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številka

20.—

din.

Uvodne
Ko

začenja naš

v imenu

list

Komiteja

LMS

misli

tretji letnik pozdravljam
bralce in vse tiste, ki ne-

nov

posredno sodelujete v listu ter ga poživljgte s
svojimi prispevki. Prepričan sem, da postaja list
iz leta v leto boljši, vendar nas to ne sme uspa—
vati. Ena številka tudi ne more biti odraz vsega
našega—dela, zato vabimo k sodelovanju vse, ki
se čutite zmožne kakorkoli oblikovati lepo našo
besedo ali pa vas neposredno zanima razvoj in pro—
blematike našega življenja v mladinski organizaciji,
krožkih, sekcijah i.t.d. Le tako bomo dokazali, da
v bodočih učiteljih rastejo tudi kulturni delavci,
ki bodo nadaljevali tu začeto delo in ga posredovali
mladini na svojih delovnih mestih; Te besede naslavljem
tudi ne'tiste, ki še spijo ali se bojijo objaviti
svoje misli, predloge, pripombe. Zakaj to? Predvsem
pozivam višje '"tnike, saj v-nddr vi predstavljate
"udarno moč literatov in/aktivnih sodelavcev VfVSeh
dejavnostih noše mladinske organizacije na učitelji_šču.

kar vem ne bo všeč v listu izlijte na papir, da
bomo lahko dvignili raven glasila in ustvarili list
tak, da bo dostojno predstavljal našo šolo v skupnosti
slovenske in jugoslovanske ljddske mladine.
Vse

Predsednik

LMS:

Jure Gartner

Pavel Mišmaš
PESMI BREZ NASLOVA

*

I
Vse se

peni

in na kopitu dneva
pada čez rob.
Globoko na svojem dnu

poslušam odmeve barbarskih bogov

in pastirjev.

Lira mojih rodov!
horizontu noči
je jok mesečine in zlati svit.

Na

Ulica Siromakov in cestnega pometača.
Čuj! Glas

daljnje globoke muzike.

Simfonija neznana.
Simfonija vrtov in vsemirja.
Čudna in lepa mizika.
Muzika moje

krvi.

Pokaži svojo mladinsko zavest in sodeluj
pri izdajanju našega lista. Prispevaj tudi
ti k nadaljnjemu rednemu izhajanju našega

lista!

L ./To oskotično ime
.Vszki strugi. Obla nina

po—

imenovati Pingvinska obala—
;
zaradi mnogih re'orih
kop?lcebv, ki se obračajo po
zobno kot pi11gvini . /Zasenčim si oči in opazujem
mivki
Vsak dan so vnki.
rdn tudi i;ti * ne vem.
Moški z rdečimi hrbti, žbnske v pisanih kopalnih oble—
ko "bikini" in "Esther Williams", dekleta s kr8.tko pri—
striž —nini lasmi, fantje v obled elih,ood sonca prežga—
U

nih minimalkah in otroci, ki vse popoldne brodijo po
vodi. Ob njih je prtljaga: nubuhli gospodinjski cekarji'
rdeče in modre tržne mreže, živobarvne torbice iz ble—
stočega poliviniln. V torbicoh
alica: v časopisni
papir zavito zgodnje SCdju in sendviči v velikih alu—
xinijastih škatlah. V ročnih kotanjah se hladijo ze—

je

lenke

voio.
Blizu so sonči iružina: rojen nož z rdečim hrbtom in
ščobn'
blnzinicani BL trebuhu, suhljata ženska, ki
z

počasi listć;inp
potne sti11

njihov

oc
1

v.

&

od"3

žurnalu,

mr

zvo

deček. Vroči zrak prih
uk.

mu—

dekletce pri

prov io mene

"Pečo. V Dalmaciji ?*
šele vroče!"
Ženski glas je priti
at, kakor bi se skrivala
*
za njih thutH:
"Zvečer
ban
: hrbet z oljem."
ve se bodo pa
tunu narcćili mehurji? Lani so se
'

ti

Il

nareaili."

"Nobenih hchurjev no bo!

v

Dalmacijo".

A

9

L"

z:_prrv bi

"Kaj? Lani so mi ju hrbet dvakrat

rali
"DC:

"Niz
"Mi

uornli tui i ni

olupil! ln čozu bi

no—

V

6
bi

odpeljali nocoj
'

o

polnoči."

Loto?

tuli lxlxo

se

oglasi dečak.

_v4

_

"Camping? No, veš kaj! Po
že

Savi!"

reje prebijem počitnice na

"Kajpak! Sosedje nas bodo
po vlačili po zobeh,
ninemo toliko, da
češ, da
bi šli na morje!"
Moški glas je lenobno
samozadovoljen:
_

"Saj res nimamo! Vsak
mesec odtegljaj za
Ženski glas

posojilo..."
stopnjena narašča:
očitaš tisti plašč? Sen
jaz kriva? Drugim ni treba
najemati posojil! Šaričevi..."
Moški glas
niri:
"No, no... Nič ne
očiten! Ti očitaš meni."
Ženska
"Mi

_

"Ne

jo za

očiten.

