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• MIMOGREDEpridobite obsežno• ZNANJEz vseh področij, če prebirate filatelistično literaturo;• TUJIH JEZIKOVse naučite igraje, če dopisujete s filatelisti po svetu!*• POMENfilatelije za dvig ljudske prosvete so drugje že davno spoznali. Niz• PREDAVANJo filateliji, ki. jih imajo• LJUDSKE UNIVERZEv tujini, dopolnjujejo s tem, da govore• O FILATELIJIže učencem osnovnih šol med posebnimi učnimi urami.*• NAPREDEKne pride sam od sebe! Zato sodelujte z društvi filatelistov, ki so v vseh večjih krajih Slovenije! Pridobljena• IZOBRAZBAvam bo pripomogla, da boste pri svojem delu dosegli večji• USPEH

NAROČNINA za »NOVO FILATELIJO« znaša:celoletno 420 dinpolletno 220 dinena številka 70 dinNakazati jo je treba v naprej na tekoči račun pri NB Ljubljana, štev. 604-T-145, NOVA FILATELIJA, glasilo Filatelistične zveze Slovenije, Ljubljana.
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LJUDSKIM IN SINDIKALNIM KNJIŽNICAMOsnovno geslo vsakega prosvetnega dela v svobodni državi je: znanost ljudstvu! Učenje pa ni mogoče le na šolski način, nego je navadno neprimerno uspešnejše, če je povezano z udejstvovanjem, ki nas zanima in prevzema.Filatelija je dandanes po svetu tako razširjena, da se je v drugih državah poslužujejo kot najidealnejšega sredstva za izobraževanje. Ne bi bilo prav, če ne bi tudi Vi pripomogli pri naporih Filatelistične zveze Slovenije (FZS) ter bi odrekli sodelovanje pri populariziranju tega plemenitega in koristnega športa.Posredovati znanje večjemu številu ljudi je mogoče le s tiskano besedo. Zato sodimo, da ne bo napak, če za Vašo knjižnico naročite glasilo FZS »NOVA FILATELIJA« ter s tem prispevate delež k naši skupni borbi za napredkom znanja najširših plasti naroda. Uspeh te odločitve Vas bo uveril, da ste ravnali prav. Dal bo zadoščenje vsem, ki stremimo za tem, da pomoremo ustvarjati čim večje blagostanje in napredek.
Smrt fašizmu —• svobodo ljudstvu!

Ljubljana, novembra 1953. IO FZSuredniški odbor FZS
NASLOV: »NOVA FILATELIJA« uredništvo Miklošičeva cesta 5 LJUBLJANA poštni predal 281Telefon: Ljubljana, štev. 21-744
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FILATELIJA• VZGAJAnaš rod v dobre, skrbne in varčne ljudi,• ŠIRI njih duševno obzorje in čut za lepoto,• UTRJUJEnjihovo znanje zemljepisa, zgodovine, prirodopisa, narodopisja, znanosti in umetnosti,• POVEZUJEinterese posameznikov v skupno borbo za enakopravnost ljudi in mir med narodi.FILATELIJA• NUDIoddih in zabavo,• PRINAŠAsvetle trenutke v vsakdanje življenje,• USTVARJAvsakomur zadoščenje nad njegovo ustvarjalnostjo ;• USPEHEtega prizadevanja bo zavidal vsakdo, kdor sam še ni začel zbirati drobnih umetnin — poštnih znamk.• PRIDRUŽITE SE TUDI VI SVOJIM VRSTNIKOM,ki že sami izdelujejo svoje albume, prirejajo sestanke in celo razstave!

FILATELISTIČNA ZVEZA SLOVENIJEima 47 podružnic:BledBrežiceCeljeČrnomeljDolnja Lendava Domžale Gornja Radgona IdrijaIlirska BistricaJesenice (Gorenjsko)KamnikKočevjeKoperKranj (2 podružnici)KrškoLjubljana (3 podružnice)LjutomerMariborMetlikaMozirjeMurska SobotaNova GoricaNovo mestoPostojnaPrevaljePtujRadovljicaRavneRibnicaRogaška SlatinaRogatecSevnicaSlovenska BistricaSlovenske KonjiceSlovenj GradecŠkofja LokaŠoštanjTolminTrbovljeTrstTržičVelenjeVrhnikaZagorje
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Pionirji iz Šoštanja ob svoji filatelistični razstavi



PIONIRSKIM ODREDOMFilatelistična zveza Slovenije (FZS), ki združuje vse organizirane zbiralce znamk —■ filateliste širom po Sloveniji, želi nuditi tudi pionirjem Vašega odreda možnost, da se seznanijo s pravim načinom zbiranja ter z vsemi njegovimi lepotami. Skupaj z Zvezo pionarjev Slovenije je nedavno tudi izdelala Pravilnik o filatelističnih krožkih pionirjev, kar vse naj bi vodilo do tega, da bi vsakdo od Vas lahko postal dober filatelist. Ne bi bilo prav, če bi Vaši pionirji stali ob strani in bili zaradi tega nevedne j ši od svojih vrtnikov drugje.Podružnice FZS, ki jih je zaenkrat 47, žele tudi Vam nuditi pomoč pri zbiranju znamk. Skupna vez med nami vsemi, a tudi med nami in tisoči zbiralcev po svetu, pa je revija, »NOVA FILATELIJA«, mesečno glasilo FZS. Če želite zvedeti novice, če bi radi odgovor na nejasna vprašanja, naslove neznanih prijateljev ?— zbiralcev po vsem svetu, preberite vsak mesec naše skupno glasilo!Prepričani smo, da se boste uvrstili med naše zveste bralce. Ob koncu šolskega leta boste prav gotovo tudi Vi že pripravili svojo razstavo znamk, o kateri boste lahko citali tudi v »NOVI FILATELIJI«. Tako se boste vredno pridružili svojim tovarišem v Ljubljani, Idriji, Novi Gorici, Lendavi, Mozirju, Šoštanju, Črnomlju in drugod po Sloveniji, ki že lahko s ponosom gledajo na dosežene uspehe.S Titom v socializem!Ljubljana, novembra 1953. IO FZSuredniški odbor NF
Naš naslov:NOVA FILATELIJA, uredništvo, Ljubljana, poštni predal 281
Tekoči račun:NOVA FILATELIJA, glasilo FZS, Ljubljana, štev. 604-T-145
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NOVA FILATELIJA
glasilo Filatelistične zveze Slovenijedruži ljudi vseh stanov in poklicev, vseh ras in narodov.

