudi 
željo, da naj Pelikanovo pot na 
Stari grad, ki smo j o zgradili pred 
10 leti, končno le prevzame celj
ska občina in jo prične vzdrže
vati. Menimo, da bi z deli ne 
smeli več odlašati.

v letu 1969
številnih vinogradih in toplicah. 
V Stubiških toplicah imamo 3 
ure časa za kopanje. Na povrat
ku si bomo ogledali Titov rojstni 
kraj Kumrovec.

Odhod ob 7.00, povratek okoli 
20. me.

Postojnska jama — Divača —
— Škocjanske jame
(nedelja, 5. oktobra, člani 36
din, nečlani 40 din) 

Specializiran izlet v prekrasne 
kraške jame. Postojnska jama 
ima sedaj novo električno želez
nico, Škocjanske jame pa so za
nimivost in atrakcija posebne 
vrste. Vstopnina v jame ni vra
čunana.

Odhod ob 6.00, povratek okoli
21.00 ure.

Skomarje — Resnik — Rogla
(sobota 18. oktobra, člani 9
din, nečlani 12 din)

Južno pobočje Pohorja je vse 
premalo znano, čeprav je izredno 
lepo in zanimivo. V zadnjih le
tih so tam zgradili nove ceste in 
nova gostišča. Vse tri postojan
ke, ki jih bomo obiskali, se v tu
rizmu vedno bolj uveljavljajo.

Odhod ob 13. uri, povratek o- 
koli 20. ure.

Prijave za vse izlete spreje
mamo od 5. januarja dalje v na
šem turističnem uradu poleg ki
na Metropol, tel. 29-79. Ob pri
javi je obvezno plačilo. Pridržu
jemo si pravico, spremeniti pro
gram, odpovedati posamezne iz
lete, če ne bi bilo dovolj prijav, 
pa tudi spremeniti cene, če bi jih 
spremenil prevoznik. Za vse iz
lete je zagotovljeno strokovno 
vodstvo. Vodniki bodo- Karel Do-

n« t e CELEIA
CELJE

Sodobno urejene sobe, restav
racija, bar, vrt, velik parkirni 

prostor

ČESTITAMO SVOJEMU 
PREDSEDNIKU

Rado Jenko pri Abrahamu
Mogoče je najtežje napisati življenjepis 

o človeku, ki ga poznaš in ceniš ter zanj 
veš, da je za naše društvo napravil to
liko kolikor nihče drug. Te uvodne misli 
veljajo predsedniku našega društva Radu 
Jenku.

Slavljenec se je rodil v Celju 29. 3. 
1919 in se torej letos srečuje z Abra
hamom. Njegova mladost ni bila lahka, 
saj je zrasel v skromnih razmerah in po
stal s svojo pridnostjo to, kar je danes- 
V Celju je obiskoval osnovno šolo, me
ščansko in trgovsko šolo ter kot mlad 
fant vstopil v tvrdko Brauns, malo pred
hodnico današnje velike tovarne ARKO, 
kjer je začel zares od začetka. Priden, 
vesten in nadarjen se je sam izobraževal, 
s praktičim delom pa izpolnjeval svoje 
znanje na področju organizacije dela, ke
mije in komerciale.

Pred vojno se je udejstvoval v raznih 
športnih društvih, bil je aktiven telova
dec pri Sokolu in navdušen lutkar. Vedno 
napredno usmerjen, kakor vse levo krilo> 
Sokola, se je brez premišljanja opredelil 
za našo napredno stvar in sodeloval v 
NOB. Po vojni je prevzel vodstvo tovar
ne, nekaj časa pa je delal tudi na gene
ralni direkciji kemične industrije v Ljub
ljani. Predvsem njegovi iznajdljivosti in 
velikemu znanju ter organizatoričnim

spretnostim je pripisati današnjo veliko 
in sodobno urejeno tovarno AERO s 500 
zaposlenimi in večmilijardno vrednostjo 
proizvodnje, ki je zrasla iz nekoč malega 
obrtnega obrata s 50 zaposlenimi in 
k sjmilijonsko vrednostjo proizvodnje. 

Kdor je pozna! predvojni obrat in je za
sledoval povojni razvoj te tovarne, bo 
znal presoditi in ceniti zasluge direktorja 
Jenka za razvoj podjetja AERO.

Mimo svoje službene dolžnosti se je 
slavljenec močno angažira! v i turizmu. 
Član našega društva je iz predvojnih dni, 
odbornik od leta 1949, njegov predsed
nik pa od leta 1952 dalje. Na tem pod
ročju se imamo predsedniku Jenku za
hvaliti za številna povojna ureditvena 
in olepševalna dela, za obnovljeni vodni 
stolp, za obnovitvena dela in gradnjo 
restavracije na Starem gradu, številne 
prireditve, propagandne akcije, publika
cije ter neštete pobude za lepšo in 
smotrnejšo ureditev našega mesta. Slav
ljenec je tudi predsednik Celjske turi
stične zveze in se je kot tak v zadnjih 
petnajstih letih močno angažiral za razvoj 
turizma na širšem celjskem območju.

Ne smemo prezreti tudi dolgoletnega 
dela Rada Jenka v organih naše družbene 
skupnosti. Kot odbornika smo ga sreča
li na bivšem okraju, pa na občini, kjer 
ie bil tudi večkratni predsednik svetov. 
Kot občinski odbornik si je in si še ved
no močno prizadeva za solidno gospo
darstvo našega mesta, predvsem ^ pa za 
pravilno in perspektivno komunalno ter 
urbanistično ureditev našega mesta.

ge in še bi lahko naštevali, da bi 
prav ocenili vlogo Rada Jenka pri nje
govem delu za razvoj gospodarstva, ko
munale in turizma našega mesta in nje
govega zaledja. Preskromne so te vrstice, 
da bi se dalo z njimi vse to zapisati. Zdi 
se ml, da bo zelo nrav, če zaključim s 
tole mislijo: Delo, ki ga je opravil pred
sednik Jenko za tovarno AERO, mes'o 
Celie in naše društvo, je neprecenljive 
vrednosti. Množici gratulantov se naj 
priključi tudi Lepo mesto z najboljšimi 
željami.

Počastitev 50-!etnice predsednika Jenka
V petek 28. marca sta se zbrala k 

skupni seji upravna odbora Celjske tu
ristične zveze ter Olepševalnega in tu
rističnega društva Celje, da počastita 
50-letnico svojega predsednika Jenka. 
Društveni podpredsednik profesor Zoran 
Vudler je orisal življenjsko pot slavljenca 
ter še posebej poudaril njegov delež pri 
razvoju turizma in našega mesta. Slav
ljencu je prisrčno čestitalq_ 30 navzočih 
odbornikov obeh organizacij.

„TAPETNISTWi“
CELJE MARIBORSKA CESTA 1
Vsa tapetniška, pohištvena in avtomobilska dela, v zalogi 
preobleke za avtomobilske sedeže.
Izvajamo vsa dekorativna dela ter polagamo vse vrste tal 
iz plastičnih mas.
Izdelujemo vse vrste športnih torb, nahrbtnikov serijsko in 
Po naročila, ter popravljamo vse izdelke usnjene galanterije.

Program društvenih izletov
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Radioaktivne in tople vode okoli Podčetrtka
Poleg že znanega izvira v 

Atomskih toplicah je v Obsote
lju še več podobnih izvirov. V 
letih 1950-52 so pregledovali ne
kdanji rudnik železne rude pri 
Podčetrtku, kakih 500 do 700 m 
severno od cerkve Device Ma
rije na Pesku. Ko So vrtali za 
rudo, so privrtald do vode v glo
bini 30 — 35 m. Takrat nismo o- 
pazili, da je topla in da izvirajo 
obenem z njo tudi plini. Pozorni 
smo postali šele, ko smo imeli 
analizo atomske vode in ko se je 
dvignila sopara pozimi. L. 1958 
sem poskrbel za analizo te vode 
v Zagrebu na univerzi. Toplota 
19° C, radioaktivnost 0,8 Maheove 
enote, količina okoli 5 1 na se
kundo. Mineralije so skoraj v po
polnoma isti količini in razmer
ju, kakor jih ima »atomska vo
da«. Domačini so izkopali majh
no mlako in vanjo napeljali to 
vodo ter se hodili kopat. Trdijo,

OBSOTELJE
VAS VABI “S“

PODČETRTEK

ZDRAVJE VAM BO VRNILA

ATOMSKA VODA
PRIJETEN ODDIH

DOBRODOŠLI!

da je zdravilna. Ta voda teče ne
prestano in se izliva v potoček, 
ki od tistega časa ne zamrzne 
pozimi daleč navzdol.

Se en izvir enake vode je ka
kih 10 do 12 km zahodno od Pod
četrtka pri Zamerku, pred kaki
mi 9 leti sem bil pri njem. Voda 
izvira za pol litra na sekundo, 
topla bo okoli 18-20° C, z njo iz
virajo tudi plini.

Se dalje na zahodu v Dobrini 
izvira topla voda na travniku 
župnika na Žusmu. Iz mlake se 
dvigajo plini kakor pri nas. Ko
liko je vode, ne vem, pač pa mi 
je pripovedovala neka mlada 
ženska, ki je tam doma, da se 
pozimi dviga iz nje sopara in da 
si hodijo v poletnem času tam
kajšnji ljudje noge kopat, da bi

zdravili revmo, rane in druge bo
lečine. Uspehi da so zelo dobri.

Mislim, da je upravičena 
domneva, da nahajališče naše 
»atomske vode« ni stisnjeno sa
mo na ozki okoliš v Podčetrtku 
samem, temveč se razteza dalje 
proti zahodu in nje količina ne 
bo majhna. Za nas ti izviri niso 
uporabni, vendar dajejo novo po
budo za delo, da negujemo in 
razvijamo naše toplice.

Nad Dobrino v Hrastju sem 
našel žilo železne rude, ki gleda 
iz zemlje 80 korakov na široko 
in bi mogla biti 15 do> 20 m de
bela. Ko bi si naši ljudje tudi to 
malo natančneje ogledali in pro
učili, bi se morda moglo izkori
ščati.

Friderik Sternad

Kmalu bo spet oživelo celjsko kopališče, ki je postalo že pretesno. 
Tudi ta lep bazen je projektiral pokojni ing. Bloudek. Foto: Berk

PRI ASFALTU 
ZA LOGARSKO 
ŠE VPRAŠAJ

Celjsko cestno podjetje pri
pravljeno posoditi 1,1 milijo
na din
Čeprav je začetek gradbene 

sezone že tu, te dni še ni bilo 
povsem jasno, ali in koliko ki
lometrov ceste bo mogoče letos 
asfaltirati v smeri proti Logarski 
dolini. Ker je v republiškem ce
stnem skladu za cesto v Logar
sko dolino šele prihodnje leto 
predviden znesek v višini 1,1 
milijona dinarjev, je celjsko ce
stno podjetje pripravljeno tolik
šen znesek posoditi že letos.

Seveda pa ta denar ne zado
šča, da bi lahko potegnili asfalt 
od Luč do Solčave, t. j. odsek, 
ki bi ga letos radi uredili. Mo
zirska občina je sicer tudi tokrat 
pripravljena po sVojih močeh so
delovati, seveda pa so krajevne 
možnosti omejene, lahko tudi re
kli, da so krajevni viri skoraj iz
črpani.

Turistično pomembna investi
cija bo letos tudi modernizacija 
ceste Mestinje — Podčetrtek. 
Modernizacija tega odseka je la
hko pomembna za povečanje iz- 
letiškega turizma v tem delu 
Obsotelja, koristila Pa bo tudi 
Atomskim toplicam. Druga po
membnejša vlaganja v ceste so 
nova asfaltna plast na cesti Ro
gaška Slatina — Podplat — Polj
čane, Celje — Rimske Toplice, 
gradnja dveh mostov v smeri 
Velenja, omeniti pa moramo tu
di znatne izdatke za Vzdrževanje 
ceste prvega reda.

Samo cestno podjetje bo letos 
veliko pridobilo z zgraditvijo no
vih zmogljivosti asfaltne baze v 
Vel. Pirešici (z novimi naprava
mi se zmogljivost podvoji), v Ce
lju pa bodo v kratkem pridobili 
še nov vzdrževalni obrat.

J. V.

LUDVIK REBEUŠEK;

Ze dolgo me je zanimal turi
zem v Španiji. Lani sem ga spoz
nal. Pot v to zanimivo deželo nas 
je vodila skozi Milano, San Re
mo, kneževino Monaco, Cannes in 
Marseille. Pot smo nadaljevali 
mimo Arlesa in Perpignana in 
končno prispeli do francosko- 
španske, meje. Tu pa se je zatak
nilo. Ni nas sicer nihče pregledo
val oz. nadlegoval, čeprav nima
mo diplomatskih odnosov s Špa
nijo. Razlog dolgega čakanja je 
bil v pravem pomenu besede bi
rokratski. Spanci so počasi pisali 
poimenski seznam vseh 50 udele
žencev naše skupine, ker so jim 
naša imena povzročila veliko te
žav. Ko pa je bilo to delo vendar
le končano, so ugotovili, da so 
vložili indigo z napačno stranjo 
in ni bilo kopij. Torej jovo na 
novo. Res, da so se opravičili, 
vendar mi smo morali le čakati. 
Tako je bila že tema, ko smo ob 
Costi hravi brzeli po gladki avto 
cesti proti Barceloni. Kljub pozni 
nočni uri so nas v hotelu v Bar
celoni čakali z večerjo.

Barcelona je izredno lepo in 
živahno pristanišče ter industrij
sko mesto. V mestnem središču 
so ohranjene številne stare zgrad
be, in zlasti cerkve, v predmestjih 
pa se dvigajo moderne stavbe. 
Omenili smo že odlične ceste. Za 
primer naj povem, da je glavna 
cesta do pristanišča 9-pasovna. 
V Barceloni smo si ogledali med 
drugim Kolumbov spomenik in 
ladjo Santa Maria, naselje, Pueblo

POTOVANJE V ŠPANIJO
Espanol s tipično španskimi obrt
nimi delavnicami, monumentalno 
Sagrada Familio in še marsikaj.

Seveda smo tudi poskušali raz
ne vrste vina, ki so vsa dobra in 
poceni. Najbolj smo se ogreli (ali 
pa nas je ogrelo) za navadno vi
no temne barve, imenovano vino 
tinto.

Peti dan smo potovali iz Bar
celone skozi Monserrat, Lerido, 
Zaragozo in Guadalajaro v Mad
rid. Monserrat je znano romarsko 
in turistično središče v gorah, z 
velikimi hoteli, trgovinami, pošto 
in banko. Pokrajina do Madrida 
je precej pusta, ob črpalkah pa so 
moderno urejeni moteli. V Mad
ridu smo nekateri stanovali v sta
rejšem hotelu, vendar z urejeni
mi sanitarijami in vzorno čistočo.

Tudi v Madridu se meša staro 
in novo. Poleg starih palač so vi
soki nebotičniki. Ogledali smo si 
kraljevsko palačo, kjer je bila do
poldne seja državnega sveta z ve
likim ceremonialom. Skoraj uro 
pred prihodom generala Franca 
in drugih članov državnega sveta 
so turisti lahko slikali menjavo 
straže, konjenico in godbo, vse v 
slikovitih uniformah. Ogledali 
smo si tudi čudovito galerijo slik 
v El Pradu. V Barceloni in Mad
ridu pa nismo bili ob takih dne
vih, da bi lahko prisostvovali bi
koborbi. Zanimivo, da so se za 
bikoborbo najbolj zanimale za
stopnice nežnega spola. Zato pa 
smo tembolj kupovali bikce raz
nih velikosti in druge tipične

španske spominčke iz več ali 
manj čistega zlata.

Sedmi dan izleta smo se po
peljali iz Madrida skozi Toledo 
(z njegovim znanim Alcazar jem) 
do prelepe Valencije. Kdo se ne, 
spominja stare znane popevke 
»Valencija«? Zopet smo videli o- 
hranjen stari del mesta in mest
nega obzidja ter moderne stano
vanjske četrti. Iz Valencije smo 
nadaljevali pot ob obali mimo 
Castellona in Tarragone do Bar
celone. Povsod že imajo in še gra
dijo moderne hotele, ceste, ben
cinske črpalke ipd. Povsod, tudi 
v Madridu, smo zbujali pozor
nost z našim avtobusom, saj tu
ristov iz Jugoslavije v Španiji 
doslej še ni bilo veliko. Kjer smo 
se ustavljali za dalj časa, sem 
skušal zamenjati svoje zdravili
ške, in celjske turistične prospe
kte za njihove, sicer pa nihče 
ni vedel, kje je Celje in kje Slo
venija. Za španske prospekte ni 
težav. Naj omenimo, da je samo 
ministrstvo za turizem Španije 
že pred nekaj leti izdalo turistič
no propagandni material v na
kladi 16 milijonov izvodov. Osmi 
dan smo zopet prestopili špan- 
sko-francosko mejo. Ob zadnjem 
postanku na španskih tleh v Ge- 
roni smo še za zadnje pezete ku
pili vino tinto. Zvečer smo pre
nočili v Nici.

Zadnji dan in zadnjo noč sta 
odlični šofer in njegov avtobus 
prevozila največjo razdaljo; od 
Nice do Celja, skozi Torino, men
da okoli osemsto kilometrov.

Videli smo samo del Španije,

vendar smo videli veliko. V Špa
niji izredno hitro izgrajujejo tu
ristično gospodarstvo, predvsem 
ne pozabljajo na modeme ceste 
in letališča. Turistična propa
ganda jie množična, gostinski ob
jekti so čisti, ljudje prijazni. Ob 
vsem tem pa imajo še veliko 
prednost: zelo nizke cene. Dr
žavni organi neusmiljeno kaznu
jejo vsako podjetje, ki se ne bi 
držalo objavljenih cen. V turi
stičnih, gostinskih in trgovskih 
podjetjih govorijo uslužbenci 
francosko in angleško, v zadnjem 
času pa se hitro širi tudi nemšči
na, Ob zaključku teh vrstic naj 
zapišem samo še to: v Španiji 
pišejo turizem z velikimi črkami.

Cervantes, Don Kihot in Sančo 
Pansa med nebotičniki v Madridu
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Izletnik ni več samo prevozno podjetje
(Nekaj odgovorov ravnatelja F.
Pred. 40 leti je nekdanja celj

ska mestna občina ustanovila po
djetje AVTOBUS MESTA CELJE. 
Največ zasluge so imeli odborni
ki Ogrizek, Posavec in Fazarinc 
ter načelnik ing. Blaž Pristovšek, 
ki je sprva tudi vodil podjetje, 
tehnični vodja pa je bil kasnejši 
dolgoletni ravnatelj Slavko Pre- 
lovec. Začeli »o z 2 avtobusoma. 
Tik pred vojno so jih imeli že 10. 
Okupator je podjetje uničil, ta
ko da je bilo 1. 1945 treba začeti 
znova.

Direktor Franc Bajc

Čudimo se — vaše podjetje 
ima že 40 let?

Res je. Naše podjetje je na
slednik domačega podjetja, ki so 
ga ustanovih pred 40 leti.

So razlike občutne?
Razumljivo. Razvoj gre svojo 

pot. Če omenimo le avtobuse, se 
je njih število dvignilo na 124.

Torej ste že veliko podjetje?
Nekako na prehodu v večje. 

Naša realizacija se bliža trem in 
pol milijardam starih dinarjev.

Vemo, da se ne ukvarjate sa
mo s prevozom potnikov? Kakšne 
so vaše druge dejavnosti?

Sirimo se. Včasih počasi, vča
sih prehitro! Osnovno dopolnilo 
prevozne dejavnosti je turizem; 
v tem smo1 v zadnjih letih zelo

Rekreacijo na
V Celju so v zadnjem letu 

sindikati, prej pa naše društvo, 
posvetili rekreaciji precej pozor
nosti.

Dnevna in tedenska rekrea
cija je zelo: pomembna, saj o ti
sti med delom skoraj ni moč go
voriti.

Osnovna rekreacija je teles- 
novzgojna dejavnost, za njo pa 
izletništvo. Za telesuovzgoj no de
javnost je v Celju kar precej 
možnosti, saj imamo 6 nogomet
nih, 9 rokometnih, 5 košarkar
skih, 12 odbojkarskih igrišč, 5 
atletskih stez, 11 telovadnic, 3 
telovadišča, 3 bazene, 6 zimsko
športnih naprav in 3 kegljišča. 
S športom in telovadbo se v Ce
lju ukvarja kar 9432 občanov, 
kar bi bilo veliko, ko bi vsi ti 
gojili šport skozi vse leto. Vseh 
telesnovzgojnih panog je 23 in 
Celjani bi ne mogli reči, da med 
temi ne najdejo česa zase.

So pa v telesni vzgoji mnogi 
problemi, na prvem mestu po
manjkanje denarja, nato poma
njkanje strokovnjakov. Nekatere 
naprave so zapuščene, v dejav-

Bajca ob 40-letnici podjetja)
napredovali. Opravljamo vse tu
ristične storitve za domače in tu
je goste.

Kako je z gostinstvom?
Tudi na gostinstvo smo razši

rili dejavnost. Ge že vozimo tu
riste, jih moramo tudi prehraniti. 
Za svojo dejavnost pa potrebuje
mo tudi devize, ki nam jih pri
naša turizem.

Vaša pot se ni ustavila pri teh 
treh dejavnosti?

Ne. Znano vam je, da gradi
mo veliko turistično središče na 
Golteh nad Mozirjem. S tem se 
bo naša dejavnost še razširila in 
skoraj bomoi lahko govorili o po
polnih turističnih storitvah.

Kako pa boste še dopolnili tu
ristične storitve?

Imamo še dve nalogi: pridobi
ti moramo možnosti za letovanje 
na morju in prevzeti kar največ
jo pobudo v celjskem turističnem 
področju.

Za dosedanje delo vam česti
tamo, za prihodnje pa želimo vam 
in vašemu kolektivu mnogo us
pehov.

širšo osnovo
nosti je udeleženih premalo že
nsk, ne dosegamo povsod kvali
tete. Razveseljivo pa je, da se. je 
telesna vzgoja precej razmahnila 
med zaposlenimi, saj se jih je 
sindikalnih športnih iger udele
žilo čez 3000.

Pozdraviti moramo množičen 
obisk odraslih na drsališču v 
Mestnem parku in odločitev AD 
Kladivarja, ki je odprl svojo 
dvorano trikrat tedensko za od
rasle. Možnosti je torej kar pre
cej, zaradi bolj slabih organiza
cijskih prijemov pa vsega tega 
dela ne vidimo.

Izletništvo, individualno in 
skupinsko, v Celju stalno raste. 
Zanj so zanimive predvsem bli
žnje točke. Na prvem mestu sta 
Stari grad in Mestni park. Bli
žja izletišča v celjski občini pa 
so še Celjska koča in Svetina, 
Frankolovo in Dobrna. Pozimi 
sta najbolj obiskani Celjska ko
ča in Svetina, lahko pa bi bolj 
obiskovali tudi Dobrno. Precej 
pa Celjani obiskujejo tudi druge 
kraje Slovenije in v tujino.

Po statističnih podatkih ob-

TURISTIČNE
PRIREDITVE

Tudi letos bomo imeli več za
nimivih turističnih prireditev. 
Do zdaj so znane naslednje: 6-
julij — dan savinjskih ribičev; 
5. — 6. julij — dan piva in cvet
ja v Laškem; 20. julij — medna
rodni plesni turnir v Velenju; 3. 
avgust — flosarski bal na Ljub
nem; 10. avgust — praznik hme
ljarjev v Braslovčah; 24. avgust 
—1 rogaški ples v Rogaški Slatini; 
27. IX. — 5. X. Sejem obrti v 
Celju. Poleg naštetih bodo še 
številne druge prireditve, kate
rih datumi še niso dokončno do
ločeni.

PTUJSKA PRIREDITEV
V MOZIRSKEM TURISTU
Konec marca sta se, v hotelu 

Turist v Mozirju predstavili go
stincem Gornje Savinjske doline 
dve znani ptujski podjetji Peto- 
via in Slovenske gorice s svojimi 
kakovostnimi alkoholnimi pija
čami, zlasti še znanimi vini iz 
Haloz in Slovenskih goric. Ob po- 
skušnji številnih pijač so postre
gli gostinci hotela Turist z odlič
nim prigrizkom. Zvečer so prire
ditev ponovili za goste iz Celja.

činskega sindikalnega sveta v 
Celju Celjani ne letujejo »preveč 
radi«. Od več kot 26.000 zaposle
nih jih je letovalo v počitniških 
domovih celjskih podjetij 4500, 
vštevši družinske člane. V druge 
kraje pa je šlo z Izletnikom 674, 
s Kompasom 234 in z Zavodom 
za izgradnjo rekreacijskih sre
dišč 58 ljudi.

Možnosti za organiziran let
ni oddih je, precej. Pomanjklji
va je predvsem organizacija v 
podjetjih. 25 delovnih organiza
cij ima svoje domove s 660 le
žišči, ki pa so polno zasedena le 
nekaj več kakor 60 dni. Nekate
ra večja podjetja, kakor Aero, 
Klima, Toper, nimajo svojih do
mov, le redka pa sklepajo po
godbe s tistimi, ki domove ima
jo. S sodelovanjem in dogovar
janjem med podjetji bi lahko 
mnogo bolje izkoristili kuhinjske 
in prenočitvene kapacitete in zni
žali visoke stroške vzdrževanja. 
Možne so tudi zamenjave, saj 
niso vsi domovi ob morju. Pravi 
zimski dom ima le Etol na Vog
lu.

Zanimanje za letni oddih bi 
lahko povečali regresi. Od 95 
anketiranih organizacij jih nima

Železarna
Š T © R E

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

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 maito v kvalitetah 
SK 34 in več.

Zahtevajte naš katalog.

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.

regres le 16. V 56 dobijo vsi 
zaposleni dodatek za letni oddih, 
v 24 pa le tisti, ki res gredo na 
letni odmor. Regres bi se moral 
dajati res le za letni odmor, ne 
Pa biti le druga obhka osebnega 
dohodka.

Lahko zaključimo, da imamo 
za rekreacijo zaposlenih precej 
možnosti. Nujno pa bi bilo, da 
ustanovimo center ali zavod, ki 
bi načrtno skrbel za vse rekre
ativne naprave: in različne obhke 
rekreacije. Predvsem pa se mo
rajo tesneje povezati delovne or
ganizacije tako zaradi pospeše
vanja rekreacije kakor zaradi 
medsebojnega dogovarjanja.