"Več kot
V

A

silo.potoložena.

Vendar ne more

molčati:

znojdoš'se ne, to je!"

delati

ne morem..."

prepir poseže dekletce:

"Mama,

"To

ni

glej,
od

kako so

sonca.

Od

ta dekleta rjava!
hipernangana je,"
ji prizadevno

jasnjuje deček.
"Morda pa ni od
hipernangano.
'

sanje iekletce.

'

Morda so

bila

po—

na morju,"

"Neunnost," jo zavrne brat. "Od
hipernangona so'rjava.
Kvečjenu še od
orelovego olja."
Rejeni mož počasi sede. "
Lačen sem".
Ženska potegne
iz torbice aluminijasto
škatlo. Deli
seniviča"Končno tuii nam ni

zanesljivo.

Mož z

"No,

ni."

ravno

*

opečenim hrbtom

saj. Camping...
'

slabo," pravi

pri—

se.zasneje. "Si uvidela?"

Če

'

bi imeli za hotel.

Za

canping mi

'!
"Počakaj! Prihodnje
Škatla s sendviči leto..."
se n glo prazni. Vsi
v jed. Dečko
pogoltne zadnji zalogaj in štirje so zaverovoni
,

prizonesljivo meni:
"Prihoinje leto bosta spet
reklo
tako..."
Nihče mu ne odgovori.
Med vroči žar
sonca je dohnil vonj
po dimu. Ozrem se: med
zloženin kamenjem plapola
črni kopalni obleki čqi planenček. Gospa v steromodni
torbe in jo praz—
ni. Sterikavo dekle meša zrnven'trebušaste
po ponvi. Ob strani
sedi fant
.

s

..5pokvečeno nogo, z ngkro frotirko
«Obrazi vseh treh so
taki, kot bi

si hlaći

opečena ramena.

obtoževali svet

nepcjnljive krivice, ki jim je je storil. Užalbno zavoljo
zevra—
osjo poglede kopalcev, ki se ustavljajo
šču.

ob njihovem ognji—

"Kronpirček bo knalu," prnvi dekle s
pbičjin obrazom in
ploskim životom," toda pozabila si
nasekljati petršilj,
nona."
"Res," zavzdihne sta
"osno " ozabila sem..."
Oglasi se fant s pokveč eno nfgo:
"Prih injič bon kuhal jaz.
Loni...
injdta;'kakšen
zrezek sen spekel na Sori?"
.

čta

"Zrezek? Vsak dan ne moremo
peči zrezkov, dragi noj!"
"Ampak, neme! Saj se ne hodimo
vsak dan kopetl Letos smo
prvič ne Siciliji! In lani sto bili
trikrat na Sori."
"Ne Sicilijo ne
grem več. Preveč ljudi je. Nimaš
se jim
kan umakniti."

bi se jim umikal i? Nič nan nočejo."
"Ah, ti ne razumeš, Silvo. Ti
v
ne razumeš nicesar."
"Pred vojno sno hodili v
letovišče. Tam je
"Zakaj

.

ljudi."

"Ničesar ne razumeš, Silvo,
prev
Od

ničesar..."

ognjišče je prijetno zavonjalo. Dekle je
odstavila ponev.
"Kronpirček je pečen!"
Potem sedijo in jedo p clen
krompir. Ko
začneta stara gospa in priletno dekle izpraznijo ponev,
pospravljati. Samo
fanz se ne meni zanju. Nanaka si
noge v reki in hrepeneče
gleda za rdečinksnujen, ki plava nino.
Študent v Ublede lih nininalkah
sedi na skali in upazuje
kanu. Vidi, kako ;'e čoln zašel v
brzice,
kako se je
prevrnil. Vstane in radostno vzklikne: vidi,
"Čikago" /Čikavo j'e nov & beseda
in pomeni nekako to, kar:
vražja smola/.
"

"Čikago!

Stoji

na

Pravil sen,

skii in

da ne bo prišel čez brzice!"
gleda, kako voznč lovi kanu. Ko se

roba, študent ponirjen sede. Spet čaka. Cake na opri—
kajak, ki ga vozi mlado dekle. Nato na kanu modre vitki

ne

barve

.
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belim r bom. Končno čaka na deklice, ki hodijo po
Pingvinski obali. Vse je eno samo raiOStho pričakovahje
z

ne ( 6321.

popelian. Pingvinu podobni
opvčenim hrbton vstane in se pretegne;

Neopazno tono sonce v pozni
mož z

"Bi šli? Ugan, da kolo spotoma me bo nagajala. Včeraj sem
ga moral Loprsvljati. Zamudil sem se več kot pol ure."
(
Žene
tlaci v torbico modni žurnal in aluminijasto škatlo.

"Pojdino'. "

Moški trenutek okleval, potem pravi:
"Lahko bi spotopa izpili steklenico piva.
Žena ne ugovarja; Deček se nekremži:

Prekleto žejen sem."

bi rad melićčvec."
"Jaz tuii," soglaša deklica.

