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MOJE PEDAGOŠKE SANJE

Tresenetljivo hitro je minila pedagoška praksa meseca februar—
ja v Zireh. Pri meni je stanoval sošolec Peter, prav tako pasta bili na praksi v Zireh tudi najini sošolki. Tako smo bili
kar prijetna družba. Oo delu in v pisanju priprav je čas reshitro minil.
Zirovska šola je precej velika, lepa na zunaj, vendar je še
slabo opremljena. Kljub temu ni bilo težav. Učila sva v 4. in
5. razredu. Sodelovala pa sva tudi v predmetnem pouku v viš—
jih razredih; Peter pri telovadbi, jaz pa pri glasbi.
Najbolj sem se bal, kako me bodo učenci sprejeli, kajti tam je
veliko mojih nekdanjih tovarišev repetentov in seveda tudi pre—
oej "žlahtef. Bilo je kar v reduin zadovoljni smo zapustili
žirovsko šolo, seveda z novimi pedagoškimi izkušnjami. Vendar
le ni bilo vse tako lepo, kot je videti. Koliko težkih trenut—
kov in kriz sem moral prebiti, preden sem stopil v 8. b razred,
naj nam povedo moje pedagoške sanje.
Tisti večer sva se s Petrom odpravila spat kot navadno — ob
11 h. Večer je bil jasen in mrzel — sijala je polna luna. Pre—
mislil sem še enkrat, kako bo drugi dan v 8.b in zaspal.
Ponoči zelo pogosto sanjam. Navadno sanjam zelo nenavadne reči:
kako letam po zraku, nenadoma mi krila odpovedo, pod mano pa
so stene in ostre skale. No, in nekaj podobnega se mi je sa—
njalo tudi tedaj ...
Po zvonjenju se odpravim v 8. b. Vstopim v razred, vendar se
dijaki obnašajo, kot da me ni, kot da me ne vidijo. Kričim,
tolčem z nogo ob tla, nič ne pomaga. Toda, glej ga šmentai Ne—
nadoma se mi zdijo obrazi dijakov tako znani. Saj to so vendar
moji sošolci. Seveda, sošolci iz 8. razreda. Hočem jim vessrečen pleniti nasproti, jim stisniti roko, pokramljati z nji—
mi, toda nenadoma se spomnim. "Ne Bobanž Ti si sedaj njihovučitelj. Pazi, kako se obnašaš, da se ti ne bo maščevalo," Pa
se mi je vseeno maščevalo...
Z ledenomrzlim nasmehom nadaljujem pot do katedra in treščim
nanj dnevnik.
Razred samo za hip utihne, nato pa je zopet, kot da ni bilo ni—
česar. Zdi se mi, kot bi se musica zaganjala v roj razdraženih
Mršenov. Ne pomaga nič. Verjetno me imajo samo za sošolca.
Ko jim pričnem že očitno presedati, planejo nadme ltrije "mul—
ci". Mislim, da so vsi trije že tretjič repetenti in mi pravi—
jo: *Ti si pa danes zelo sitendz Nato me brez besed primejo
za roke in za noge ter me odnesejo iz razreda. Otepam, udarjam
levo, desno, vendar brez uspeha...
Ta hip se ves poten zbudim. Mislim, da me je zgrabil krč...
Nič ni. Skozi okno sije polna luna, v njenem svitu šele čez
čas razločim Petrov obraz, ki ga je luna obsevala z vseh stra—
ni. Bil je zbujen, vendar je gledal nekoliko preplašeno.
"Boban, si ga videl?" me je vprašal.
wVidel kova?" vprašam začudeno.) O 1
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"Pa tistega? ki me je nekajkrat krepko udaril Za vrat! Stavim,
da je še tu v sobi.*Y
Pogledam po sobi. Luna sije skozi okno. Nikogar ni.Tedaj pa se
mi zasvita. Vendar Petru ne povem ničesar. Pomirim ga z bese—
damiz *Zaspi Peter, kaj ne vidiš, da je danes polna luna. Ver—
jetno te je malce ponosila, pa si z glavo butnil ob posteljo."
Peter je pomirjen zaspal, jaz pa sem še nekaj časa bede l. Pre—
mišljeval sem. kako bo v 8. b razredu.
Zjutraj pri zajtr u me je Peter vprašal7 če sem ponoči kaj san—
jal. Opisal sem mu svoje pedagoške sanje. Bil sem pomirjen, da
moje sanje niso imele hujših posledic ter vesel, da so bile to
le — sanje.

Slobodan Poljanšek

DOMOTOZJE
Prezgodnji september
me zbudil je iz sanj
odvedel me iz doma
v kraj nepoznan.
Sprejelo me mesto je
hrupno megleno «
Pri srcu bilo mi je
težko, ledeno ...
Bili so mi tujiobrazi, neznani ...Težko mi živeti bo
v.beli Ljubljani.
A misli so moje
vsak dan med gorami,
saj tam je moj dom
mi moji poznani.