Jože Župančič
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PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI 
V CENTRU MESTA

Razgovor z Jožetom Bevcem, direktorjem Geleie
Hotel Evropa Celje

Titov trg 4, tel. 20-18
Hotel, restavracija, espresso, 

kvalitetne usluge 
LEP SENČNAT VRT,
V SEZONI GODBA 

Se priporoča 
za vaš cenjeni obisk!

GOSTINSKO PODJETJE

NÄ-NA
CELJE

priporočasvojeobrate
Kavarna Mignon

Titov trg
Restavracija Koper

Prešernova ulica
Sostilna Turlka mačka 

Gledališka ulica 
Rasčavracija NA*NA 

Stanetova ulica 
Biie Dalmacija 

nasproti tržnice 
Pivnica Zlatorog 

Gubčeva ulica

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
danškov^ 22, tel. 29-47

— Gostišče BIZELJCAN, Store
— Gostišče TURIST, 

Frankolovo
Združili smo se z gostinskim
podjetjem BRANIBOR, kate
rega obrate še posebej pri
poročamo.

ZA OBISK V GOSTISCU
STARI GRAD

SE PRIPOROČA

M E R X

Pred dnevi je imel naš ured
nik prof. Zoran Vudler zanimiv 
razgovor z direktorjem hotela 
Celeie, ki združuje tudi restav
racijo Kladivar, Celjsko kočo ter 
bife v podjetju Avto. Preberimo 
stenografski zapisek tega razgo
vora!

Lepo mesto; Kako ste zaklju
čili lanskoletno poslovanje?

Jože Bevc: Lanskoletno poslo
vanje hotela Celeia je pokazalo, 
da prihaja čas rentabilitebe. Za
ključni račun je pokazal nadpov
prečne finančne uspehe za kate
re lahko trdim, da jih nismo pri
čakovali.

Lepo mesto; Kaj ste uredili 
in preuredili lani?

Jože Bevc: V lanskem letu
smo pripravljali potrebno doku
mentacijo za ureditev nočnega 
bara, ki ga je Celje še kako pri
čakovalo. V decembru smo začeli 
z adaptacijskimi deli. Drugih 
večjih investicij ni bilo, razen 
dokončevanja garaž.

Lepo mesto: Ali ste že zaklju

čili integracijski proces?
Jože Bevc: Z integracijskim

procesom še nismo zaključili, ker 
majhni gostinski obrati nimajo 
perspektive in tega se v celoti 
zavedamo. Integracija se bo na
daljevala, samo kako in kaj pa 
ni samo od nas odvisno.

Lepo mesto; Kako se obnese 
novi bar?

Jože Bevc: Novi bar je velika 
pridobitev. Obiskujejo ga gosli, 
ki si želijo nočnega razvedrila. 
So še začetniške hibe, predvsem 
pri mentaliteti domačih gostov, 
ko včasih zamenjajo bar za pred
vsem kaj drugega, za nočne go
stilne ali celo za javno hišo. Ven
dar to so le izjeme, tako da se 
lahko na splošno samo pohvalno 
izrazim o obisku v baru.

Lepo mesto: Kaj nameravate 
urediti letos in v prihodnjem le
tu?

Jože Bevc: Želje so velike,
možnosti manjše. Vsekakor mo
ramo preurediti hotelske sobe, da 
dobimo priznano B-kategorijo. 
Pripravljamo načrt za dvorano z

Novi sodobno urejeni barski prostori v hotelu Celeia Foto: Zorko

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.

Priporočamo naše najsodob
nejše samopostrežne trgovine, 
ki so bogato založene.
Trg. pod j. CENTER Celje

več sto sedeži, kar Celje rabi po
sebno za večje prireditve.

Lepo mesto: Kaj pričakujete 
od letošnje turistične sezone?

Jože Bevc; Veliko in zanjo se 
tudi pripravjlamo. Kaj nam bo 
prinesla, bomo videli na koncu. 
Napovedi so zelo dobre in tudi 
letošnji promet je nad pričako
vanim, kar je. dokaz, da bo do
tok tujih gostov velik. Tudi do
govori s tujimi agencijami kaže
jo na dobro sezono.

Lep« mesto; Kako bo z razve
drilom za goste v letošnji sezoni?

Jože Bevc: V letošnji sezoni
pripravljamo več prireditev, ta
ko da ne bomo stali ob strani. 
Po vsej verjetnosti bo več pri
reditev, kakor jih je bilo lansko 
leto. O njih bomo pravočasno ob
veščali občane.

Lepo mesto; Kaj menite o 
celjskem gostinstvu?

Jože Bev'c: Mislim, da bi s ti
stim, kar vsi vemo in govorimo, 
a nočemo storiti, več dali gostom 
in ve,č dobili od njih. Razdrob
ljeno gostinstvo vsem škodi in o 
tem že leta in leta govorimo. Tu
di za ovire vemo. Ni pa nikjer 
nobenega foruma, ki bi to pove
dal kolektivom. Če bi se kolek
tivi zavedali, kam »plovemo«, bi 
verjetno takoj reagirali in dru
gače ukrepali.

Lepo mesto: Kaj menite o go
stih?

Jože Bevc; Gosti so čedalje 
zahtevnejši, kar je pohvalno. S 
tem bomo zboljšali svoj odnos do 
njih. Želimo in trudimo se, da jih 
zadovoljimo, vendar nam povsod 
in vsakokrat ne uspe. Ta uspeh 
pa ni odvisen samo od nas. Vča
sih tudi gosti nosijo del krivde. 
Zakaj? Še so izjeme, ki pri go
stinski mizi pokažejo svojo moč, 
če je drugje ne uspejo. In to nas 
silovito moti in vznemirja pri de
lu.

Lepo mesto; Kakšne so vaše 
želje?

Jože Bevc: Veliko dobrih go
stov, ki bodo zadovoljni odšli iz 
naših obratov.

Lepo mesto; Hvala za zanimiv 
odgovor.

LETOVANJE 
TL BO0/, POPUSTA

Naši občani lahko letos posta
nejo člani Turističnega kluba, ki 
ga je ustanovila Turistična zve
za Jugoslavije. Vanj se je poleg 
občanov — posameznikov vpisa
lo okrog 100 jugoslovanskih hote
lov, potniških agencij in prevoz
nih podjetij. V Opatiji so se 
včlanili hoteli «-Ambasador-«, 
»Kvamer — express« v Celju pa 
je član tega kluba hotel Celeia. 
Verjetno pa se bo včlanilo še več 
podjetij.

Kakšen je namen turističnega 
kluba? V prvi vrsti gre za dolgo
ročno stimuliranje razvoja turi
stičnega prometa in aktiviranje 
domačega turističnega tržišča, 
usmerja goste in turiste, da se 
poslužijo uslug članic Turistič
nega kluba. Člani kluba bodo de
ležni za 10 % znižane redne cene 
penzionskih uslug in prevoza.

Posamezniki — člani Turistič
nega kluba plačajo letno članari
no 50 din, hoteh in turistične or
ganizacije pa 500 din.

Člane Turističnega kluba vpi
sujejo Turistična zveza v Celju 
kakor tudi Turistični urad Celje, 
Turistični biro Laško, in Turistič
ni urad v Rogaški Slatini.
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Pohod XIV. divizije na
Letos praznujemo 23. obletni

co legendarnega pohoda najbolj 
znane slovenske partizanske di
vizije na Štajersko, ki je dobila 
januarja 1944 od Glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije ukaz, da 
prodre čez Hrvatsko na Štajersko. 
Njena naloga je bila, da zaneti 
na tem ozemlju vseljudsko vsta
jo, izvede splošno mobilizacijo, 
ruši prometne poti in s tem 
razbremeni enote narodnoosvo
bodilne vojske na jugu, kjer je 
divjala šesta nemška ofenziva.

Ozemlje bivše Spodnje Štajer
ske je bilo pred fašistično oku
pacijo močno okuženo po nemški 
propagandi, ki so jo spretno in- 
filtrirali člani kulturbunda in nji
hovi zaupniki. Teh je bilo po o- 
hranjenih seznamih nad 1400. To 
je bila peta kolona, ki je siste
matično pripravljala zasedbo na
še, pokrajine.

Zaradi nesposobnosti politič
nih in vojaških voditeljev bivše 
Jugoslavije ter velike nemške vo
jaške moči je bila okupacija v 
nekaj dneh izvršena.

Kakor vse jugoslovanske po
krajine se. tudi Slovenija z oku
pacijo ni sprijaznila. Ustanovitev 
OF slovenskega naroda 27. apri
la 1941 v Ljubljani in konferenca 
Pokrajinskega komiteja Komuni
stične partije za. severno Slove
nijo na Kojzici pri Rimskih Top- 
licah 20. maja 1941 pod vodstvom 
sekretarja Slavka Šlandra sta da
la ne samo članom partije, am
pak vsem zavednim Slovencem 
moralne sile, ki so vodile naše 
ljudi k odporu in končni zmagi.

Štajerska je bila dala že v 
prvem letu odpora ogromne žrt
ve. Tu in tam so borbo štajerskih 
borcev in aktivistov podcenjeva
li, vendar dejstva govore, druga
če.

Prve partizanske čete, ne sa
mo na Štajerskem ampak v Slo
veniji sploh, so bile ustanovljene 
na naših terenih. Vse te enote so 
imele težje pogoje kakor enote v 
Ljubljanski pokrajini. Okupator 
je preselil, izselil in odgnal v ta
borišča vsakega osmega Sloven
ca na Štajerskem. Pod okupator
jevimi kroglami je padlo nad 
1500 talk in talcev.

Naše politično in vojaško vod
stvo je imelo ves čas pred očmi 
izredno težko politično in voja
ško stanje na Spodnjem Štajer
skem in si je prizadevalo, da 
pošlje Štajerski pomoč. Bili so 
štirje, poizkusi preboja partizan
skih enot iz Dolenjske na Štajer
sko. Preboj se je s težkimi žrt
vami posrečil le H. grupi odre
dov poleti 1942. Kranjčev bata
ljon, ki ga je vodil sedanji ge
neralni polkovnik Franc Poglajen 
— Kranjc, se. je prebil čez Go
renjsko, Karavanke in Koroško 
na Štajersko. Simonov bataljon, 
ki ga je vodil sedanji generalni 
podpolkovnik Janko Sekimik- 
Simon, pa je prišel k nam čez 
Kamniške planine.

Pohod XIV. divizije na Šta
jersko je vodil namestnik polit
komisarja Glavnega štaba NOV 
in PO Slovenije Viktor Avbelj- 
Rudi. Komandant divizije je bil 
Jože Klanjšefk-Vasja, politkomi
sar pa Stane Dobovičnik-Krt.

Divizija je na začetku poho
da štela 1112 borcev. Ob prehodu 
meje pri Sedlarjevem na Kozjan
skem je ostalo v enoti še, 1025 
borcev. Še isto noč je divizija 
sprejela pavi boj na štajerskih 
tleh pri vasi Buče. Proti jutru je 
zasedla položaje pri Završnici, 
Hrastju, Žusmu in Stari Glažuti. 
Nato se je premaknila na Bohor, 
kjer je. imela hude borbe. Dne 9- 
februarja je napadla premogov
nik Raštanj in ga za nekaj časa

onesposobila. Pred premikom z 
Bohorja je predala 16 ranjenih 
borcev Kozjanski četi. V visokem 
snegu in strašnem sneženem 
metežu je prišla do Lokavca v 
Zagračnici. V Lokavcu se je 
spopadla z vermani, id so hoteli 
zapreti prehod diviziji. Nemške 
enote so se zavarovale, pred ne
nadnim partizanskim napadom 
tako, da so na čelo kolone posta
vile živi zid lokavških šolskih ot

rok, ki so se vračali od kinopred- 
stave iz Rimskih Toplic. Divizija 
se je po borbi umaknila na polo
žaje Tevče — Sv. Peter, kjer so 
se bili ves dan boji, večkrat s 
prsi ob prsi. V jutranjih urah 
je divizija pri Opx>ki v bližini 
Štor prekoračila progo in cesto in 
odšla proti Dramljam, kjer so se 
na Slemenih bili do noči ostri 
boji. V stalnih bojih se je divi
zija premaknila čez Stenico, Ko
njiško goro in Lindek na Paški 
Kozjak. Pri Lošpergu (Sv. Mar
jeta) se je skušala divizija prebi
ti na Pohorje. Preboj se je zavle
kel do 4. ure zjutraj. Dva bata
ljona Šercerjeve brigade, en ba
taljon Tomšičeve in en bataljon 
Bračičeve so se prebili. Ostali 
deli divizije z ranjenci pa so se 
morali vrniti na Basališče, ki so 
ga Nemci že zasedli. V jurišu so 
zasedli borci vrhove. Od tu se je 
divizija prebila v Plešivec. Dne 
21. februarja je divizija odšla s 
Plešivca po Velunskem grabnu, 
kjer se je prebila na Graško go
ro in je na Fergunovem vrhu 
sprejela eno najtežjih bitk na 
vsem pohodu. Zato imenujemo 
Fergunov vrh tudi »goro jurišev-«.

Po umiku z Graške gore je 
obkoljena divizija sprejela na
slednje jutro boj pod Ravnami, 
kjer je Mihova četa, ki je krila 
umik divizije, padla do zadnjega 
moža. Zvečer pa je pri nenadnem 
napadu pri Žlebniku v Šentvidu 
padel pesnik Karel Destovnik- 
Kajuh.

V noči od 23. na 24. februar 
Je del divizije v nad dva metra 
visokem snegu odšel iz Zaloke 
čez Mozirske planine proti Pod- 
planini, kjer je pri Rastkah nad 
Ljubnim padel v zasedo. Enote 
so se izvile iz sovražnih zased in 
čez planino Komna prišle v do
lino Bistre in odšle v koroško 
hribovje. Deli ostalih dveh bri
gad pa so se, borili pri štaknetu, 
Plesniku in na Mozirskih plani
nah.

Dne 26. februarja je preneha
la nemška ofenziva s poročilom, 
da je XIV. banditska divizija u- 
ničena.

Dne 23. marca so se zopet 
združile vse enote divizije na 
Graški gori. Ta dan je divizija

Štajersko
štela 548 ozeblih in popolnoma 
izčrpanih borcev.

Ukaz Glavnega štaba NOV in 
PO Slovenije je divizija z ogrom
nimi žrtvami izpolnila. V štirih 
mesecih po pohodu je v enote, na 
Štajerskem vstopilo skoraj 7000 
borcev. Osvobodila je skupaj s 
štajerskimi enotami Gornjo Sa
vinjsko dolino in Kozjansko, de
loma Pohorje in Zasavje.

V zaključnih operacijah za

osvoboditev je divizija razorožila 
v Šaleški dolini del nemške bal
kanske grup® E z generalnim 
polkovnikom von Löhrom in so
delovala v zaključnih operacijah 
pri Velikovcu in Celovcu. Za za
sluge je bila 29. novembra 1951 
proglašena za proletarsko divizi
jo. Iz divizije je izšlo 27 narounih 
herojev. Stane Terčak

Zlet Svobod 1.1935

Zlet »Svobod« iz vse Slovenije v 
Celju 7. julija 1935 je pomenil 
mogočno politično manifestacijo 
delastva pod vodstvom komuni
stične partije. Na sliki ena izmed 
godb in kolesarji v sprevodu.

Foto: Ivan Domanjko

Razstava o XIV. 
udarni diviziji

Od 27. 2. do 15. 3. je bila v 
Muzeju revolucije v Celju vzor
no pripravljena razstava XIV. 
udarne, divizije. Razstavo je pri
pravil celjski muzej revolucije 
pod vodstvom kustosa Staneta 
Terčaka.

Proslava 50-letnice 
ZKJ v Celju

18. aprila je bila ob 17. uri v 
celjskem gledališču svečana seja 
občinske konference ZKS Celje 
v počastitev 50. obletnice KPJ 
(ZKJ) in SKOJ. O revolucionarni 
poti jugoslovanskih komunistov 
je govorila Olga Vrabič, predsed
nica občinske skupščine in člani
ca partije iz predvojnih let.

V kulturnem delu sporeda sta 
pevski zbor in orkester harmo
nikarjev pedagoške gimnazije iz
vedla kantato »S Titom naprej«.

PROSLAVE 50-LETNICE
ZKJ NA CELJSKIH ŠOLAH
V drugi polovici meseca apri

la so bile na celjskih srednjih šo
lah vzorno pripravljene proslave 
50-letnice ustanovitve ZKJ in 
SKOJ-a. Tudi Titovo štafeto je 
mladina letos še posebno slovesno 
sprejela.

Tito o turizmu
Po novem letu je dal predsed

nik Tito turističnim delavcem na
slednjo izjavo;

»Turizem ima v primerjavi z 
drugimi gospodarskimi vejami 
tudi precej prednosti. Me,d dru
gim tudi možnost zaposlovanja 
velikega števila ljudi, pospešeni 
razvoj krajev, v katerih poteka 
intenziven turistični promet, itd. 
Upoštevati moramo tudi, da je 
vse, kar porabijo tuji turisti pri 
nas, pravzaprav izvoz brez kakrš
nihkoli ovir ter protekcionaštva. 
Zaradi tega je treba vložiti vse 
sile v nadaljnji razvoj turizma, v 
dolgoročno načrtovanje njegove
ga razvoja, ukrepe gospodarske 
politike, mobilizacijo razpolož
ljivih domačih in tujih sredstev 
ter dejavnosti, tako turističnih 
kot komunalnih in trgovinskih 
gospodarskih organizacij ter 
bank, ki naj bi v turizmu videle 
možnost za svojo razširitev. Vsi 
ti dejavniki bodo pripomogli k 
večjemu turističnem prometu ter 
deviznemu prilivu.

Poleg hotelov in drugih gostin
skih objektov je. treba graditi tu
di ceste, da bi bile naše naravne 
lepote dostopne turistom. Zlasti je 
treba poskrbeti za več strokovnih 
kadrov v turizmu in gostinstvu.«

Predsednik Tito je poudaril, 
da bi za napredek turizma pri 
nas morale zlasti skrbeti turistič
ne družbene organizacije in si
cer predvsem z učinkovitejšo ter 
boljšo propagando v tujini, da bi 
pritegnile čim več tujih gostov.

TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO

Slovenija - Merkur
CELJE — Stanetova 20
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.

revolucije
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... 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 in 
Pešaeki prolaz pri 
Robučkuči

SARAJEVO
Gazi Husrefbegova 3 in 20

NOVI SAD 
Dunavska 14

SUBOTICA
Trg svobode 1

SPLIT, Titova obala 19 
Matošičeva 6

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

v listih ali vezane v bloke
— kataloge, prospekte ter o- 

stale tiskovine za ekonom
sko propagando v eno ali 
večbarvni izvedbi

— koledarje različnih izvedb
— enobarvne in Večbarvne 

klišeje
— embalažo iz kartona in 

lepenke
— gumijaste štampiljke
NUDI
— brezplačno strokovne 

nasvete
PRIPRAVI
— razne osnutke in opreme za 

knjige, revije, oglase ter ti
skovine ekonomske propa
gande

OPRAVLJA
— razne knjigoveške in 

galanterijske storitve
GRAFIČNO PODJETJE

Celjski tisk
CELJE
Trg V. kongresa 5 — Telefon:
23-72, 23-73, 23-74, 23-75
Poštni predal 152

a e F o
OSVEŽILNI ROBČKI

Sp®dn|i Celjski grad in groflfa
Navajeni smo misliti, da je srednjeve

ška fevdalna gospoda bivala samo na 
gradovih, zgrajenih na bolj ali manj str
mih višinah, kjer se je čutila varno, od
koder je lahko kljubovala celo višji fev
dalni oblasti, odkoder je zanesljivo go
spodarila svojim kmečkim podložnikom, 
odkoder je lahko v svojo korist usmer
jala trgovino in promet. Tako je bilo v 
glavnem zares v visokem srednjem veku, 
ki je dosegel svoj višek v XIV. stoletju. 
Tedaj je bila plemiška gospoda najbolj 
močna in tudi najbolj objestna.

Kakor vsaka stvar se je plemiška moč 
pripravljala počasi in je tudi počasi pro
padala, i eno i drugo je trajalo stoletja.

Ko se je plemstvo kot višji posebni 
sloj začelo dvigati iz vrst svojih pod
ložnikov, je še bivalo med niimi v dvor
cih, ki so bili često leseni. V XI. stoletju 
si je začelo graditi svoja bivališča na 
višinah. Začelo se je z utrjenim stano
vanjskim stolpom, ki se je polagoma raz
rasel v grajsko naselje. Celjski stari grad 
je npr. dokončal svojo rast okrog leta 
1400, ko je bil dograjen Friderikov stolp 
z neposrednim okoljem. Tedaj je gornji 
grad že spreminjal svojo stanovanjsko 
funkcijo v obrambno. Gospoda se je se
lila v naselje pod starim gradom, kjer 
si je v spodnjem gradu uredila udobnej
še bivališče. O času nastanka gornjega 
gradu lahko domnevamo, o spodnjem ve
mo nekoliko več. Tudi ta je nastal ob 
stolpu, ki so ga najbrž zgradili posestni 
predhodniki Celjskih grofov, gospod ie 
Vovbrski, ob jugozahodni strani tedai še 
trškega naselja v sotočju Savinje in Lož
nice, ki je tedaj tekla nekaj časa vzpo
redno s Savinjo, preden se je vanjo iz-

Kralja Petra, zdaj pa ga označujemo kot 
vojašnico narodnega heroja Slavka Šlan
dra. Zares dolga pot od celjskih grofov 
do socialistične Jugoslavije.

Celjski grofje so imeli velik dvor in 
velik upravni aparat s ka.ncierjem, dvor
nim mojstrom, upravnimi in pisarniškimi 
uradniki. Za svoj upravni aparat so si 
v bližini spodnjega gradu zgradili trdno 
poslopje, poleg katerega je bil hlev z 
vsemi potrebnimi prostori. Prvo poročilo 
o tem poslopju imamo še iz XV. stoletja, 
vendar iz let, ko grofov že ni bilo več. 
Ko je oglejski škof Santonino na svoji 
vizitaciji prišel v Celje, so mu pokazali 
tudi pisarniško poslopje«. Habsburžani so 
bili v velikih denarnih stiskah, zato so 
dajali svoja velika posestva izprva v za
kup, pozneje so jih pa prodajali. Ta uso
da je doletela tudi pisarniško hišo. Že 
nadvojvoda in kralj Ferdinand I. jo je 
dal v zakup, ne same, ampak v zvezi z 
gradom Zbelovo pri Poljčanah. Leta 1587 
so pa obojno posest prodali gospodu Jo
štu Thurnu-Valsassina. Thurni so bili star 
italijanski rod, ki je stopil v habsburško 
službo.

Močno so se razčlenili in razdelili v 
več vej. Jošt Thurn je bil znan junak, 
odlikoval se je v mnogih bojih s Turki, 
razen tega je pa pri Krškem leta 1573 
porazil kmete in jih pognal v Savo. Na 
temeljih »pisarniške hiše« je v renesanč
nem slogu zgradil lep dvorec z dvema 
traktoma in gospodarskim poslopjem v 
podaljšavi južnega trakta. Poslopje mu 
je gradil dober italijanski mojster. To bi 
mogel biti Francesco de Lugano, o kate
rem vemo, da je okrog 10 let obnavljal 
gornji grad in ga je Jošt Thurn moral

Lepo obnovljena grofija
tekala. Na starih slikah Celja se ta stolp 
ob zunanji strani spodnjega gradu še do
bro vidi. Grofje so stolp verjetno pre
vzeli kot dediščino po Vovbrskih, ako pa 
je bil v drugih rokah, so ga kupili. 
Okrog leta 1400 so poleg stolpa zgradili 
spodnji grad, ki je bil mnogo udobnej
ši, vendar je pa bil obdan z obzidjem 
okrog in okrog, tudi na trški strani. Sam 
kraj obzidja še ni imel, čuval ga je 
samo lesen plot. O življenju v spod
njem gradu vemo vsaj to, da je v njem 
živela žena zadnjega grofa Ulrika II., Ka
tarina Brankovičeva s svojimi otroki, 
dvorjankami in pravoslavnim duhovni
kom. V gradu je bila tudi kapela Maše
re božje, eden izmed številnih simbo’ov 
Marijinega čaščenja, ki je bilo v nase1- 
bini Celjskih grofov močno razširjeno. V 
spodnjem gradu je tudi ležal mrtvi grof 
Ulrik II., preden so ga prenesli v mino
ritsko cerkev, da ga ob pretresajočih 
svečanostih položijo v grobnico k večne
mu nočitku. Sami grofje se niso mnogo 
zadrževali doma in v spodnjem gradu, 
nemirna kri jih je gonila z gradu do gra
du. ki so jih imeli toliko od Zagreba do 
Spitala na Koroškem in po širnem svetu.