"Pivo? Jaz

je neodločeno. "Bomo že videli," pravi in prva zagazi
v vodo. Mož in otroke gredo za njo.
Ogenj na kannitem ignjišču je ugasnil. Stara gospa si v
grmovju natiks sbleko. Ko si uredi pričesko, vzdihne:
"Vse preveč ljudi je tu. Nikoli več ne pridem na Sicilijo."
Sin in hči ne ugovarjuta. Molče vzamete starko v sredo in
ji pomagata prebresti plitvine. Na čistimi se obujejo in
potem počasi odhajajo proti cesti, morebiti proti tramŽena

vajski oosteji.

Pingvinska obalo se prazni. Ostane
dekle, ki vozi kajak:
"Srček!"
Veselo, prav nič prezirljivo
"Mulec!"

'

samo

prileti

študent, Kliče

odgovor preko vode:

Student se ro z igrono smeje. Vse v njem je ena sama raQOSt,
aka ne iekleta, ki vozijo kajake in se ne neveliča...
()(

Mili Malenšek

dijakinje lanskega V. letnika, ki
zaradi tehničnih ovir ni prišel v lanski letnik.

Objavljamo prispevek

Uredništvo

Vlalu
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clfin

Izzislil

si_tisgč
zvenečih bcsef,

S&Pih

sem

Prišla

bo

—

—

—

Nežna,

črnih ;či,
dolgih las
s smehljajcn na ustih
(

rrišla

il

in

je

—

na ačeh.

—

»

set tisoč lepih

1-\Gsed;

povedal sem dve
/O

s:

so
Danda

lcžju in/vrenenu./

bila čulovite,v

asfaltni tlak,
/k3t bi hgtul prebrati

gledal

lepib,bcsed/

Odšla je - - »
Ostale 5; njene stgpinje
(
' OH

asfaltu,

iiuo pijxnih SVntilk
n SUD se spvunil -

[.:.

Vseh

tisoč lepih

b

(D

0) ('v
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Piškur Janez
PREKINJENA LJUBEZEN

prvič sva korak strnila
in ko prvič sva se dotaknila,
so ptice
ljubezni zažgolele
in rože so vzcvetela.
K ()

&

Ko.sva se drugikrat našla,
jesen ned veje je prišla
in listje kot škrlat,

je žalovalo sred lived.
sva se—tretje poiskala

Ko

burja žalostno je zaigrala

'in louila je vejevje,
kot

ljubezni spone revne.

Jože Sevljak
BREČA

iPod nebom

'odprtege večera
so

najine ustnice

našle svoj mir.

Rože so odprle
mesec nama

PDtišal je jok

dvojne samote
v

naju.

vanje,

je podaril ksšček,

necinljive lepote

_g—

"TABU"
v
Naravnost od meje mize se Vidi v nmaro, seveda, ce
ni
zaprto. Tisti leseni stvor sploh ne vem, če zasluži ime
omara, ker znotraj ni in tudi ne bo podobna kaj takemu.

policah stanujejo naši znahani zvezki in debele knji—
go učenysti, ki ; po svoji stari navadi samujejo vedno
na istem mestu. Svoje nesto zapuste le, če kdo
prav mrzlično
išče zvezek, ki ga najbolj nujno rabi. Terkat frči vse na—
okrog in potem zceče vsak vso kremo kar na kup. Sicer le—
zejo knjige in zvezki po pobočju tega hriba navzdol, vendar
jih le toliko porineš, da zapreš vrata. Seveda potem ob
prvi priliki, ko se vrata odpro, zaropota vse skupaj na
tla, in petem tista žrtev z božanskimi besedami nežno
Na

zeluču vse nazaj.

se ponavlja dan za dnen, dokler se naš nadobudni varuh
ne rezpištoli in takrat ves narod hiti
pospravljat. P0spravljsti polico je velik problem. Sicer se z njim ne
To

ukvarjeLo dosti, vendar mora tudi temu'švinjakd'odbiti
zadnja ura. Prišel je vilok: "Pol vsega odstraniti,
kezorkoli!" in zdaj leži tisti ostinek v omari pod ge—
slon: "Počivej v miru!" Nihče se jih ne pritgkne niti
5 prstgm, to je za nas vse
"Tabu".
—

Odi
__________ ..-—___—_——_

Uredništvo našega liste pozive vse dijake učiteljišča k
sodelovanju pri izdaji naslednje številke, ki bo izšla
v začetku neseca iecembra in k sedelovanju
pri izlaji
vseh

nasleinjih številk!
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OMAHNIL

JE

CVET

VŠli so

nabirat kostanj. Bilo je kakih
pet otrok v starosti
io 15 let. Med nji i je bila
let je meni kar pridno pomagala tudi Anka. Za svojih 12
od 5

pri gospodinjstvu in zato
ni nič čudnega, če
jo je nana izmed vseh imela
najrajši.

