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Jaro 'Bajt ;DA1181] RIČN OD ŠTIRIH —

Vlok j:Ž1mcleamo *csot minwt zamudo Miloš jobil t>go navdjcn(in so jo smcj\l tistim razgrctožcm','ki L7 jim ju Še vodno lju—
bilo zigonjati so v tako in podobno"grehé" noše F.r8hcjožofo'v—
ske ? loznicewsicor p878Lj jo b1l oh prav tok,tud1 sam so jo
jezil in ropenčil z; sako mglonkost dokloroc. dokler ni po—
stal star in prekaljen vozax9nhrojon ohournih ali dvournih
zamud,Bil jo zravohyko so so z leteli Sutovornim vlokom,nokoj—
kr81 so mu pod nog mi ušlo koles; s trošnic,po1al in prorival
so jo ž; po vseh kovbojskih vdgonih ljubljnokogo'žclezniškogapodjetju,goljuf;1; je:ze na vso mogočcnorino,xcr'jr pozabi?
mesoono kcrto domu?doživel je ze tiboč razlicnih doaodivš in,pabi razlival žolc 12or0d1 teh ubogih 19 minut.
S črno šolsko torbo'vdooni so jo pognal iz vogon; B10 Šid9s..v &temnOHZav1hol si jo ovrotnik SuknJlCQ"tdkO,1a mu JC cg do

srede ušes in so mimogrede ozrl na postajno ur 01 sedmih!
Ob sod ih bo že dom;o 4_ » 1 J

8 cesto jo zčglcddl osvetljeno LuhwnJ'lo oLho in slino so
so mu kdr samo zoFoIc coditi,da jih jo 1 m;j op1ot1 požirol.
"Ah; pogojni roflcks;" jo ugotovil,ko'so spomnil na uro po-
tonj; pri psihologiji N,w1;j krepkih skokov in že jo pristolw
V kuhinjiuPozdrov11,jo in,so 1 10 ozrl n:o"'obMrwi ga je _

'

smeje vprošola:"Si 1j loxon?""Kj; požspoh no,onj sem zjutrčj
ob pol potih jedel in Sino(1 tudiezdsj pn jo Šole sad,om ZVUKDrQ
*;l so jo,kot bi prdvkor pospravil pohuncwga pišxh1Mr11 krut
*fjo od ;:ttdilnik; sem tako opojno, omamno mdišolo,di so se

mu ust; razširil; in obraz so mu' jo muX; >ko r'wzlzel Da
so kuho golož,j; vodol že na ccsti,todu d; tdko lopo diši,

togo pa ni VL *l. ' ' ' '
\,

. jo pohitclo, kcr' jo vedelo. ; sin ni vidol pohinog;
pišr;hc; niti od dleo ,ker ju vodno Zomižil , ddr je Sol
mimo dolikutosnc trgovinogT11krotwmu joo 11 skozi Žopc—

Vedno mooon propithodaj pa je kt podél o.N; krofniku
sta se hladil; olož 1h pdlontd."PoXosi >j'1glodoc siuboš
pokvaril, "go jo poominjilu mom;.Ko mu je mati ž; drugič pri-
lil; 01131 privos3011s;, juhc ki jo od opoldneva %Čkala
mnjzsc jo brotognil, odprl črno aktovko in potxgnil ni svetlo
svo.jo uconosto
Sinus alf; na kvadrat jo kvd1 lioroh iz.ouMqt m_tiho,m;to—
m;tiko,koliko>gorj0 ih-sivih luS 3

z
«

xs žo n; vostioŠo vedno si'L
lothikuvmiloš
Cl s Platonm in

&tako nou*uilj©no zahtovno-šo
po ni ni 11 h; oivo'llsc,ko oo , ,Uš

njegovim svetom idej"Pri filozoiiji po; 0 ?lovok Zuspan,d*
je ugotovil ko ec jo že vs 0: Je «isto no—

hcj drug go,lm; le to na ras p1;v tako oo1t1
lzot filozofijo,' jo OCQD

U ; se ; niW1bhl h; on jwr
Bil je že rosnirno utrujn in oči so so mu kor lcpiičaVšoj'
tak se Du je zdolooNino in niso hot:le nerazen.3košilvjelv
pidž;mo,si na hitro ofistil zobe in ostruf1,1 UBCSG in ze JO

podal v postoljo,
V suhjah s;' je včtsih no'snchnil Na jbrž jo sanj;l o tom,dd
ima svojo sobo visto blizv Ljubljano in da vstajo ob 7,zJu—
trcj.