Ko so grofje izumrli, so Habsburžani 
v spodnjem gradu namestili vicedomski 
urad, svojo gospodarsko in upravno ob
last v celjski grofiji ali celjski četrti. 
Ko je Marija Terezija leta 1748 vicedom
ski urad ukinila, je spodnji grad izpre- 
menil svojo funkcijo, postal je vojašnica. 
V ta namen ga je cesaričina oblast pri
merno preuredila, toda samo znotraj, zu
nanjost je ostala ista, kakor nekdaj še 
danes ustvarjata njeno podobo južni, 
večji in višji in severni manjši in nižji 
trakt. Ko je mesto izgubilo svoje obzid
je so ga odstranili tudi pri spodnjem 
gradu. Ker mesto še ni imelo stalne vo
jaške posadke, tudi spodnjega gradu - 
vojašnice niso redno vzdrževali. Tako so 
bili meščani v burnih letih vojn Marije 
Terezije često nejevoljni, ker so morali 
sprejemati pod streho vojake in oficirje, 
celo vojne ujetnike in v svojih hlevih 
skrbeti tudi za vojaške konje. V Gospo
ski ulici stoječa mestna vojašnica oz. vo
jaška »kvartina hiša« je bila premaihna 
in ni zadoščala potrebam. Brez vojaškega 
oddelka je pa bilo mesto v resnici le 
redkokdaj. Leta 1883 je dobilo šele stal
no redno posadko, del 87. pešpolka, v 
katerem so večinoma služili domači fant
je. Tedaj so začeli za spodnji grad bolj 
skrbeti. Imenovali so ga grajsko vojaš
nico, v stari Jugoslaviji je dobil ime

Foto: Jože Pelikan
poznati, kajti v tistem času je bil vla
darjev glavar na gornjem gradu. Kmalu 
potem, ko je bila grofija zgrajena, je 
moralo v njeni dvorani nastati veliko 
umetniško delo, na platno izdelana strop
na slika, o kateri pravijo strokovnjaki, 
da je najpomembnejša slikarska umetni
na naših krajev iz začetka XVII. stoletja. 
Mojster je gotovo bil Italijan, toda ime
na ni mogoče dognati. Grajski deželni 
arhiv hrani nekoliko fasciklov aktov rod
bine Thurn-Valsassina. Med njimi pa ni 
niti besede o grofiji. V nje» so imeli 
grofje upravo zbelovske gospoščine (s ka
mero ie bilo tudi združena lembe^ška med 
Šmarjem in Poljčanami). V pritličju gro
fije in v stranskem poslooiu so b?1e 
shrambe. Pred grofijo je bila naspro'i 
južnemu traktu poslopja gradu celo so
dama, opozarjaioča na grofovske vino
grade. Stare slike kažejo med grofijo in 
Savinjo tudi strugo z mlinom. Ta pa ni 
bil Thurnov. Dolgo je bil poleg še dru
gega nekoliko niže se nahajajočega mlina 
v posesti rodbine Sattelberg, ki si je v 
Celju pridobila lepo premoženje.

P.odbina Thurn-Valsassina se je v XVIII. 
s+o!etju razdelila v graško in cel iško ve
jo in je zašla v gospodarske težave. To 
se je poznalo na grofiji. Začela je pro
padati. Zanjo se je zanimalo mesto. 
Grofje so zahtevali preveč. Leta 1873 
se je v njej naselilo mestno osnovno 
šolstvo. Mesto je stransko poslopje dvig
nilo, da je bilo za razrede dovolj pro
stora. V pritličju stranskega poslopja je 
bila telovadnica, v lepi dvorani dvorca 
pa risalnica meščanske šole. Dekliško 
šolstvo se je izselilo leta 1905, deško pa 
leta 1912.

V začetku prve svetovne vojne se ie 
v grofije preselilo okrožno sodišče. Po 
končani drugi vojni sta se v niej udo- 
mila pokrajinski muzej in študijska knjiž
nica. Mestna občina in bivši okraj sta 
grofijo temeljito obnovila. Leta 1967 jo 
je v celoti prevzel muzej, medtem ko 
sta za študijsko knjižnico na mestu biv
šega stranskega trakta zgradili zelo mo
derno in smotrno domovanje. Tako je 
končno grofija postala torišče živahnega 
kulturnega dela.

Pripominjam, da so še eno staro in 
pomembno poslopje v mestu v prejšnjih 
časih označevali kot »grofovsko hišo«, se
danji muzej revolucije, to pa zato, ker 
so mu bili dolgo lastniki grofje, lastniki 
gosposk v celjski okolici.

Janko Orožen

RAZSTAVE
V LIKOVNEM SALONU

Pododbor celjskega društva 
slovenskih likovnih umetnikov 
uspešno nadaljuje svoje poslan
stvo v likovnem salonu, ki ga 
vodi publicist Juro Kislinger. 
Januarja je bila razstava slikar
ke Jelice Žuža, naše ožje roja
kinje, ki se nam je predstavila 
predvsem s svojimi zanimivimi 
portreti in tihožitji, iz katerih iz
žarevajo barvne rešitve naslika
nih figurativnih motivov.

Decembra je razstavljal kipar 
in slikar Janez Šibila iz Maribo
ra in se nam predstavil s svoji
mi zapotegnjenimi slikami v po- 
partističnih in postimpresioni- 
stičnih značilnostih s poudarjeno 
zlato barvo. Februarja je bila 
razstava celjskega pododbora. S 
svojimi deU so se predstavili: 
Leopold Hočevar, Jože Horvat- 
Jaki, Janez Knez, Avgust Lav
renčič. Milan in Darinka Loren- 
čak, Viktor Povše, Milisav To
manič, Alojz Zavolovšek in Jelica 
Žuža. Otvoritev te razstave je 
imela slavnostni značaj v prosla
vo slovenskega kulturnega praz
nika s sodelovanjem Komornega 
zbora. Za to razstavo je društvo 
izdalo lep katalog, ki ga je vzor
no uredil Avgust Lavrenčič, u- 
vodno besedo pa je napisala Mi
lena Moškon.

Meseca marca je; bila razsta
va nadarjenega slikarja Štefana 
Planinca, uspešnega predstavni
ka izvirne slikarske smeri, ki je 
vzbudila nemalo zanimanja. Tej 
razstavi je sledila razstava Goj- 
mira Antona Kosa, ki je vzbudi-

V tej pomladi potečo 50 lel 
kar je slikar

GOJMIR ANTON KOS
prvič razstavil.

Zato se je našemu vabilu odzval 
z malo. retrospektivo.

Razstavo bomo odprli 
v Likovnem salonu 

v petek, 4. aprila ob 17. uri.

Vljudno .vabljeniI

Razstava bo odprta do 30. aprila 1969.
. _____________

la med Celjani izredno zanima
nje, saj je redkost videti dobro 
izbrano retrospektivo tega veli
kega slovenskega umetnika. Raz
stavo so odprli v počastitev 50- 
letnice prve umetnikove razstave, 
uvodno besedo pa je spregovoril 
akademik prof. Stele.

SLIKARJI AMATERJI
SO RAZSTAVLJALI
Za 8. marec so odprle v celj

skem gledališču svojo vsakoletno 
razstavo celjske slikarke amater
ke. Veliko število razstavljenih 
del izpričuje ustvarjalnost in 
lep uspeh celjskih slikarjev ama
terjev. Razstava je vzbudila le
po zanimanje.

RAZSTAVA VLADA
PAREŽNIKA
V začetku aprila so odprli v 

Napotnikovi galeriji v Šoštanju 
razstavo vinjet slikarja samouka 
Vlada Parežnika, miličnika iz 
Mozirja. Otvoritev razstave je 
imela slavnostno obeležje v po
častitev 25-letnice službe javne 
varnosti.

RAZSTAVE V MLADINSKEM
KLUBU
Slikarske in druge razstave je 

pričel prirejati tudi celjski mla
dinski klub, kar še posebej to
plo pozdravljamo in želimo, da 
bi s tem delom uspešno nadalje
val.
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MALGAJ IN PUNCER
(Ob 50-Ietnici njune smrti)

Prevratni dnevi
Ze več kot 50 let je preteklo, 

kar se je ob koncu prve svetov
ne vojne zrušila avstroogrska 
monarhija in se, je večina Slo
vencev mogla vključiti v novo 
jugoslovansko državno skupnost.

S tirolske fronte sem se 
proti večeru 2. novembra 1918 
vrnil v Celje, kjer je vladala še 
velika zmeda. Slišal sem, da na
rodni svet tu zbira vojake. Samo 
na kratko sem se oglasil pri svoj
cih, potem sem pohitel v Narod
ni dom. Tam sem našel več pri
jateljev, med temi tudi nekaj o- 
ficirjev.

Povedali so mi, da so vojaki 
celjskega 87. pešpolka že, pred 
dnevi odrekli poslušnost nem
škim oficirjem. Nadporočnik 
Ivan Sancin pa da je 1. novem
bra formiral četo slovenskih vo
jakov pred Narodnim domom. 
V zgodnjem popoldnevu nato so 
se vojaki ob prisotnosti raznih 
zastopnikov zbrali na kasarni- 
škem dvorišču. Tjakaj je vojak 
Leon Erhartič prinesel zastavo 
celjskega Sokola, ki so jo njego
vi svojci vso vojno skrivali na 
podstrešju. Po govorih predsed
nika narodnega sveta dr. Erne
sta Kalana, sokolskega staroste 
Smertnika in nadporočnika San
cina so vojaki in oficirji prisegli 
Jugoslaviji s tem, da so se do
taknili zastave in segli v roko 
predsedniku. Prejšnji mestni po
veljnik podpolkovnik Skalicky je 
dobil dovoljenje za odhod domov 
na Dunaj.

Organizirale so se »-narodne 
straže«, ki so postale izvršilni or
gan krajevnih narodnih svetov. 
Bile so potrebne za vzdrževanje 
reda in varstvo domačega prebi
valstva pred nekaterimi nasilno 
nastopajočimi tujimi vojaškimi 
oddelki, ki so se vračali s fronte 
v Italiji. Takšno posebno važno 
nalogo na prehodu v Savinjsko 
dolino je opravljala narodna 
straža na Vranskem pod povelj
stvom nadporočnika Oseta. Te
žavno je bilo zavarovati red tudi 
na železniških progah.

Slovencem v novi državi je 
bilo treba zagotoviti pravične 
meje na severu. V nevarnosti je 
bil Maribor s Podravjem in Po
murjem, čakala je Koroška. Za
to sta že 3. novembra Sancin in 
dr. Kalan dala z lepaki v Celju 
in okolici razglasiti poziv, naj 
se vojaki vrnejo v vojašnice, 
»•ker le kratko časa vas še po
trebuje domovina«. Dan nato je 
pričel izhajati tudi celjski »-Glas- 
nik narodnega sveta SHS«, ki je 
objavljal odredbe in novice.

Mene je poveljnik Sancin po
slal v vojašnico (pozneje zdrav
stveni dom) v Gregorčičevi ulici. 
Tu je vodstvo imel Hrastničan 
Avgust Dolinšek, po činu oficir
ski namestnik. Poznala sva se še 
s soške fronte. Prisrčno me je 
sprejel, mi dal novo uniformo in 
mi kot četovodji — dijaku pove
ril enega od vodov svoje čete.

Poziv vojakom je dosegel za
dovoljiv uspeh. Zlasti popoln je 
bil odziv oficirjev in podoficir
jev — celjskih dijakov, Tako je bilo 
zdaj mogoče okrepiti tudi straže.

Z veseljem sem se lotil služ
be. Pri važnih objektih sem po
stavljal straže, ki pa jih je bilo 
nenehno treba nadzorovati, ker 
so posamezni vojaki radi uhajali.

V noči na 4. november je 
prispelo z Vranskega prvo te
lefonsko sporočilo, da prihajajo 
od tam ogromne množice voz, 
konj in vojaštva najrazličnejših 
narodnosti. Celje naj se nanje 
pripravi. Po posebni odredbi je 
bilo treba vojaškim transportom,

v Celju I. 1918
potujočim s fronte po cestah in 
z železnico, odvzeti orožje in raz
no nasilno prisvojeno blago. V 
času med 4. in 15. novembrom 
je prešlo slovensko ozemlje okrog
500.000 mož tujega vojaštva. V 
tistih dneh je poveljnik Sancin 
dal na primer ustaviti dragocen 
kompleten sanitetni vlak in ga 
zapeljati na Majdičev industrij
ski tir na Hudinji.

Imel sem neprijetnega oprav
ka z nekaterimi oddelki, ki so 
se našim zahtevam skušali celo 
z orožjem upirati. Pri vsem tem 
je bilo zaplenjeno tudi obilo ži
vil, z vozovi in vlaki dirigiranih 
proti Dunaju in Budimpešti. Ta
ko je nastala prva možnost oskr
be prebivalstva z življenjskimi 
potrebščinami, ki so tedaj hudo 
primanjkovale. Skrb za prehrano 
mesta je vodil tedaj trgovec An
ton Kolenc, znani podpornik na
šega dijaštva.

Maloštevilni celjski Nemci so 
še skušali sitnariti. Tako je nji
hova delegacija obiskala nadpo
ročnika Sancina, da protestira 
proti našim vojakom, ki so na 
»■deutsches haus« izobesili slo
vensko zastavo.

Dne 6- novembra je naše Ce
lje z mogočnim navdušenjem 
slavilo svoj praznik ob rešitvi iz
pod tisočletnega tujega jarma. 
Slavnostnega zborovanja pred 
Narodnim domom se je udeležilo 
blizu 20.000 ljudi iz mesta in 
okolice. Nekateri govorniki so 
skupaj z množico vzklikali »-re
publiki Jugoslaviji«. Sprevoda 
skozi mesto smo se udeležili tu
di vojaki. Ta dan je, vladni svet
nik dr. Lukan kot od narodne 
vlade imenovani gerent prevzel 
upravo mesta Celja.

Isti dan je bilo tudi sklenje
no, da Celje pošlje posebno četo 
na Koroško zavarovat zemljo 
naših rojakov. Poveljstvo nad 
četo je prevzel nadporočnik Fra
njo Malgaj iz Hruševca pri Šent
jurju. Zvečer sem se s to Mal
gajevo četo tudi jaz odpeljal pro
ti Dravogradu, ki smo ga ob enih 
ponoči zasedli, potem pa smona- 
daljeyali svojo uspešno pot.

Celje je 11. in 22. novembra 
1918 poslalo skupno 500 dobro o- 
boroženih vojakov v Maribor na 
pomoč generalu Maistru, ki je 
23. novembra z odločno vojaško 
akcijo rešil za Jugoslavijo mesto 
z velikim delom naše severne 
meje. Nato smo Celjani odšli na 
Koroško Malgaju na pomoč. So
delovali smo v mnogih bojih, ta
ko tudi v naši končni ofenzivi 
spomladi 1919.

V zgodovinsko usodnih dneh 
smo Celjani povsod storili svojo 
dolžnost. Pri tem se je še pose
bej izkazala takratna zavedna 
mladina, zlasti dijaštvo. Vsi ne
kdanji borci smo ponosni na 
svoje delo, saj smo ga opravili 
prostovoljno in tudi s krvavimi 
žrtvami — pred 50 leti.

Dr. Ervin Mejak

STANOVANJSKA ZADRUGA

ÜL9 O
CELJE, Gregorčičeva 6,
P. p.140

z gradbenim obratom nudi or- 
ganizaci-jo, nadzor in izvajanje 
stanovanjskih hiš in podobnih 
objektov po zmernih cenah in 
solidno kvaliteto.

V zgodnjem jutru 16. decem
bra 1918 je celjski bataljon 450 
mož prispel iz Maribora v Veli
kovec in se postrojil na njegovem 
trgu. Bila je to sveža, krepka, 
disciplinirana vojaška enota pro
stovoljcev. Ubrano smo zapeli v 
megleno jutro. Ob zaprtih oknih 
velikovških hiš so se prikazali 
začudeni obrazi pravkar prebu
jenih meščanov.

Tedaj je na belem konju pri
jahal na trg postavni, temnooki 
nadporočnik Franjo Malgaj, Šent- 
jurčan, široko nasmej an. Pred 
dvema tednoma je bil zavrnil na
pad premočnih folksverovcev iz 
Celovca, pred dvema dnevoma 
pa so ti zajeli oddelek Srbov —- 
povratnikov iz vojnega ujetništ
va, ko so prenočevali v Grabštaj- 
nu. Ob pogledu na nas je, Malgaj 
vzkliknil:

»-Samega hudiča se zdaj ne 
bojimo več!«

Na trg je prihitel še Srečko 
Puncer, Braslovčan, narednik — 
dijak, s sijočimi očmi v ostro izo
blikovanem obrazu. Tu v Veli
kovcu je kot urednik »Jugoslo
vanskega Korotana« pravkar pri
pravljal njegovo prvo številko. 
Izdajatelj lista je bil Malgaj; nje
gov prijatelj iz celjske gimna
zije. Oba sta pripadala preporo- 
dovski organizaciji.

Nekaj dni pozneje so med 
Grebinjem in Pustrico prodrli 
foksverovci. Zasedli so prelaz z 
gostilno pri Bimbaumerju in iz
pred njega pregnali naše. prednje 
straže. Zato je 2. četa celjskega 
bataljona s poročnikom Jankom 
Melavcem, tudi celjskim dija
kom, pohitela v Grebinj. Od tam 
smo 23. decembra po kratkem 
spopadu in z artilerijskim og
njem prepodili nasprotnike s 
prelaza.

Takoj nato je za vso Koroško 
pričelo veljati premirje, sklenje
no v dogovoru obeh strani za bo
žične praznike. Tako sem se na 
Štefanovo 26. decembra lahko z 
vozom, ki se je iz Grebinj a od
peljal po kruh v 9 kilometrov 
oddaljeni Velikovec, tudi sam 
namenil tja. Vreme v zgodnjem 
popoldnevu je bilo oblačno, zem
ljo je pokrivala tanka plast za- 
mrzlega snega.

V velikovškem Narodnem do
mu, skromnem gostišču v ozki 
ulici tik trga, sem našel Malgaja 
in Puncerja, ki sta po obedu še 
posedevala tam v topli sobi in se 
pogovarjala. Oba sta mi bila do
bra prijatelja, Puncer tudi moj 
sošolec v razredu. Prav hitro 
smo se razgibali v razpravljanju 
o razmerah na Koroškem, v novi 
domovini in v svetu. Govorili 
smo, kaj vse in kako bo treba 
pravično, na novo urediti, da bo
do narodi Jugoslavije mogli sreč
no živeti. Potem smo se ozrli še 
v svojo osebno prihodnost. Bili 
smo odločeni, da se že kmalu — 
večjih zapletov na Koroškem ni
smo predvidevali — posvetimo 
nadaljnjemu študiju. Vsi trije 
smo se nameravali čimprej vpi
sati na pravni fakulteti v Zagre
bu (univerza v Ljubljani se ie 
tedaj šele snovala), ne da bi pre
kinili stik s Slovensko Koroško, 
po končanem študiju pa smo ji 
želeli služiti neomejeno. Tako ze
lo nam je bil pri srcu ta tuji mo
gočnosti izpostavljeni slovenski 
del prelepe dežele.

Srečko Puncer mi je izročil 
prvi dve številki »Jugoslovanske
ga Korotana« v več izvodih, da 
jih razpečam v Grebinju. Kar v 
gostilni tam sem po spominu na
pisal svojo novo pesem »K veliki

maši« in mu jo prepustil, da jo 
je priobčil v naslednji 3. številki 
časopisa.

Polni optimizma ob dobrih 
obetih prihajajočega leta 1919 
smo nekajkrat trčili s čašami vi
na. Nihče izmed nas še malo ni 
slutil, da bo že pričetek bližnje 
pomladi dvema med nami prine
sel smrt na slovenski koroški ze
mlji. In še mnogim drugim.

Potem ko je kratkovidna lju
bljanska vlada vzela generalu 
Maistru in nadporočniku Malgaju 
pravico posegati v vojaške zade
ve na Koroškem, se je na njen 
ukaz pričela zapoznela in zanikr
no pripravljena ofenziva sloven
skih enot. Eni izmed čet celjskega 
pešpolka se je v jutru 29. aprila 
1919 v Vovbrah pri Velikovcu 
pridružil Puncer. Po začetnih us
pehih pa je četa zadela na močan 
nasprotni napad in se umikala. 
Pri tem je v Grilovi, po domače 
Mentlovi hiši v Vovbrah, zadet 
s strelom v prsi in z bajonetom 
preboden skozi usta izkrvavel 
Puncer.

Točno teden pozneje se je 
smrtno ponesrečil junaški Franjo 
Malgaj, pol leta starejši od Pun
cerja. Ob splošnem umiku slo
venske vojske s Koroškega, de
loma podobnem begu, se je s 
svojo še vedno krepko četo usta
vil pri Ravnah. Da bi tam pre
gledal položaj, se je povzpel na 
neko drevo na pobočju Tolstega 
vrha. Pri tem se mu je v vejevje 
zapletla ena izmed ročnih gra
nat, pripetih za pas, in eksplodi
rala. Ranila ga je tako hudo, da 
je že po nekaj minutah izdihnil.

Za mesec dni je ostala v na
sprotnikovih rokah vsa Koroška, 
potem pa je vanjo in še čez Ce
lovec prodrla z veliko naglico — 
zdaj šele regularna jugoslovan
ska vojska. V njeni sestavi je bi
la še posebna »Celjska legija« z 
dijaki in gomjesavinjskimi kmeč
kimi fanti. Kljub vsem tem us
pehom pa je bil zamujen čas, ko 
bi nam bila Slovenska Koroška 
prisojena brez plebiscita.

Srečka Puncerja, s še tremi 
vojaki celjskega polka pokopane
ga ob cerkvenem zidu v Vovbrah, 
so v začetku septembra 1919 pre
peljali v domače Braslovče. Prav 
tako se je v svoj Šentjur vrnil 
mrtvi Malgaj.

Od pomembnih in tragičnih 
dogodkov v letu 1919 je preteklo 
pravkar že 50 burnih in usodnih 
let. To je dovolj dolga doba,ki smo 
v njej mogli pozabiti že na marsi
kaj. Častni spomin na oba juna
ka, domačina celjskega''območja, 
in še na več njunih tedaj padlih 
tovarišev pa še živi — zapisan v 
knjigi naše zgodovine.

Fran Roš

V SAVINJSKI DOLINI
V ozadju veličastne gore.
V sredini Ojstrica, 
na desni Raduha
in gora na levi, ki pravijo ljudje 
ji Speči mož.
Zlata večerna zarja 
poslavlja se od sinjih velikanov 
njih sive lase božajoč.
Nad njeno prosojno rožno roko 
od zahoda sem plujo oblaki 
ožarjeni in kakor zlate zastave 
vijo se nad velikani.
A tu nad polji mrak 
je gostejši in težji.

Srečko Puncer
Celjski gimnazijec Srečko Puncer 
je pisal pesmi, prozo, literarne in 
znanstvene eseje z veliko zrelo
stjo. Več tega je objavil v celj
skem dijaškem listu »Savinja« 1. 
1914.
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CELJSKI ZBORNIK 1968
«ki je. poleg Loških razgledov 

najbolj redno izhajajoči slovenski 
letni pokrajinski zbornik-« (Vlado 
Novak), je izšel.

Obsega 19 tiskanih pol, t. j. 
344 strani, kar pomeni, da po ob
segu ne zaostaja za prejšnjimi 
zborniki, napram lanskemu (1967) 
je celo za celo polo zajetnejši.

Uredniki so za naslovno stran 
letošnjega ovitka izbrali repro
dukcijo Stovičikove »Kotalkarice« 
Kakor znano je ta kip leta 1967 
odkupil kolektiv tovarne »Aero« 
za Hokejsko-drsalni klub Celje, ki 
ga je, postavil v vežo svojega u- 
pravnega poslopja ob umetnem 
drsališču v celjskem mestnem 
parku.

Kot registratorji turističnega 
tiska moramo ob tem zapisu o 
CZ prvenstveno opozoriti na raz
pravo magistra ekonomije Ludvi
ka Rebeuška pod naslovom »-No
va pota zdraviliškega turizma«. 
Dvajset strani dolga študija je 
dejansko organsko nadaljevanje 
njegovih dolgoletnih raziskav slo
venske zdraviliško-turistične pro
blematike s posebnim pogledom 
na Rogaško Slatino.

Pa tudi sicer obsega CZ 1968 
obilo zanimivega gradiva s kul
turno zgodovinskega in ekonom
sko družbenega področja, ki bo 
gotovo, kakor to želijo uredniki v 
svojem zapisu, »vzbudilo razum- 
niške sile k sistematičnemu pre
iskovanju in obravnavanju pro
blemov, ki vznikajo na celjskem 
pokrajinskem območju«.

PARADA HARMONIKARJEV
Agilna harmonikarska šola, 

ki jo že od ustanovitve vodi ne
umorni harmonikarski pedagog 
Oskar Leskošek, predseduje pa 
Ivo Umek, je priredila letos že 
svojo 16. parado. Prireditev je 
bila vzorno pripravljena in do
bro obiskana. Nastopili so I. in 
II. zbor harmonikarske šole DPD 
SVOBODA, harmonikarski orke
ster pedagoške gimnazije ter 
harmonikarski orkester DPD 
Svobode. Dobro so se odrezali 
tudi solisti Korošec, Cvikl, Vre
čar, Kolin, Gorjanc in Salobir. 
Program je bil precej zahteven 
saj smo med lažjimi skladbami 
culi tudi Fibicha, Ziehrer j a, 
Schäferja in Lebarja. Tako soli
sti kakor orkestri so pokazali lep 
uspeh in viden napredek.

ZIDALI BODO NOVO PO
SLOPJE ZA POSEBNO OS
NOVNO Solo v celju

Kakor je znano imamo med 
šolarji in mladoletniki tudi 2-3 % 
takih, ki težje slede navadnemu 
šolskemu delu in se morajo šolati 
v posebni osnovni šoli. Ta šola 
ima svoje prostore sedaj v zgrad
bi I. osnovne, šole v Celju, njeni 
oddelki pa so razsejani tudi dru
god. Pri nas posvečamo čedalje 
večjo pozornost usposabljanju o- 
trok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, 
o čemer priča tudi lani potrjeni 
zakon o usposabljanju te mladine. 
V teku je akcija za zgraditev mo
dernega šolskega poslopja za po
sebno vzgojo v Celju, ki bo tudi 
prvo takšno poslopje v Jugoslavi
ji Po pripravah sklepamo, da bo
do konec tega leta ali v začetku 
prihodnjega leta že pričeli z grad
njo. -A- P-

Ob 20-ietnici komornega moškega zbora
Ljudskoprosvetna aktivnost zbo
ra na domačih tleh je v letu pred 
jubilejem dosegla — odbivši 7 
nastopov v tujini (Wehr, Frei
burg, Stuttgart, München, Arezzo) 
— ravno trideset nastopov, to pa 
je število, ki ga nobeno preteklih 
Let zbor ni dosegel ali celo preko
račil. Med tejmi 30 nastopi je za
slediti troje posebnih kulturnih 
dejanj: srečanje s hrvatskim skla
dateljem Jakovom Gotovcem na 
koncertu, ki ga je v počastitev 50- 
letnice njegovega umetniškega 
ustvarjanja pripravil zbor 8. ju
nija 1968 v Rogaški Slatini, ude
ležba v tekmovanju RTV Ljub
ljana »Naši zbori tekmujejo« ter 
kulturno umetniško tovarištvo s 
celjskimi likovniki.

