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OB OBLETNICI SMRTI VLADIMIRJA ILJlČl LENINA

El. jinugrjo bo poteklo 4' let, odkor je umrl Vlid' "r IljičLenin. Lenin je bil utelesonje vse ljudske revolucije? pripro—vil jo je v svoji glavi, jo pripravil in rešil. Bil je najči—stejši tvorec socializma. '

Lenin je osnoval sovjetsko partijo, jo gradil iz leta v letoin jo vodil. Kilil jo je v srditi borbi z izdajalci delavske—gq razreda. Pod njegovim vodstvom se je rusko ljudstvo neustra—šeno borilo v revolucijah l905 in 1917. Zn alc pa v slavni Ok—tobrski revoluciji, Lenin je Vodil svoje ljudstvo? ga hrobrilin vzpodbujal v strqhocni državljanski vojni.3 svojimi hrabri—ni besedami jih je vzpodbujal tudi v prvih težavah obnovitveporušene domovine in graditve novih socialističnih odnosov.
Lenin je bil ustanovitelj Komunistične internociooile, voditeljsvetovnega komunizma in delzvskega razrede vsega sveta.
Po x_rxu ni zgodovina nikoli več zaznamovali tiko genjalnegačloveka osvobodilnega gibanjos kot je bil Lenin. Imel je razumsociolističn ga gibanja, železno, neuklonljivo voljo9 tersmrtno sovristvo do suženjstvo in zatiranja. jegovo ime je po-stalo simbol vseh trpečih, zasužnjenih in izkoriščenih ljudi.
Lenin je znal opaziti veliko in malo nepravilnost in hkratiupoštevati in izkoristiti vsako najniano podrobnost. Znil jesrdito napadati in se umikati, da bi pripravil nov napad. Po-znal ni formul in slepil. Bil je rojen voditelj proletarskearmade.
Mnoge njegove ideje so aktualne še danes in z njimi Še danesresujomo vse probleme v svetu.

V. Kršinnr
M, Veber
SVET SANJ

Svet tihih mirnih
sanj
je bil ubit.
Nekdo,
(njegov obriz poznam)
se je vtiho pilv svet mojih
sanj.
Vem, to ni njiva,ki Vsako pomlad

._
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V P R & 5 & N J A
(Pesem v prozi)
Vrata9 stene, strop in tla — vse preblizu skupej? Sredi izbemize.y petrolejke, ognjišče V kotu! Stene temne7 vse temno; tu—di petrolejka in ognjišče! -

"Kje je ogenj ti v očeh? Te res udarec brez udarci tako močnoje prizadel? Kje misli so nekdanjih jasnih dni?
Kdaj pestila izbe spet bo soba? kdaj bo luč ugasnila, petro-lejka medli saj? Takrat7 ko misli luč bo v noči me vodiln9dame dan ne oslepi?

Nelly
*DREVO SEM . . ,

Drevo sem,ki želi si pticv seiotnih jutrih.Bilkg sreče sem,ki jo veter meje -

v zeleni gladini hrepenenja.S svojimi utrujenimi očmi
se ne odkrijem,ne najdem svoje sreče9ki sem je izgubil v nekem poletju.

l DJNMEGIQ

Bled leži-nad ulicemi.Megle se vl.-ijos sivimi repipo mokrem Psfdltu,
po izpranih pročeljih hiš.Vse se togo odtujavv odvrntni širini.Nebo se je poveznilo ned mesto;s temnimi
rezmršenimi kodripoljublja izpraznjene ulice.

Dušan II. 0

D B C K U

Poslušam tein šumenje dežja me moti.Deček si9
poln nežnosti
in vonja po prvi ljubezni.u



,l'ćl,som Kot V'jth1io1n/-.
iskvonostjo

je zbudilo hladno jutr' ko1iko
—

' Boris 5; je sognil '

jo _ ?e porinil roko. Ko se je
ozračju, je pomolel še nogo, Nato '1

LStekel je v kopalnico in se um31,
n se je lomil po kuhinji,?""Juhc pro110 travnikov

Z en' samim skokom
Dijaki so bili
bon danew vpra

5 pa iz zvoF
rogstni dan —

nes rnistni dan?"

Pouk mu je

« kajti pOVF
rojstni dan! '
sobo mu je ?

i čelo in mu čestitnla,vend?rle niso V5 i dnevi
»smenu"

železni postelji v mrzli7 mrnć'iin je gledilo name dvoje majhnjo?rodiralo le malo svetlobe;neušmiljeno in vztrajno zagrzz
%" mi splazil tudi v srceA Ceiželja. Soba je postajala vec

& —\ 1 . 1Kljati o svojem dona. se Lo GAL ne ;;55 on'crfu



' bo Gus in se
\16 vedno peg

e bi1o, K3 — _elika vežwa V

310.J .11

c; ("
L3_ m z vročo juho?
Po 0 lakoto, sem ji13e' — z odprcimi usti ne a.Stokratne : me zebe v sobi7 Ž V

Šola9 hrana i,drc Pomemn_ naj sezneeb OV in ne3 se Vsek da em Jid0333 3 ni mogoče in 31 0013u' vsak1 Ločen se je pgnirilz ,
'

, " † poču—
hl me je ne?