Še mnogo lup bi' lahko 95an1 se če:,ane bi zarbpoislabudilka in neusmiljenovrgia iz toplega gnozdaoNajprcj jo
pomolil izpod ode je desno nogo',in ko se je ta pfivbdila,po;xasi še lcvo ps dcsno'roko,potem pa jo vistopočasi in pro-vidno privzdignil odzjo in si zaželo1 da bi lahkb Spal samo
še eno mj_nutočPa ni smel Ob petih 'pripcljc vlak in' V šolo
morjeEnQ,dve,tri,štiri s: je TCLZ gibaval čb postelji,
Ob sedmih jé bil Spet med šolskimi klopmi;
Tako preživi apn'vturi'pfckglicri vozač RIiIOŠLV ieh lotih ié"posšcl mpogréšl"iv tej črni noci, iz kaierc vstaja in se VsthS
vanjo in Zdi ć d; jL nedeljx,ro ne G.topi zjutraj Wnjo. '
Pozno zvencr se zakljuq del;vni dan Miloš;pi †udi Andreja,
Milano;Zvonko,Janéza,Vcričc,Stane.;, 'V' * "
Vsako jutro prihajamo z vsch vetrov med zidovb"in klOpi;'
Kmalu,prqv kialu jih bomo pogrešali,nč'lc klopi in zidoVO —

pog*cunli bomo tovarištvz in prijiteljstva,li sao ga gojiliin krepili pet lot ob delu in zab:-vin

Otmar Repovž
DEKLIČIHO 014130

-Likliću,
tvoje bko jo
brczmcgnu globina,
polnzblestečih zvezd;
na hpbu
ZC ljklg
Kako I'L—Ld

bi prosil
Amorju,
naj iz Sinjega iorja
ukrade
fi ZVquO
srca.,=
Zv zdo ljubezni
zvezdo 1

zenice tvojih očio

Deklica tvoje 0110 jebr ZD(-gn3 globina,polni«blestoxih zvezd.;
ni nebu
želen
Kako bi rad
zvczdo le eho,le chzdo ljubgzni,iz tvojih V

pralepih Oči!



Ivanka Mattias
STR'"'PRED'MRAKOM

Po moonem nalivu jo prenčhćlo deževati.Nizko vissxi,obloEi'so bili podObni raztrganmm cunjsm,ki so so leno premikale nc—
kam proti zapodugZomlja jo izporovglo meglicg,ki so kot Šanši—
co prokrivale kotline,VladalQ je tišina.Ntisor ni bilo čuti7
kir bi moglo kaliti to prirodno samoton
Ž oxotom svo obstala na grebenu kotanje.Ni bilo boscdgeflo
tihi7skoraj muxni mir. *

_

"Tu gospodari star samec,"je bilo pritojeho čuti z očetovo txr *

stranigNisom vedela,sli so bile té besede namenjeno meni ali'
sem V svoji tonkoslušnosfiwdojomals njegovo misli.Noprommčn9 Jo
stol,lo pogled mu je polzel po globoli,obdoni s starimi hrasti
inwamu.
Počasi in neslišno'svs se začela pomikati po vijugasti stozi
navzdol,Čutiti je bilo sleherho ksElico,ki jo padla z drevosg.
Korok gs korakom sva se bližalo visoki smreki,ki se je s_svogo
koničasto vrhovinoiéotigslo miško visečipmoblskov.9d tu jo bil
nemotegqgoglsč po tivodi,qu:n1 s skolovjem ip grsčnim_gozčom.
Sedlo ssm no trinošni stolšgkložo pa na pohrbthik pod smreko?
Segols sem nopremičnolls misli so mi plesolo po krošnjah dro—'
vos.po zeleni kosonini,po sokrom skolovju?ki je vzpujalouooču—
tok mladega življenjo.Don so jo Spojilwz vočorom.Eedonj visoka
meglica,ki 3? kakor veka pokrivolo dolino,sojo zsčolc umika
mroku,Zdolo se mi jo, da mo sonxnc drevesa prepojojo o tesnobo.
IZ to otopelosti me je zdromil rahel oxctov gib.Tosnoje so jo
prllepll k dCblu smreke in nepromixno gledal v dolinqušinil so
jo z očmi ,češ,n33 mu sledimxs pogl;dom.ln rss:iz—nasprotnestrani gozdojo izstOpil srnjkk,mogo%en stor;c,ki so mu visoka
leta dola oblast nod svojim rodom v tem delu zomljc.Ves ponosen,
ves predrzon z vis0kim rogovjem no glavi.Samoz3vesten, & Vendar
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previden,se je ozrl n: livado—na bogato pogrnjeno mizo,okro_
šono s pisanim cvetjem.Gledal je in mislil:"Kdo jo bogatejši

Vodnejši_odod mone?Kdo si morb tako strexi kot gaz?Kdg je sv
DQHO?KQ0..A†?"

.