V Tadijskem tekmovanju je 
zbor prejel prvo nagrado med slo
venskimi moškimi zbori. V življe
nju KMZ je bilo to drugič — pr
vič leta 1952, torej pred šestnaj
stimi leti, —■ da je tekmoval pred 
mikrofoni RTV Ljubljana. Tudi

tedaj je izšel kot zmagovalec, to
da v drugi kategoriji.

Kulturno umetniško tovarištvo 
s celjskimi likovniki pa je bilo 
sklenjeno 8. novembra 1968 s so
delovanjem s tremi Gallusovimi 
moteti pri predaji javnosti re
stavriranih fresk v Marija Gradcu 
pri Laškem. Drugič pa je bilo po
trjeno 7. februarja letos s pev
skim uvodom na otvoritvi razsta
ve celjskega pododbora Društva 
slovenskih likovnih umetnikov v 
počastitev Prešernovega dne. Ta 
oblika meddruštvene počastitve 
slovenskega kulturnega praznika 
bo ostala s tem, da bi se tega dne 
v celjskem Likovnem salonu ena
ko kot likovniki, ki se bodo pred
stavili z novimi deli, tudi zbor 
predstavil vsakokrat s tremi no
vo naštudiranimi skladbami.

Številnim čestitkam zboru k 
njegovi dvajestletnici se pridru
žuje poleg Turističnega in olep
ševalnega društva tudi naš list.

Celjski komorni moški zbor na slavnostnem koncertu

SLAVNOSTNI KONCERT KOMORNEGA ZBORA
4. aprila je imel celjski Ko

morni zbor slavnostni koncert ob 
priliki svoje dvajsetletnice. Zbor 
je ponovno' dokazal, da sodi v 
sam vrh pevske kulture. Kon
certa so se udeležili tudi štervil- 
ni predstavniki javnih, kultur
nih, gospodarskih in društvenih 
organizacij našega mesta. Čestitk, 
cvetja in aplavza je bilo kakor 
že dolgo ne.

Ob tej priliki je izdal zbor tu
di Učno publikacijo, v kateri je 
prikazana celotna razvojna pot 
zbora od ustanovitve v 1. 1949 do 
današnjih dni. Publikacijo je u- 
redil zborov predsednik Gustav 
Grobelnik, natisnili pa so jo v 
Celjskem tisku. V počastitev pro
slave je izdal zbor tudi umetni
ško izdelan plakat, delo akad. 
slikarja Avgusta Lavrenčiča.

Ferdo Juvanec 

Jakob Gallus 
(1550—1591 )

Anton Foerster 

Radovan Gobec 

Pavel Sivk 

Rado Simoniti

Ivan Cankar:

Rado Simoniti

France Marolt

Todor Skalovski 
(prir. V. Vodušek)

Jakov Gotovac 

-Stevan Mokranjac .,

Slovenska zemlja (Anton Debeljak)

Praeparate corda vestra

Ascendit Dues

Laus et perennis gloria

Večerni ave

Jutro (Tone Seliškar)

Pa da bi znal (Srečko Kosovel)

Pesem galebu (Ljudsko besedilo 
s Hebridskega otočja)

Podgorski mornarji (Jure Kaštelan) 

Slavnostni govor 

Izvajajo člani Slovenskega 

Ljudskega gledališča Celje

Pojdam u rute (Koroška) —
Sopran solo in moški zbor

Pastirska (Koroška)

Vojaška (Gorenjska)

Moja kosa (Koroška)

Makedonsko oro 

Ponuda dragoga

Pesme iz Južne Srbije, XI. rukovet

Program slavnostnega koncerta

INFORMACIJE, SPOMINKI, RAZGLEDNICE: 
Turistični urad, Celje, Stanetova ulica.

MLADINSKI PEVSKI 
FESTIVAL

Letos od 29. maja do 1. junija 
bo v Celju spet mladinski pevski 
festival, že osmi po vrsti. Sode
lovali bodo najboljši zbori iz vseh 
naših republik in 5 zborov iz 
Avstrije, Češkoslovaške in Mad
žarske. V okviru festivala bosta 
tudi razstava glasbene literature, 
in posvetovanje glasbenih peda
gogov.

Za uvod v festival bodo 14. 
in 15. maja nastopili v graški 
Štefanijski dvorani štirje sloven
ski zbori, ki bodo s štirimi do
mačimi zbori priredili koncert; 
zatem bodo štirje avstrijski mla
dinski pevski zbori gostovali v 
Celju, Ptuju, Velepju, Mariboru 
in Slovenjgradcu. Mimo omenje
nih bo še nekaj drugih gosto
vanj. V ocenjevanju bo nastopi
lo 34 zborov, med njimi 24 iz 
drugih republik in 10 iz Sloveni
je.

Od tujih zborov bodo na fe
stivalu 2 zbora iz Gradca, zbor 
slovenske gimnazije iz Celovca, 
Pražsky detsky sbor in Guten
berg korus iz Budimpešte.

Pevce in pevovodje v našem 
mestu prisrčno pozdravljamo in 
jim želimo kar največ uspeha.

NE LE ZARADI KNJIŽNICE

V »Večeru« z dne 8. marca 
smo brali zelo sprejemljivo po
nudbo Gaberčanov, da bi po opu
stitvi administrativne šole preme
stili v pritlične prostore te šolske 
hiše na Dečkovi cesti knjižnico 
celjske »Svobode«. Tako je! Zasta
relo, a solidno šolsko poslopje res 
ne bi bilo racionalno uporabiti za 
večjo šolo kot je bil njen doseda
nji posestnik — administrativna 
šola, saj bi vsak drug učnovzgoj- 
ni zavod za poklicno izobraževa
nje ne mogel izhajati brez teme
ljitih preureditev in prezidav za 
svoje delavnice. Tako kot pa po
slopje je, bi lahko takoj služilo 
knjižnici pa čitalnici ter kot cen
ter pionirskih dejavnosti in še za 
sedež krajevnih družbenih in po
litičnih organizacij oz. za shaja- 
lišče njenega članstva, skratka 
spremenili bi ga v pravcati klub. 
Ni brez pomena pripomniti, da je 
površina na južni strani tega šol
skega poslopja primerna za na
daljnjo razširitev v mini športni 
park — odlično rokometno igri
šče je že dobro leto v uporabi — 
za kar obstajajo že oblastno odo
brena lokacija in načrti. Z eno 
besedo: ponuja se priložnost, da 
bi brez večjih stroškov lahko do
bil južni del Gaberja za dolgo do
bo kulturni družbeni center za 
vzgojo in razvedrilo mladega pa 
tudi starejšega sveta.

G. G.

SPET MATURANTSKI
PLESI

Letošnji maturantski ples ce
ljske gimnazije je izredno lepo 
uspel. Prireditev je pripravil od
bor staršev na čelu z ing. Kerš- 
mancem v sodelovanju z ravna
teljem Grobelnikom. Večer je, bil 
razgiban in prijeten, obnašanje 
mladih ljudi pa vzorno. Želimo, 
naj bo maturantski ples vsako 
leto tradicionalna družabna pri
reditev celjskega mesta.

FRANJO DOLŽAN
SPLOŠNO KLEPARSTVO — INSTALACIJE VODOVODOV 
STROKOVNA IZVRŠITEV SANITARNIH, TOPLOTNIH IN 
STRELO VODNIH NAPRAV, KRITJE STREH IN ZVONIKOV 
Telefon 32-14 CELJE — LINHARTOVA 6

Elektrosignal
OBRTNO PODJETJE CELJE

Izvršuje elestroinstalacijska dela in popravila vseh vrst 
gospodinjskih strojev in akustičnih aparatov
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Mr. Fedor Gradišnik:

Edvard Jeretin in njegov oče
V Celjskem Zgodovinskem arhivu je 

ohranjen zapisnik o seji občinske skup
ščine mestne občine, ki jo je dne 18. 
oktobra 1881. leta vodil župan dr. Nec- 
kermann in se je je udeležilo 16 občin
skih odbornikov — seveda samih zagri
zenih Nemcev, ker Slovenci niso imeli v 
občinskem svetu nobenega zastopnika.

Po prečitanju zapisnika prejšnje seje 
se je dvignil župan dr. Neckermann in 
»posvetil pokojnemu gospodu Edvardu 
J e r e t i n u topel posmrten govor, v ka
terem je ocenil zlasti zasluge, ki si jih 
je pridobil pokojnik kot izredno požrtvo
valen član ubožnega odbora in drugih 
občekoristnih društev in ustanov. V znak 
sožalja nad izgubo tako zaslužnega me
ščana se dvignejo udeleženci zborovanja 
s svojih sedežev.«

Tako nemški občinski odborniki mesta 
Celja - siovenska javnost pa molči. -
Doslej je bila to uganka - Danes je za
deva povsem jasna.—

Edvard Jeretin je leta 1874 prodal 
svojo, po očetu podedovano tiskarno in 
knjigarno Josephu R a k u s c h u. Po tej 
prodaji se je Jeretin popolnoma vključil 
v politični krog celjskega nemštva, v ka
terem se je s posebno vnemo posvetil 
nemškemu Diletantskemu društvu, ki je 
poleg mestnega poklicnega gledališča 
imelo v nemški kazini svoje redne gle
dališke sezone, katerih duša je bil Edvard 
Jeretin. Tu se začenja tragedija tega, za 
slovensko gledališče šestdesetih let tako 
zaslužnega moža. Sprejel je ideologijo 
celjskih nemcev, ki je Slovence sploh ne
girala. Ta ideologija je raztolmačena v 
treh zaporednih uvodnikih »Cillier Zei
tung« leta 1881 pod naslvom »Nationaler 
Grössenwahn« (nacionalna objestnost). V 
teh člankih pisec zanika obstoj sloven
skega naroda, slovenskega jezika, slo
venske literature in slovenske kulture 
sploh. — V naslednjem citiramo v pre
vodu najznačilnejše trditve teh člankov.-

»Z vso vestnostjo smo se trudili, da 
bi mogli ugotoviti kakršnokoli kulturno 
dejanje Slovencev - našli nismo nobe
nega. Najti smo skušali vsaj sledove slo
venske literature in smo kot takšne za
sledili nekaj nacionalnih časopisov, ka
terih ,visoke slovenščine’ noben Slovenec 
ne razume, končno pa smo mogli ugo
toviti presenetljivo dejstvo, da vobče ne 
obstoja noben enoten, t. j. vsem rojakom 
razumljiv jezik. Zdaj pa se vprašamo, 
kje pa se skriva pravzaprav ,slovenski 
narod?’ OdgoVor se glasi: Nikjer, tega 
naroda sploh ni! Karkoli se danes ime
nuje Slovenca, je nemškega porekla, ven
dar degenerirano in je zato postalo za 
kulturo nedostopno. Slovenska objestnost, 
ki se zadnje čase širi tudi po Spodnjem 
Štajerskem, bo morda še nekaj časa tra
jala, končno pa se bo razblinila, kakor 
se razblini vsaka utvara. Naj se sovraž
niki nemštva poslužujejo še tako ogab
nih sredstev, da bi dosegli svoj namen, 
mesto Celje je bilo in bo ostalo nemško. 
(Podčrtal F. G.). Proč z vsakim polovi
čarstvom, z vsakim oklevanjem! Oko za 
oko, zob za zob — to bodi naša parola!«

To je politična ideologija, ki se ji je 
podvrgel Eduard Jeretin. potem, ko je 
prodal svojo tiskarno Nemcu Josephu Ra- 
kuschu leta 1874. Tu moramo ugotoviti 
netočnost v »Slovenskem biografskem 
leksikonu pod geslom .Jeretin’ na strani 
406, kjer je zapisano, da je po Edvardovi 
smrti prešla njegova tiskarna v last nje
gove vdove, ki da jo je prodala Raku- 
schu.Tiskarno je Rakuschu prodal že leta 
1874. Edvard Jeretin sam in datira od 
tega leta naprej tudi njegova vključitev 
v politični krog celjskega nemštva.

V »Cillier Zeitung« z dne 23. sep
tembra 1881. leta številka 77, je objav
ljen obširen nekrolog v spomin Edvardu 
Jeretinu, ki je v marsičem zanimiv in 
pomemben za naše raziskovanje. Pred
vsem izvemo iz njega, da Je Edvard Je
retin svojo tiskarno upravljal do konca 
leta 1874., nakar je prešla v Rakuschevo 
last. S tem je neizpodbitno o vržen a na
pačna trditev v »Slovenskem biografskem 
leksikonu«, češ. da je Edvardova vdova 
prodala tiskarno šele po njegovi smrti.

Zanimiv je podatek iz Edvardovih o- 
troških let. Zo kot 3-ietni deček ie na- 
stonil na odru celjskega mestnega Gle
dališča v igri, ki so jo uprizorili cel’ski 
diletanti in v kateri ie nastopil tudi 
pesnik Gabrijel J. Seidel, čuden slučaj 
je hotel, da ga je leta 1881. doleMa 
smrt prav pri pripravah za gledališko 
predstavo v nemški kazini, namenjeno v 
prid Seidlovemu spomeniku. in da se je 
istega dne in ob isti uri, ob kateri bi se 
morala začeti prva skušnja za to pred
stavo, pomikal mrliški sprevod Ed
varda Jeretina proti mestnemu pokopa
lišču.

Nadalje izvemo iz tega nekrologa, da

je imel pokojnik v Liscah nad Celjem 
svojo hišico, v kateri je bila poseona 
soba, ki jo je pokojnik tapeciral s sto
timi in stotimi gledališkimi lepaki tistih 
predstav, v katerih je nastopal on ali 
kaierikoli član njegove rodbine. Kako 
velika škoda za celjsko gledališče zgo
dovino, da danes o teh dokumentih ni 
nobenega sledu več.

U veličastnem pogrebu, ki ga je nem
ško Celje priredilo z vso slovestnostjo, 
»ki jo zmore naše mesto«, izvemo iz 
»Cillier Zeitung« naslednje:

V mestni župnijski cerkvi so blago
slovili truplo pokojnika, po končani slo
vesnosti je celjski moški pevski zbor 
zapel žalostinko »Srečni so mrtvi«, nakar 
se je začel pomikati sprevod v najlep
šem redu proti mestnemu pokopališču. 
Brezštevilna množica se je pomikala po 
mestnin ulicah, gasilci iz Celja in Laš
kega so korakali na čelu sprevoda. En 
del je z gorečimi baklami stopal na o- 
beh straneh mrtvaškega voza, v kate
rem je počivala z venci obložena krsta. 
Pred železniškim viaduktom se je sicer 
nekaj ljudi razšlo, velika večina pa je 
deloma na vozovih, deloma peš nada
ljevala pot do groba, da bi mogla s sol
zami v očeh vreči pest domače zemlje 
v večno počivališče pokojnikovo.«

Tak je bil konec poti moža, ki mu je 
kljub vsemu zgodovina celjskega slo
venskega gledališča dolžna priznanje in 
zahvalo za tisto, kar je storil takrat, ko 
je še stopal po stopinjah svojega očeta.

Janez Krstnik Jeretin je živel v po
polnoma drugačnem političnem vzdušju 
kot njegov sin Edvard zadnja leta svo
jega življenja. Kot ugleden celjski me
ščan si je po letu 1848., ko so tudi Slo
vencem napočili pravičnejši časi, Janez 
Jeretin nenehno prizadeval ustvariti med 
celjskimi Nemci in Slovenci znosno so
žitje. Temu njegovemu prizadevanju se 
imamo zahvaliti, da je dne 12. novem
bra leta 1848, prvič zazvenela slovenska 
beseda z odra celjskega nemškega gle
dališča (pesmi »Zakonski prepir« in »Mo
je želje«) in da je končno prišlo leta 
1849 do uprizoritve Linhartove »Župa
nove Micke« kot prve slovenske gledali
ške predstave v Celju.

Janez Krstnik Jeretin je umrl 20. no
vembra leta 1853. Bil je občinski odbor
nik in . častni meščan mesta Celja. Pisec 
te razprave je v celjskem Zgodovinskem 
arhivu pregledal vse sejne zapisnike me
stnega občinskega sveta iz leta 1853 in 
1854, a ni našel nikjer niti besede o 
smrti Janeza K. Jeretina, pač pa je ugo
tovil, da manjkajo prav tisti sejni za
pisniki, iz katerih bi bilo mogoče zvedeti 
vsaj to. kje so tega uglednega meščana 
pokopali. Tako še danes ne vemo, kje 
je pokopan mož, ki je leta 1849 v celj
skem nemškem gledališču uprizoril prvo 
slovensko gledališko predstavo v Celju. 
- Do danes se tudi še ni posrečilo naj
ti fotografijo niti za Janeza K. Jeretina 
niti za njegovega sina Edvarda. Vsa pri
zadevanja v tem pravcu so ostala do da
nes brezuspešna.

O smrti J. K. Jeretina so Bleiweissove 
»Novice« z dne 26. XI. 1853, št. 95 na 
strani 379 objavile naslednjo kratko no
tico:

»Iz Celja 23. novembra. - U nedeljo 
20. novembra zgubilo je Celje verliga 
mestjana. Umeri je namreč nagloma po 
mertudu gosp. J. K. Jeretin, posestnik 
okrožne tiskarne in mestni odbornik. Bil 
je ranjki čistljiv in pošten mož, prija
telj slovenščine, goreč za blagostan do
movine svoje, posebno pa zmiraj pri
pravljen, kaj občekoristniga podpirati ali 
revnim priskočiti. Pogorelcem, poškodo
vanim ali drugim nesrečnikom je po pri- 
zadetju njegovem marsikatera lepa po
moč dotekla. Naj torej mirno počiva v 
zemlji domači.« — J. S.

O pogrebu samem in o kraju, kjer so 
pokopali celjskega častnega meščana J. 
K. Jeretina, niso Novice« ničesar poro
čale. —

Ugotoviti bi bilo treba, kje so tisti 
zapisniki o seja^ celjskega občinskega 
sveta iz leta 1853, ki jih danes v celj
skem Zgodovinskem arhivu ni. Ko bi se 
našla ta dokumentacija, bi bila vsa skriv
nost o Jeretinovem zadnjem počitku »v 
zemlji domači« pojasnjena. Nemogoče je. 
da bi celiski občinski svet ne bil ničesar 
spregovoril ob smrti svojega častnega 
meščana.

Okoli obeh Jeretinov je doslej skriv
nostna negotovost zastirala resnično sta
nje. Molk slovenske politične in kulturne 
javnosti na Spodnjem Štajerskem ob smr
ti Edvarda Jeretina je zdaj pojasnjena, 
medtem ko bo treba o Janezu K. Jereti
nu razrešiti še vse, kar smo v tem za
pisu o njem nakazali.

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

Sredi gledališke sezone
Morebiti je prav v uprizorit

vah sredi sezone prišlo najbolj 
do izraza prizadevanje gledališke
ga vodstva pritegniti najširši krog 
gledalcev tako s splošno razum
ljivimi kot realistično uprizorje
nimi dramami. Eno od uprizorje
nih del pripada že gledališki kla
siki, to so Malomeščani Maksima 
Gorkega (režija Igor Pretnar), 
drugi dve pa sta sodobni ameriški 
komediji Generacija Williama 
Goodharaa (režija BaTbina Batte- 
lino Baranovičeva) in Zares čuden 
par NeiLa Simona (režija Franci 
Križaj).

Z imenom Maksima Gorkega 
je povezan začetek socialističnega 
realizma, ki pa je dobil že nekak 
negativen prizvok zaradi avtorjev, 
ki so v imenu socialističnih idej 
potvarjali realnost. Gorki je po
leg ljudi z družbenega dna pogo
sto ustvarjal like premožnih me
ščanov iz »temnega carstva« de
narja. V drami Malomeščani 
predstavljata ta sloj Bassemjono- 
va (Pristov in Božičeva). Njuna 
otroka, učiteljica Tatjana (Krošlo- 
va) in bivši študent Peter (Gab
rovšek) sta nezadovoljna s starši 
in življenjem, a rešiti se ne mo
reta. Iz tega okolja se iztrgata le 
Bassemjonov rejenec strojevodja 
Nil (Bermež) in šivilja Polja (Kju- 
drova), človeka, polna vedrine, 
volje in delavnosti. Predstavljata 
svetli pol drame in sta nositelja 
dramatikove ideje, ki jo izpove 
Nil podobno kot Cankar v Hlapcu 
Jerneju: »Kdor dela, je gospodar!« 
Medtem ko sta ta dva lika jasna,

Zanesenjak amaterske 
gledališke dejavnosti

Lanskega junija je nepri
čakovano prenehalo biti srce člo
veku, ki je od zgodnje mladosti 
pa do svoje smrti ves svoj prosti 
čas posvečal gledališču. V Velenju 
je umrl upokojeni železniški 
uradnik Emerik Drovenik.

Rojen v Ljubljani 2. XI. 1893 
je že kot dijak prišel v dotik z 
Borštnikom, Verovškom in Da
nilom ter se od njih navzel ve
selja do gledališkega udejstvo
vanja, ki ga odslej vse do smrti 
ni zapustilo. V nekdanjem Roko
delskem domu je nastopal pod 
vodstvom svojih učiteljev pri di
letantski predstavah.

Seznanil sem se z njim tiste 
čase, ko smo v Celju prva leta po 
osvoboditvi s takratnim Ljudskim 
gledališčem polagali temelje da
našnjemu celjskemu poklicnemu 
gledališču. Potrebovali smo igral
cev in tako se je tudi večni ide
alist Drovenik vključil v naš 
igralski zbor.

V Cankarjevem »Pohujšanju« 
je nastopil kot »Debeli človek«, 
v Kreftovih »Celjskih grofih« je 
igral vlogo padarja, edinstvena pa 
je bila njegova kreacija konzula 
Nikaragua v Nušičevi »Gospe 
ministrici«. Tolikega smeha in 
sproščenega aplavza pri odprti 
sceni je do takrat malokdo do
živel na celjskem odru.

Leta 1947. je bil premeščen v 
Velenje, kjer je bil zaposlen pri 
železnici do leta 1951., ko je bil 
upokojen.

Takoj po svojem prihodu v 
Velenje se je vključil v gledališki 
odsek »Svobode« in postal duša 
tamkajšnjega amaterskega gleda
lišča. Tu je slavil tudi 50-letnico 
svojega gledališkega udejstvova
nja. Velenje mu je ob tej prilož
nosti izkazalo svoje priznanje in 
hvaležnost za njegovo dolgoletno 
požrtvovalno delo za napredek 
amaterskega gledališkega dela.

Fedor Gradišnik

pa je Gorki premalo izdelal drugi 
pol. Premalo utemeljeno je nam
reč, zakaj sta mlada Bassemjono» 
va tako nezadovoljna, odkod nju
no nasprotje do staršev. Komaj iz 
drobnega prizorčka je mogoče za
slutiti, da temelji vrednotenje sta
rih Bassemjonovih in očetova ob
last na denarju. Druga pomanjk
ljivost drame pa je vsaj za današ
nji čas nekoliko pretirana tenden- 
čnost. Igralsko pa je bila uprizo
ritev ubrana in prav učinkovita. 
Razen že omenjenih likov velja 
omeniti Poljinega očeta, ki ga je 
zaigral kot gost Angel Arčon in 
ustvaril lik dobrodušno zgovor
nega, malce omejenega in zato 
naivnega trgovčiča s ptiči. Ta ra
hlo v komiko odeti lik pa je v 
nasprotju z morečim vzdušjem o- 
kolja.

Smeh, ki ga vzbuja komedija, 
je lahko različen: škodoželjen,
grenak, malce prostaški ali spro
ščujoč. In zadnji, sproščujoč smeh 
je spremljevalec obeh uprizorje
nih komedij. V jedru Generacije 
Williama Goodharta leži razlika 
med očetom (Krošl) ter hčerko 
(Smidova) in njenim mladim mo
žem (Simič). Mlada hočeta živeti 
čisto Po svoje, celo porod hočeta 
opraviti sama, brez zdravnika, in 
s tem povzročita v skrbnem oče
tu, ki se jima hoče približati in 
prilagoditi, silno vznemirjenost in 
bojazen. Nasprotje pa odpade, ko 
zet spozna, da brez zdravnika le 
ne pojde. Problem dveh generacij 
tako izgubi ostrino. Najbolj izra
zit lik je zgovorni, prizadevni oče 
(Sandi Krošl), medtem ko je nje
gov vrstnik zdravnik (Marjan Do
linar) kljub simpatičnosti tu in 
tam malo preveč burkast.

Medtem ko pri Generaciji ču
timo, da gre za nekak problem, 
pa je vedra zabava prvi in glavni 
namen Zares čudnega para Neila 
Simona. Ta čudni par sta ločenca 
Oscar (Bermež) in Felix (Gabrov
šek), prvi bolj širok in površen, 
drugi natančen in sentimentalen. 
Živita skupaj, raznolikost v nju
nih značajih pa ustvarja komične 
situacije, podobne razmeram v 
pravem zakonu. Njune reakcije in 
početje (posebno velja to za Fe- 
lixa) vzbujajo sproščujoč smeh, 
ki se mu ni mogoče ubraniti. Le 
ko se gledalec kasneje morda po
vpraša, kak je globlji smisel, ga 
najde spet le v zdravem, neškod
ljivem smehu.

Ta del gledališke sezone celj
skega gledališča je dal torej igraL 
sko učinkovite, vsebinsko in idej
no povprečne uprizoritve.

P. s. Za drugo polovico aprila 
je napovedana Shakespearova ko
medija Vesele Windsorcanke.

B. O.
SPOMINSKA PLOŠČA
HERBERTU GRÜNU
Za sedmo obletnico smrti so 

lanskega decembra v Levcu, kjer 
se je ponesrečil, odkrili prijate
lji in sodelavci spominsko plo
ščo književniku in dramaturgu 
Herbertu Griinu. Pobudo za to 
je dal slikar Jaki, na slovesno
sti pa je govoril dramaturg Lojze 
Filipič.

Uspeh Roševe 
Čarobne piščalke
Ob novem letu je uprizorilo 

celjsko gledališče uspelo Roševo 
igro Čarobna piščalka v domi
selni in dinamični režiji Janeza 
Drozga.

Mladi obiskovalci upravičeno 
niso štedili s priznanjem. Bilo je 
38 predstav in dobro uspel tele
vizijski prenos.
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Celjanka Alma Karlin
(Zanimiva osebnost, popotnica 
in pisateljica, ob osemdeset
letnici njenega rojstva)

Rodila se je v Celju leta 1889 
in bi torej letos slavila osemde
setletnico, če ne bi bila pred 19 
leti umrla, ko se ji je tedaj iz
polnila zadnja želja, da jo po
kopljejo na Svetini, v lepi vasi 
visoko nad Celjem.