KO k\AHiSLJAM SEBI ...
Večkrat sem se že vprašala, zakaj razmišljam o sebi vedno zve—čer. Mogoče zato, ker je -

* 'rnnjost zelo zamotana.s celo
bolj od najhujše matematike9 s katero se lahko ukvarjam v ju—
tranjih in v dopoldanskih urah; mogoče zato, ker se (ne zave—
dam) nehote zavedam, da čez dan nimam na ..vojem urniku razmiš—
ljanja o sebi.
Probleme, ki mi zastavijo pot najlaže rešim zvečer, četudi me
prikrajšajo za marsikatero uro sladkega spanja. Ležem v poste—>
ljo, vse naokoli je tiho in premišljujem, kako sem preživela
dan, ki se bo zdaj zdaj končal. Nikoli več se ne bo vrnil in
čeprav je tudi ta trajal le štiriindvajset urs ne bom nanj po—
zabila. Enotil je v meni novo sled, ki je jasna in sveža, pri—
jetna ali neprijetna. Z vso pozornostjo podoživljam vse trenut—
ke, ki sem jih doživela čez dan in večkrat jih šele takrat pra—
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vilno razumem, se zavedam njihove vrednosti oziroma nepomembno-
sti. Lepše je? če ležem spat z zadovoljstvom: rneje je moje
iskanje moči za naslednji dan. skoda je le, da je veselih in
srečnih "eznišljenj manj kot težkihy morečil in ubijejočih.
Težko rešuje sama probleme? vendar se mi v, tisto? lir sile—
nem sama, Zdi boljše od tujih nasvetov. Moge e je zaradi teva
v meni troh,ca bahavosti7 vendar se temu ne gorem odreči. Zdi
se mi prav, da delam tako, da najprej poslušam glas svoje duše.
Zavedam se, da se za svoje probleme v raznišljanju veliko bolj
potrudim7 kot pa za probleme? ki tarejo neko drugega. 3 tem
pa ne bi hotela reči, da sem egoist. Ce si svoj svetovalec,
lahko v nesreči očitaš le sebi in ne tistemu, ki ti je hotel
pom/5 ti;
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Cenim pregovori Vsak je svoje sreče kovač, in se po njem tudi
ravnem. '

Milene Svete

NE MARA

Ne maraš Le,ker nisem lepa.
Imam lepe samo
modre oči in usta.
Samo to ti je všeč?
In samo to si si poželeli
Ne maraš me,
a ne jočem!
Hoče me drugi.
On me ljubi in
njega hočem.
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Stopala je po stepi — vzrevnena, v lepi beli obleki. Zibala se
je v lahnem ritmu. Njene lepe noge so varno nesile vitki život
preko gozdnih korenin in koreninic9 ki so preprezale ozko gozd—
no stezice. Na njenem obrazu je lebdel srehljaj. ?remišljala je,
kako lepo ji je z očetom—gozdarjem7'sredi q reve il njenih pre—
bivalcev. Hudo ju je prizadela materina smrt. V stu nista
imela več obstanke. Minka je opravila maturo in ostala doma.
Nekega dne je oče prinesel vesele novico. Dejal ji je; "Ves;
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Minka, sporočili so mi9 da lahko dobim mee
ŠTa je pogledala z žarečimi očmi in mu glanila v
nila mu je: * ng očka, kako em srečna,i

teden sta iuela
je vedela, o_ bo
je najbolj nuj—'

Pričela sta pripravljati prtljago. Nasle
namen zapustiti dom in oditi v gozdove.
vsveži zrak sredi zelenja obema dobro del
no, oče bo prebolel materino smrt.

» .

Dnevi so se vlekli po polževo. 'ink
jateljic in tudi od tete Ane. dne je _a z glavo in ju
hotela prepričati, da ne bosta mogla sredi divjine, To«
da Minka jo je poljubila in ji zatrjevala, da bo dobro gospo—
dinjila in skrbela za očeta.

če že poslovila od pri—

Naslednji dan je prišel po njiju tovornjak in nanj so na
vso prtljago. ba z očetom sta se s solzni1i očmi poslov
doma. šofer je vžgal motor in ju poklical. Etisnili so se v
kabino, še zadnji pogled na hišo in že se brzeli novemu fiv—

ljenju naproti.
Tako je premišljevala Mizka; ko je stopala *o stezi. Zdaj
zadržala dih. Na jasi sr * je s je valil
kosmatih telesc. Medvedk li i
je približala in ju nena
la k sebi. Zivalci sta
ju je in pričela sta ji lizati roke. Tedaj j
Kaj, če pride medvedka in jo v jezi naOGQe? o _

ljubila, ju odložila, nakar sta se zopet pričela igrati.
tela je proti domu, da sporoči očetu veselo novico;
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Skozi drevje se je zalesketala brunasta, rjava koča, S

je uhajal iz dimnika. Odprla je nočna vrata in vstopil_.
majhnem ognjišču je že vrel kotliček z vodo. lz _

ce je vzela vrečko z ajdovo moko. Zasula.je vodo in pok
nec. Kmalu je bilo dovolj kuhano in odlila je vodo" V li
skodele je nadrobila žgance.
Pred hišo so se zaslišali koraki. Vrata so zaškripala i
pil je oče. "Dober dan," je dejal9 "kaj bo dobrega za ko
Minka mu je odgovorila; "Zganci z mlekom? oč . mi Le ve
težko sem te že pričakovala. Moram ti povedat veselo LO