'

kreljestva'Stopil jo globje v gehko trgvo,vrrggkošje svof
Njegoviprožni gibi so bili sunkoviti ter oholi,Previdnost mu je
splihnela vpriro miru in prihajajOHega mraka.Us Lvil so,je
sto korakov pred namauPozabila sem na enota.Ozrla sem so in dih
mi je ze5+el.Fušksmb očetovemilicu—je erremošno—strmolo
srnjak;.Oč etove oni so nepremmčno isokale obutljive jše mesto,
Tišina se je razbila na tis še koscevStrel je odjeknil po glo—

beli,s; odbil od poVin, zejedel v drevje in rZpoke v lubju.
_Sunkoviti skok srnjeka je je s&šal ustevitilhrumcnjee
Bežii—sem mislild.Nekdj skokovg,.toda glave se mu je pobosila,
kOleIlil upognilain z vso Bilo je trešnil ob tloustopllh sva k,
njemuKri je pojile melJO ki ga jQAživeleOietov obraz je bil
_resen,ekordj z;ronjon.Pokleknil jelk njemu in mu v gobček

r.... «...
vtaknil smrekovo VGJlCO—Zudnji grižljja.;
Ko svo priSpelo ne greben, sem se ozrlc taungpf je Spet vladal«† † Zivljenjmir,kjer je skrivnostno nastej10 ,kjer je nprifzkovano nas Ola
smrt.Grenko je spoznanje krutih zakonov prirode dinamike neste—
janja _in mirovonjo.



Androleihovc'
IZ 01111 ,DEKLICI 1:

—.PIŠEM TI* : Tj.
_

*

iWDIC—gćl..".. . v.._ ' /

, t, d'
.' ' 'Pišem ti na oknu. ' 1 '

_
&},_ *

Pom1ld jo dokoncno sprostiia , ,_ "" ; **?»svoja krila. _
, _

'
, _ '

. †Svetlobo so poraja ' '
' '

'nckje
v svetlih jablanahin- dobivo4svoj čdmv '

v mojih ovoh.Roko rahlo pod.rSovo po papirju...."Vvoroj té n1 bilo..."Zakoj neki ne?
7 Morda... '

:
ž'Vešfcožko mi jo..."

_ Sanjalo se mi jo,"da s.tojim '

n: vrhu planine.Sonce poljublja.vzolcne trrvnlke.Obraz mi žari od zadovoljstva.Toda glej—Oblck pokrije soncesvetlobe ni več...
Rad bi; da bi bila zepot skupcj!"iJ lCCJ'W DOM '

Bilo bi zopoi lepo.
"C*. . ! .— ; ,

{

†:$Qm1n3am so prvega dne...
. ": f II.Na njonoom obrazu
& svojo slutnje...

Mimoido1 z zastov1mi
nekbgo pozdravljajo...'
Ulićo umita
mozika'
na oglja trgovino.
S hropovimi rokami
som iskal"
njeno dlan...
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PRIČAKOVANJE

"Samo stisk roke?"—
To so bile edine proseče eeeede, Ki jih je zmogla on slo—

vesu.Bel prt na mizi je odseval njene želje in solzi TEZO?

čaranege pričakovanja sta se čudovito ujemeli v neskončni
belini njene trenutne sreče, '

Povabil jo je na novoletni ples. Še sedaj ga sliši,Kako ji
jesšepetal:"Pridi drage,bodi & menijLepo se bova imelel"
Gledala ga je kot pre& tremi leti, Ko je videla v njem fante
v Kevbojkeh in modrem poluverju. Tega pa, és še kdaj plesale
z njim,tege si takrat ni mislila.
Pisala ste si, e on ji ni več odgovarjal. Postal je štuoent
in pozabil na svojo srednešolsKo ljubezen.

"Kej je?Ksj me teko gledaš?"je nenadome vprešal,
"Veš zdi se miyde se mivvrečejolspomini."3e veseli dejala.
"Dej no,pleši in ne norxuj se iz,mene.Imem občutek,da mi

hočešonekej povedatiaNi kaj prav?"
"Ne,nič,samo,.."je nerodno odkimale.
"Kaj_samo?Šje povzel., in: ..,, o _. , «_

"Veš,...zdi se_mi.čudno,de se poltolikemwčasu.tsko enostav—
no srenaveeHodiš večkratina srednješolske_plese?"
UNe,tako, no jel,novoletni plesi so,ps saj razum š.,.dolg—
xest.. pe kej bi govoril:"
stisnil jo je k_sebi.Smejale sta se.Ni ga več spraševala.
Todswvvmislih ni mirovela. _ . _ 1

*

_

Zakaj jo tako glede, objema?Priprevlja Spet presenexenjs?
Nene grem z njim'To novo leto bom preživela domg.Ampek
ksg me sili dqurem,z njim7Njegove obi,usta...
Nasmehnile se je sama sebi. 11 _. v

Kajlhoče od meneiPyemsgaj se,žal ti bo!"si je govorila;
Bojevela se je s svojimi mislimi in.nehote Sonje oklenile_
njegovega»vretu.Tako zelo je potrebovala nežnosti,razumeva—
nja,Sila spomina je našla svojo pot...
"Boš šle z menoj?5e nenadoma vpraša 1

"Čekel te bom na postaji.Kdaj že pride tvoj vlak?
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Ti moje muca ti! Veš tako zelo sem srečen?"
Čutila je obrebljenost freze in bolelo jo je,kcr se jo
počutila tako nemočnb.'