Čeprav na zunaj skromna je 
Alma Karlin drobna, z ozkim 
pogledom, s pristriženimi lasmi 
in pestrobarvnimi oblačili zbuja
la nekoliko pozornosti na celj
skih ulicah. Njen oče je bil av
strijski major, mati učiteljica — 
oba s slovenskimi predniki. Že 
kot otrok je bila vsa samosvoja, 
ko je, rada sanjarila in snovala 
nenavadne načrte. Zgodaj si je 
prisvojila znanje angleškega in 
francoskega jezika. V Londonu 
se je vzdrževala s poučeva
njem in prevajanjem, hkrati pa 
je študirala še osem evropskih 
jezikov. Diplomirala je in se na
to poglobila v študij vzhodnih 
jezikov.

Med prvo svetovno vojno se 
je mudila na skandinavskem in 
laponskem severu. Po vrnitvi v 
Celje se je pripravljala na svo
jo vejiko pot okoli zemlje.

Prek Trsta in Genove je 1. 
1920 čez Atlantik odpotovala v 
južnoameriški Peru. Tu si je ne
koč morala od domačinov odku
piti golo življenje z vsem de
narjem, kar ga je premogla. Pro
učevala je kulturo starih Inkov, 
si ogledala Panamo in je povsod 
spoznala mnogo človeške bede.

Iz San Francisca jo je vodila 
pot na Havaje. V Honoluluju jo 
je nekdo zabodel v hrbet. Ven
dar je dospela na Japonsko, kjer 
je slikala tudi v japonski tehni
ki in pošiljala poročila evropske
mu časopisju. Skozi Korejo, 
Mandžurijo in Kitajsko, povsod 
tu se je ustavljala za daljši čas, 
je prek Filipinov odplula v Av
stralijo. Spoznavala je življenje 
primitivnih ljudi z njihovimi

verovanji in šegami. Dvakrat je 
komaj utekla ljudožercem. Po
tem je obiskala še Javo, Siam in 
Indijo. Po osmih letih velikih 
naporov se je z množico razno
vrstnega gradiva 1. 1928 vrnila k 
še živi materi v Celje, v hišo na 
Ljubljanski cesti nasproti Na
rodnega doma, ki jo je 1. T945 po
rušila bomba.

V obsežnih beležkah in slikah 
zbrano bogato gradivo je doma 
prelivala v knjige — teh je na
pisala 17 v nemškem jeziku. V 
njih je na duhovit način živo in 
zanimivo podala svoje pestre do
življaje, tehtni pa so tudi njeni 
prikazi tujih kultur z narodopis
nimi posebnostmi.

Knjige Karlinove so izšle v 
Nemčiji v letih pred Hitlerjevim 
prihodom na oblast. Pisateljica 
sama je bila odločno protifaši
stično usmerjena. Med nemškimi 
bralci, ki so jo obiskovali v Ce
lju, pa so bili tudi nacisti. Ti so 
jo celo z grožnjami skušah poli
tično pridobiti, a brez uspeha. 
In tako se njena nadaljnja knji
žna dela v rajhu niso smela več 
tiskati.

Franjo Puncer iz Celja, areti
ran po isti patrulji junija 1941, 
se je dobro spominja. Tisto noč 
policistom ni hotela odpreti vrat 
stanovanja in morali so s silo 
vdreti vanj. Presenečeni pa so 
obstah pred neznatno postavico 
svetovne potnice, ki je v rokah 
držala oficirsko sabljo svojega 
očeta, pripravljena na obrambo. 
Surovo so jo razorožili in opso- 
vali. Potem so jo v mariborskih 
zaporih zasliševali in jo skušali 
»spametovati«, a jim je odgovar
jala z ostrimi protesti.

Almina tajnica Thea, po ro
du Nocrvežanka, je najvplivnejše 
bralce njenih knjig v Nemčiji 
medtem obvestila o aretaciji pi
sateljice. Ti so resda dosegli 
njen izpust, a ostala je pod po
licijskim nadzorstvom. Tudi ce
ljski kulturbundovci so nenehno 
prežah nanjo in ji grozili. Pred 
novimi nevarnostmi se je umak

nila na Tirolsko. Zdaj se je za
vestno čutila Slovenko in se je 
kmalu vrnila v Celje.

Poleti 1944 se je hrabro pre
bila na osvobojeno ozemlje Do
lenjske. Priključila se je NOV 
kot kulturna delavka. V svoji 
podstrešni sobici v Metliki je tu
di mnogo pisala, a so se ti nje
ni rokopisi žal izgubih. Telesno 
zrahljano jo je z več ženami le
talo prepeljalo iz Črnomlja v 
sončno Italijo.

Po osvoboditvi je z zvesto 
Theo prebivala v svoji hišici za 
celjskim starim gradom. Zgolj 
slučajem gre zahvala, da si je tu 
ohranila mnogo dragocenih 
knjig, zapiskov, slik in drugih 
vsakovrstnih spominkov. (Nekaj 
tega bogastva z vzhoda hrani 
danes celjski pokrajinski muzej.) 
Doma je v miru preživela še šti
ri leta in pol. Potem jo je po 
vsem prestanem izmučeno pre
magala jetika, ki se ji je pridru
žil še rak. Dne 14. januarja 1950 
se ji je izteklo nemirno, a bogato 
življenje.

Alma Karlin zasluži, da ob 
osemdesetletnici njenega rojstva 
ena izmed novih celjskih ulic 
dobi ime Po njej.

Op. ur. Založba Mladinska 
knjiga v Ljubljani bo letos izda
la tudi knjigo Alma Karlin: 
Samotno potovanje. S tem bo 
prvič v slovenskem prevodu iz
šel opis Alminega velikega poto
vanja okoli sveta.

AVTOTURISTlCNO PODJETJE

IZLETNIK Celje
Direkcija: Kersnikova ul. 27, tel. 23-66 
Sektor za turizem: Stanetova ul. 2, teL 28-41

PRIPOROČAMO GOSTINSKE OBRATE
HOTEL CELEIA — RESTAVRACIJA KLADI V AR —
CELJSKA KOCA
GRADIMO TURISTIČNI CENTER GOLTE

TEKSTILNA TOVARNA 
IN KONFEKCIJA

METKA
CELJE 

Teelfon: 29-73, 75 
Brzojav; METKA CELJE

Izdelujemo vse vrste bombaž
nih tkanin; inlete, damaste, 
modne popeline, kanafase itd. 
Ne pozabite! Izdelujemo vse 
Vrste posteljne konfekcije ter 
ženske in moške robce.

Priporočamo svojo 
trgovino v Sävinovi 
ulici poleg tržnice

Nenavadna podoknica
V Gabrovici imajo pevsko 

društvo, zbor štirinajstih mož in 
fantov. Pojejo ob veselicah in 
raznih svečanostih, kdaj tudi ob 
pogrebih. Takšna je pač lepa sta
ra navada v tem prijaznem 
kraju.

Pevovodja je učitelj Dore Br- 
hč. Mlad je še in včasih otožen, 
včasih živahen, kakor pač učin
kuje nanj to, kar doživi. Zdi se 
sicer, da se v Gabrovici ne more 
kaj pomembnejšega dogoditi, v 
resnici pa življenje tu ni docela 
enolično, če ga opazuješ s priza
detostjo iz njegove sredine same.

Dore Brlič je v Gabrovici 
spoznal administratorko lesnega 
podjetja Metko, niti še dvajset 
let staro, z nekoliko majhno, za
jetno postavo, s prijaznimi rja
vimi očmi, z jamicama v licih, 
skratka — skoraj lepotico. Plah, 
kakršen je bil, ji je šele po dol
gem iskanju primerne priložnosti 
previdno zaupal košček svojih 
vročih občutkov do nje. V odgo
vor Se mu je zvonko zasmejala 
in mu stisnila roko. In tako je 
Dore ob dobrih obetih pričel u- 
pati v svojo srečo, a prišlo je 
drugače...

V Gabrovici se je namreč na
selil mladi trgovski poslovodja 
Tone Kajbič. Bil je samski, rad 
je veseljačil in gladko je, znal 
govoriti. Z njegovim krepkim, 
čistim tenorjem je pevsko dru

štvo dosti pridobilo. Pel in sploh 
sodeloval je dva, tri mesece, po
tem pa se je kar nenadoma u- 
maknil iz javnega življenja. In 
tudi Dore je vedel zakaj in kako.

Metkine sladke oči so zaža
rele tudi Tonetu Kajbiču. Ta pa 
ni bil voljan čakati, da se mu od 
nekod približa priložnost, ampak 
si jo je znal hitro pripraviti sam 
— in očitno z uspehom. Slučaj
no pa je pri tem nemilo zadel 
ob Doreta. Ta je še vodil pevski 
zbor, a je postajal zdaj vse bolj 
resen in molčeč. V prostem času 
se je zatekal v gozd za vasjo, da 
se je izognil vsaki večji družbi.

Bil je lep večer sredi junija, 
ko so se pevci spet zbrali k vaji 
v šolski sobi. Pa se je nekdo od 
njih spomnil, da je to večer pred 
dnevom, ko godujejo Antoni, in 
bi kazalo, kakšnemu slavljencu 
prirediti podoknico. In spomnili 
so Se Toneta Kajbiča. nezvestega 
člana tega zbora. Hkrati so se 
ozrli v pevovodjo, ki ga je ta pri
mer še posebej zadeval. Da se 
prikrije, je z navidezno ravno
dušnostjo privolil;

»Dobro, če vsi tako hočete.«
»Morda ga s podoknico spet 

pridobimo«, so menili. »Prelep 
tenor ima. Naj ga pa to tudi ve
lja nekaj litrov vina!«

Po vaji, ob poldesetih zvečer, 
so se napotili. Pogledali so v vse 
tri vaške gostilne in tudi njego

va sobo nad trgovino je bila 
temna. Postrežnica, ki je tedaj 
tam zapirala hišna vrata, jim je, 
povedala, da Kajbiča še ni doma.

»Kje neki ponočuje?« so se 
spogledali pevci. Drugi tenorist 
Golčar pa je hudomušno pome
žiknil in rekel:

»Nemara vasuje in goduje pri 
Metki...«

Vsi razen pevovodje Doreta so 
mu prikimali. Potem so krenili na 
drugi konec vasi. Dore jim je sle
dil z neodločnim korakom in ne 
brez grenkih misli. O ta Tone 
Kajbič, srečni človek!

Ustavili so se ne preblizu maj
hni vili podobne hiše, stoječe na 
samem ob vrtu s sadnim in lepo- 
tičnim drevjem. V njej zdaj ni 
gorela nobena luč. Bil je to dom 
Metkine tete, starikave ženice. Tu 
je v vogalni sobi visokega pritlič
ja stanovala njena lepa nečaki
nja. Eno obeh njenih oken. je bilo 
do polovice odprto. Golčar se je 
po vrtni trati neslišno splazil pod to 
okno in prisluhnil. Minilo je več 
minut, preden se je vrnil pove
dat tovarišem:

»Tone vasuje, nihče drug ne 
more to biti. Slišal sem rahel še
pet — kakor šum vetra v travi.«

»Ali mu zapojemo? Ne bo za
mera iz tega?« je okleval basist 
Ameršek.

»Kar dajmo! Škode za zbor ne 
bo, saj nas je itak že zapustil. 
Nalašč in za šalo mu zapojmo! 
Naj ve, da ga nismo pozabili!«

Pevovodja se je vznemirjen u- 
sedel na trato ob cesti. Ni hotel s

pevci k oknu, ki je za njim vaso
val njegov zmagoviti tekmec.

Noč je bila mirna, brez sape. 
Rahlo so utripale zvezde. Mesec 
še ni bil vzšel. Nenadoma pa je 
tišino pretrgala ubrana pesem, po
lagoma vse glasnejša:

»Zadoni nam, zadoni 
iz src napev krepak!...
Oj slavljenec nocojšnji, 
pozdravljen tisočkrat!« 

Metkina soba je še dalje ostala v 
temi in molku. Zdaj pa je pand 
tenorist Stepišnik pričel s prav 
nežnim solom:

»Kaj pa ti pobič 
se v nevarnost p>odajaš, 
čez Sav’co v vas hodiš, 
pa plavat’ ne znaš?«

Prav tedaj pa je z okna podstreš
ne sobe pogledala ženska, bila je 
to Metkina teta. Zavpila jim je: 

»Pustite spati poštene ljudi, 
nemameži, rogovileži! Kje je mi
lica? Metka, kje si?«

Zaslišalo se je drsanje; cop>at po 
stopnicah v pritličje. Sledili so 
klici s trkanjem na zaklenjena 
vrata v dekletovo sobo. Trenutki 
so bili usodni.

Iz sobe v pritličju se je na 
okno gibčno povzpela temna po
stava Toneta Kajbiča, sicer oble
čenega, a s čevlji v roki. Pognal 
se je venkaj na tla, pred pevce, 
klecnil in že planil dalje čez gre
de in skozi vrtna vrata na cesto. 
Tam je naletel na Doreta Brliča. 
Brez besede se je usedel blizu 
njega, da se obuje. Medtem je bi
la Metka v sobi prižgala luč in
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Freske
v Marijagradcu

V Marijagradcu pri Laškem 
tik za Savinjo in železnico stoji 
cerkvica — podružnica. Zidano 
v gotskem slogu so poslikali in 
posvetili leta 1526, zvonik in za
kristijo pa so dodali pozneje.

Že 1. 1927 je naš umetnostni 
zgodovinar prof. dr. France Stele 
ugotovil, da se tu pod beležem za 
obema stranskima oltarjema 
skrivajo slikarije. Vrednost od
kritja je zelo visoko ocenil tudi 
zato, ker so freske vsebovale ta
ko gotske kakor sicer redke re
nesančne prvine.

Zavod za spomeniško varstvo 
v Celju z ravnateljem Ivanom 
Stoparjem se je 1. 1964 sistema
tično lotil dela v Marijagradcu. 
Denarna sredstva so mu zagoto
vili občinska skupščina Laško, 
podjetja in ustanove ter repub
liški sklad. Odkrivanje in re
stavriranje fresk je v treh letih 
opravil akad. slikar Viktor 
Povše.

Na dan so prišle tudi slike na 
stropu, v presbiteriju in celo na 
okenskih vdolbinah. Prikazujejo 
prizore iz Kristusovega in Mari
jinega življenja ter predstavljajo 
več svetnikov. Da so večje freske 
postale dovolj vidne, je bilo tre
ba izvršiti tu več prezidav. Stro
ške tega dela in očiščenja cerkve 
je prevzel nadžupnijski urad v 
Laškem s pomočjo faranov.

Marijagraška cerkvica nam 
odslej pomenja znamenit umet
nostni spomenik. Naši javnosti 
je bil predstavljen novembra 
1968 s svečanostjo, ki je na njej 
poleg ravnatelja Stoparja govoril 
tudi akademik dr. France Stele. 
Celjski komorni zbor z dirigen
tom prof. Egonom Kunejem pa 
je zapel nekaj motetov renesanč
nega skladatelja Gallusa.

Celje z okolico, še, posebej pa 
Laško samo, sta tako povečala 
svoje zgodovinsko in umetnostno 
bogastvo, pomembno tudi za naš 
turizem.

teti odklenila vrata. Zaslišale so 
se očitajoče, ostre besede iz teti
nih ust. Iz daljave se je, oglasil 
pasji lajež v junijsko noč.

Vsi skupaj so stopili po cesti. 
Zdaj je pregnani vasovalec odprl 
usta, globoko razburjen;

»Prekleti norci! Kaj ste si iz
mislili!«

Pevci so se namuznili, prvi ba
sist Prelec pa je dejal:

»Bila je, samo podoknica za 
god, za tvoj praznik«.

»Za moj praznik?«
»Saj si vendar Tone, ali ne?«
»Tepci! Nisem jaz Anton so

latnik junijski, sem vendar Anton 
puščavnik januarski! Kaj tega ni
ste vedeli? Pa čemu ste mi prišli 
prepevat pred tujo hišo?«

»Doma smo te, zaman iskali in 
tudi po gostilnah. Bila je pa tudi 
prelepa noč. Ti vendar ljubiš pe
tje.«

»Posebno nocoj mi je seglo za
res do srca, bedaki!«

»Ali nam zameriš?«
»Seveda. Vražjo šalo ste si iz

mislili. Najhuje pa ste jo zagodli 
Metki. Imela bo sitnosti s teto. 
Meni in njej se bodo ljudje po
smehovali. Zdaj boste to stvar 
raztrobili naokrog, kajne? No, če 
mi obljubite, da boste molčali ...«

Podali so si roke kot prijatelji, 
ki med njimi ne sme priti do za
mere. Tudi Dore, ki je bil že sam 
krenil dalje, se je ustavil, da je 
Tonetu segel v roko.

Pohiteli so v gostilno Pod 
skalco. ki je začuda bila še od
prta. Posedli so v sobi. Tone je

Bogate freske v celjski farni cerkvi
V Celju lani odkrite freske s 

svojimi izrednimi odlikami in 
zgodovinskim obeležjem pomeni
jo veliko umetnostno obogatitev 
Celja in Slovenije. Do' njihove 
ugotovitve je prišlo ob obnovit
venih delih na opatijski cerkvi 
pod vodstvom župnega urada.

Prvotno v romanskem slogu 
zgrajeno cerkev so celjski grofje 
v 14. stoletju spremenili v trila
dijsko gotsko stavbo. Na severni 
strani so ji prizidali kapelo Žalo
stne matere božje, ki je dragoce
na, čudovita umetnina že sama 
po sebi. Posvečena je bila leta 
1413. in nedvomno iz tega časa iz
virajo zdaj večstoletnega ometa 
rešene prelepe freske.

Pod odluščeno stensko skorjo 
so prišli na dan ostanki starih

oltarjev in fresk, največje pre
senečenje Pa je hranil strop. Po 
odstranitvi več beležev so se, v 
celotnem oboku prikazale mno- 
gobarvne, navidezno še zelo sve
že freske na površini skoraj 
150 m2. Razkrile so se podobe an
gelov z orodjem Kristusovega tr
pljenja, sv. Trojice, cerkvenih o- 
četov in simbolov evangelistov z 
dodatki dekorativnega listovja. 
Le manjši del s še drugimi religi
oznimi motivi s® ni docela ohra
nil.

Odkritje, kakršnega s tako vi
soko kvaliteto gotovo nismo pri
čakovali, nam je, odprlo še en po
gled v bogato snovanje celjskih 
grofov. Nič manj kakor v ptujsko- 
gorski cerkvi so ti tudi v svojem 
celjskem središču dali sijati svo-

naročil tri litre vina — za prvo 
silo, tako je dejal in še dodal:

»Čeprav nisem Tone solatnik 
in čeprav ste me spravili v hud 
zos! Še sam ne vem, kaj se uteg
ne skuhati iz vsega nocojšnjega.«

Na predlog vseh drugih sta se 
zdaj celo še pobratila Dore in To
ne. Pa tudi poljubila sta se. Pri 
tem pa je Doreta pretreslo bridko 
spoznanje; ali ni teh Tonetovih 
ustnic še pred dobro uro poljub
ljala Metka? Ali ne diše še zdaj 
po njenem sladkem parfemu?«

»Hudičeva smola!« je tedaj za
javkal Tone. »Na nočni omarici 
tam se,m pozabil svojo ročno uro! 
Ta me bo izdala teti, če je Metka 
ni pravočasno skrila...«

Še so pili in peli. In ko so se 
razhajali, so se jim po vasi ogla
šali že Prvi petelini.

Pevci so držali obljubo in mol
čali o nenavadnem nočnem do
godku. Kljub temu posledice, niso 
izostale. Niso še minili trije me
seci, ko so bili gostje na svatbi 
mladega para. Nevesta je nekoli
ko sramežljivo skrivala mokre oči 
pred svati. Ljudje v Gabrovici so 
pač govorili in se menda niso mo
tili v tem, da bo Tone lahko že 
čez pol leta srečen oče.

Poročenca je svečano nagovo
ril tudi pevovodja. Izrekel je ne
kaj zelo primernih besed o cvet
ju ljubezni, ki se nikoli ne ospe. 
Videti je bilo, kako močno Se na 
zunaj premaguje, da bi pokazal 
čim manj lastne srčne prizadeto
sti. Ženin Tone pa se je nekam 
drobno smehljal, medtem ko se je

Metka naslanjala obenj kot lju
bezniva mačica. Nedvomno je bi
la čudovito lepa v beli svileni ob
leki, z venčkom na glavi, milo 
žareča.

Iz kuhinje, ki je glavno besedo 
v njej imela nevestina teta, so 
prihajala na mizo raznovrstna je
dila. Ubrano so zvenele pesmi iz 
grl, ki jih je krepila dobra vinska 
kapljica. Na zdravje in srečo na
dobudnemu paru!

Fran Roš

jemu knežjemu blišču. Od tega 
Pa se je, kakor zdaj vemo, ven
dar tudi obdržalo umetnostno 
razkošje v glavni celjski cerkvi.

Mojstrski oblikovalec fresk 
nam bo najbrž ostal neznan, ver
jetno pa gre tu za domačega u- 
metnika, ki je svoje delo znal 
polno navdihniti z duhom svoje 
dobe v motivih in izraznem na
činu.

Pod vodstvom restavratorja 
Viktorja Povšeta, s pomočjo go
jencev Akademije za likovno u- 
metnost v Ljubljani in s sredstvi 
obiskovalcev cerkve bo z naj- 
skrbnejšo previdnostjo opravlje
no hvalevredno delo. Restavrira
na umetnina bo potem z novo u- 
reditvijo celotnega cerkvenega 
prostora še letos dostopna ob
činstvu.

Z novim umetnostnim spome
nikom je Celje močno pridobilo 
na svojem dobrem slovesu v do
movini in tujini.

Župnijskemu upravitelju Kol
šku za vso skrb in usmerjanje 
del ter zbiranje sredstev vse pri
znanje. Nove freske naj bodo ja
vnosti predstavljene tudi s pri
merno posvetno slovestnostjo.

PRIPOROČAMO
KAVO M E R X

aero>EUE

pzL

aero akvarelne in 
tempera

šolske barvice

KOVINOTEHNA
VELETRGOVINA S TEHNIČNIM BLAGOM IZVOZ — UVOZ 
CELJE, MARIBORSKA 17

telefon 39-71
telex 033516
telegram KOVIT Celje

— kvalitetna jekla
— barvne kovine
— kroglični ležaji
— izdelki črne metalurgije
— gospodinjske potrebščine
— orodje
— vijačno blago in žičniki
— inštalacijski material
— gradbeni material

NASA VELIKA ZALOGA ZAGOTAVLJA NAJŠIRŠO IZBI
RO TAKO PO KAKOVOSTI KAKOR PO ASORTIMANU 
TER SOLIDNO IN HITRO POSTREŽBO.
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društvenim članom\S

Čestitamo
FRAN VOGLAR - 90 LET

Med najstarejšimi Celjani je šolski 
upravitelj v pokoju, Fran Voglar, rojen 
16. maja 1879 v Leskovcu pri Krškem. 
Učiteljevati je pričel leta 1898 v Vojniku, 
leta 1899 pa je prišel v Celje na oko
liško deško šolo, ki jo je vodil napredni, 
borbeni Armin Gradišnik. Tedanjega o- 
gorčenega narodnostnega boja v Celju se 
je vneto udeleževal tudi Voglar.

Gorje prve svetovne vojne je okušal 
na vseh frontah Avstroogrske. Leta 1921 
je prevzel vodstvo svoje celjske šole. 
Tudi z njegovim vztrajnim trudom je 
bila leta 1927 dograjena stavba sedanje 
I. osnovne šole. Tu je vodil še kmetijsko 
in gospodinjsko nadaljevalno šolo, dokler 
ga režim JRZ ni odstavil.

Jubilant je mnogo delal v občinskem 
odboru, učiteljski gospodarski in kreditni 
zadrugi, v stanovski organizaciji in zvezi 
nameščenskih nabavljalnih zadrug. Mnogo 
sveta je prepotoval. Leta 1941 se je ge- 
stapu s težavo umaknil v Ljubljano, kjer 
je trpel tudi v zaporu. Po osvoboditvi je 
še poučeval v Celju, nazadnje je bil 
administrator Kajuhovega doma.

Fran Voglar živi že 70 let v Celju in 
nam je zgleden lik značajnega, plemeni
tega slovenskega prosvetnega delavca, ki 
je predano služil svojemu narodu, vedno 
srčno povezan s poklicnimi tovariši. Naj 
nam še dolgo ostane živa priča naše 
nekdanje borbe za lepšo prihodnost!

ŽNIDARŠIČ JOŽICA - 75 LET
Slavljenka se je rodila 18. januarja 

1894 v Ljutomeru, kjer je končala os
novno šolo. Po dveh razredih realke je 
morala v uk, ker zaradi skromnih fi
nančnih sredstev ni mogla končati štu
dija. Po končani učni dobi je delala v 
Ljubljani, vendar se je kmalu vrnila 
v rodni Ljutomer, kjer je odprla svoj 
modni salon in ga vodila do leta 1919, 
ko se je poročila z dipl. ekonomistom 
Dragom Žnidaršičem, ki je dolga leta so
deloval v našem društvu. Jubilantka je 
bila pred vojno članica ljutomerskega 
Sokola, v Celju pa predvsem aktivna pri 
Celjskem pevskem društvu. Vedno se je 
zanimala za tuje jezike in se je na
učila francoščine in italijanščine. Leta 
1952 pa se je lotila še esperanta, ki ga 
dobro obvlada. Veliko je potovala po do
movini in inozemstvu, članica našega 
društva pa je dolga leta. K jubileju ji 
iskreno čestitamo.