' "
in dobreto;di me je ra svc3e skriv—

4nskeu Krogu
z bo1ečino
'm drugam,
neumna sem
dciačnosti

GFHCŽM. Šedaj
po Elt3ra3 —

em bi 1ae Še doug?
nveličel"

V tujewl' lahko pemeni don 7
dema 1epn i *

( 4 &; J P3 L1} 1-4



Po sobi tava
cigaretni dim
kot ujet oblak,ki hotel je
neznano kam.

8 P 0 M I H I

Iz tvojih oči
so zleteli
spomini
med nemirne oblake.
Na skalnih pečinah
so pristali,
se vsedli v razpoke,
na bilke
posušenih trav.

Nikdnr se ne vprašaš
kam so odšli ...
Nikdar ne greš
po sledi za njimi ...

Ostali so zapuščeni
ne skalnem otoku.
Tam kličejo pticein bobneče valove
in veter
in oblake.
Tam čakajo tvoje oči.

M. Veber

Tisto popoldne z deževjem je bilo presneto zoprno. Nisem vede—
la več, koj naj počnem. Nazadnje sem se spol ila, da bi lahko
šle k prija-eljici. Nataknilg sem gumijaste škornje, vzela ma—
min dežnik (za vsakdanjo robo je bolj pripraven) in jo mahnila
po blatnih lužah. Z Marijo sva se spravili v njeno sobo in raz—
prava se je začela. Bilo je pač vseeno7 kje začnevas kajti tako
in tako je prišlo vse na vrsto, To pot sva se lotili folklore.
"Včeraj je morala na naši proslavi gostovati folklorna skupina
iz Ljubljane. Pa se spomnišš kako odlično je včasih uspevalo
pri nas?" Samo prikimala sem. Nadaljevalo je: "Zlepa ne dobiš
človeka, ki bi bil pripravljen kaj na novo ustanoviti, Prepri—
čana sem, da interesentov ne bi bilo malo. Mogoče še nasprot—
no."
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"Res je", sem prikimalay "jaz bi bila gotovo med njimi. Veš kej
me zanima? Kako je s Šahovskim krožkom?" *Lagko si misliš. Tako
kot z vsemi. Ne vem, ali smo nezmožni ali pa je kaj drugega.
Brez vzroka se ničesar ne zgodi. V Partizanu je enako. Ni do—

volj sodelovanje. Ampak pevski zbor bi pa že lahko imeli. Res
lepo bi bilo, da bi znali zapeti tudi kakšno nerodno. Toda spra—
viti jih več skupaj in jim.reči, naj redno hodijo na vaje, tega
pa menda nihče ni pripravljen. Pri tem naj ti povem, prepričana
sem, da ni kriva nezmožnost. Kot v začaranem krogu — vedno pri—
,eŠ na isto. Že dolgo časa veš9 se mi mota po glavi, da bi mi—

.dvewsemi poskusili z dremslo sekcijo.'i Začela sen se ji smeja—
vqti, Neumno me je gledalebfi>_j "† "' " ' e uganila, za—

kaj se smejem, kajti rekla sem ji; s'nlag'or optimist/om9 ki hoče—
jo ustvariti iz nič nekaj." Vstele sem in se namenila proti
vratom. 'Poslušij," me je hitro ustavila. JKaj nam potem še
ostane? Kino sedem dni na teden in ples na Novo leto.?7 Nasmeh—
nila sem se in naglo odšla.
Ostanek popoldneve sem lenarila, Kaj naj bi sicer počela? Zve—

lila sem se na posteljo in brez misli opazovala strop. Nekje
za vogalom je hrupno kokodajsele kokoš - kot da bi prva na sve—
tu znesla jajce. Zadovoljiti sem se morala pač s tem, kar je
bilo.

MATT

M. Veber
ODbEL BOM

Odšel bom.
Padel bom
izpred oči
mimoidočih.
Ne bom se več vrnil.
Tam ne bo minoidočihg
ne ptic,ki bi moje besede
raznesle po ulicah
in parkih '

.

stare.; mesta. '

Odšel bom
o
n

izpred *i mimoidočih.

P 1 5 M O

Zdaj veš; sovražim tel
Zeprl bom okno
in spustil zaveso.



Ne bova se več srečevala
na pločniku ' -

najine ulice.
Zdej veš, da te sovražim.

&. Mihevc

Ngs DRAGI DIC

Odločil sem se, da bom o Domu Ivana Cankarja napisal članek
in to, kolikor mogoče z zabavne strani, saj je v domu zelo ma—

lo Zabavnega, pa če začnemo pri čistilkah, končamo pa pri uprav—
niku, ki na letnih konferencah uporablja v svojem govoru samo
številke, ki so njemu prav tako nerazumljive kot nem.