Plesala sta in pozebljala,de sta se našle po tolikem—žgali
Čas jeipozabil vrednost_in njuna čustva so igrelewnovov
komedijo večeraaNihče od njiju se ni vpraševel,kaj ju ve%
žeaVečer jima je pomenil samo praznino želje,

Tode ona je čuiila toplino njegovih božajoših rok in v

njej so se prebujale sanje resničnosii,ki so se ji zdele
pred tremi leii tako legeuv njej pa je ypiloz"Bodi dru—

_gašna,ne_pustiqde se ti bo smejal.Ysi eo eneki.Pmemagaj'
svoje čustvaEKEj ne vidišeda ti nisi tiste,ki jo ima rad.
"Ne mbrem je odgovarjala!" je odgovarjalaov

"Toda čemu ga imam spmoh reda?" seeje spraševalacSajiimam
vendae fante.Ga imam rada? Zakaj ei tako dalečTdragi,se
ne bojiš,de naju bo daljina ločileOthujujeve se,?a vene
dar se te Spominjamoln to v trenutkih,ko hočem biti všeč
drugim.Ti to kej-pomeni,dragi?Čutim,de primerjam tvoje
vrline,prev temu,e katerim pom praznovala najino novo
let050prostirmi2Vem,de sem smešnen Pe vendar bi zdajle že-
lele,de bi bil ti ta ,ki z njim plešem.
Smejenje in oponašanje Vseh mogočih iwist figur je meši
lo nune skupne želje.Utrujene od plese in slabega zraka v
dvorani,ste se umaknila v vežo šolske telovadniceaBožalvjo
je z roko in gledal njene temne lase.Govoril je'melofČu—
. Šxb

, V .. . .Je »kako JO Weišada z oCInlv,Ko ona razposajeno 'odzdravlga& =

znancem., _9_

Novo letOQDan prerojenja,želosti ,sreče in novega upanjac
Vse zespeno je gledšla njegovo modrino oči in tonile v mia
liheoo
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'Novoletno jutro je skrivalo svojo moč,Njene solzne oči
so ga vprašujoče gledale;
Še malovin kanila bo črna solza na tako čist pri in is—
gubila se bo'v negovi belofigčrni madež bo pričel o no—

voletni noči.
"Povej mi,zakaj si me povabil,dragi.Vešstsko srečna sem,
»Čakalavfega večeraQZakaj mi nisi povedal,da misliš pra—

znovati doma.
Poslušai jo je in gledal v vino,};i se je svetilo v
izbrušenem kozarcu.

\

,
} V kavarni je bila tišins.Le malo gostov je motilo to\ ,

v

*
_ .

čisto novoletno jutro,ki je prineslo nekaterim srečo,
drugim občutek samoteo
HVeš najino novo leto som'si'zamišljsls drugačeeTako pa
ti tvoji kolegi doma in ti pijani obrazi,ki se pačijor ,

ob poslušanju plošč,Vse to me je zlomilo in počutila semou
se tako pokvarjeno,Me imgš res za tako slabo?8em Videti
taka?eeaNisem,vredna drugačne zabave?Se većno tako dolgo—
asiš?Pa ta dekletat,.?"

U 4 __
Niegovs glava se je v snnku dvignila aPogledal jo je s čud—
nerazumljivim pogledom," '

.
{

"Hvala za tako priznanjélSicer pa oprosti,če sem ti pokvarril novo let02Zvišsl je svoj glas in &ušil jezo V vinu.

Tiho sta odšla na postajo.5neg jima je belil lase in pre-krival njuno bolečo notranjost.Drug drugemu nista znala
od ovo*'t',g rl l

Eske



Otmar_Repovž
ATOMSKI VEK \/Vek atomske bombe/ .

Sonce,tolik je tvoj svodžrw
In poln mavrično kristalnih barv
tisočerih sanj

_
_

in poln mavrične kristalnih rek,
med prameni tvojih zlatih struj!
Pa čujemozatomski vek!

Zaljubljenci so srečni;
z usti čistimi,
v poljubih večnih reko
A vendar bledi vztrpetajo,
ko čujejo:atomski.vekL

In mala deca, . _.
igrajoč se med vrti,
pije vode sončnih rek
iz dobrih materinih src, :(
Oh,marsikje bi rada se igrala
kot drugod, '

a čuti.bičzatomski vek.
Atomski vek?
Atomski vek! *

Prokleti tak atomskivak!