ALOJZ TRSTENJAK - 70 LET
Dolgoletni član in prijatelj našega dru

štva Alojz Trstenjak se je rodil 6. ju
nija 1899 v Brebrovniku pri Ormožu. 
Končal je osnovno šolo in se izučil mi
zarske obrti. Kot pomočnik je delal v 
Mariboru, od leta 1925 pa v Celju, kjer 
je pričel leta 1939 svojo obrt, ki jo še 
danes vodi kot ugleden mojster svoje 
stroke. Poldrugo leto je služil vojake 
med prvo svetovno vojno, leta 1918 pa 
je bil med prvimi Maistrovimi borci v 
Mariboru. Udejstvoval se je v strokovnih 
organizacijah, bil je več let prostovoljni 
bolničar pri Celjski reševalni postaji, bil 
je tudi večkrat odbornik združenja obrt
nikov in član upravnega odbora v obrtni 
zbornici. Naj omenimo še dolgoletno so
delovanje v našem društvu pa še bi 
se dalo najti organizacije in društva, kjer 
je agilni mojster Trstenjak pomagal. Ob 
zaključku našega razgovora je slavljenec 
zapisal, da namerava letos prenehati 
aktivno delati in se umakniti v pokoj. 
Slavljencu želimo še mnogo zdravih in 
zadovoljnih let, ob jubileju pa naše naj
iskrenejše čestitke in priznanja za nje
govo delo.

HELENA SENKER - 70 LET
Slavljenka Helena je pristna Celjanka, 

saj je v našem mestu ugledala luč sveta 
29. julija 1899. V Celju je končala 5 raz
redov osnovne šole in 3 razrede meščan
ske šole. Preden se je posvetila gospo-

jubilantom,
dinjstvu, je delala pri špediciji Pelle. 
Slavljenke se bodo posebno radi spom
nili številni Slovenci izgnanci, ki jim je 
med vojno pomagala. Slavljenki želimo 
še mnogo zdravih in zadovoljnih let.

DR. JOŽE FLAJS - 70 LET
Leta 1899 v Žalcu rojeni zdravnik 

dr. Jože Flajs je nedvomno med našimi 
najuglednejšimi in najpriljubnejšimi ob
čani. Vsebinsko bogato je njegovo živ
ljenje. Bil je celjski dijak — preporodo- 
vec, vojak v prvi svetovni vojni, koroški 
borec — prostovoljec, študent v Ljub
ljani in Pragi, kjer je na medicinski fa
kulteti promoviral leta 1925.

V celjski bolnišnici je, potem ko si je 
pridobil izkušenj še na klinikah v tujini, 
postal specialist - internist in primarij, 
hkrati pa je imel še zasebno prakso. 
Med okupacijo je kot pregnanec oprav
ljal zdravniško službo v Ljubljani.

Po vojni je postal predstojnik inter
nega oddelka celjske bolnišnice in ji 
bil nekaj let tudi ravnatelj. Po upokojitvi 
leta 1962 je delal v zdravstvenem domu, 
dokler se ni posvetil vodstvu internega 
oddelka bolnišnice Novo Celje.

Tisoči trpečih so se v teku desetletij 
zatekali k dr. Flajsu kot strokovno od
ličnemu zdravniku in plemenitemu možu, 
ki si je s svojim toplim razumevanjem 
človeka pridobil njihovo popolno zaupa
nje. Hvaležnost teh, povezana z globokim 
osebnim spoštovanjem, naj jubilantu še 
dalje krepi moč, potrebno mu pri oprav
ljanju humane službe.

FRANJO VAJD - 70 LET
V krogu svoje družine je v Mozirju 

obhajal 70-letnico svojega življenja šol
ski ravnatelj v pokoju, Franjo Vajd. Ro
dil se je januarja 1899 v Mozirju in je 
po končani osnovni šoli obiskoval gimna
zijo v Celju, kjer je skrbel kot najboljši 
latinec na takratnem zavodu. Še danes 
rad v veseli družbi pove katero v tem 
klasičnem jeziku. Po maturi in končani 
VPŠ se je posvetil prosvetni službi in 
služboval v raznih krajih, med drugim 
v Celju na meščanski šoli do vojne, po 
vojni pa ves čas v Mozirju na nižji 
gimnaziji in osemletki, kjer je bil 1. 1963 
kot ravnatelj upokojen. Pred vojno se 
je aktivno udejstvoval v društvenem 
življenju, predvsem pri Sokolu in pri 
Celjskem pevskem društvu, še v večji 
meri pa po vojni v Mozirju, kjer skoraj 
ni bilo društva, da ga ne bi on vodil 
ali pa v njem sodeloval. Še posebno 
skrb je posvečal turističnemu društvu, 
kateremu je predsedoval več kakor de
setletje in je nemalo pripomogel, da se 
je Mozirje razvilo v prijeten turistični 
kraj. Bil je tudi vsa leta obstoja Celjske 
turistične zveze njen odbornik, zadnja 
leta pa član nadzornega odbora. Tudi 
Lepo mesto ga prišteva med svoje zveste 
sodelavce. Za svoje turistične zasluge je 
dobil tudi zlato turistično odličje.

MARIJA VEBER - 70 LET
SLAVLJENKA se je rodila v Motniku 

3. marca 1899. Osnovno in gospodinjsko 
šolo je obiskovala v Trbovljah, enoletni 
trgovski tečaj pa v Ljubljani. Zaposlena 
je bila najprej pri Vzajemni zavaroval

nici v Ljubljani, pozneje pa pri njeni 
podružnici v Celju. V javnih organiza
cijah se je udejstvovala bolj malo, ker 
je vso skrb mimo službe posvečala še 
domu in družini. Sama pravi, da je čla
nica našega društva zato, ker ji je ta 
organizacija všeč. Meni tudi, da so pre- 
marsikateri Celjani s srčno kulturo sprti, 
ker bi bilo naše mesto sicer gotovo lepše. 
Tako kakor ona želimo tudi mi, slav
ljenki pa še mnogo zdravih in zadovoljnih 
let.

PEZELJ HELENA - 70 LET
V Planini pri Sevnici se je rodila Pezelj 

Helena 13. maja 1899. Osnovno šolo je 
obiskovala v Mariboru, trgovsko šolo pa 
v Celju. Zaposlena je bila v raznih 
trgovskih in industrijskih podjetjih, na
zadnje v kemični tovarni - Cinkarni, kjer 
je bila tudi upokojena. Jubilantka je bila 
vsa leta svojega življenja mirna in tiha 
delovna žena, ki je ves prosti čas, ki ji 
je ostal po službi, posvetila svojim naj
bližjim. Dolgoletni prijateljici našega 
društva ob jubileju iskrene čestitke.

LOCNIKAR AMALIJA - 70 LET
Jubilantka Ločnikar Amalija se je ro

dila 1. maja 1899 v Avberu na Krasu, 
kjer je tudi obiskovala osnovno šolo. Po 
končani šoli je delala v trgovini, po po
roki pa se je posvetila gospodinjstvu. 
Slavljenka je čila in zdrava ter že vrsto 
let naša aktivna članica. Najraje se ude
ležuje naših izletov, saj jo potovanja 
vedno zanimajo in privlačijo. Iskrene če
stitke in še mnogo let!

CEMAŽAR BOŽENA - 70 LET
Naša slavljenka se je rodila 19. aprila 

1899 v Pragi, kjer je končala tudi os
novno šolo. Življenjska pot jo je zanesla 
v naše mesto, kjer je bila 30 let za
poslena kot čistilka v Kmetijski poso
jilnici ter kasneje v Celjski mestni hra
nilnici in Komunalni banki. Čeprav je 
bila upokojena že leta 1955, še vedno 
dela, ker ima zelo skromno pokojnino. 
Poseben konjiček slavljenke je obisko
vanje kina in je le malo predstav, ki jih 
v zadnjih letih ni videla. Sodeluje tudi 
v društvu upokojencev in se redno ude
ležuje izletov. Ob svojem življenjskem 
jubileju si želi, da bi čimprej uredili 
vsem starejšim upokojencem pokojnine, 
da bi lahko brez raznih honorarnih _za: 
poslitev v miru uživali svoj zasluženi 
pokoj. To ji želimo tudi mi, pa še mnogo 
zdravih in zadovoljnih let.

KDO NAJ PRIREJA
ZABAVNE PRIREDITVE
V začetku letošnjega leta je 

tekla pisana in govorjena pole
mika o tem, kdo naj prireja za
bavne prireditve. Vprašano je 
bilo tudi naše društvo, ki je, pred 
leti organiziralo to zvrst prire
ditve. Mi menimo, da ni prav nič 
narobe, če prireja te prireditve 
Delavska univerza. Nasploh pa 
sodimo, da so lahko organizator
ji prireditev družbene organiza
cije ali ustanove, ki imajo oseb
je s primernimi kvalifikacijami 
in ostale splošne pogoje, ki so 
potrebni za dobro izbiro sporeda 
in izvedbo prireditve.

In če dodamo, da je bilo v 
letošnji sezoni precej zabavnih 
prireditev različnih ravni, smo 
o tem zapisali vse, kar se nam 
zdi potrebno. Neumornemu Ti
netu Bradaču pa vse priznanje 
za njegov trud in agilnost.

VAŠ ADUT

•••••••••••*• •••••••••••<wr.V.V.V.WV.W. 
• ••••••••••••

>4 •«•••••«• • • • *M • ••••••••••••<■••• •••••••••«•••

üüil

•S.\v

1ÜBI!
• »•••••••••••••••a

mmsrnm mmmm

T Te HIMO-MERCATOR

REKLAMA Celje CELJSKE
LEKARNE

Ulica XIV. divizije 6, tel. 29-31 Lekarne;
CENTER CELJE

se priporoča za naročila vseh vrst reklamnih uslug z lekarniško postajo Gaberje
s področja ekonomske in turistične propagande NOVA LEKARNA CELJE 

z lek. postaj. Šmarje in

ŽALEC
z lekarniško postajo Vransko

Tovarna volnenih odej ROGAŠKA SLATINA 
z lekarniško postajo Rogatec

vŠkofja vas SLOV. KONJICE
ŠENTJUR

VAM PRIPOROČA SVOJE LEPE IN KVALITET LAŠKO
IZDELKE RADEČE

KOMUNALNO PODJETJE

Geste - kanalizacija
CELJE

Ul. 29. novembra 2

gradimo ceste in kanalizacijo, 
urejamo dvorišča in zunanje 
površine.

— asfaltiramo
— najnižje cene
— kvalitetno delo

ZAHTEVAJTE PONUDBE
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IN MEMORI AM 
DRUŠTVENIM ČLANOM

PAVEL JAVORNIK
Že dolgo ni bilo zbranih na Mestnem 

pokopališču toliko ljudi, kakor v hlad
nem zimskem popoldnevu, ko smo se 
poslavljali od znanega prebivalca našega 
mesta, Pavla Javornika. Rajnik se je ro
dil 28. 6. 1901 v Stranicah, kjer je kon
čal tudi osnovno šolo. Po osnovni šoli se 
je izučil zidarstva pri uglednem stavbe
niku Golograncu. Kmalu je odšel na de- 
lovodsko šolo v Ljubljano, ki jo je 
uspešno dokončal. Po končani šoli se je 
zaposlil pri predvojni celjski občini na 
njenem tehničnem oddelku, ki ga je vodil 
inž. Blaž Pristovšek. Zadolžen je bil za 
razna komunalna dela .največ za ceste. 
Po vojni je nadaljeval delo pri mestni 
občini na komunalnem področju. Bil je 
ustanovitelj sedanjega komunalnega pod
jetja Ceste in kanalizacije, ki mu je bil 
tudi dolga leta ravnatelj. Po upokojitvi 
je bil zaposlen pri Skladu za urejanje 
zemljišč pri celjski občini. Bil je odličen 
poznavalec našega mesta in njegovih ko
munalnih problemov in ima veliko zaslug 
za gradnjo številnih cest in kanalizacije 
v naši občini. Pokojnik je bil tudi izpred 
vojne član našega društva in večkrat član 
njegovih odborov. Posebno pa se je 
udejstvoval v gasilski organizaciji, kjer 
je aktivno sodeloval več kakor tri de
setletja. Bil je gasilski častnik, nosilec 
gasilskih odlikovanj in zadnji poveljnik 
mestnega gasilskega društva. Na pogrebu 
sta ga spremili tudi dve gasilski četi in 
11 gasilskih praporov. Pokojnega Pavla 
Javornika in njegovega dela za naše 
mesto se bomo še dolgo spominjali.

DR. JOŽE FIŠER
Tik pred novim letom so položili v 

družinsko grobnico na okoliškem poko
pališču znanega celjskega zdravnika 
dr. Jožeta Fišerja. Rajnik se je rodil 
29. 8. 1900 v Mozirju. Bil je nadarjen 
dijak, tako da se je odločil za študij me
dicine in jo tudi uspešno končal.

V Celju je služboval izza predvojnih 
dni dolga leta kot zdravnik in vodja 
šolske poliklinike, po vojni pa je bil 
zdravnik celjskih železničarjev. Rajnik je 
bil ugledna in priljubljena osebnost na
šega mesta. Naj mu bo ohranjen blag 
spomin.

DORE MIHEVC
Tik pred novim letom so pokopali v 

Ljubljani enega naših najmlajših članov, 
štirinajstletnega Doreta Mihevca. Dore se 
je rodil v Ljubljani, svoja otroška leta 
pa je preživel v Celju pri Vehovarjevih. 
Pred dvema letoma je odšel v Ljubljano 
k svojemu očetu, znanemu arhitektu Edu 
Mihevcu. Žal se ga je lotila zahrbtna 
bolezen in mu pretrgala mlado, mnogo 
obetajoče življenje. Ko smo imeli pred 
leti pri našem društvu klub mladih zbi
rateljev razglednic, je bil Dore eden naj- 
agilnejših in živahnih članov. Letos bi 
končal osemletko, imel bi vse možnosti, 
da bi študiral in se uspešno uveljavil v 
življenju. Bil je odličen risar, že z de
setimi leti je imel izpisano pismo, bil 
je nadarjen in vsestranski. Zal je prišlo 
drugače. Dore je moral umreti. Težko 
nam je bilo, ko smo zvedeli, da ga ne bo 
nikdar več med nami.

DR. JAKOB MLINAR
Lanskega decembra smo se poslovili 

od pokojnega sodnika Jakoba Mlinarja, 
ki se je rodil 11. 4. 1900 v Zireh na 
Gorenjskem. Socialne razmere mu niso 
omogočile takojšnjega pravnega študija, 
tako, da je postal najprej učitelj. Sele 
kasneje je diplomiral na pravni fakul
teti v Ljubljani in bil nato sodnik v Ma
riboru, nato pa dolga leta v Celju, kjer 
je bil pred leti tudi upokojen kot sod
nik okrajnega sodišča. Rajnik je bil od
ličen pravnik, ugleden mož in velik po
štenjak. Naj mu bo ohranjen blag spomin.

DR.ŠANDOR KRAŠOVEC
V Šmarju pri Jelšah je 84 let star umrl

upokojeni odvetnik in sodnik dr. Sandor 
Krašovec, sin prvega slovenskega župana 
v Celju. _ . v.

Po gimnazijski maturi v Celju je štu
diral pravo na univerzi v Gradcu in tam 
promoviral. Tam in nato doma je bil med 
vodilnimi člani narodnih, naprednih orga
nizacij in društev. Odvetniško in sodno 
prakso je končal v začetku prve svetovne 
vojne, ki jo je okusil tudi na fronti. 
Po njej se je posvetil odvetniškemu po
klicu v Kozjem in Šmarju.

Pomembne so bile njegove funkcije v 
Sokolu in hranilnici, ustanovil pa je 
Šmarju tudi godbo, bil župan, sodeloval 
pri izgradnji vodovoda in v turizmu (ba
zen). Okupator ga je aretiral že v aprilu 
1941 in z družino izselil na Hrvatsko, od 
koder se je preselil v Ljubljano.

V prvih povojnih letih je bil sodnik v 
Šmarju in Slovenski Bistrici. Po upoko
jitvi je ostal agilen še v društvih, do 
zadnjega pa v občinski pravni službi.

Njegov svečani pogreb v Šmarju pred 
prevozom v Celje je izpričal, kako ve
liko spoštovanje in hvaležnost širše oko
lice je pokojnik užival. S svojim bogatim 
pravnim znanjem in poštenjem si bo 
ohranil še dolgo živ spomin, ki mu bo 
v čast.

FRANJO KOCJAN
Lansko leto se je veliko starih Celja

nov, prijateljev in znancev poslovilo od 
enega najstarejših prebivalcev našega 
mesta. Pokojnik se je rodil 21. 10. 1880 
v Godenirecah pri Središču. Po osnovni 
šoli je dokončal učiteljišče v Gradcu. V 
Celju je služboval od leta 1908, nato ga 
je zajela svetovna vojna. V obdobju med 
obema vojnama je bil tajnik na celjskem 
srezkem načeltsvu.

Med vojno je sodeloval z NOB, po voj
ni pa je do 85. leta delal v ZB in SZDL.

Rajnik je bil izredno dober človek in 
je rad pomagal, kjer je le mogel. Bil 
je član mnogih celjskih društev, član 
našega društva pa že od njegove usta
novitve. Vsi, ki smo ga poznali, mu bomo 
ohranili lep spomin.

NEPOMETENI PLOČNIKI,
NEOČIŠČENE ZELENICE

Sneg so hišni lastniki in u- 
pravitelji hiš še kar nekam v re
du čistili. Toda ko je skopnel, so 
ostali nepometeni pločniki in za
nemarjene zelenice. Ali ni mo
goče doseči redno pometanje 
pločnikov, ali ni mogoče plačati 
dveh delavcev, ki bi v enem dne
vu pograbila vse zelenice. Zdi 
se, da primanjkuje predvsem det 
bre volje.

P. S. Celje
Op. ur. Pismo smo posredo

vali Oddelku za gradbene in ko
munalne zadeve Celjske občine.

TAKO JE NEMOGOČE
Že vrsto let je v katastrofal

nem stanju bivša Faningerjejva 
hiša ob cesti na Stari grad. Lani 
pa so na to podrtijo postavili še 
nekakšno nemogočo leseno koli- 
často streho drugačnih dimenzij. 
Menim, da je to vse skupaj po
stal pravi celjski škandal.

T. K. Celje
Op. ur. Zvedeli smo, da je 

pristojni občinski urbanistični 
organ odredil, da je treba to 
streho odstraniti. Naše društvo 
si že dolga leta prizadeva, da bi 
pridobilo to podrtijo, jo ponišilo 
in uredilo javen razgledni pro
stor. Toda za ta prizadevanja do
slej ni bilo veliko razumevanja.

KLASIČNA VZPOREDNICA
NA GIMNAZIJO
Vedno bolj se kaže potreba po 

znanju jezikov in tudi latinščine, 
skratka, po klasični gimnaziji. 
Menim, da bi morala dobiti celj
ska gimnazija postopoma klasič
no vzporednico.

J. K. Celje
Op. ur.: Vaše pismo smo po

sredovali ravnateljstvu gimnazije 
s prošnjo, da ga pošlje republi
škemu šolskemu organu. Ob kon
cu bivše Jugoslavije je imelo Ce
lje realno in klasično gimnazijo.

KAKO BO Z MESTNIM
PARKOM
Mestni park je dobil z umet

nim drsališčejn novo funkcijo. 
Zanima me, ali bo park v zvezi 
s tem kaj preurejen pa tudi ob
novitev drevja bi bila potrebna.

Ing. S. M. Celje
Op. ur. Vaše pismo smo po

sredovali občini, odgovor pa bo
mo objavili v naslednji številki. 
Tudi mi menimo, da je park po
treben obnove in smo pred dve
ma letoma že predlagali občini, 
da bd naše društvo prevzelo ure
janje Mestnega parka. Naš pred
log so odklonili.

POPRAVILO CERKVE
NA SVETINI
Cerkev na Svetini, s katere 

popravilom je zavod za spomeniško 
varstvo vse predolgo odlašal, so 
pred dvema letoma le pričeli po
pravljati. Najprej so odstranili 
stolp, popravili so tudi že streho 
in opravili nekaj zanimivih pre
zidav. Zanima me, kaj bodo ure
dili letos in kdaj bo celotna a- 
daptacija končana. Menim, da s 
popravilom tega izrednega kul
turnega spomenika ne bi smeli 
predolgo odlašati.

M. C. Celje
Op. ur.: Vaše pismo smo po

sredovali zavodu za spomeniško 
varstvo. Do dneva, ko smo za
ključili redakcijo, odgovora še 
nismo prejeli.

GARAŽE IN BARAKE
V zadnjem času so si pričeli 

številni lastniki avtomobilov gra
diti razne barake, ki so razmeta
ne povsod po mestu. Največ pa 
jih je med tovarno Metka in Iz
letnikovimi garažami tet na Bre
gu. Čudim se, kako pristojni 
gradbeni organi to dopuščajo, če
prav so v nekaterih zadevah 
strogo dosledni. Te barake je tre
ba podreti, za garaže pa je tre
ba določiti primeren prostor in 
predpisati preprost tip lesene iz
vedbe.

Ing. P. S. Celje
Op. ur.: S piscem se v celoti 

strinjamo, pismo pa smo že po
sredovali pristojnim.
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VSE VRSTE JUGOSLOVANSKIH 
PREMOGOV

— BODITE GOSPODARNI!
— OSKRBITE VAŠO KUHINJO IN KOPALNICO 

Z GORILNIM PLINOM
— IZ OMREŽJA ALI V JEKLENKAH GA DOBAVLJA

PLINARNA-VODOVOD CELJE
LJUBLJANSKA 19 telefon 23 — 10
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ZA VSE VRSTE ZAVAROVANJ SE PRIPOROČA

[ZAVAROVALNICA 
SAVA
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BORZA ODDELEK ZA RAZREDNI SPOMINSKA PLOŠČA NA
POUK PEDAGOŠKE AKADEMIJE NEKDANJI SLOVENSKI GIMNAZIJI

Lani smo pričeli z akcijo, da 
bi dobilo Celje ustrezen zavod za 
izobrazbo učiteljev za razredni 
pouk. Predlogi so nakazovali re
šitev v ustanovitvi oddelka Pe
dagoške akademije. Žal niso pri
stojni doslej ničesar ukrenili. Ker 
je še čas, želimo o zadevi še en
krat spregovoriti.

Uspešnost šolskega dela raste 
ali pa pada z učiteljevim kvalitet
nim delom. Šola postaja v naših 
družbenih pogojih od dne do dne 
resnejša skrb vsake družine. Med
tem ko prepuščajo v patriarhalni 
družini skrb za šolski izobraže- 
valno-vzgojni napredek svojih o- 
trok predvsem šoli, se sodobna 
družina neposredno zanima za 
vsakega svojega malčka in star
šem celo ni vseeno, kdo otroka 
uči in kako ga vzgaja. Težnja po 
dobrem učitelju postaja zares ne
posredna težnja staršev in druž
be. Tu vidimo prvi razlog in mo
tiv, da skrbimo za dobre učitelje.

Dandanes se mladi ljudje 
predvsem zanimajo za predmetni 
študij. Življenje dokazuje, da 
igrajo prav pomembno vlogo v 
človekovem razvoju učitelji, ki so 
učili otroka v 1. razredu osnovne 
šole (v »elementarnem razredu«) 
in do 5. razreda. V teh razredih 
dobivajo učenci najvažnejše 
vzgojno-izobraževalne temelje, ob 
spoznavanju nove izobraževalne 
vsebine pa se jim iz dneva v dan 
oblikujejo umske sile in sposob
nosti. Stara resnica je, da je do
ber učitelj elementarnega razreda 
zlata vreden! Prav za pripravo na 
razredni pouk s,e mladi ljudje da
nes le, pičlo odločajo', zato kaže, 
da bo kmalu primanjkovalo teh 
učiteljev tudi pri nas.

Opraviti imamo še z nadalj
njimi razlogi. Naše mesto se bo 
šolsko šele začelo razvijati, saj 
bomo morali začenjati uvajati 
sodobne napredne metode pouka, 
kakor manjše razrede, skupinsko 
delo, laboratorijsko dek» ipd., za 
kar bodo potrebni novi učitelji. 
Tudi obširno zaledje našega me
sta bo potrebovalo dobro obliko
vane kadre. To so okoliščine, ki 
nas opozarjajo, da moramo mi
sliti tudi na prihodnost in posta
viti zahtevo po ustreznem šolanju 
učiteljev v našem mestu. Ne de
lajmo si iluzij — od drugod jih 
ne bomo dobili!

Opozorili bi še, da kaže precej 
naših mladih ljudi pripravljenost 
za tak študij, ko bi bile take mož
nosti doma. V Celju imamo gim
nazijo pedagoške smeri, ki jo bo 
zapustilo letos 61 absolventov. Tu 
jih vzgajamo' za učiteljski poklic 
s tem, da jim pri pouku prikazu
jemo posebnosti tega poklica.

VSAKA
SKODELICA

predvsem pa razredno delo, po
sebej so deležni tudi glasbene, li
kovne, tehnične vzgoje, da bi 
mogli pozneje uspešneje učiti in 
vzgajati učence. Brez dvoma je 
to delo zelo zahtevno in so naši 
dijaki že s tem študijem močneje 
obremenjeni. To vse naj bi služi
lo koristnemu kvalitetnemu delu 
v nižjih razredih osnovne šole. 
Lani se je odločilo za študij za 
razredno delo okrog 30 mladih 
ljudi, prvih absolventov pedago
ške gimnazije v Celju, ko bi bil 
možen študij v domačem mestu. 
Ker ni bilo s tem študijem v Ce
lju nič, so se razkropili drugam. 
Za razredno delo smo jih za ved
no izgubili, čeprav je bilo med 
njimi mnogo sposobnih in za to 
delo navdušenih. Letos imamo zo
pet podobno število kakor lani, 
ki bi se vpisali za študij razred
nega pouka, ko bi bile možnosti 
za to v Celju.

In končno1 bi poudarili še to. 
Dijaki pedagoške gimnazije so 
večinoma iz socialno šibkih dru-

krönet

žin, otroci delavcev, nižjih usluž
bencev, malih kmetov ipd. Njiho
vo šolanje je omogočeno pred
vsem s tem, da se vozijo v šolo. 
Študij v Ljubljani ali Mariboru 
zahteva mnogo denarja, medtem 
ko študij v Celju družin ne bi 
toliko1 bremenil, ker bi stanovali 
doma. Tu so tudi vzroki, da sega 
marsikdo, če gre na študij v Lju
bljano ali v Maribor, po štipen
diji, kakršna se mu pač ponuja, 
dasi bi po srcu rajši študiral raz
redni pouk, ko bi bile za to' mož
nosti. Socialni položaj naših di
jakov naj bi bil tudi. razlog, ki 
opozarja na ustanovitev te po
trebne institucije v Celju.