Zdaj so

4

nabirali kostanj.

vali so

Vsak je imel polno

vrečico rjavih
sijalo, ko so se vračali domov. Preri—
se, si nagajali, veselili so se
sonce, ki je tako

sedežev. Še sonce je

prijetno grelo.
Pot jih je vodila

preko proge. Kolikokrat so
šli že tu čezl'
peljal ravno tovorni vlak in po—

Danes je za spremembo nino

čakali so, s je odpeljal. Anka
je čakala, da bo šla prva
čez in, ko je izginil
zadnji vaJon, je kar steklo čez
Toda
tire.
"Ankaaa"
—

po drugem

—

Bilo je prepozno.

tiru pripeljal potniški

slišala klicov otrok.

Z

dok

nasprotne strani je
in malo Anka ni več

srrtnen strahu jo onomoglo dvignila
roko, kot bi hotele vlak
že potem, ko njeno roke ustaviti. Res se je ustavil, toda
prosile tega. Petletni bratec je
prvi od otrok tekel k vlaku. "Anka,
nami bon povedal!
Kje si?" Ni videl, da
gred njim leži njena no icey da
V

je
drugo...
Kot kipi so stali otroci
okrog. Starejša Ankinn sestra
je
krčeviio stisko & k sebi bratca iz
široko
razprtih oči,
so ji bo bleden licu
lile
solze, Nihče ni več pomislil
na toplo sonce, ki so
vse

tako veseli.

ga

bili

še pred petimi minutami

Zdajle rosi dež. Listje na hrastu
pred hišo se meje v
lahkem vetru po cesti
pa gredo otroci. Od
prvega do 8
razreda osemletko. Po trije in
trije hodijo molče v
dolgi koloni. Nikvuur ne rezjosni
lica na smeh. Pred
njimi se počasi premika injhna bela
krste. Tam je nji—
hova anka. Takoj za krsto
je njena nena in oče. Potem
sestrica in bratec, za njimi sošolke,
sošolci, prijatelji—
ce, prijatelji. MneU jih je.

-llsprerljan.

Saso

pred

Zdaj

5 nJ

ni izginili

iz—

vv
Morda } av ta trenutek
ž; na pukcpaliscu.
stoji ob 5 sbu njen: najljubša sošolka in ji bere pismo
v slovo.
"Draga Anka..." Im mama ji je na krsto vrgla

aislim,

&a

prvo gruda

so

prsti.

A.K.
M.

Vakanjao
REQUIEM ZA OPTIMISTE

Deklica, na tvojém Obrazd razsaja puščoba.
Veter in deš sta tisto noč plesalaealypso utrujenosti nad dežniki osamljćncev,
Zdelo se ni jc, kaqu
vse znečkala tista dećuvna
.
X1 je polzela po mojem oknu.

Listje, trava, drevesa,

bilo

vse je

ritmu hripavih glasov
velikega mgsta, ki vsako nač uguša
tisoče src in hroye.
v

Srečanje
v obupu

Ta 1=n
mu

s

preteklostjc je utDnilo

krik

je

po

nQuELP

ljubezni.
siv

bruc Kaplja prihulnqst.

Zjutržj je umrla na
oknu Qcževna kaplja.

-
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OSTALA JE SAMO

?

'K/

N (J
N(

9

VGODBA

vzki stezi, ki jo vsi
ila do klopi v uku, je
roko volil starček ;330
leklico. Gto vo je

v

četrti razred

hodila

šole. Bližaln sta se
ni,
prisedla in prisluhnil a sem njunemu
sem

csn.\7ne

pigovoru:, nehote

pgzabila na učenje.

si žv dn
pri babici," je ravnodušno
vprašala punčka,opazi la
da -se vprašcnju
starček
niti malo ni zacuiil, ker sem,
je bil g>tm\v v zvnzi z nju—
nini prejšnjimi pq
Pogledal jo je, in videla
da vneto pričakuje GC
sem,
"Dedek,

vura. Telaj se je

pred menoj pri—
lepih in sermnih stavkih
življenje člkvcka.
"Ko sem bil še
mlad, zurla malo večji kot
mi, DG je
dal učc služiti k
bl,atzu trg:vcu z blagom. D DDB je
bil\ le uborna kajža
i n vsi biwatje in
v \), svetu.
sestre so bili
ln tedaj sem viiel
Mf,
svet,
bu quznal do zadnjih_
strani;
SUD
kazovalo

v

J_J

pr išel

epr.v

/Lnli/ fant

ti

do

ni

zaključka, da je lana
več

bi

u

5

V

pu

vid1 svet

volji.

;ri starših

Nekega dne pa
malo globlje. Kot

pgln Sinj in željo

zbežal Ččć avstrijsko
isj:>.

Ko

irugih deželah sem
bi Ti seiaj videla, kako

zivel? Nič več ni silo
člov\ka, ki bi zi izrekel n\žnih:aterinih besed, ne
sadu in mi ponudil
kos kruha. Bel sem
dalje.
v rudnik, kjer
,: sla v Amerikt»,
se; lan za
ira prah in se bo—
ril za van\1r11
sem

kruk.