Čujte,tudi sonce —

je postalo žejno sVojih rek
in pilo jih bo in Vzkipelo.
Ne bo zaprlo svojih vek,
premagalo bo ta atomski vek!

& { {g_— & & V gg,ig£o>&W '
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Vladimira Polenšek
NOVOLETNA RAZMIŠLATJA

Šl.decemberuUra'bo vsak čas pelnoč in trenutek nato bomo
že zaživeli v novem letuaKaj vse bomo storili in doživeliv prihodnjih 364 dneh? '

*Največjo želje vseh miroljubnih ljudi na svetu je vsoke_ .kor mirLMir,ki je človeštvu tako potreben za SVOJ»DGdaljrni razvojnLe v miru bo lahko človeštvo delalo—in si ssvojimi možgani pletlo nove načrte za hitrejši in mogoe—nejši'gOSpoderski napredek,za nove odkritja, za nove stva"ritvelduhaen,

rToda na svetu so tudi ljudje,grabeži najslabše vrste,kisi zaradi pohlepa dovolijo povzročati nemire in vojna ?rišče na svetov
se'Morde bo to trenutek kongoški človek 'zemislil in si za-želel,da bi v njegovi deželi vendarle zavladala mir in

varnostede bi ljudje ne trepetali pred smrtjo in da ga
naslednji'hip_ne bo zopet zajela vojna vihra in bo zopetsamo eden izmed številnih bojevnikov za človeške pravice,ki jim jih kretijo denerjs lačni in nikoli siti ljudjee_.
Delavec marsikje na zemlji si bo otrl znoj s čela inpomislil:bogestvo,revščine,2aka' in čemulbostvo?Ali obstoja enakost ali je to fraza?Človek mislitudi nese.Kaj si pP8VZ&p"&V šelim?0 želja je mnogoftodavse ee prev gotovo ne bodo uresničile.ango pa je odvis—
ne od človeka semegnzkeko Lo,kekšen bo nepeh,kekšno bo
delo,kekšno bo znanje,No,ze marsikej od tega bomo moralisami zaviheti rokavooVeni želji pa smo si edini;Da bi se izpolnile vse želje milijonov ljudi in.prinosšle človeštvu mir,blegostenje in lepšo prihodnost



Janez Bajt ,

SPOZNAL SEM Jo
/Izmišlena zgodba/

Bila je še čisto mejhne,ko sem jo že poznelgResla sea
skupej,se veselila in žalostila.drug ob drugem,sgupn0

sva prenašala radosti in tegobe življenja,Ko je bila
še "otrok",je bila ljnbka kog igračkauPodil sem S?,Z.,
njo po dvorišču,po cestah in travnikih.Vsa vas naju
je bile polne, †

Lidija je rasla,postejele je lepša in pametnejša,že
kar resna in ponosna,nisva se več lovila in si razgraja _
la.Spominjam se njenih velikih rjavih oči,bila je vitka\
imela je čudovito lepe noge,

M , .W

Začel sem jo spoštovati75poštovanje pa se je nehote in
počasi Spremenilo v ljubezen,Lidije je to spoznalaztudi
ona me je ljubila,Hodila sva na izlete in"se_pogovarjav
le? o vsem mogočemuGovoril sem pravzaprav jaz,one pa je
poslušala in vedel sem da me rezumé,Lidijs je bila zame
nejpemetnejše in nejzebsvnejšc birje ne svetu.Znala me

je tudi zabevsti in rszveseljevetifSkakale sve čez jer—

ke,ograjc,zasledovale mačke in zajeco
Bila je družabna in ni nikogar sovražile,le na mačke je
imela strašansko pikooPreganjala jih je,kjer koli je
mogla,povsod in vedno.To sem ji večkrat očital,pa brez
USpeha.Prepirels pa se ni nikdar,še najmanj z mano.

Kader sve se imela osebno rade sva sedla v ravo in, P 7
, ,

razmišljalaoBožel sem jo po hrbtu in vratu,Lidije pa mi
je naslonila glavo V naročjeaBilo je lepoaRad sem jo
imel TO MOJO LIDIJO.
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Kadar sem šel iz šole,semrvedel,da me tem blizu čeka
onabronudila se mi je ,da bi mi nosile aktovko,Večkrat

sem v to privolil,da bi jo razveeelil,
U) amo enkrat me je razjezila in razočarala.Bilo je zgodaj
spomladi in ona je bila že dalj ( se čućno nemirna;
Ozirala se je okrog eebe,kot bi nekej nestrpno ;;