Razloge; bi še lahko navajali. 
Ko bi imelo Celje vsaj del višje 
šole, bi bilo to tudi kulturno-pro- 
svetnega pomena, saj bi se odra
žal vpliv take ustanove tudi dru
god. Nova dognanja, metode in 
organizacijske oblike v šolstvu bi 
našle blagodejne odmeve po raz
redih nižje stopnje osnovne šole. 
temelj dela pa bi lahko postal 
ustrezen oddelek za razredni po
uk Pedagoške akademije v Celju.

prof. Albin Podjavoršek
MLADINSKA IGRA ZARJE
V TRNOVLJAH
Za Novo leto je prizadevno 

prosvetno-kultumo društvo Zar
ja v Trnovljah pripravilo igrico 
»Obuti maček«. Igrali so jo več
krat, tudi za nekatera podjetja.

Slovenska nižja gimnazija v 
Celju je v leitih 1895 do 1918 
imela svoje prostore v tedanji 
Kukovčevi hiši na sedanjem Mu
zejskem trgu. Priborjena je bila 
po besnem odporu nam sovražne 
nemške javnosti v Avstriji in 
tudi v Celju, potem ko so po 
bojnem glasovanju zanjo nem
ško — nacionalni poslanci izzva
li celo padec avstrijske vlade. 
Ta zavod so obiskovali premno
gi pozneje zaslužni Slovenci.

Pred leti so bivši dijaki te 
gimnazije izbrali akcijski odbor, 
ki naj oskrbi vzidavo spominske 
plošče na pročelju stavbe. Zdaj 
ko je njena fasada prenovljena, 
bo možno' ploščo vzidati že ko
nec letošnje pomladi.

Za ploščo potrebna denarna 
sredstva bodo zbrali še živi bivši 
dijaki te šole. Stroški so prera
čunani na okrog 1.500 novih din.

To je naslovna stran literarnega 
glasila dijakov celjskega ekonom
skega šolskega centra. Vsebina je 
zelo pestra in kvalitetna. Mladim 
avtorjem iskreno čestitamo

Vlado Parežnik:
Vinjeta na vabilu za razstavo

Akcijski odbor prosi tovariše, 
naj po svojih močeh čimprej na
kažejo prispevke. Ti naj se od
dajo v pisarni dr. Ervina Meja
ka, odvetnika v Celju, Koceno- 
va 2, ali pa s poštno nakaznico 
pošljejo na njegov naslov z oz
načbo »za ploščo«.

Morebitni višek prispevkov 
bi se porabil za prenovo grobov 
gimn. ravnatelja Emilijana Lile- 
ka, profesorja Josipa Kožuha in 
drugih, ki počivajo na okoliškem 
pokopališču v Celju.

Pri svečanem odkritju plošče 
bo sodeloval gimnazijski pevski 
zbor. Slovesnosti bo sledilo pri- 
jateljsiko srečanje bivših dijakov 
celjske slovenske; nižje gimnazije 
v stekleni dvorani hotela »Ev
ropa«.

Zanimiva iz starega Celja
(Franc Jožef in njegov spo
menik)

, V seji obč. sveta 1. sept. 1882
l je bilo sklenjeno, postaviti na

1 takratnem Grajskem trgu (sedaj
\ Trg svobode) spomenik cesarju
1 Jožetu II. Za postavitev se je u-
1 stanovil poseben odbor. Spome

nik je bil postavljen in. odkrit z 
velikimi svečanostmi 29. oktobra 
ob 11. uri na Grajskem trgu. Na 
predvečer je bilo mesto slavno
stno razsvetljeno, po mestnih u- 
licah je bila baklada. Po bakladi 
je bil sestanek v hotelu »Pri. zla
tem levu«. Uvod v slavnostni del 
je bila budnica. Ob pol 11. uri so 
se vsi udeleženci slavnosti, dru
štva in korporacije v slavnost
nem sprevodu podali na Grajski 
trg pred spomenik, kjer je občin
ski svetnik Tisch imel slavnost
ni govor v nemškem, župan iz 
Šempetra v Savinjski dolini Jo
sip Lenkoi pa v slovenskem jezi
ku. Župan dr. Neckermann je na
to odkril spomenik. Sledil je v 
kazini banket. Ta spomenik je 
stal še dva meseca po prevratu 
1918 na svojem mestu. Hudomuš
ni so ga ogrnili v star avstrijski 
vojaški plašč, na glavo pa so mu 
posadili železno čelado. Na pod
stavek spomenika jg bila prislo- 
jena napisna kažipotna tabla, ki 
so jo sneli na Glavnem trgu z 
napisom; Nach Graz, Wien. V no
voletni noči je mladina navezala 
okoli vratu vrv in Jožef II. se je 
zvrnil v sneg.

Sic transit gloria mundi ...
M. C

CELJE IMA ŽE 34.000 
PREBIVALCEV
Ob novem letu so poročali, da 

ima Celje 33.881 prebivalcev. Če 
upoštevamo običajni prirastek, 
smemo zapisati, da ima mesto 
Celje danes že nad 34.000 prebi
valcev.

OBRTNO PODJETJE

STEKLAR
CELJE

ZASTEKLJEVANJE, OGLE
DALA, UOKVIRJENJE SLIK, 
BRUŠENJE IN GRAVIRANJE 

STEKLA
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Celjanka Marjana Lubej - najboljša slovenska športnica 1968Karel Jug

Celjsko športno pismo
Prvi nastopi celjskih športni

kov v letošnjem letu so bili po
nekod spodbudni, drugod pa smo 
že kar ob pričetku bili priča ne
katerim razočaranjem. Svojo bi
lanco so več ali manj že zaklju
čili smučarji, ki so letos imeli 
odlične pogoje za svoje delo 
Vrste aktivnih smučarjev se ne
verjetno krepijo. To velja še po
sebej za Celje in za Store. Smu
čarske šole so bile kvalitetne in 
dobro obiskane. Tudi tekmovanj 
je bilo v tem obdobju veliko, še 
zlasti za mlajše kategorije. Ugo
tovimo lahko izreden kvaliteten 
premik pionirjev in pionirk v 
republiškem merilu, kjer Celja
ni in Storjani zavzemajo več ali 
manj enake pozicije, prevelike 
vrzeli pa so v mladinskih in
članskih kategorijah. Predstav
niki Celja so le tu in tam s po
samezniki segli po kakšni vid
nejši lovoriki, v tradicionalnem 
medmestnem srečanju z Zagre
bom pa so na Slemenu doživeli 
poraz. Lepo so napredovali ska
kalci, zlasti pionirji, mladinec
Ajnik pa se je že. uvrstil v mla
dinsko republiško reprezentanco.

V atletskem taboru Kladivar- 
ja so se vneto pripravljali skozi 
vso zimo na letošnjo sezono. Ka
ko velika je bila pridobitev at
letske dvorane za mesto Celje in 
napredek atletike, so že pokaza- 
li zadnji rezultati. Na prvenst
vu Slovenije v pokritih prosto
rih so zopet Celjani pobrali naj
več j e število prvenstev in ko
lajn, med najboljšimi pa sta bi
li Lubejeva in Maroltova s po 
tremi zlatimi odličji. Atletska 
dvorana Kladivarja pa ne slu
ži le atletom in atletinjam. Tri 
celjske šole, imajo v teh prosto
rih pouk telesne vzgoje, pa tu
di za zabavne prireditve je že 
bila preizkušena njena uporab
nost. Povrnimo sesek dvem ve
likim uspehom celjskih atletov. 
Na republiškem in državnem pr
venstvu v krosu je Kladivar po
novno osvojil zmago, Lubejeva 
in Maroltova pa sta se z evrop
skega prvenstva v dvoranah vr
nili iz Beograda z bronastima 
kolajnama.

Umetno drsališče v Mestnem 
parku je obratovalo nad 3 me
sece. Na drsalni ploskvi pa se je 
zvrstilo nad 40.000 drsalcev. Dr
sanje postaja v Celju nadvse 
priljubljeno športno in rekrea
cijsko razvedrilo. Hokejisti so o- 
svojili republiško prvenstvo, in 
čeprav so jim odprta vrata za 
višji tekmovalni sistem, bodo 
zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev, ki bi jih terjala zvez
na liga, ostali še vnaprej v re
publiški ligi.

V športnih igrah se bo šele 
razvnel boj za gole, koše in toč
ke. Prva srečanja celjskih šport
nikov za točke niso bila kaj pri
da. Rokometaši so sicer osvojili 
zimsko prvenstvo Slovenije v 
pokritih prostorih v dvorani Ti
voli, da So kasneje v prvi pr
venstveni tekmi z Dinamom iz 
Pančeva, ki so jo morali odigra
ti v Mariboru, podpisali predajo. 
Zaloga točk iz jesenskega dela 
ni tolikšna, da bi lahko roko
metaši brezskrbno nadaljevali 
drugi del prvenstva. Za obsta
nek v zvezni ligi se bo treba še 
trdo boriti! Košarkarji so dobro 
zastavili svoje delo in močno 
razširili krog aktivnih igralcev, 
nastopi na zadnjih prijateljskih 
tekmah pa niso bili na kvalitet
ni ravni. — Veliko krizo preživ
lja celjski nogomet, ki se kar ne 
more, skopati iz svojih težav. 
Clan slovenske nogometne lige 
Celje-Kladivar je izgubil obe

Kdo ne pozna plavolase vitke 
Celjanke, ki hiti vsak dan s po
tovalno torbo skozi mesto na at
letski stadion Borisa Kidriča?

Predstavljamo jo bralcem: 
MARJANA LUBEJ, absolventka 
VEKŠ v Mariboru, stara 24 let, 
visoka 168 cm, s telesno težo 57 
kg, rojena v Celju, najboljša slo
venska športnica leta 1968. V te
kih na 60 m, 100 m, 200 m in v 
peteroboju je državna rekorder
ka, stalna članica državne repre
zentance, udeleženka dveh evro
pskih prvenstev, olimpijskih iger 
in štirih evropskih prvenstev v 
pokritih prostorih, nositeljica šte
vilnih kolajn in večkratna bal
kanska prvakinja. Atletiki posve- 
vsak dan po 3 — 4 ure že polnih 
8 let, še iz časov, ko je bila di
jakinja na ESS v Celju, kjer sta 
ji dajala spodbudo njen razred
nik prof. Vudler in direktor Le- 
nasi. Kot otrok je doraščala ob 
Savinjskem nabrežju, kjer je tu
di njen dom. Bila je vneta za 
drsanje in plavanje, dokler ni že 
v osnovni šoli igraje preskočila 
5 m v daljavo in s tem pritegni
la pozornost celjskih atletov 
delavcev. Atletiki se je vsa pre-

prvi tekmi v nadaljevanju pr
venstva. Igralci so polne štiri 
mesece, počivali! Brez znoja pa v 
športu ni uspela. Nesoglasja v 
odboru, finančne težave in sla
ba priprava igralcev čez zimo 
bodo vsekakor negativno vpliva
le še prihodnje obdobje. Olimp 
je močno pomladil svoje moštvo 
in je zmaga nad trboveljskim 
Rudarjem v prijateljskem sre
čanju za uvod vsekakor spod
budna. — Odbojkarice Partiza
na Celje — mesto se, marljivo 
pripravljajo na republiško pr
venstvo, kar so potrdile s kvali
tetnimi prijateljskimi srečanji. 
Žal so odbojkarji Partizana Ce- 
Ije-Gaberje na kvalifikacijskem 
turnirju izgubili članstvo v re
publiški ligi. Hokejisti na travi, 
ki nastopajo v zvezni ligi — za
hod so prav tako v prvem spo
mladanskem srečanju izgubili 
dve dragoceni točki proti Zagre
bu.

Kegljači in kegljavke, iz Ce
lja in Štor držijo v rokah dobre 
pozicije na prvenstvih. Keglja
či Celja so pred zaključkom lan
skega leta osvojili državno pr
venstvo v borbenih partijah, ke- 
gljavki Ludvikova in Keržano- 
va pa sta postali državni in re
publiški prvakinji. Letos lahko 
računamo na njihov nadaljnji 
napredek.

dala šele pozneje kot srednješol
ka. Takole je potekal razgovor z 
Marjano na dan, ko je v dvorani 
Kladivarja postavila že ob pri
četku sezone dva državna rekor
da:

Lepo mesto: V čem je skriv
nost tvoje zvestobe do atletike?

Marjana; Bila sem slaboten, 
bolehen otrok. Zdravniki so vse
lej zahtevali od staršev, da me 
pošiljajo v kolonije z višinskim 
zrakom. Le enkrat, pred 15 leti, 
sem bila v obmorski koloniji! 
Atletika me je okrepila, povrni
la zdravje. Tekmovanja in uspe
hi mi dajejo notranje zadovolj
stvo, merjenje sil z drugimi in 
samim s seboj so motivacija za 
naporno vadbo, ki jo zahteva ta 
šport s tolikšnim številom disci
plin. Tudi številna potovanja s 
spoznavanjem dežel, ljudi, nji
hovih običajev, kulture in drugih 
znamenitosti so vredni naporov, 
ki jih je treba premagovati kot 
vrhunski športnik.

Lepo mesto; Pa slabe strani 
tega udejstvovanja?

Marjana: Dejansko nimaš na 
razpolago prostega časa. Športni 
režim življenja je zelo oster. Od-

Tudi strelci so v zimskem 
obdobju pokazah aktivnost. V 
streljanju z zračno puško je v 
občinski strelski ligi SD Br. Iva
nuš premagala strelce iz Štor, 
Kar 6 strelcev pa se bo pomeri
lo za osvojitev republiške »zlate 
puščice«.

V telovadnicah Partizana je 
v zimskih mesecih bilo največ 
poudarka na splošni vadbi, ki za 
jema na stotine mladih in od
raslih. Na vseh šolah so že o- 
pravili tekmovanja, ki so potr
dila, da je v Celju precej nadar
jenih telovadcev. Res škoda, 
da ni na voljo kvalitetnih tre
nerjev, ki bi pripomogli k več
jim tekmovalnim dosežkom 
športnikov v vajah na orodju.

Borilni športi so v Celju zo
pet našli svoje mesto. Na celjski 
gimnaziji vadijo judoisti, ki bo
do ob pomoči ObčZTK Celje le 
dobili ustrezno blazino, na Polu- 
lah so v šolski telovadnici našli 
streho ljubitelji karateja. Dvigo- 
valci uteži so prav tako aktivni 
in so pokazali že lepe rezultate. 
Boksarji so prenehali s svojim 
delom, sai vsa prizadevanja Ku- 
liatija, višjega športnega trener
ja, niso rodila ustreznih sadov. 
Omeniti velja še veliko aktiv
nost občanov v športni rekreaciji 
ter vedno večjo množičnost v 
telesni kulturi nasploh.

povedati se moram marsičemu, 
kar imajo v teh letih mlada de
kleta.

Lepo mesto: Kako pa preživ
ljaš drugače svoje dneve?

Marjana; Ne hodim v kino in 
gledališče, ker so treningi v po
poldanskem času do večernih ur. 
Prebiram vse časopise, ki mi pri
dejo v roke. Nekaj ur dnevno štu
diram. Uživam pri nekaterih te
levizijskih oddajah (s kamero po 
svetu), ki jih gledam pri sosedi. 
Po vadbi in tekmovanjih rada 
počivam. Spim včasih tudi po 10 
in več ur. Moj hobi je smučanje. 
Priljubljena postojanka Celjska 
koča s svojimi smučišči je tu in 
tam v zimskem obdobju sestavni 
del atletske vadbe. Smučanje mi 
je najljubše razvedrilo.

Lepo mesto: Katera mesta so 
ti bila najbolj všeč?

Marjana: Madrid, London,
Atene, Carigrad in seveda tudi 
Mexico City.

Lepo mesto; Pa Celje?
Marjana: Rojstno mesto je

vsakomur všeč. Čeprav živim v 
kletnem, vlažnem stanovanju že 
vse svoje življenje, pravzaprav 
brez sonca, mi je zato najbolj 
všeč sončno Savinjsko nabrežje 
s čudovitimi brezami in še pred 
leti čista Savinja, kjer sem ob 
Kapucinskem mostu v poletnih 
mesecih preživela v vodi in ob 
njej najlepša leta svojega življe
nja.

Lepo mesto; in načrti za pri
hodnost?

Marjana; Končati študij, do
biti zaposlitev in nastopati v at
letiki še vse, dotlej dokler bom 
imela dobre rezultate. Verjetno 
še nisem na višku svojih dosež
kov. Stamejčičeva in Šikovčeva 
sta bili na vrhuncu šele pri 28 — 
30 letih. Vse je pač odvisno od 
nadaljnjih pogojev ža športno u- 
dejstvovanje. V Celju sem priče
la s svojo športno kariero in v 
tem mestu bi jo rada tudi za
ključila.

Lepo mesto: Največja želja?
Marjana: Da bi po četrt sto

letja življenja v vlažnem klet
nem stanovanju, z nagnitimi pod- 
nicami, spodjedenimi, brez os
novnih sanitarij, kjer ne vidim 
sonca, ko vsak večer ležem v 
vlažno posteljo, tu in tam pa pre
ganjam še miši, lahko zaživela v 
zdravem, suhem in sončnem sta
novanju, pa čeprav le s skromno 
stanovanjsko površino. Td je tu
di želja moje matere, invalidske 
upokojenke, ki je težji srčni bol
nik.

Otožno mi je pripovedovala to 
svojo željo. Nikjer je še ni izpo
vedala. V srce mi je segla ta iz
poved. Sedaj tudi vse bolj doje
mam njeno bledico, njeno preve
liko otožnost, zaskrbljenost. Zad
njo jesen sem spremljal jugoslo
vansko žensko reprezentanco v 
Pistoio v Italijo, kjer je Marjana 
pobrala 3 zmage in s pridobljeni
mi točkami skorajda sama pre
magala Italijo. Jugoslovanski 
konzul Abramov je iz Milana pri
šel kot diplomatski predstavnik 
na ogled te prireditve. Ves je, bil 
vzhičen nad Marjaninimi uspehi. 
Podrobno sem mu moral opisati 
vse, kar sem vedel o njej. Tudi 
to sem mu povedal, da živi nad
vse skromno v n oprimemem sta
novanju. Takrat mi je dejal kon
zul; »Ali vas ni sram, da prebi
vate v Celju in ne morete ničesar 
narediti za atletinjo takšnega 
formata?« Res sram me je bilo in 
me je še danes, pa verjetno z 
menoj vred tudi vse tiste, ki ji 
ob zmagah, rekordih in kolajnah 
tako lepo ploskamo. Karel Jug

Marjana Lubej — najboljša slovenska športnica Posnetek iz Italije
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TOVARNA TEHTNIC

Libela
CELJE 
MARIBORSKA C.

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

PODJETJE
ELEKTRO CELJE
POSLOVNA ENOTA CELJE 
MARIBORSKA C. 4
DOBAVLJA POTROŠNIKOM 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, 
PROJEKTIRA IN GRADI 
DALJNOVODE, KRAJEVNA 
OMREŽJA IN TRANSFOR
MATORSKE POSTAJE, IZ
VRŠUJE VSA V STROKO 
SPADAJOČA INSTALACIJ
SKA DELA

TEKSTILNA
TOVARNA

LAŠKO

PRIPOROČA SVOJE NAJ
KVALITETNEJŠE IZDELKE

Smučišča ob vlečnicah 
na celjskem področju

V letošnji dolgi in za smuko ugodni 
zimi sem tudi sam prav vneto obiskoval 
smučarske terene.

Rad bi v kratkem kritično ocenil smu
čišča, režim tam, kjer so na voljo smu
čarske vlečnice, dobre in slabe strani 
našega smučarskega turizma.

Smučišča pri Celjski koči so dobre 3 
mesece privabljala številne smučarje. 
Tekmovanja in športni dnevi so se kar 
množično vrstili. Celo študentje ljubljan
ske univerze so na teh terenih imeli svo
je smučarske šole. Celjska koča je bila 
tokrat s svojim prometom visoko ak
tivna. Tov. Komerički, ki je bil v zimski 
sezoni upravnik koče, si je izredno pri
zadeval, da bi gostom nudil vse za do
bro počutje in bivanje. Hrana je bila do
bra in cenena, tudi postrežba. Vse to pa 
je za smučarja, turista ali tekmovalca, 
premalo. Smučarska vlečnica, ki je ena 
najdražjih v republiki, večkrat ni obra
tovala! Če so bile krive konstrukcijske 
napake, smo to pač razumeli. Nekoliko 
hude krvi pa je bilo v lepih sončnih 
urah, ko je bilo smučarjev na pretek, pa 
je vlečnica mirovala, ker je šel uprav- 
Ijalec na kosilo. Tudi večje število po
trganih sider je povzročalo IZLETNIKU 
gospodarsko škodo, saj bi bilo z urejeno 
žičnico več prometa in manj čakanja. 
Ob sobotah in nedeljah, ko je bila prava 
gneča na smučiščih, bi morala obrato
vati tudi STEMAG-ova vlečnica na Tov- 
stu. Pa priprava smučišč? Kdo jih je 
dolžan urediti? Tudi parkirni prostori pri 
koči so ob konicah že pretesni. Sedanje 
smučarske proge imajo svoje ozko »gr
lo« pred samo kočo. Ob tekmovanjih žič
nica ne obratuje, da lahko tekmovalci 
varno nastopajo. V teh urah se jezijo 
turistični smučarji, ki so prikrajšani za 
razvedrilno smučanje. Ob tekmovanjih bi 
morali predhodno obvestiti javnost, da 
bodo v določenih urah smučišča na voljo 
le tekmovalcem.

Manj zahtevni smučarji so se kaj radi 
ustavljali že pri Svetini, pri krajši vleč
nici in na lepem terenu. Partizan-Kovinar 
Štore je vzorno skrbel za obratovanje te 
vlečnice, pa tudi za urejeno smučišče.

Kljub izgradnji smučarskega centra na 
Golteh bodo smučišča pri Celjski koči in 
na Svetini vselej privabljala na stotine 
smučarjev!

V neposredni bližini Celja - v Libojah 
je obratovala vso zimo krožna smučar
ska vlečnica z večjim številom sider na 
smučarsko razgibanem terenu za zahtev
ne smučarje in začetnike. Z vlečnico 
upravlja šolsko športno društvo iz Žal
ca. Celjani še ne poznajo dovolj tega 
idealnega smučarskega terena!

Izredno lep promet so imeli Mozirjani 
s svojo vlečnico na Brdcih. Zal STEMA
G-ova večnica le z enim sidrom ni zado

stovala potrebam številnih smučarjev. 
Mozirjani si močno želijo, da bi na tem 
terenu dobili krožno vlečnico z večjim 
številom obešank. Na Ljubnem je obra
tovala Stemagova smučarska vlečnica v 
bližini smučarske skakalnice. Zal vlečnica 
ni postavljena na dobrem terenu,, njena 
vlečna moč ni v celoti izkoriščena, saj 
te popelje dobrih 70 m po ravnem tere
nu, nato po valovitem. Smuka poteka 
po sadovnjaku, ki močno moti zlasti smu
čarja začetnika. Omenimo naj še, da so 
bila pri tej vlečnici sidra polomljena, pa 
tudi zatikov je bilo precej pri potegih 
z ročico. - V Gornjem Gradu je Sterna^ 
gova vlečnica na smučarskem terenu, ki 
je primeren samo za zahtevne smučarje. 
Postavljena je na severnem pobočju, 
kjer se bržkone dolgo drži snežna ode
ja. Vlečnice na Ljubnem, v Gornjem gra
du in v Mozirju obratujejo po zelo niz
ki ceni, pa so tako dostopne širšemu 
krogu mladih smučarjev. — Tudi Lučani 
se sedaj borijo, da bi prihodnje leto 
dobili smučarsko vlečnico. Pod Jerov- 
škovo domačijo so odlični smučarski te
reni, prav v neposredni bližini Luč.

Tudi Šentjurčani imajo smučarsko vleč
nico na odličnih terenih nasproti osnov
ne šole na desnem bregu Pešnice. Vleč
nico upravlja TVD Partizan, cena za pre
voze je simbolična, zmogljiva^ za starše 
in otroke. Promet na tej vlečnici je bil 
to zimo rekorden.

Konjičani so postavili Stemagovo vleč
nico na severnem pobočju Konjiške go
re v neposredni bližini mesta. Dve leti 
so pripravljali smučarski teren, ki je 
dostopen smučarjem že z določenim zna
njem. Kazalo bi v naslednjih letih raz
širiti smučišče z novimi posekami, kjer 
bo možno varneje smučati večjemu šte
vilu obiskovalcev.

V velenjski občini, kjer imajo odlič
ne smučarske terene, dobre smučarske 
učitelje in vaditelje ter veliko število 
smučarjev, pa so trenutno še brez smu
čarskih vlečnic. Velenjčani si obetajo, da 
bodo z dograditvijo avtomobilske ceste 
na Paški Kozjak v novi smučarski sezo
ni dobili tudi smučarsko vlečnico. Smu
čarskih terenov na Paškem Kozjaku je 
precej, snežne razmere pa so tamkaj 
ugodne. V laški in šmarski občini so še 
brez smučarskih vlečnic, pa čeprav je 
tudi na teh področjih precej ugodnih te
renov za smuko

Preden zaključim te kritične vrstice, 
naj omenim še indolentnost celjskih smu- 
čaiskih delavcev, ki niso uspeli v letoš
nji dolgi zimi organizirati niti ene pri
reditve na lepi smučarski skakalnici v 
mestnem parku. Za zgled jim naj bo 
malo Ljubno, kjer so pripravili dve lepo 
uspeli skakalni prireditvi.

CELJSKO DRSALIŠČE

Umetno drsališče v Mestnem 
parku je gotovo najbolj množič
no obiskovan rekreacijski pro
stor našega mesta. Drsališče je 
bilo odprto od decembra do pr
vih dni meseca marca. Evidenti
rali so nad 49.000 drsalcev, kar 
pomeni povprečno okoli 500

dnevno, saj je bilo drsalnih dni 
okoli 100. Bilo je tudi nekaj ho
kejskih tekem in drugih priredi
tev. Drsališče vzorno upravlja 
Hokejsko drsalni klub pod pred
sedstvom novinarja Milana Bo
žica, ki ima lepo število agilnih 
sodelavcev.