Prijavedcv1l je v {eni SS
jo r.;lo ninjkalc in vta kn'

s1;rekrižani£i r3kati

»'

Vprašala:

UTP

&

ila bi

se

v

toliko sočutja, la

pigovgr . Dekletce
usteci pa je tedaj

vrnil?" "Vidiš Dala ",*se j- vendar dsma in k?ko si
glasil starček, "vsak
člgvek si Žgli
vs:j
mnkrat ,i\lclnt1 Jouv.č3
grude,
rojstni kraj, ččtu47 z 3.3njikrat. Tako SOD
delal, garal
in v upanju zbiral
za p3vratek v
se

i

&Q

dsrsvino. Imel

sem

srečo,

Z

ladj:

sen ss

pripeljal

domov, za

svaj

inji denar pa kupil to malo kajžc, v kateri živino
sedaj ni trije. Petan sem se pDročil. Z ženo nisva imela
otrok, zato sva posvojila febe Marjanca, ki si nana veselje
na stare dni, v katerih lahko vsaj malo pozabivs na naji—
Z.;

no

preteklost."

Dekletce se ni ganilo. Brala sem iz abrsza,

starčka ni masla
D

wzvsen

L

si t plienje

brsćstavl'ati.
_.

Tedaj se Li je zbudila misel, kaj parsni za človeka don,
damovina in koliko hudega prinese človeku tujina. Ob mi-

sli,

bi murala sedaj sami zapustiti doz, starše in odi—
ti v svet, sem se stresla, ker ni prav tedaj padla na tla
knjiga, ki >hisujs življsnje naših prednikov. Ko sem se
ozrla na klop, dedka m* iékliće ni bilo več.
V

se

da

ni Je :stala
loto odmika.

spomin nanju pa

ni iz leta

v

samo še

zgidba, pa še

ta

Anit &

Odšlo je sonce za gore,
tema je padla čez vse,
na črnem licu sb neba,

spolzsla svstla zrnca.

Le

kaj pod

g LOD

sveti se,

je strah prilezel iz zemlje,
čuj, to reklo je ":ijav",
3h, saj to nr' Anček je dejal,
xy

SREČANJA

Kadar hodim po ulicah, si ne morem kaj, da nebi opazovala
ljudi. To mi nudi poseben užitek.Po zunanjosti in izrazu

ugotoviti njihovo notranjost,značaj in čustva.
vidim staro ženico v činini in z drobnimi gubicami

skušam
Tam

na obrzu.Takšni

obrazi zahtevajo precej opezovanja.Zdi
se mi,da bi lahkolŠXŠ&gšš uganile njeno življenje.

Mimo mene

zdi,

spet pohiti čisto "navadno" ženska,

da je zelo nesrečna."Mogoče ime bolnega

meni se

&

otroke", ugibam.

Najraje opazujem mlada dekleta, ki so prišla v mesto s
kmetov. Dobro se še spominjam nekega obraza. To
je bil
rdeč, malce pegust obraz, obkrožen s svetlimi, kostanje—
vimi lasmi, ki so bili speti v kite. Oči so
bile objokane
in obrobljeno.s temnimi kolobarji. Z velikim cekarjem je
opletala naokoli. Najbrž je prišla v mesto k sorodnikom
ali pa morda za pomočnico kakšni družini. Tam se nad njo
morda jezijo zaradi njen_ nerodnoeti.
log edal : sem za njo

in si mislila:
joče?"

Včasih pa

"Kaj

bi

mi

rekla,

če

bi jo vprša M zakaj

pri

tem opazovanju iznenadijo kakšno oči.
Ostre so in prodlrno, kot da so po gledale v
notranjost.
Takrat se zovem: "Tudi to opazuje judi. Tudimojo
to opazuje
Tudi
ljudi.
ta presoja njihovocHstv & in njihovo notranjost.
Kaj neki si misli o meni? Ali Ve, C1"%uddi
.
jaz presejom ljudi?"
In zdi so mi, da sem srečala dobrega
me

V

l'

.

prijoto;ji.

Mlodinoc

si,

Zobo

sodeluj

v mLidins ki

.

..

revigi †voje organizacije!

...lB-

Slišim tvoj šopet.
Kot Včasih;

tvoja hrapava roka
gre preko mojega
mokrega

lica.

Sediva ob peči.
Kot

včasih

pripoveduješ
kaj si doživela
lepega,

ne

kako

...

mi

so

bili težki

časi.

Poslušam

te;

čisto,

le na pol

potoi

...

zaspim.

Slišim tvoj šepet.

Izgublja se
ob šumenju

dežja.
Sredi
umazane luže

leži
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NEDOKONČANA

"Tišina

ZGODBA

Tišina!" je kričal Lojze na vse pretege.
/Tisti,
ki je imel lansko leto na vesti 150 "opravičonih
ur"/. Nje—
gov glas je mogočno odmeval v razredu, toda na žalost
učinka
!

ni imel. Kazalo je, da
predsednika šle

zlu.

bodo že

tretje volitve razrednega

zadnji klopi so tri Micke vneto
obirale neko žrtev moškega spola. Tik pred njimi je
Marija
brala zaljubljen roman. Tudi leva polovica ni hotela zaosta—
jati. Dva člane enajsterice sta poskušale s papirnato kroglico
po

V

izvesti kazenski strel

na oboževano Marjeto, o kateri se je
govorilo, da bi lahko postala "miss" razreda, če bi ne imela
preveč krivih nog.