« velaošla sve iz šole,tedaj pa.=,Nenadome je spostila tors»
bico,de je padla v blato in zdirjela za velikim sivim
psem.Mislil sem,da se spet hoče zabaveti,todeže je izgi
mila ze hišamioKlical sem jo,pa_zaman,Ni je bilo veča

.iti.C*
Bil-sem strašno razočaran.loda moral sem se potola FNŠ

1

"Naveezadnje7"sem si dejal,"bidije je vendar doga in
tisti sivi peejan ji je najbrž zmešal glavo!"0prostil
sem ji,/Pes je pes,jez pa sem samo človek./
Čez nekaj mesecev je postala dobre in skrbna mamica,
Sicer pa— saj sem se tudi jaz že oziral za frfrajočimi
krilci,

iri spraševanju ni in ni Šlo brez prišepetavanja,
Tako tudi tokrat ne.?refesor je učenca Vprašelyod
kod smo dobili gqiico.lz klopi se sliši:"OD HRVATOVB"
Učenec pa,ki se slučajno ni prieravi19pravj
juneško:"OD KRPATOV!"
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Matjaž Kmecelj
EEBŠEŠŠŠŠYQEŠŠEEEQŠFEŠILEQQEŠLK

Govoriti o perspektivah učiteljskega poklica je težko,
ne da bi uporabili pri tem primerno število standardnih
fraz o idealizmu,požrtvovalnosti,o učiteljevem nezavid—v
nem materialnem položaju,o odtrganosti poddželjskega
učitelja od osrednje kulturne dejavnosti in podobno.

Zakaj naj bi "bil prav učitelj edini idealist v tem
času komercializacij032akaj bi moral prav učitelj požrtxe
vovalno in—zastonjkarsko prirejati proslave,voditi vse—
mogoče pevske zbore,kulturnoprosvetne—in.fizkulturna
društva,prirejati čebelarske ,sadjarske,kuharske. in.
vse mogoče izobraževalne tečaje,sedeti v različnih—od—
borih,ko pa je precej dobro Znano,da je tkim. tehnično
,inteligeneo precejetežko pripraviti do tega,oz.si,ds,
vse primerno.plačati?Zakaj naj bi bil povrhu tega'pro—
svetni delavec še niže nagrajevan od svojega tovariša
z enakovrednimi ali celo nižjimi kvalifikacijamo,ki pa
dela v proizvodnji2/V začetku meseca sem bral,da so
ob mrazu,ki je je pritisnil,v Modni hiši prodali 12
kožuhovinastih plaščev po loooooo do 210.0003din.Pr0—
svetni delavci jih gotovo niso kupovali,/
To so bodimo odkritig—anomalije v družbi,ki daje povda—
rek predvsem človeku.
Družba,kije zasnovala svoj ustroj na najširšem samouprav
vljanju,jeto storila zato,ker veruje v svojega delavca,
v njegovo ratgledanost in človeško ŠirinOVSicer bi se
samoupravljanje sprevrglo hitro v avtomatizem.Toda kdo
oblikuje delavčevo izobrazbo bolj kot šolaEPogosto sli—
šimo kratkovidne ugovorezčeš kaj nas šole brigajo,to je
sem balast!Tehnično šoleyki šolajo ljudi neposredno za
proizvodnjo,—to še.To bi še bilo,a dlje ne vidijoeNe vi—
dijo niti tega,da more imeti učeneo,ki se —želi uSpešno
šolati recimo na srednji tehnični šoli in se tako uSpo—
sobiti za proizvodnjo,temeljito in dobro osnovo,0d kod
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pa naJ to osnovo prinese,če ne iz fundamentalke?POsa-
nezniki so šli celo tako določ3déeo za vzdrovenJe Šole
ušli 51kšnolo rešitevzšola naj bi pćizve kudne,pec*—
mič absolvente pa bi od nJe poejetja po lastninpotrebahw
nakupovalaoS prisluž enim denetJem bi šola krile svoje ma—

ter
lastne oči v nekem,zepisniku s soje,ki ni ni bila Organizi»

alne stroškeg—Takšne iorwulun1Je sem †videl sem na

rano ravno na najnižjem nivojucOb takšnih skraJnostih,pa
se človek naravnost Zgrozi: Ali bi lJL1dJo spoh še vidijo
človeka?Ali se Jim ni človek sprovrgel v kupoprodaJni pre—

ki baranta za svoJCUproizvodeŠdmet?UčitelJ pa v barantq"
Ali s tem ne ukinJaJo naJvišJe vrednote uL*itolekego pokliw
cawnjegove humanitarne—človeške vsebine? '