Ker je močno razširjena, boste zUSPEŠNO REKLAMOv tej reviji, ki joPREBIRA nad 10.000jugoslovanskih filatelistov in jo čita na tisočeZBIRALCEV iz 160 DRŽAV SVETAdosegli želeni uspeh podjetja.«t*
NE ZAMUDITEroka za sprejem oglasov, ki poteče1. JANUARJA 1954!

CENIK OGLASOV V GLASILU FZS »NOVA FILATELIJA«
format A 5 1/1 strani 1/2 strani 1/4 stranienkratna objava 6.000,— . 3.500,— 2.000,—trikratna objava 17.250,— 10.250,— 5.S30,—šestkratna objava 55.000,— 19.500,— 11.100,—dvanajstkratna objava 60.000,— 36.000,— 21.000,—
Opomba: Izdelavo morebitnih klišejev poravna naročnik oglasa po nabavni ceni.
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UPRAVNIM ODBOROM,DELAVSKIM SVETOM PODJETIJ!Filatelistična zveza Slovenije (FZS), katere mesečno glasilo je »NOVA FILATELIJA«, se je odločila, da bo v letu 1954 pomagala seznanjati svet z uspehi naše graditve in gospodarske dejavnosti.Možnost oglaševanja v svojem glasilu smo sklenili nuditi najprej našim domačim podjetjem in staviti razpoložljivi prostor ostalim izven- republiškim šele potem, ko prejmemo naročila iz Slovenije.Sodimo, da boste sami ugotovili, da bo oglas v našem glasilu zares uspešen, kakor v nobeni drugi jugoslovanski reviji. Seznam držav, v katerih so naši naročniki, si izvolite ogledati na zadnji strani tega knjižnega oglasa.Prosimo, da nam hkrati z naročilnico pošljete tudi besedilo oglasa, morebitne klišeje ali slike, po katerih naj bi bil kliše izdelan, ustrezni znesek pa nakažite na naš tekoči račun. Na željo lahko prevedemo besedilo oglasa v angleščino, francoščino, nemščino, španščino, portugalščino in italijanščino.Vaše sodelovanje bo prispevalo k uresničevanju našega skupnega gesla:Vse sile za dograditev socializma!Ljubljana, novembra 1953. IO FZS
■ uredniški odbor NF

Naš naslov:NOVA FILATELIJA, glasilo FZS Ljubljana, poštni predal 281 Telefon:Ljubljana, 21-744Tekoči račun pri NB Ljubljana:št. 604-T-145NOVA FILATELIJA, glasilo FZS, Ljubljana
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»NOVA FILATELIJA« *m® naročnike v naslednjih državahEVROPAJ ugoslaviju Albanija Andora Avstrija Belgija Berlin Bolgarija Češkoslovaška Danska Finska Francija Gibraltar “Grčija Irska Islandija Italija Luksemburg Madžarska Malta MonakoNemčija — vzhodna Nemčija — zahodna Nizozemska Norveška PoljskaPortugalskaPosarjeRomunijaSan MarinoSovjetska zvezaŠpanijaŠvedskaŠvicaTrst-AMGTrst-VUJNATurčijaVelika BritanijaAZIJAAdenAfganistan Bahreinsko otočje BirmaBruneiButanCeylonCiperFilipiniFrancoska IndokinnHongkongIndijaIndonezijaIrakIranIzrael

Japonska Jemen Jordanija Kitajska L. R.KorejaKoveitLibanonMakaoMalaka* Nepal « PakistanPort. IndijaSaravakSeverni BorneoSiamSingapurSirijaTibetAFRIKAAbesinijaAlžerijaAngolaAzoriBečuanijaBelgijski KongoEgiptFrancoska ekvator. Afrika Francoski Kamerun Francoski Maroko Gambija Južna Rodezija Južnoafriška Unija južnozahodna Afrika Kapverdsko otočje KenijaLiberijaLibijaMadagaskarMavritiusMoçambiqueNatalNigerijaNjassaRéunionSejšelsko otočjeSeverna RodezijaSierra LeoneSlonokoščena obalaSomalijaSudanSwaziŠpanska Gvineja Španski Maroko Tanganjika Togo

Tunizija Uganda Zanzibar Zlata obalaAMERIKAAntiguaArgentinaAribaBahamsko otočje BarbadosBermudsko otočjeBolivijaBrazilijaCuraçaoČileDominikanaEkvadorFalklandsko otočjeGrenadaGuatemalaGvijanaHaitiHondurasHonduras, br.JamaicaKanadaKolumbijaKostarikaKuba tLeewardski otoki Mehika Monisei rat PanamaPanamsko kanalsko ozemljeParagvajPeriiSt. LucijaSt. Pierre et MiquelonSurinamTobagoTrinidadUrugvajVenezuelaZDAAVSTRALIJAAvstralija Cook otočje Fidži HavajiNova KaledonijaNova ZelandijaPapuaTahitiTasmanijaTongaV160 državah prebirajo revijo »NO VA FILATELI J A«
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