"Ali ste otroci

ali ali ... dojenčki

je Lojzetovo misel
izpeljal Jože, ki je im»el N merai pripravljeno torbo duhovi—

tih, včasih tudi neslanih šal. "Preklete,
,

redsednik na' te vrag\) vzame" se
)

dostojanstva.

"e

v

ce sem še kdaj

Lo'ze kosal svo'e

&

naj bi bil nsvi predsednik", se je odtrgalo iz
vneke klopi. Ves
razred se je za trenutek zavil v skrivnosten,
skoraj por gljiv nasmeh. Nato se je drimetična scene /za
iojzeti seveda/ ponovilo. "Ta je bila dobra? se jo slišalo

Hod

nekod. Javna

t:jna_je bila, da'se je Jaki raje

za dva

korćka umaknil, kadar je poleg njega
preveč sumljivo zašu—
Imelo kril_. Jaka je smeh surovo
udaril v obraz. "Kaj pa
cleln Alenka. No, saj res, zakaj ne bi bil
Tine. VSe svosubn
p
sti ima. Pri zzodgvini se mu blesči
&,

1

_tiki s3 nu pggledali skozi prste, pri fiziki je
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s

prifesorjem na dobri nogi.

Vsa

čast

mu! Vsako

leto po-

žanje najmanj osem petic. Mogoče ima solo to hibo, da ne
bi rad prostih ur žrtvoval za sestanke šolskega komiteja,

bi postal njegov_član. Lojze je štel: lo deklet, 5 fantov.
Na žalost; Tine, propadel
si. Opozicija proti tistim, ki so
se potegovali za prepisovanje Tinčkovih nalog, je bila
ko

"Fantje, še lo minut, pa imam: ustavo na vratu" se je
oglasil Štefan /ta je bil še ustavo vprašam/. Volitve

bomo

nadaljevali na prihodnjem sestanku, je skušeno predlagal
Lojze."Hura, naj živi komandant" kriv; stegno" je eksplodiral Jožetov bas. "Halo, trenutek," je spravljal Lojze

vročekrvncže na mesto. Marjeto ima še en predlog: Nace.
Hm
To \ne j—0 prrblem zase.
Pravijo, da na sestankih
!

,.».

(17

brigadi jo bil. Dela konkurenco Tinetu.
Očitano mu lahko samo to, da pri šolskih nalogah preve
zakriva s konočcem svoj zvezek. Lansko leto je baje Tončku
poslal list, pa je Tonček_pisal nezadostno. Pravijo, da se
"dobro" g_vyri.

V

PA

je zmotil

...

Lojze je zopet

štel.

Deset, petnajst, oseinojst. Bravo
Nace
Zmagal si. Ima kdo kaj proti? 'meh je odgovoril
namesto molkz. V četrtem x razredu nnzrec ni bila nevada.
da bi bil kdt proti, če jo 18 rok potrdilo kandidata.
Lojze se je cddahnil. "Izvolili sn; prodsednign in upam,
!

.,

da bo boljo

opravljal sv

jc d

lžncst, kot

sen jo

jaz".
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"To

bi bil velik čudež!

"Meni Nace

ga je

ni povšeči" je

dopzlnil Ježe.

nenadcme

vrgel besede Iva

V

ta

čebelji panj. Kaj, zakaj, je petintrideset parov Oči spra—
ševala Iva. Ivo in Nace se vendar nista nikoli sprla. Stvar
postaja zanimiva. Po razredu plava pritajen šepet. "Nace ni
tovariški, njegeva zasluga za kolektiv je sem: ta, da je s
svojim besedičenjem vsakokrat za četrt ure podaljšal sestanek."
Takšna predrznost. To je vendar hujše od strele z jasnega.
"Predlagam Tomaža."Ali se spominjate, kda je

šel postqvljat

zastave na Titove cesto? Vsak je našel izgavor, sama Tomaž
ga ni. Kdo je CGlo leto vsak dan po pol ure žrtvoval za delo
v

knjižnici.

Tomaž

Tomaž

je

stal tarča

p

je ppmagal tudi v kuhinji, v

vseh pogledcv. Ah, sej res!

kleti itd.

Kdo, zlomka,

naj bi se spomnil ha Tomaža, ko pa zmeraj tiho čepi na svojem
stolu. Keke neki ga boš opazil, ko ss_: dela in dela, govari
pa malo.

Torej glasujme še enkrat! Pet, osem Premalo. Nace je pro—
padel. Reke za Tomaža!"stoj, Lcjze!" se je oglasil Jože.
O tem
je treba premisliti. Čudnp, čudno ud Jožeta ne bi
tega pričakovali. Ali je treba kaj premišljevati o predsed—
!

niku? Ne! Enostavne je
imamo

tu.

Pa vendar.

treba vzdigniti reke in predsednika

Če

je Juže grvič na sestanku povedal

nekaj brez pasmeha, mare stvar

Premislite tudi vi,

biti resna.

če je imel Jože vzruk, da se je ižne—

veril svojim dguislicam.