To Jo bilo peed časom—lansko leto Zdr1J so se razmere Že de—h

loma izbol'ea1egToda oo1av "o osta1 zapisaanOt de Je ediq& 1 t
ni namen učiteljevoga delo in šole,do ustvarja ozk) misle—
čoga"fahidiota" za proizvodnJo7ne pa široko ruzgledonego
družbenega delavca in,samcupravlJolcagki bo znal cenitia
družbo v kateri živi "0 nproti ustvarjati od ravl'ati nJef3-9 J 9 p

v

Tyno slabOstiZ —Soomnimo se nooourecno oreteLloot1,ko Šolkotdr lovna i tituciJa še ni bila lOČLna od corkvceTa Sat
so oili ŠolerJi predmet dvojnih zećevahjgz
učite.LJain duhovn11kanKoko Je C1 _

,

1 to Svoj
moznoot,pok'we ne Jason na čin ZazvoJ"slovens '

zma,ki Je v drugi svetovni vo; L dosegel svoj za
nelcpi vrh »C.erkev Je dobro večeleude živo v slehernem čle—
veku nagnJanu,11 preSegHJo golo' rize.dovenJc za čim bolši
t011oln1 obethuDa se če že ne da zasu .Jiti
vsaj po svoje oblikovati ?:blikovu1 "

voditi in usmchzw ,Vseg * L
' "*

ni proizvq'alci"ne vedoa 'zko se do! Ja da imajo že stevil—
ni župnijski uredi svoje uLlLVlAOTJO,,an prOJoktorJemopede\

s Foterini priev J1Jo mLe
;Jde denarja o v šoli ,ne

celo svoJe « ortno igrišmedtem, ko še za vse te stvari n
na oočinioKeko naj učitolJ vzdr necnakovreč ""ćboJYIn
to ne samo ne podož eljunx ndo Je n' "al prid kr kim podoben
položaJ prav v eni izmed bOg:1tih lJuleanskih obcino

Vse to Je samo neka J hudih vprašanJ,ob ko terih Je težkoy
govoriti o perspe kti.v3h uči;e_Jo 'poklicagne da bi
se zatekali'v štandordne f- eoZnto pr bi bilo odgovor
treba zastaviti približno tal1olBLGovoriti o pereektiveh'
učiteljekega poklica se pravi govoriti c crspokti eh '

vse naše humonistić1e inteligenceuVseJ v nošnJem polo—
žajuuln o tem Je naša reviJe v preteklem letu razpisalaširoko anketo, ki'Je naletela na preeefšen odmevoKaJ, Jo, ,po-

Nkazzak nVete?Pr1bl1/ro tolen iwse družba Je v tožnji 10 čim hitreJš inčustralizoeiji



in posodobljenju govpo/a
p1oizvodngo In to ne ,tako moralnega,Tako 111

*bili tako kmalu veliko boljeiveli še moralno osnovog7' '
,

1 riornostni kompleks, so 1ozab11li
hev; močros ';poza'ili so,d1 n11od ni 9310
tovarnigTdko je pri;le že raj do nevzd'

_

r1zmcrij9ko je togosto njn11v ' e'roni agloveo v pré—
izvodnji imel višjo pl:\o od humeni '

ijvišjo !valiiilaeijo/ C pred le'
na univerzi 24 ooo din plače _ v
Kidr' evem- nprq in tudi črugje 1 po 26.000 do
mesečno /V teku lecoéšnjga 1111 se je razmerje
ljšalo—sizravnalou —

*

_

«somi

deloma

Vsaj dolomo,ker proces še,lh prav v tem procesu bi
moralfučifelj aktivno s votiaNo V " se prepuoriti
etihiji;ne molče opravlja; i vsemogo 1h oblinskih poslov.
jCc meri_neka sredina človekovo vr _ 1otnem usinbg
'potem Še učitelj v odnosu do otrok so zdal
po tem,bo se'p po tem 13vnol v odnosu &o oti nisi zaoosti uvidevni nza šolske potrebe1Ustrrielna osnovo bo učitolja v provinci priolilelai i ooredn
njemu'kultUrnemu dogajanjucKo be if1ela sleherno la ovoj'
televizor, svoj projektor, ko oo leh.0 naročala vsaj po nek%

inskih mo1_bć
zna mate;

Osrednjih r:vij,ko bi 56215 1 tudi svoj cvt »in zakaj ga ne bi imela? so bo Hm*ojoal.iud1 & ""/ '

»kulturna prCznin1,ki loči učite ' v zalioini hribO'
' *Elmltu" 1 cl-V'takbngm prenosu u??%gj ng nšmčl stati ob strenigp,njeg- moro boritiV zekynbn boju MOTSL videti enikovr(dno

vrednoto svojemu uiteljs komu posl1*niš+vu;v t31kem boju oc
so šudi nJegove perSpokt1V1,Ve?lio ime svojo ue " v svojih1telj v tem i71ena2