Ze v začetku šolskega leta smo spoznali, da smo postali premič—
ni domski inventar, ker smo se selili iz sobe v sobo kot nomad—
ska plemena. Prve dni me je zelo začudil vzgojni nauk, ki nam
ga je dal vzgojitelj. Ko je 5. septembra stopil v sobo, je &

jal nbj gremo v učilnico. Mi smo ga začudeno vprašali, kaj naj
se učimo, saj je bil to prvi dan pouka, ta pa je o vorilz "Pa
X—lOO romane berite, če že drugega nimate!" Zdi se mi, da itojo
vzgojitelji malo pojma o vzgoji. Sicer pa to ni njihov poklic,
ker skorej še vsi Študirajo. Vprašali smo nekega drugega vzgo—
jitelja, kaj misli o vzgoji v takem domu. Tu nam je v odgovo—
ril, da ni njihova naloga vzgajati nas. Zato predlagam, da
vzgojitelji spremenijo svoj naslov in se od sedaj ,

' *

nujejo varuhi. To ime bi jim seveda precej bolj pr
je njihova naloga, kot opažamo, paziti, da kdo med '

mi ne leži na postelji (sedi lahko}, ker se s tem ;vari odeje,
da kdo ne kadi v nepredpisanih prostorih, da * o ne vodi vio—
line med učno uro, da je dijak v učilnici ob 0
kov ov po omarah, ker se na njih nabira prah bolj : t po osta—
li o eri itd., itd. Vzgojiteljska dolžnos5 je seveda tudi zelo
razširjenit skrbijo za naše zdravje, saj so v A _nici posfr—
beli, da ni bilo muh in komarjev (ni oknih so bilo samo mreže
» brez stekel); to je trajalo okoli dva meseca in je bilo tako
mrzlo, da smo skoraj zmrzovali pod mrzlimi tuši. Pol
bimo v kuhinji dostikrat tako svež kruh, da ti os an
samo skorje ko se ga dotakneš. Pladnji so tudi tako č'l
se na robOVih večkrat pozna, kaj smo jedli prejšnji dan,

(D

(D & d'
.

CD%,) p.,O
*l

O tem bi se dele pisati razprave, toda mislim, da ste dobili
že nekako sliko 0 DICAu,%;M

max

TA NESREČNI TOBAKŠ-

Peljala sem se v vlaku. K meni je prisedel mlad fanta Beseda je
dala besedo in začela sva kramljati. Iz žepa je potegnil ciga—
retno dozo. Ponudil mi je cigareto. Rekla sem: "Hvala, ne ka—
dim."7 Začudil se je in mi je rekel, da je presenečen, ker sem
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odklonila. Začel me je nagovarjati, naj samo malo poizkusim in
naj ne bom tako starokopitna. Rdečioa mi je zalila obraz. Oči—

tek sem sprejela mirnoy toda ostala sem trdosrčna. Odgovorila
sem mu skoraj zadirčnoz "Vi merite inteligenco po kajenju?"
Spreletela me je mrzlica in zanimalo me je, kaj mi bo sedaj re—
kel. Povesil je glavo in se zamislil. Tudi sam je dal cigareto
nazaj in ni kadil. Cez nekaj časa je rekel: *Prav imaš, saj od
kajenja res nimam ničesar. Skušal se bom premagati in ne bom
več kadil. Enkrat sem imel že zasenčena pljuča. Zdravnik mi je
prepovedal Vsako kajenje, a jaz ga nisem poslušal. Mogoče se
mi bolezen spet povrne?" Prišla je postaja in moral je izsto-
piti.jNasmehnil se je in še enkrat obljubil, da ne bo več ka—

dil. Skoda, da ga od takrat nisem več videla. Ali drži obljubo?
Mogoče ...
Povem vam odkritosrčno, da nisem kadila še nikoli in nikjer.
To pa zaradi tega, ker me zelo rada boli glava. Postane mi sla»
bo, če sedim v sobi, kjer se dvigujejo oblaki dima. Tudi pri
nas doma nihče ne kadi. Očeta še nikdar nisem videla, da bi
imel cigareto v ustih. Sprašujem se, zakaj morajo ljudje kadi»
ti in vdihovati ta strupeni plin? Ali ni že dovolj raka na
pljučih? Nekateri so se že spametovali in opustili to "prijet
no" stvar; Drugi pa bodo prepozno prišli do zaključka, da so s*

s kajenjem nakopali bolezen, ki jih bo spremljala do groba? ?)
toči bo prepozno zvoniti. ,

Zato spoštujem_vsakega nekadiloa posebno pa tistega. ki se fi
s trdno voljo in s potrpežljivostjo odrekel vabljivi vabi
tobaku.

Tončka Gubanc

URA V PRVEM RAZREDU

Postati učiteljica mi je že od mladih nog življenski cilja Že

v predšolski dobi sem zbirala okrog sebe kratkokrilno in k;_t—
kohlačno mladino iz vse vasi in jim načelovala kot stroga uči«
teljica. No pretekli teden me je pa naša učiteljica spustila
v prvi razred. Nadomeščala sem jo celo uro, ko je morala po,
uradnih opravkih. Pred mojim odhodom v razred mi je dajala
skrbne napotke, kako naj pazim na disciplino, na svoj odnos do
otrok in še in še..Zdi se mi, da je bilo vsega malo. Učitelji—
ca bi mi v nekaj trenutkih rada razložila vse izkušnje svoje
pedagoške prakse.
Brez posebne zadrege in brez strahu sem stopila v prvi razred,
Kar bo, pa bo! V eni uri me ne bo konec! Učenčki v prevelikih
klopeh so gledali z velikimi očmi in malce negotovo pozdravili:
"Zdravo?" Nova tovarišioa jih je spravila v očitno zadrego.No
mignila sem jim, naj sedejo in pripravijo zvezke za pisanje—
Tiho so pripravili zvezke in pisala.
Ko so bile priprave za pisanje končane, smo se pogovarjali o