KDAJ BO STEKLA 
VLEČNICA NA GOLTE?

Še vedno nimamo točnih po
datkov, kdaj bo stekla vlečnica 
na Golte. Kakor pravijo pozna
valci razmer, bo to šele jeseni. 
Upajmo, da bodo do takrat na
red tudi vsi potrebni vzporedni 
objekti.

SMUČARSKE VLEČNICE

Na celjskem turističnem ob
močju imamo zdaj že več smu
čarskih vlečnic. Dve pri Celjski 
koči, po eno pa na Svetini, v Li
bojah, Šentjurju, Slov. Konjicah, 
v Mozirju, na Ljubnem, Gornjem 
gradu ter pri Mozirski koči na 
Golteh.

LETOŠNJI PUSTNI 
KARNEVALI

Agilno kulturno — prosvetno 
društvo Zarja iz Trbovelj je le 
tos priredilo v sodelovanju z ne
katerimi gospodarskimi organiza
cijami pustni karneval, ki ga je 
podprlo tudi naše društvo s tem, 
da je kostumiralo in plačalo obe 
godbi, ki sta sodelovali v sprevo
du.

Karnevalski sprevod je obse
gal 30 voz, razne skupine ma
škar, konjenike in godbi. Po kon
čanem sprevodu je bila na Trgu 
V. kongresa še tričetrtuma za
bavna prireditev. Celjanom so se 
predstavili Herman Celjski, po
kojni cesar Franc Jožef, Claudi
us in drugi odličniki minulih sto
letij. V karnevalskem sprevodu 
sta bili najbolj domiselni skupi
ni zmaj, ki žre dinarje brez be
neficiranega staža za šoferje in 
prikaz svobodne Češke. Ljudem 
je bila tudi všeč kmečka ohcet 
in nastop gusarjev z Vranskega. 
Posrečen je bil voz, ki je prika
zoval tiskamo za tiskanje kultur
nega dinarja. Med gledalci je 
prevladovalo mnenje, da je bil 
letošnji karneval nekoliko bolj
ši pa tudi večji od lanskega, se
veda pa še daleč za obema kar
nevaloma, ki ju je pred leti pri
redilo naše društva. Vseeno smo 
s karnevalom zadovoljni in izre
kamo marljivim organizatorjem 
vse priznanje, Mi jim za prihod
nje leto obljubljamo še več po
moči, to bi naj storili tudi drugi, 
pa bomo imeli v Celju karneval, 
da ga bo veselje videti. Na isti 
dan sta bila še karnevala na Pol
zeli in v Velenju.

Polzelskega je pripravila šol
ska mladina in je obsegal nad 
200 mask. Velenjčani so v precej 
velikem karnevalu obdelali svo
je lokalne probleme, Predvsem 
avtobusno postajo, novo podjetje 
Era, stiskalnico, ki stiska občane 
itd. Obiskovalci so bili s prire
ditvijo prav zadovoljni.

Preden zaključimo teh nekaj 
vrstic o karnevalih, bi morali za
pisati še tale predlog: Prihodnje 
leto bi naj bila velenjski in pol- 
zelski karneval na pustno nede
ljo, na pustni torek pa bi se, vsi 
zbrali v Celju na zares velikem 
karnevalu.

Zoran Vudler

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.

ŽRO 
CELJE 
AERO
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IZ NAŠIH TURISTIČNIH KRAJEV Občni zbori nekaterih 
turističnih društevMOZIRJE

Minula zima je postregla smučarjem 
kakor že dolgo nobena. Smučarska vleč
nica na Brčkem vrhu je obratovala kar 
sedem tednov in je imela več kot 15.000 
obiskovalcev, največ mladine. Ob nede
ljah je bilo nekaj obiskovalcev celo iz 
sosedne republike.

—0—

Letošnje tradicionalno pustovanje, ki 
je trajalo po starem izročilu tri dni, 
smo opravili v redu in v duhu modernih 
vesoljskih podvigov. Pustovavci so da
rovali od zbranih sredstev nekaj denar
ja za novo šolsko poslopje v Mozirju. 
Tudi Partizanova maškarada je imenitno 
uspela. Obiskovalcem je zelo ugajala de
koracija v japonskem slogu.

—0—

Društvo za propagando gornje Savij- 
ske doline je imelo nedavno svoj občni 
zbor, ki je pokazal, da so uspešno de
lali.

—0—

Hotel Turist je priredil v sodelovanju 
s »Petovio« in »Slov. goricami« iz Ptuja 
degustacijo najboljših štajerskih vin. Raz
položenje je bilo ob zvokih tria Erna Ba
ranje prav animirano. Zasluge za to pri
reditev ima poleg direktorja Zupana tu
di priznani slikar J. Horvat-Jaki.

—f)—
Sredi februarja je obiskal Mozirje po 

20 letih eden nekdanjih stalnih gostov, 
ki je še danes aktiven turistični delavec. 
Radovednost ga je gnala, da je obiskal 
vsa naša gostišča. Ko je opravil ta ob
hod«, me je poiskal kot starega znanca 
in se zelo pohvalno izrazil glede snage, 
urejenosti in prijazne postrežbe.

LJUBNO OB SAVINJI
Smučarska skakalnica je po dolgih le

tih zopet zaživela. V začetku marca so 
bili uspeli smučarski skoki na tej G5- 
metrski Bloudkovi skakalnici. Nad 3000 
gledalcev je z zanimanjem gledalo od
lične skoke. Najboljši skakalci so dobili 
lepe nagrade. Prireditev je lepo uspela 
in upamo, da bo odslej prišla v seznam 
vsakoletnhi prireditev.

—0—
Pred dnevi je bil ob dobri udeležbi 

občni zbor Turističnega društva. Po iz
črpnih poročilih in po razrešnici staremu 
odboru, smo izvolili nov, pomlajen od
bor. Pričakujemo, da bo novi odbor delo 
uspešno nadaljeval, pa tudi stari člani 
upravnega odbora so obljubili, da bodo 
še nadalje sodelovali.

—0—
Kakor pravijo bodo začeli bencinsko 

črpalko takoj graditi. S tem bo tudi ta 
zadeva zbrisana s seznama naših dolgo
trajnih prizadevanj za preskrbo z gori
vom mnogoštevilnih domačinov in turi
stov.

—0—
Za parkiranje na Ljubnem v zadnjem 

času že primanjkuje prostora. Za osebne 
avtomobile bo treba poiskati prostor med 
Pošto in Planinko, za avtobuse pa najti 
drugo primerno mesto.

—0—

Gostišče Klemenšek je lastnica olepša
la z novo fasado in povečala število tuj
skih sob, gostišče »Savinjske Alpe« pa 
je povečalo gostinske prostore in jih le
po uredilo v domačem slogu. A. T.

TRGOVSKO PODJETJE

MODA Celje
Nudi metersko 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, Drogerija 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.

NOVICE IZ SOLČAVE
Želimo, da bi letos dokončali cesto pod 

Olševo, ki veže Mežiško dolino z Logar
sko. Ko bo ta cesta odprta za promet, 
bo zaradi čudovitega razgleda ena naj
lepših na Slovenskem. Želimo, da bi kas
neje s to cesto povezali tudi Solčavo, 
kar bi Koroško in Solčavo zbližalo še za 
20 km, solčavskim kmetom pa omogočilo 
turistični in splošno gospodarski razmah.

—0—
Javljajo, da bo letos odprt obmejni 

prehod nad Okrešljem. Prav bo prišel 
predvsem planincem za pot s Savinjske
ga sedla na Jezersko. Še bolj si želimo 
obmejni prehod čez Pavličevo sedlo, do 
katerega je z naše strani že speljana ce
sta, na avstrijski strani pa je cesta blizu.

-0-

Iz Luč do Logarske doline je treba 
asfaltirati še 15 km ceste. Solčavani že
limo, da bi letos asfaltirali čimveč, vsaj 
do Rogovilca. Z deli bi naj pričeli čim- 
prej, saj ni na razpolago obvozne ceste, 
dela v sezoni pa bi zelo zavrla turizem.

—0—
Letos se je tudi v zimskih mesecih po

kazal napredek turizma v Logarski doli
ni, saj je bilo precej več zimskih turi
stov. Žal je velik sneg odrezal Solčavo 
od Logarske doline za mesec dni, kar 
ni bilo v redu ter bi ob malo večji pri
zadevnosti pristojnih ne bilo potrebno.

—0—
Zima ni zavrla kulturnoprosvetnega de

la v Solčavi. Prosvetno društvo »Franc 
Herle« je priredilo Pipanovo ljudsko igro 
Dekle iz Trente, s katero je tudi gosto
valo po mnogih odrih v Savinjski dolini.

IZ NAŠIH KRAJEV
KOZJE. Že nekaj časa je prazna ne

kdanja šola, ki bi se dala s sorazmerno 
malimi stroški preurediti v zanimiv tu- 
ristično-gostinski objekt. Vse bi šlo v 
redu, ko bi se dalo najti investitorja!

P0DČETRTE1'. Ko to poročamo, so 
Atomske toplice enako kakor lani, ne
urejene. Občina sicer vodi razgovore z 
neko dunajsko firmo in z zdraviliščem 
Rogaška Slatina, vendar do danes še ni 
nobene odločitve. Turistično društvo Pod
četrtek se po svoje trudi, da bi zbralo 
sredstva vsaj za najnujnejša ureditvena 
dela. Škoda bi bilo, če bomo zamudili 
letošnjo sezono!

MOZIRJE. Še vedno ni znano, kdaj bo 
stekla nova žičnica na Golte. Kakor ču- 
jemo, bo to verjetno šele jeseni.

BRASLOVČE. Vse premalo je znano 
lično gostišče ob braslovškem jezeru, ki 
bo od 1. maja dalje vsak dan oskrbo
vano.

GORNJI GRAD. Proti koncu zime je bil 
redni občni zbor turističnega društva. Iz
volili so nov, povsem pomlajen odbor. 
Želimo, da bi resno prijeli za delo.

DOBRNA. V začetku leta je bil imeno
van za novega direktorja zdravilišča 
dr. Jože Križnič. Upajmo, da je s tem 
rešeno dolgoletno vprašanje primernega 
direktorja. - Meseca februarja je bil od
lično obiskan občni zbor Turističnega 
društva. Za novega predsednika so izvo
lili tov. Špacapana.

SPREMEMBA ZAKONA 
O GOSTINSTVU

Skupščina SR Slovenije je 
zvezni skupščini predlagala spre
membo osnovnega zakona o go
stinski dejavnosti. Po tem pred
logu naj bi republike same odlo
čale o dovoljenem številu name
ščencev v samostojnih gostinskih 
podjetjih, ki jih sedanji zvezni 
zakon omejuje na največ tri ose
be.

Tako so se, nekatera gostišča 
morala zdaj omejiti na zgolj to
čenje pijač in odpustiti del oseb
ja, ki je odšel med nezaposlene 
ali pa se seli v tujino. Dogaja se, 
da nekateri lokali ostajajo zaprti 
ob dneh večjega navala gostov, 
ker z nezadostnim osebjem nji
hovih potreb ne morejo zadovo
ljevati.

Zlasti Slovenije je bila vajena 
nuditi solidne, široke usluge do
mačim in tujim turistom, ki so 
jim moderni, luksuzni hoteji ne
prijetni ali pa zaradi višjih cen 
težje dostopni. Prav takšni mali 
privatni penzioni so v sosednih 
zahodnih deželah zelo iskani v iz
letniškem turizmu. Takšni za naš 
družbeni sektor gotovo niso bili 
rentabilni, a zasebniki so se v 
njih znašli, če so vanje vlagali 
dovolj vneme in truda.

Slovensko akcijo v tem po
gledu je odločno podprl tudi sin
dikat.

Letos je bilo že nekaj občnih 
zborov turističnih društev, ki so 
včlanjena v Celjsko turistično 
zrvezo.

Najprej so se zbrali k občne
mu zboru na Ljubnem in v Gor
njem gradu, kjer so bili z lan
sko turistično sezono prav zado
voljni. Ljubencem je tudi lepo 
uspel lanski flosarski bal. V obeh 
krajih so izvolili v upravna od
bora nove ljudi, ki bodo v novi 
mandatni dobi vodili ti dve zna
ni in ugledni društvi. Želimo, da 
bi bilo njihovo delo plodno in us
pešno.

Meseca marca je bil tudi obč
ni zbor v kraju Vitanje, kjer tu
ristično društvo v minulih dveh 
letih ni najmarljivejše delalo. 
Pravijo, da se bodo dela marlji
vejše lotili.

V soboto, 22. marca, so se 
zbrali k občnemu zboru člani 
Turističnega društva na Dobrni.

»Zdaj je že jasno, da je naš 
,Pohod na 400 milijonov dolarjev 
od turizma v letu 1970’ dokončno 
ustavljen. Pristojni in .nepristoj
ni’ tega še niso odkrito izjaviU. 
Zato je situacija še težja. Brez 
jasne predočitve o tem, kaj iz
gubljamo, niso administracija, 
gospodarstvo in celotna skupnost 
v zadnjih mesecih mogli storiti 
potrebnih ukrepov, ki bi nas v 
turistično razdelitev dela v 1. 1968 
uvedle kot kvalificiranega in 
enakopravnega partnerja. Povsem 
zanesljivo je mogoče re,či, da nas 
zdaj dohitevajo posledice velike 
reforme v evropskem in svetov
nem turizmu, ki smo jih že od 
leta 1966 neoprostljivo ignorirali. 
Nedvomno mednarodni turizem 
kritično ogroža porast naših us
pehov ...«

To smo ugotovili v članku P. 
Djuričiča »Kdo ovira turizem« 
in pod vmesnim naslovom »Rek- 
vijem za 400 milijonov dolarjev 
do 1970« (VUS od 21. februarja 
1968.)

Kakšna je problematika da
nes?

Dušan Nejkov, pomočnik 
zveznega sekretarja za gospodar
stvo, navaja v članku »Rezultati 
in možnosti nadaljnjega razvo
ja«, objavljenem v »Turističnih 
novinah« 28. novembra 1968:

»Po predvidenem planu bi bi
lo 1. 1970 treba pridobiti 400 mi-

Udeležba je bila izredno lepa, 
saj je bila velika zdraviliška dvo
rana povsem zasedena. V živah
ni razpravi je sodelovalo več ka
kor dvajset članov, ki so se do
taknili komunalnih problemov, 
oddajanja soh, Kačjega gradu, 
novega prospekta, lepše ureditve 
kraja, kopalnega bazena in ob
nove zdravilišča, ki je lansko po
slovanje uspešno končalo, pa tu
di v prvih mesecih letošnjega le
ta beleži zelo velik porast noči
tev. Na tajnih volitvah so izvo
lili z veliko večino za novega 
predsednika tov. Špacapana.

S tem so bili v glavnem kon
čani letošnji občni zbori, ker je 
večina društev imela svoje občne 
zbore že lani, Olepševalno in tu
ristično društvo Celje pa je na
povedalo občni zbor ob koncu 
letošnjega leta. Meseca aprila je 
bil tudi oibčni; zbor Celjske turi
stične zveze, o katerem v našem 
listu še posebej poročvmo.

lijonov dolarjev... Povprečna 
letna stopnja v rasti deviznega 
dohodka iz turizma naj bi v do
bi 1966 — 1970 znašala 31 % ... 
Vendar je problem v tem, ali in 
s katerimi ukrepi bi bilo mogo
če povečati ta dohodek v dveh 
naslednjih letih 1969 in 1970 po 
letni stopnji 31 %...

Pogoji za uveljavljanje turi
stičnih uslug na mednarodnem 
tržišču se vse bolj zaostrujejo...

V gradivu Turistične zveze 
(november 1968) navajamo; »V 1. 
1968 se, je nadaljevalo zmanjše
vanje v stopnji porasta inozem
skega turističnega prometa; ta 
znaša 7%, v primerjavi s prejš
njim letom 9 %. Stopnja porasta 
prometa turistov s konvertibil
nega področja je padla na skup
no 5 «/o od 11 % v prejšnjem letu.

»Turistične novine« v številki 
od 21. novembra 1968 pišejo; »V 
splošnem moremo biti prej ne
zadovoljni kakor zadovoljni ... 
Pri tem v svojo obrambo radi 
navajamo, kako imamo vse več 
novih kapacitet, ki jih je težko 
spraviti na trg. A kaj naj bi te
daj bilo treba govoriti o Španiji 
in Italiji, ki ne samo da imata 
najmanj deset — do petnajstkrat 
več turističnih postelj kot mi in 
vsako leto postavljata nove in to 
spet več od nas? ... Zakaj nismo 
poskušali najti žarišča proble
ma?«

(POTRJENA SUMNJA
Zagrebški Vjesnik u srijedu je objavil v svoji novoletni šte
vilki ta zanimiv zapisek, ki ga ponatiskujemo v celoti.
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HUDOMUŠNE * DOBRODUŠNE * HUDOMUŠNE
VSAK ČETRTI

Z ženo imava tri otroke — 
dve deklici in fantka. Pa mi je 
žena predlagala: »Nabaviva si še 
enega sinka! Tako da bodo naji
ni štirje otroci potem lepo na pa
re...«

Pomislil sem in hitro sem se 
spomnil; »Nikar, ljuba žena! Bo
jim se tega! Sem namreč nedav
no v časopisu bral, da se na svetu 
vsak četrti otrok rodi kot Kita
jec. Tega pa resda ne bi rad do
bil v družino. Veš, utegnil bi še 
pri nas uganjati kakšno kulturno 
revolucijo...«

TURISTI?
Cez mejo k nam potujejo 
natlačeni v vagonih, 
kar množično prihajajo 
pa tudi v kamionih.
So to turisti, ki na jug, 
na morje se mudi jim?
Nemara pa v planinski raj 
srce k nam hrepeni jim?
Sto tisoč in še več jih je, 
vsi z dobrimi obeti, 
ker ne vedo, da bodo tu 
vsi morali umreti.
Že zanje vse se nož ostri, 
o prekrvava groza!
Dovolj mesa bo in masti 
— prašičev iz uVoza...

OBRTNO PODJETJE

FOTOLIK
CELJE
— uprava; Slomškov trg 4
— fotografski atelje:

Slomškov trg 3
— trgovina in amaterski odd.; 

Tomšičev trg 2
— oddelek razglednic; 

Slomškov trg 3
— tiskarska delavnica: 

Slomškov trg 3
— fotografski atelje s prodajo 

fotomateriala; Žalec
Posebno opozarjamo na novo 
urejeno tiskarsko delavnico, v 
kateri izvršujemo vse Vrste 
grafičnih uslug.

Priporočamo se!

PO HITREM 
POSTOPKU
Ljudem se pač vse bolj mudi 
in naglo' morajo ravnati, 
ker za premislek časa ni, 
zamud pa se je treba bati.
Po hitrem le postopku vse!
To naša bo poslej metoda.
Naj z naglico nam vse uspe 
in srečna naša bo usoda.
Za varstvo dece, zdravje vseh, 
za penzioniste poskrbimo 
in kar še pušča nas v skrbeh, 
s postopkom hitrim uredimo!

KAUGUMMI
Z rumenih Skrinjic blešči 
navpični napis »Kaugummi«. 
Kaj neki nam ta govori? 
Ugani, potem pa razumi! 
Slovenski besedni zaklad 
gotovo je še nemočen, 
zato v pomoč nam bo rad 
naziv, ki po tuje je zvočen. 
Kar tega poprimi se pač 
in ga v možganih prežveči, 
da hitro ti bo domač 
in z novim te znanjem osreči!

BIKINI
Moja stara mama 
si bikini šiva 
in lepo smehlja se, 
vedno ljubezniva.
Zdaj že na poletje 
misli srčno rada, 
kajti stara mama 
je še zmerom mlada.
In zato bikini 
fino ji pristoja, 
kadar gre se kopat 
stara mama moja.

OH, PLOČNIKI!
Pločniki tulijo 
razpokani in razkopani, 
da čevlji pregrdo 
od njih so razdejani.
Nad pločniki se kdo 
nemilo kdaj spotakne, 
potolče si nogo, 
ko v luknjo tam jo vtakne.
Da rane celi čas, 
to je resnica stara, 
le lukenj v pločnikih 
čas celiti ne mara...

MANJKA NAM
Večkrat vprašamo se; kam? 
Kje bi našle večji hram 
raznovrstne si razstave 
in proslave in zabave, 
da jim ne bi mraz grozil 
in bi nanje dež ne lil?
Kje se celjsko ljudstvo zbira, 
ko na glas manifestira, 
da pred svetom izpove, 
kar občuti mu srce?
Tudi športne prireditve 
pričakuje rešitve.
Takšna lepa nova »hala« 
naj bi se »dvorana« zvala!
Z njo naj Celje oživi, 
z njo naj stopa v nove dni!

ŠTIRISTO JIH ČAKA
Ugledni PTT!
Usmili se 
Celjanov štiristo, 
ki čakajo 
že štiri leta 
na telefon!
Saj ni jih milijon!
Poglej, tačas 
napredovali smo 
povsod pri nas 
in prav zato, 
zakaj naj čaka še 
teh štiristo 
na telefon?
Saj ni jih milijon!

POGUMNEJŠI
Na Starem gradu je bilo 
pred meseci razpisano 
v najem gostišče.
Kdo tukaj bo interesent? 
Gotovo pač gostinec, šment!
A ni ga blizu!
Kje so gostinci, da jih ni?
Vsak teh nemara se boji 
višinske točke?
Trgovci Pa pogumnejši 
za stvar so se zanimali 
in Merx je zmagal.
Merx kuha, peče, toči rad, 
naj ga vesel bo Stari grad 
in naš turizem!

SPET LUKNJE
Imeli smo snega 
celo še za izvoz, 
pospravili smo ga, 
da ni bil večji zos.
Saj sonce rado nam 
je na pomoč prišlo, 
a tudi novi stroj 
je delal comme il faut.
Ko je izginil sneg, 
pa so prišle na dan 
po cestah luknje Vse 
— nešteto strašnih ran ...

KONEC AFERE
V en grob polagali možje 
mrliča so po dva, 
to naj ostala bi skrivnost, 
a je na dan prišla.
Ne za profit, gotovo ne, 
trdili so trije, 
resda pa so motili sen 
njim, ki pod rušo spe. 
Sodišče obsodilo ni 
jih na noben zapor, 
ker pa žalili mrtve so, 
jim dalo je ukor.
Njih dosedanji kolektiv 
od njih je vzel slovo.
A naši mrtvi spet kot prej 
počivajo mimo ...

KINOPODJETJE
CELJE

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

PISMO «JANEZKA GRDOVIDA

Spoštovano Lepo mesto!
V deželo je prišla zamudna 

pomlad in z njo spet moje pis
mo, ki sem ga po tradiciji dol
žan Lepemu mestu. Toda že uvo
doma moram ugotoviti, da Celje 
ni spomladi prav nič lepo mesto. 
Ko skopni sneg, so ceste umaza
ne, prav tako pločniki, ob cestah 
in na dvoriščih pa se razkrije 
vsa nesnaga, ki jo je prej zakri
val, sneg. Zelo bi me zanimalo,

koliko nemarnih občanov je, mo
ralo plačati kazen, ker ne očisti
jo okolja svojih hiš in ne pome
tejo pločnikov. Menda nobeden, 
ko je vse tako umazano, čeprav 
imamo menda v mestu nekoga, 
ki bi moral za to skrbeti. Tudi 
zdravstvenemu domu predlagam, 
da drugo leto po snegu pomete 
prostor pred svojim vhodom, kar 
pa sta medtem že brezplačno o- 
pravila veter in dež.

Ko sem tako hodil po mestu 
sem in tja, bi najprej pograjal 
I. osn. šolo ali nekdanjo okoli
ško šolo, ki ima najbolj zapušče
no okolje od vseh celjskih šol. 
Če nam tovariši v šoli stalno go
vorijo, kako moramo skrbeti, da 
bomo lepo urejeni, počesani in 
umiti, jim predlagam, da to sto
rijo tudi s svojim šolskim vrtom. 
Sanitarni inšpektor bi se naj po
zanimal tudi za smetišče, ki je 
nastalo za hotelom Celeia, pa tu
di stranišča v nekaterih gostiščih

blizu sodišča in osrednjega avto
mobilskega križišča so potrebna 
tuuradnih in adaptacijskih ukre
pov. Če, govorimo, da smo kul
turni, naj bodo kulturna tudi 
stranišča v naših gostilnah, če
prav jih uporabljajo tudi nekul
turni ljudje.

Mimogrede sem skočil na Sta
ri grad in predlagam pristojnim, 
da bi še malo bolj poskrbeli za 
to cesto ter jo razširili in popra
vili. Mojster Pelikan pa se mi je 
pritožil, da je njegova pot v zelo 
slabem stanju in da ne želi, da 
bi nosila njegovo ime, dokler je 
ne bodo popravili.

Čujem, da že več let prouču
jejo, če bi občina to pot tuuradno 
prevzela in jo tudi po službeni 
dolžnosti vzdrževala. Tudi gordij
ski vozel s Faningerjevo hišo bo 
treba razčistiti in tisti prostor 
nameniti cesti in ljudstvu, ne pa 
zasebnikom. Najmani pa gre po
stavljati lesene koničaste stube 
na staro zidovje, kar je po i zgle
du navadna kozlarija.

Ker sem Janezek Gr do vi d še 
majhen in hodim v šolo, poslu
šam stalno o nekakšnih šolskih 
reformah, ki jih imamo na teko
čem traku. Vsem tistim modrim 
v Ljubljani, ki jih je po mojem 
mnenju preveč, bi dal kot tisti, 
ki je objekt eksperimentov, tale 
nasvet: najprej poskrbite, da ne 
bodo imeli v višjih razredih o- 
semletke in v srednjih šolah več 
kakor pet ur na dan, zagotovite 
učne pripomočke in druge pogo
je, samo malo skrčite sedanje 
programe, prilagodite jih današ
njemu razvoju in napredku pa 
bo šlo kakor namazano!

Letošnjo zimsko sezono smo 
imeli tudi dovolj kulturnih in 
manj kulturnih prireditev, snega 
več, kakor smo ga potrebovali, na 
spomlad pa na vseh področjih 
povišane cene. In v smislu vseh 
podražitev in reform vam želi 
cvetoč mesec maj in uspešno tu
ristično sezono vaš mali in vdani

Janezek Grdovid

»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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