Otmar Repovž
GLEJ SE V SRCE

()(

Spoznati hočeš sebe,

e

ne

glej

ne bi se

soditi

zrcalo;
izplačalo'

se v

sebe po pudebi

ki lažno večkrat

ti

cvetni,
oplaja misel.

Če

spoznati hačeš sebe,
poglej se v dna srca;

tvoj: se

tam podoba

pozna

obrisih pravih, prave sodbe.
Kdor pozna se v srcu, ta je pravi človek!
v

Silvo Teršek
S
Sem

A M

čisto.san in lep je dan,

Sem

ko zrem v

narave Sončno,
hitim čez plan, od rož obdan,
v

daljavo

tja

neskončno.
Sem

čisto

sam

čisto

sam

In meni ni mar strehe,

odšel bi daleč, daleč kam,
da najdem si utehe.

in lep je dan,

skoz okno sonce

in lep je dan.

sije,

inpmvzm©,&rsw1wm wa
srce mi žalost krije.
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POROČILO

O

DELOVANJU MLADINSKE ORGAEIZLCIJE

Marksistični krožek

leto je bil tudi letcs ustanovljen marksistični
krožek. Kdo naj bi ga obiskcval, je na nj oven prvem ses—
Kot vsako

y'

.

tanku jasno povedal tuv. profesor Majer: "S tem, da obisku—
ješ marksistični krožek, si pokazal, da imaš najvišjo mla—
fdinsko zavest." Žal te višje mladinske zavesti mnogi člani
krožka še niso pokazali. Brez interesa, aktivnega dela in

discipline ne more biti uspeha.
številko več v seznamu članov.

Da

do

Ni

dovolj samo to, da pomeni

bi bilo delo krožka uspešnejše. smo sestavili skupine 5
6 članov.vadje teh skupin
tvorijo odbor marksističnega

krožka. Sprva suo hoteli zaroti števila in zaradi
razlicnih
tem krožke razdeliti. Ker se jih je
precej prijavilo, tega

najbrž ne bono

storili, sicer

se bomo o tem' e
UM

pogovorili.

Zaradi pogoldanskega pouka in vozačev je bila najvecja težava,
določiti čas krožka, Zahvaliti se moramo tov. knjižničarju,
ki nam je tako hitro oskrbel gradivo.
\Nalova krožka

je, da se člani seznanijo z osnovami marksizma
in sedanjimi aktualnimi političnimi ter gosPQdarskini pro—
blemi v svetu in s problemi sedanjega procesa izgradnje
socialižmaa

'

A. K.

\

prinaša našim mladincen športno življenje,
Za katerega je pri nas dobro proskrbljeno. VSZKO četrtkovo
'popoldne se slišijo iz telovadnice žvižgi piščal, ki zopet
Največ veaolje

in zopet dajejo znamenja za začetek in zaključek tekem v
odbojki in košerki pri dekletih in fantih.

tudi letos organizirali posamezne lige po
kvaliteti moštev. Rezredne ekipe, ki sodelujejo v ligah, so
se letos prijavile v Velikem številu. Planski cilj, doseči
nnožičnost, smo tako V polni meri dosegli. Težko je ustreči
vsem, ki bi radi igrali ;interne je toliko, da je telovadnica
premajhna za vse. Pohvalino lahko prve letnike, ki so se
odzvali z vsemi rezrednini ekipami. Seveda pa njihova kva;
liteta še orece'J zeosteja za ostalimi viš'imi letniki.

Kakor

lani

smo

—

&

_

potok tekmovanja bomo v prihodnjem mesecu usta—
novili športno društvo. Ustanovitev tega organa je nujna,
saj seno en človek športni referent ne zmore vsega dela,
ki ga zahteva celotna organizacije! Društvo bodo tako vodili
Za nemoten

—

—

dijaki

sami in

si porazdelili delo

men

seboj.

Letošnji progren tekmovanj je precej obširen. Poleg četrt—
kovih tekmovanj ned razredi, rednih treningov najboljše
srednješolske ekipe v Jugoslaviji naše ženske vrste, ter
ostalih šolskih ekip se bomo učeležili vseh srednješolskih
prireditev v Ljubljani. Res je, denarje nimamo, & imeno
—

†

-
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toliko več voljo

dela in delo rodi uspehe ;teh pa pri
športu ne manjka. Z veseljem pričakujemo dograditev košar—
kaškega igrišča na dvorišču, saj bo taLo omogočen napredek
košarke na učiteljišču, poleg tega pa tudi organiziranje
nedšolskih turnirjev.
do

Pola7 rtšncgq kotička v našen glasilu bono posredovali
po
zvočniku tudi že lani začete športne oddajo. Tako bodo
vsi

dijaki

učitelj

na
—

učitelji

ču

leti

po

seznanjeni, kako raste tudi bodoči
športnik, saj jo tudi razlika med učiteljiščniki

sedaj in gred

kvaliteti,

znanja zelo velika. ETe—
.'
v.
..vv
v
prican sem, da uCiteljiscnlki,
ki prav v tem casu
'.
obiskujejo
našo šolo ne boste zatajili na svojih delovnih
mestih in
skušali našim najnlajšim sVojo bogato znanje posredovati,
kar najboljše, kaj 1 drevo življcnje, razvedrilo in pra—
!