sprejemu cicibanov v pionirje, ki so ga doživeli pretekli todfr_
Na moja vprasanja, nerodna in okorno, vsaj zdelo se mi je takt,
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so mi lepo odgovarjalio Pri tem so sstrehi: čeblj li so vprek M kaj s *

pili kako se je Zvone vrtel na odru in
Nisem zašle ustaviti teh m*whoblj€njl prvroza mi je i inily toplo Hei se zozr ?iščem pomoči oo kogarkoli. Otroci pa eose umirili. Drijela sem v roke lredo &

pionirja, pionirsko kspo, ruto, zasharis ane predmete dobro op_zujejo io
to po en avek. Delali so tiho vli kar na stolčke. Poteal sem jih opinila v jeziček, Janez je zokdoljol cl
no bulil v sosed—v zvezek Frakali svinčnikef orvi qvki o Mioi.
napisani. Vid} ' je oouoiiltu>
go. Velelo sem ji, n1j"Pionir mora oridno1čit _* uprej. Sami oriodlično: Vidko je ,

Medtem so n1pisoli noloceskrbno io prav, v kolikor ne zadeva n'
V tem času ni toliko zmojo, >oj jepičlih treh mesecih toliko nauči. lelikeobenem pa pranje preprostih pripovedk.

:; ć
(DCD

.i_.

Ob oknu pa s prokrižanimi rokami ceći Zvonea
Zvone?" ga VpraŠam. "Ne morem, ne znam" :eLzvezek. Napisonih je bilo ne; ' "

"kako pa to, oa bi ne gre?"da je skorej ple šest. Iztok
mu je ponoči oče popu].il †

v

Zdaj so se zooet pogovarj1li o
čih razmerah, o oeurejehem '

Veela sem jim pospraviti in
čebljanje, se se zazrla V liin premišljo &, koliko ur *

pri tem delu. a

L. Mihevc V

25, NOVICMBE? 1965 . ,
"

t in "'

r ko zastava.Št?
(D

(H

Beli konji
jokajo;
Milijonimolče "**:
prebirajočasopise;

1,1

4,_,;nwa—_

A..

-

__.xv—

>.-
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Kitajciišejo
čudne
karikaturen
Krvavi
Dallas
B poševnimi
govori
čudno resnico.
25. november
tisoč d_ev tetotriinšestdeseto ..»

ulicami

8 L O V O

Strmim za galejo srečey
Ki te Od'cšq
S kolni 1 o
in usti oreti maLam v slovo.
Odhajaš;
vem, da se ne bos vrnila.
Zaprl bom oči
in podal roko

l ;1

že gre?" « nekdo Z*vpije
se J svojo klop poskrije._oru stjašno smo divjali,

_sedaJ n_ennrat angelčki" postali.
Ko naš profesor v razred stopi,
že vsok stoji v svoji klopi;
in ko reče strogo; 'Sediž"
nas skrbet začnejo redi ...
Oj strašna7 grozna zgodovina,
"pridi k tabli ti ?larin&
Njo rdečico vso oolije,
rszred pa se iz zags_te zvije.
Zdaj začne se mučne ura,k3 pomeni dil_tatura,
kje so Henri; v boju pali
in kko so TurKi klali. *'

A4

4

€

4

l

3

Veter



V imenu zdravin rezredPr01efor &&
in razred

1Le1& svo jline. Mnogo pzabila. Dnevi ia te
čGZ &e

11 še lepši, Hiša se mi je zd.ela večja 13 svestopala po stezi p1'oti hiši, se mi 1e zdelo. kot da se vračCO orer
Segla &i 39

V enem mese
me.in kako
sem vedno
&je &1 je

premišljujse vr&e&
sončnem hr

V

11 V

sec dn

oje&a
v ro
euéo'ripridno

vedno
le nam otrokom
zgradil trbli domek za

[19 ki
&&.ov,iočb'

,kapKI DOM

&021nke
Lv'c'iiŠC so

'&13 svsj
meeto.1

l DOHC/17.1}

v toplo gn
ko. 12 oči
& spoznala

Silvo Teršek

PQ,
dr»

eo zeleli,bolni demo

družinsie tob-
gem skoraj po—

Končno
zd0v1*so
ulejša. K1

einve p11ngive i&

ezdo. L — &e je že čakala
s &1 pri'bekle selze.
V tuji hiši, 1 o dobra je moja &a—

go ostali do&&či. Radi so && imeli. es, da
pom; Za vsko neprsv lno storjeno deje—žel. nas sle očL in da biijetn ' mučil da 1e