"MLHDINSKE URE

d 1; le naMladinske uro so najvažnejša oblika idvjnovzgnjn

Šoli.Ločiti jih je treba oš"mladinskih sestankoV.Le ti naj bodo

takrat,kadar bomo razpravljali o organizacijokih vprašanjih ali o

kaki akeiji,člani komiteja pa bi to čas izrabljali,de ki dijake
! .

seznanili s sklopi in predlogi knmiteja.Mladinske ure naj imajo

izobraževalni značaj.Knmisija,ki jo sestavljajo rezrednik,
mlaainski prreisednik in trije &ijaki iz razreaa, mora skrbeti za
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za nrysnizqcijn ur in phskrheti za prwdsVUtelje.Pri'izbirqnju tem more
upoštevati v prvi; vrsti int nese liv goV.Pnssnctna

teme lahko pripravijo tudi dijaki semi,ne smemo pa vztrajati pri
tem,is bi vodil uro vsak dijak.Vsi za tako delo nim;jo veselja,

lo pozitivno;
—prsv gotovo razgovor,

kar bi na kvaliteto ur nedvomno vpliv
Večne pa je tudi oblika ure.Nslboljši
kjer sodeluje večinadijakov,dobrn pa je če povqbimo tudi profe—
sorja,ki razgovor usmerja in odgovarja na vprašanje,ki jim sami
HC bi gnali poiskati'bi nvnrnv.
Vsak razred naj bšquipravil tromcsečni_okvirni pre ran,ki.naj biVsebnvelteme 0 po iticnih in gospodarskih dogajanji doma in po
svetu,..Razpravljati pa moramo tudi o vlogi LMS na šoli,v in o šol—
skem samoupravljanju.ln tako bomo dosegli,ds bodo mladinske ure
ure zanimive in kvalitetne.

Večkrat razpravljamp o odnosih med LKS in šolsko skupnostjo in
pri tem obe strogo lnčimn.Popolnoma nepravilno!
Vloga LMS na šoli je,da pomaga pri reševanju bistvenih problemov
šole ter VpliVa in usmerja delo šolske in razreine skupnosti.
Razredna skupnosti se niso razvile,ampak so ostale tam, so bile,kn
smn jih uvedli.Ukvsrjajo se z javnim ocenjevanjem in oprivičevenjem,
z oinosi med profesorji in dijgki.7 te je bilo njihovo delo po—

ritično,nezrelo.Šolske in razredne skupnosti se nisomsnjklivo,n
lotile bistvenih vprešnnj,kot so financiranje'šole,idejnnst in
sktuqlnnst poqu.Vzroke za tako stanje vidimo v dveh smereh:

razredne skupnosti,ksr je nvppka LMS,dedijaki ne poznajo nqln'
jih o tem ni poučilai' u i vzrok pn je,da .jski ne pozneje šolskih
problemov,ker jih z njimi ni nihče seznenil.In či' '

I_ ti *o moreuo tem dt i" _i čl ' šol k—JrŽ sdnih skupnosti s prom lšmi 'o k šerib .

F

Nwčen ali ne' bi tudi odnose mol profesor i in di: _i roblemeJ J 3 .;P

& je ti?
or .ne_"sznsn'.inevljelin 380

učenja in aktualnosti pouks.Ts vprašanje naj bi reševale šolska
skupnost v okviru celotne šole.Samoupr2vljenje bi se moralo raz—
širiti tudi ne k binctg in delavnice.
Pred reformo učiteljišče je še mnogo nerešenih problemov.kot so:
financiranje,novi učni sistemi ipiu Vsega se moramo lotevati dijaki
nn razpravah po razredih.N3ša največja skrb mora biti aktualnost pou—

ociov ino ,/tkg,TO velja preivsem galzc V {c_umetnnstns kakor Vilitičnafilnznfijn in slovenscinw Skrajni Cas je,da pri Žgodovinipteme— */
l ito obravnavamo tudi povojno domačo in svetovno zgodovino.J s 1

V filozofiji—Di še morali seznaniti tudi z leninizmom,stalinizmom
im povojnimi tokovi lame in po svetu. '

,ki jih bnéo morale reševati šolske in razredne skupnosti.Filo sn nalo
;VLe tako se bodo uveljavile kot enakopraven in aktiven mehanizem '

senouprsvljun V Šoli. ' Viktor Kršinsr
Resljeva l2,gl:silo učiteljiščnikov v Ljubljani,izdeje
jez;estetski krožek KUD Frence Bevk na učiteljišču v Ljubljani.
UREJ—jA mmpmsgr OJBUR

Pdgovorni urednik—Anita Šolar,4.c
. Korektnr:chnka N:*o&e,5.b

Tehnično voistvo:J.nez Podjed
Zunanje oprema:dijaki tretjega letnike grafičnega oddelka za tisk'
in papir Ljubljana Naklsds:550 izvndov,csna ša din

5.1etnik,2. številke