_!

.

(†

.

-

N

vilen telesni razvoj je eden ciljov vzgojo mladega rodu.
Jure Gartnar
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,Uvajamo

rubriko

POGOVOR

tej rubriki se

s

SODELJLVCI

pogovarjati z avtorji prispevkov, hi še po mnenju uredništva nis— lozgreli za natis,
,uredništvo pa meni, da imajo ti avtorji zmožnosti, ki jih
ni zametzvati, zato se b} uredništvo v tej rubriki Odkrito
seveda glede na prispevke, ki ste jih
mogovcrilc z njimi
V

nameravamo

—

dQ
O

sedaj paslali.

sprejetih Orispevkih tu

PriSWGVQk
&

ne

bi gcvora. Uredništvo

bo sku-

lahko lvod 9 isu ete s pravi" imenom iosevdoninom
9

ali šifro ;pri zadnjih dveh pa nam za uredništvu ne za
javnost pripišite svoje pravo izi, še bi ne bilo kasneje
_kakšnih neprijetnosti predvsem gleue avtorstva. Pri izbiri
prispevkov za objavo je bil in bo e'ini kriterij kvaliteta
—

dela. Pišite
le morete

dešifrirati,

jo b; mogoče

pisavi, ki
natipkajte.
v

,

Bralci, sgorgčajte mhenjaLin pripombe

O

v

listu

če

pa/

nepo-

cntu
sredno podpisaneuu uredniku, oziroma kulturnemu re
razreda! Prispevke brez pravega imeni /sam3 za uredništvc/
ne bomo

;bjavljali!

chasnilo radi

spronembe naslova!

bistvu naialjujemo del; p'šjšnjih letnikov, kar pa je
se je uredniški
bilo več predlugev za

Mi v

Odbor

Odločil za naš ncvi nasi v.

_

Tvojo Srečo
enako

J.P.

smo

24 _

objavili,

o

ostalih prihodnjič,

Tvojih pesmih.
Tvoj prispevek Gospodinjstvo nismo
objavili, ker
unonja, preizkusi, potom po sodi!
O

smo

Pesnenje ni samo rimanje! Kar pa Ti že kar
dobro gre,
bolj je treba paziti na vsebino, ta pa ni vredna
Tvojih let.
Pesem Sam smo Ti

Objavili, ostali

dve še

nista zreli.

poizkušaj in ne odnehaji
Tvoga tezo
o vlogi OZN je sicer aktualna in lepo
pisano, vondšr je takih prispevkov bilo & dneh
Mnog;

na—">

letošnjo
15.obletnicc toliko, da je uredništvo ;rePričano;
da
so naši bralci že pouceni o ter
o

(

Glavni in odgovorni urednik
Anita Šolar

l

\
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RiZ/VEDRILO

zx)

Professr

je razlagal, pa se

N N

initi

mu

zatakne, se

nenadoma

nekega imena.

"Veste, včasih se ne morem takoj spomniti!"
""Nič hudega", pripomni Pepe, saj se jaz tudi večkrat ne
morem česa spomniti!"

Bila je mineralogija
majniškem

—

tov. razredničarka je govirila

izletu.

_riji, ni
beseda. Prefesorica razlaga, kaj si bodo

Pepe, ki je vneto debutiral s sosedom

slišal.
vse

o čem

ogledali

gre

kaj je-tax

—

ptujskon gradu

parj

(D

o

—

Še

o

minera

posebno zanimivega. Govori

o

opazi Pepeta: "No, Pepe, iz katere dobe

?"

"Iz paleozuika!" se oircže Pope.

bil

Pepe je

Prefesgr

N N

v

prijetna
pa sprašuje:"Kaj

ta je

N

5 \J 0(

F'—

H,

5

(v,

N L'J

[? (& in }.l. d' ED "! 33 U U) PT O

podnebje, ne Pepe?"
Pepe se obrača na lovu, na desno, končno le ujame pravo
besedo

—

pravi: "Srobot!".
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prevajal iz slovenščine v nemščine stavek: "Bil sem
na Pvočitnicah ieri sve'i pri'atel'ici!" Pe e 3'e vse eravilno
r
govedal, gane namesto "bei meinem" /pri moji/ je rekel "bei
seinem" /pri njegovi/.
Profesorica N N mu je pojasnila: "Veš, ?epe, ni lepo, da
hodiš k njegovi prijateljici na počitnice!"
Pepe je

_

Bili

smo

na

praksi in našli
Draga Micka

papir.

!

bil

še doma in sem zvečer zamižal, sem
ko sedaj zanužim, vidim peso, samo
}es;.

Ko sem
&

Zmečkan

S

kmetiškim' pozdraVi

videl Tebe,

!

Janez.

Hospitirali

smo

pomeni beseda

na Ledini.

Učiteljica je razlegale, kej

"invalid".

Učenci so nato pripovedovali primere:

Janez: "Kder je brez rgke!"
'Micka: "Kdor je brez Šege!"
Pepe: "Kdor je brez glave!"
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