za _ V 1ko oi cokazala hvaležnost.Je PTiJ
boqo ljudje razumeli in 31

etno.
V vasici Peto

1.
. 1 L sboji &: robu gzda ne

&, Iga se bom Vrnila. Šamo tem medejali novih noči,



Vedno se rada vračam donov. L l'ti le'" v kot prijeten
razgovor na veliki kmečki peči v krem ovoji ihq Zunaj sne—

zi in olov bi ostal za vedno samo doma, ! ljenje kaže
' _L

človeku pot nanrej. lea Urbanija

SLOVENBl POEZIJE

Ze je mesec za nami, odkar smo prisostvovali veliki slovesnosti
v ljubljanski Drami. Ob tej priložnoeti bi rada povezala tisto,
kar sem samo občutila.
Bil je leljski večer in kljub temu je bila dvorana nabito pol—

na ljuoi najrazličnejših poklicev in etaroeti. Prišli so? Če bi
slišali in videli poete današnjega časa. Zadovoljna in kar neka—

ko ponosna sem se čutila$ .r je bilo veliko tudi nas vladih.ln
koliko jih je stalo in čakalo zunaj3 da bi morda lahko obili
še kakšno karto. To dokazuje? da 1 tudi današnja mladina smi—

sel za nekaj lepega; Prvi aylarzi so zabučali. ko so pesni
prihajali oder in zasedli prostore. Do konca veče smo

znali vse ui Unike in smo se zbližali z njihovimi staaritvami.
Trinajst jih je bilo= Matej , 7 Božo Vodušek, Tone Seliškar,
Anton Vodnik, Edvard kcobekg Cene Vinotni' - nez Menarty lojze
Krakar, Tone ?avček, Ciril Zlobec, F gor nišai Kajetan ho—

vič in tudi nestor Alojz —ragr , ki je nastala po
aplavzuv je dokazala,.da so l zadovoljni. In kaj mi je
najbolj ugajalo? Vsekakor *

oboko človeško tema-
tiko. Ne samo meni — veer. To bi Mali po dolgotrajnem
plos— ,ju;
Namen društv:
nastopom pri graditvi novega 1 l pa go dali še mnog

več. V današnjem času, ko vei OVTbDO dočivljamoy veli
krat pozabimo na poezije l' n iževnost.
taki večeri pa n 5 za trenute

' da nam pO—'

vedo da smo ljudje in ravno v ,
menbnoet.

Takšnih literarnih večerov m adi doslej *eli pri—
ložnosti Slišati. Ali res ni več toliko čes ; umetni—
ške besede, ki bi nam izpopolnjevala naš ž šaro drc—

bee poezije9 ki bi nam obogatila življenje.
(31Zapustili emo dvorano. Luči s ugaš

_

o _le, prižgale pa so se nam v

srcih 534 le bil res le Veber.
9 3 U

TRŽAŠKI *OTHELLO"

400 let je dolga doba9 dovoli
pa se pozabilo Shakespearovo
še zdaj stojijo v ospredju, in
jih uničila leta; ostale so ne

marsikaj pozabi. ki
eija, katerega dela

«l ibderni čas, niso =
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Zastor se je dvignil. Na deskah "Drame" so se prikazali igralcitržaškega gledalisčau
Othello je> zgljubljen v belo dekle, Odpelje jo skrbnemu očetuter se Z njo poroči. Je dober bojevnik, njegove oči vedno jasnopotrjujejo izgovorjene besede, a prevelika ljubezen do ženeDesdemone ga privede v zločin: usnrti ženo, ki ga ljubil čepravje nedolčznal Dolži jo pre tva. ojo vlogo ljubeče očarljive,preplaŠene in nezadnje obupane žene je odlično prikazala škodaje le, da se njeio življenje tako kmalu konca. lljene smrti jekriv Jagoy ki je urlajen, ; azen, & v bistvu hudoben in po—kvar en; vse sple' ., Hoče najti do Desdemone inunio i 'thella. * žena, ki poznanjegove spletke. ,

Jago je razkrinkan, & mnogo prepozno. Smrt je že zakraljevalanad Othellom.
Tragedija je bila dobro odigrana. Nekoliko je motilo tržaškonarečje .

Zabukovec Jeki

ovBJUMLADOST V

Obširo delo? ki ga je napisal o Kranjeco$ je izšlo leta1962 Bralec z užitkom prebere vsalo vrstico Avtor je lepo iniskreno naslikal svojo mladosmt Prisrčno je onisel želje in sa—nje predšolskega otroka. Povedal je odkrito kakŠen je sam inkakšni so vs ostpli okrog: nje ljegov starejši brat Lojz muje bil vedno vzor. lWreledala sta vse kotičke v "
*

'

vasici Poljani, Ta Yu je povedal več kot starši.sklefala, kako bi . prislužila kruh in kravico,revšoini. "ati je ila pob :
' *bna oče na (ober vzgoji—telj; PiŠetelj je živel v ;, ko je bilo v svetu polno grozotI. svetovne vojne. Trdo Žl ljenje gr je prezgodaj izoblikovalov Č1079k39K kor tudi dr" ljudi v nočvirju ki jih Kranjecopisuje v rizl,'čnih situ Hrepenijo po zelji, po svobo—di, zato zažiga o *

» .Zeli7 se odpravi izŠol zasovraženal
merjuva med
Zdi se mi, ce. velika.
Reman je nepi "g ", * zelo toplo. Jezik je preprost,uporablja s) ' Pisatelj je hote obdržalnekatere glasovne in besed,ne znar3lnosti, ki so jih uporabljaliv tem času v Poljani in njeni okolici madžarski priseljenci.simbolično povzd' lje ooljeneke revev , ki na videz životarijov svoji "od boga in sveta pozabljeni7 močvori. Vsi ti maliljudje so prikazani loboko doživeto, povezani z n,iravo. Kranj—čev roman Mladost v ltčvirju je umetniška izpoved pisateljevegaotroštGV&,ukl zori sredi poljanski močver v revščini in zori zanovo življenje.

Angelca Urbanija



, j, V — anov iz oodcoja dob, ven ar jo je obdelal
t smo †ajeni in kot bi pričakovali, Poglobil se
Ott ni junakov in v njihova revolucionarna nače—

,
— komisarja CLN in konan

klikovala po svojih revolucion
olucionarnih ciljih. Vsak od

s'e kot Dian pravilno.

ta neke brigade,
načelih, ne pa
je zagovarjal

(wq

Načelo komisarja je,
na in je človek le
tavljanja je treba
ne ga bo prax-ta z

mora biti revolucija trdno organizira—
,dstvo za dosego'njenega oilja. Brez obo—
vrejeti zakon boja in se mu podrediti, če

4 brez pridržkov uničil;
Komrndant pa je
pričakoval osvobco_
volucionarne volje,
mora to vsebino žav
zavesti bo zrasla

go več. Od nje jeti, njegove re—
avo vsebino in
njegove moralne

iva disciplina.
Oba sta pozitivna k rakterja, vendar je komandant mnogo bolj hu—
man in demokratičen, ker pričakuje, da bo v revoluciji Ostal
človek človek, ne pa samo slepo orodje vojaške hierarhije. To je
prava pot, da se ustvari revolucionaren in predan kolektiv, da
se ustvari lik pravega revolucionarja.
Problem je opisan realistično, psihološko poglobljeno. Zunanje—
ga dogajanja je zelo malo in že tega pisateljjporabi,_da pod—
crta osnovnoimisel sv0je drame. Delo je pomenona podooa nase
revolucije,

Vera Rožič

GLASBENA DEJAVNOST

'V našem listu je bilo napisanega že precej o športu in o raznih
krožkih, le o glasb ni dejavnosti se ničesar.
Na naši šoli obstojata godalni orkester in godalni kvartet,kjer
sodelujejo dijaki in vseh letnikov. Vaje imamo dvakrat tedensko
po eno uro, kar pa jo za orkester premalo, saj v to uro vklju—
čimo Še uglaševanjo instrumentov, kar pa je zelo zamudno. Do
sedaj smo že kar precej naštudirali in to različne skladbe.lgra—
li smo že na šolali in izvenšolskih proslavah ter menim, da je
orkester popestril program.
Šolski kvartet deluje že več let pod vodstvom prof. OT_CA. Bila
pa je razlika v zasoobi saj nismo imeli čela ne viole, pač pa
le prvo, drugo, tretjo in četrto violino. l prvi javni nastop
je bil v Kamniku v domu invalidne mladine, il smo jim dijakim
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učiteljišča pripravili kratek novoletni program.
Sedanja zsssedba kvartetasl. violina » Slobodan Poljanšek
2. violina — omana Kvartič
viola Janez Kobal
čelo Biserka Oučulović
Kvartet v tej zasedbi obstoja že eno šolsko leto in pol. Erej
so sodelovali že razni drugi člani, ki pa so po končanem šola—
nju zapustili učiteljišče in ravno v tem je težava, kajti so—
razmerno s časom se dviga kvaliteta kvarteta. V kvartetu je
predvsem važna kolektivna igra. Ni dovolj, da vsak posameznik
obvlada svoj part, treba je poslušati. V tem obstoja kolektivna
igra.
Naš kvartet je dosegel že kar lep uspeh, čeJ_pv
šolski kvartet in da se sestaja sanlo dvakrat t

3 vamo, da je
-e s
što
den {o,

Ravno zadnjič, ko smo po uspešni vaji pospravljali instrumente,
je profesor Otič rekel 'Če bioili vsi skuoaj v prvem letniku,bi se kvaliteta kvarteta lahko lorepko dvignila."
Do sedaj smo naštudirali poleg drugih tudi lažzja dela 1. f. Mo-
zarta in Josepha Haydna. Nastopal smo v glavnem na šolskih
proslavah V tej zasedbi bo kvartet obstojal še do konca šol—
skega leta, nato pa dva člana zapuščata zavod. Nastopile bodo
težave. Violinis tov oo ' ' 0 pa bo nnlomestiti čelist—
ko, ker zaenkrat na zavo u nimamo eposobn celinta, ki bi
lahko igral v kvartetu. Upajmo pa, da se bo _ nocoče že prihod—
nje leto — formiral nov kvartet, ki bo po k pliteti celo preka—
šal sedanjega.

Romana kvartič

Konferenca šolske skupnosti je za nami, vendar sodim7 da ne bi
bilo odveč, če bi nekatere najbistvenejše ugotovitve še enkrat
poudarila. slehernemu dijaku našega zavoda naj bo jasno, da
predstavlja šolska skupnost organ samoupravljanja organizacije
ZMS. Kako žgrešeno gledajo na šolsko skupnost tisti dijaki, ki
jo imajo za organ, katerega naloge in dolžnosti so vedno brani—
ti dijaka. Upam, da ste slednjič začutili, da to ni njeno poslanw
stvo. Veseli smo lahko, da nam je uspelo izkopati se iz napačnih
pojmovanj. Dijakom ne sme biti vseeno, kaj se dogaja na šoli.
Učiteljski poklic zahteva vsestran ko razvito socialistično oseb—
nost. Pri pouku dobimo nekaj znanja, še več pa izven njega. Ko_
lektivi so dolžni skrbeti za čimboljši učni uspeh, objektivno
naj odkrivajo vzroke za neuspehe, posredujejo_aj svoje proble—
me predsestvu šolske skupnosti in po potrebi najvišjemu organu
samouprave na zavodu — šolskemu c\boru. Vse premalo je aktivno—
sti med dijaki. Oe si samo discipliniran, se nisi dosti pri—
speval za svoj kolektiv.



Naša šolska {upnost je med drugim tudi sprejela sklep, da 5bo pozanimala za življenje dijakov po internatih, predvsem paji ne bo vseeno kdo sprejema štipendijo in koliko. Ze več letsmo govorili, da se štipendije ne podeljujejo pravilno. Merilaza višino štipendije naj bodo učni uspehi, izvenšolsko delo intudi dijakovo socialno stanje. Fri predsedstvu šolske skupno—sti že obstoja tričlanska komisija, ki bo delala v razčiščeva—nju problemov štipendij in se borila za njihovo p_avilno pode—ljevanje. Nujno je, da se stvari lotimo zelo obj ktivno. wak—teristike in pripombe bodo realno pokazale dijaka—štipendista.
Ker je velika skrb in delo šolske skupnosti za čimboljši učniuspeh, pozivam Vsa kolektive k resnemu tek ovanju med razrediza izboljšanje učnega uspeha. Ostre obsoja o kampanjsko učenje,zaradi katerega pada učni uspeh ob prvi in tretji konferenciin se izboljšuje ob drugi in četrti. Ali se res še sedaj učimole za ocene kot v nižjih razredih osnovne šole$ ali so ti našimotivi višji, kot so učiti se za življenje z željo koristitisebi in družbeni skupnosti? Zavedajmo se, da današnji čas zah—teva vedno več, zahteva aktivne, požrtvovalne, razgledane inkritične ljudi!

& svoje delo,da bi uspešno izpolnjevala svoje postavljene naloč ter da biodkrivala vedno nove probleme in jih reševala. Upa , da ni po—trebno še posebej poudariti, da uspeh ni odvise. 7 od pred—sedstva, ampak od dela slehernega člana šolske si ,nosti « torejod nas vseh.

' :

Zelim, da bi naša šolska skupnost letos nadaljev l
(DACDL/

Helena Oblak

_TELJlsoUPOČITNIW ZVQZA IA Uf

-i poznamo na našem zavodu tudi Počitniškosija sprejema v svoj krog ljubitelje narave
Poleg vseh dejavr
zvezo. Ta organiz—in izletov.
Vsako leto izberemo nekaj primernih izletn 'h točk in jih včim večjem številu obiščemo. Clani PZ pa si vsako leto ogleda—
mo tudi razne tovarne. Tako si je že letos 20 dij kov ogledalotovarno *Rogu, prli letniki pa so bili v Planetai ju. V dec Čsta bila predvide-a še dva izleta in sicer v tovarno čokolaceHJosip Kras" in na Srednji vrh.
Edine težave so v tem, ker si tovarne ogleda nae k
no stoVilo članovy medtem ko se izleta v naravo la
mnogo dijakov.
Letošnji odbor šteje l2 članov, kar je 5
klem letu. foamo Vsi, da bo zmo el skozi
Res pa je tudi to, da letos ni toliko dela kot v preteklem le—tu. Lansko leto je bilo treba napisati in :izdati nove članskeizkaznice. Teh je bilo čez šoo.
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no manj dela.Letos jih bo treba izdati samo novim članom9 zato
Dripravili več iz—Upam, da bomo zaradi manjše zoooslitve lahko

letov in razvedrila,
Pri delu na,m oomaga proiesor Fubad. Včasih nan mora na žalost
vse sam opraviti. Med tremi člani? ki jih letos v odboru ni več,
je oil tudi predsedn't in aktiven član pri veakem delu Mirko
Leoar. Letos šele vidimog da je v preteklem letu res veliko na—
redil7 kajti letos nam prav primankuje. Toda treba se bo priva—
diti tudi na vrzeli in vse bo v redu.

Irena Lotar

Potrebno oovlo/iti_vgq voljein truda.
? sicer dva poma, a vendar o zel_o povezana,

da ju skoraj ne moremo ločiti. Od nekdaj že *ra šport v življe—
nju važno vlogo in tudi v današr. i času je izrek ŽDP ,kV DUB V
ZnQ\VL"TELJŽFU nadvse pomemben. Ne mislim govoriti o zdravstve—
nem pomenu Športa? temveč o tisti smeri9 ,jer se šport goji že
nekako sistematično. Res je; da se zgodii da prevaja včasih ta
sistematičnost v brezglavo dirko za uspehi in vrhunskimi dosež—
ki, to pa ni pravi namen športa. Polee raznih telovadnih dru—
Štev imajontudi ajrazlionejsi zavodi in šole svoja športna
društva. Ta skroijo7 da se a.ladi l,ud_je lahko poleg redne telo—
vadbe ukvarjajo z ostalimi panogami. Tako drustvo imamo tudi mi
na učiteljišču. Ob tem ni se rad nekoliko ustavil.
Vsi vemo, d,a bi bilo nesmisel govoriti, de, Li našem zavodu nima—
mo športnikov. ;portnike amo$ imamo celo najrazličnejše šport—
ne krožke in inealno razd,eljeno četrtkove popoldneve o katerih
pa bi bilo potrebno Še mnogo govoriti. L slin, da je zamisel
idealna in da vsa športna dejavnost zglede na prvi po led prav
taka. Zal pa le nekaj manjka. Bioer ne najvažnejše7 a za pravi—
len razvoj in napredek vendarle pomembno športno društvo. Prav—
zaprev hočem povedati naslednje. Ni dovolj, da tam nekdo vodi
krož k. Mislim, da že sama časovna razvrstitev ne ustreza di—
jakom, saj eo krožki v poznih _ ooldanskih urah tako namenjeni
izključno le Ljubljančano_. Zanima LCC tudi to7 ali se dijaki res
zanima,jo le za košarko, oziroma nekoliko tudi za odbojko? Saj v
četrtkovih spaortnih popoldnevih ne počnemo d,rugega kot to.
ido je kriv; če se mora žrtvovati vedno en in isti dijak, da ko—
likor toliko dobro izvede ta t kmovanja. Kdo nadzira športno
disciplino v telovadnici? Vs to, kar sem sedaj omenil, bi mor—
da lahko šlo brez zastojev, če hi prevzela vodstvo vestna sku-
pina članovšportnega društva. ne enkrat ponavljam; športnike
imamo, možnosti imamo, treba je le vse izkoristiti in tako bomo
lahko še mnogo oolj ponosni na svoje uspehe.

Silvo Teršek
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VODORAVNOz l. glavno mesto Francije; 5. profesor na našem zavo—
du; l2. prevozno sredstvo; 15. evropžki prvak v telovadbig 14.
dva razlicna samoglasnika; 15. 100 m ; 16. osebni zaimek; l7.oseb—
ni zaimek; lB. ime ladje grškega heroja Jazona; 20. veznik;
21. država na Balkanskem polotoku; 2'. NIE; 26. razum; 27, oseb—
ni'zaimek; 28. veznik; 29. l.925. in 5. črka abecede; 50. ton
v glasbi; 5l. avtomobilska oznaka za Trst; 52. glavni števnikz
54. tri črke iz besede jalen; 55. oznaka za motorna kolesa, ki
so narejena v Jugoslaviji; 57. alfabet; 59. beseda. ki nastane
iz besde ENA; 40. ime in začetna črka priimka reporterja pri
RTV Ljubljana; 42. veliko morje; 44. IE 45; kraj na Žitajskem;
47. matematično merilo (cm7 kg, l}3 49. ruda; 50. kraj v Iranu;
5l. simbol za litij; 52. potebščina pri šivanja.
NAVPICNOZ l. pevec popevk; 2. letalo; 5. jožji del zemlje. ki
moli v morje; 4. dva samoglasnika; 5. VE; _. priimek; 7. glavno
mesto Bosne in Hercegovine; 8. 6.9 18. in 8. črka abecede;
9. domača pritrdilnica; lo. naslov filmskega kluba na naši šoli;
ll. svetovni rekorder v skoku v višino; l5. kraj na Venezueli;
l7. isto kot 17. vodoravno; 19. osebni zaimek; 23. kratica za
Gorsko reševalno službo; 25. veznik: 25. ime košarkarja državne
reprezentance Ganeu); 26. izvedeti; 51. morske rib-g 52. veznik;
55. noga pri volku; 54. oblika glagola bitif 56. jezdna žival;
57. medmet; 58.«nalog† 59. angleško žensko ime; 4l. zaliv v
Egejskem morju; 45. tuji različni samoglasniki; 46. osebni za—'
imek; 48. isto kot 27. vodoravno.
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*RESLJEVA'IŽM? glasilo učiteljiščnikov v Ljubljani9 izdaja lite—
rarni krožek na učiteljišču.
Ureja Uredniški odbor
Glavni uredniki FRANC RAVNIKAR

Urednik za poezijo: RMRKO VEBER

Urednik za prozoz IVANKA MATTIAS
Za strokovni del; AHGELCA VRBANJA

Tehnično vodstvoz CVBHKO BERGAhT

Nakladaz EGO iZVOdov, cena 50 din
VI. letnik, 2. Številka
Izdano V januarju 1964.