V našem gozdu se je naselila medvedja družina.3 Oče "o jJ

dal. Videl je, kako je srečna. Oči so ji gorele kot pl
"Dobro je to, Minka, spet imava nove varovanoe, Toda pazi s
ljubi otrok, da te medvedka ne bo dobila. Se zvodi; d: je m

vedka v času naraščaja napadalno in hitre jeze. Sedaj pa iitro
jed na mizo! Kar kruli mi že v želodcu.' linka je prijel k
žico z mastjo in zabelila žgance. Nato j i je postavila na be—

lo javorjevo izo. Prinesla je tudi dišeče mleko. Uce je jedel
z velikim tekom. Bila je V! la, saj se je oče v tem easi že

,

mnogo popravil. Po kosilu je l nka pomil »osod09 oče pa je oo—

šel na obhod. S seboj je mislil vzeti tuc lovsko dvooevko.
Minka ga je vsa preplašena vprašala, kaj to pomeni. Oče jo ;
ljubeče pogladil po laseh in ji dejala *Davi sem v gozdu nasel
mrtvo srno v zanki. Našel sem tudi sledi čevljev. Dobro zakl
ni vrata, ko odidem in ne hodi v gozd?"ni

Minka je bila žalostna in prestrasena. Vedela je,; da nista več



sama v gozdu. Tudi za očeta se je bala. Lahko se na kaj hudegapripeti. Štopila je k vratom, jih hitro odpila in pogledalaven. Ko je videla, da je vse mirno. je vrata zaprla in zapahni—la s težkim zapahom. Tudi okna ni pozabila zavrniti. Postaloji je dolgčas. Spomnila se je neke knjige, ki jo je imela shra—njeno v zebojn pod klopjo. Prižgala je petrčlejko in jo poiska—la. Nato je sedla k štedilnikn in pričela brati. Zgodba je bi—la težka in nenadoma je spoznala, da jo je strah. Zdelo se jije, da sliši nekoga hoditi okiog hiše. Skljačila se je od stra—hu in prenehala dihati. {% mudmnjw

IZDAJAT

ano s srebrnim mese—
n; severu so se zgrinjali obla—

Bila je tonla poletna noč. Nebo je bilo ja"
&

\]
cem in mne ni zvezdami. Daleki in počasi polzeli dalje.
Mlad kurir je sedel na mahu pod staro bukvijo. *til se jenekam utrujenega, čeprav je že večkrat najavil so pot kakordanes. Morda je bilo tona vzrok lepota noči.vedel tegai Sedel je mirno kakor okamenel innjega ga je pomirjala. vendar se je ob vsakem nen šahuzdrznil in obrnil, nato pa se je so † umiril. s je nesellvažna sporočila sosednji četi, ki je imela posto nko še Štiriure hoda d leč. Strmel je globoko predse9 kin poleg ' sta. Povedali so mu, da bo vsa n varnost mino,ko bo nree— ko in cesto ter stonil znova v f zd. Brez mislije pogledal v sivo dolino. nato pa—je % ; edal aleč preko do—line v smer, kjer naj bi opravil nalogo.r

jer je tekla reka
» a

Dolgo pot je še imel pred seboj! Vstal je in se počasi napotilv dolino. Jgibal se je kamenja9 ker se je bal, da se mu ne biizpod noo potočil v dolino. Ce se mu je to zgodilo? se je usta—vil in * 'slnškoval. Tako je le počasi napredoval, končno pa smu je skozi vejevje zasvetlikala reka in začul je tiho udarja—nje valov ob skale. Postal je previden. Bolj spodaj ob reki jeplitvina, je vedel. Plazil se je počasi ,_vzeol ob reki in na—sel plitvino. ,

Opazoval je nasprotni breg in ostanke oornšenegs mostu. Nad re—ko je nasip, pokrit z nizkim grmovjem na vrhu ne ja pa je tek—la cesta. Le kakih petdeset metrov vstran je il nemški bun—ker? Videl ga je dobro. z mesečino obsijan ! stresel se jein pogledal v nebo. Po polževo so lezli oblaki proti mesecu.
Ležal je ob bregu in čakal. Vedel je. kako tveg bo njegov ko—rak. Zadrhtel je po vsem telesu in zooj mu je stopil na čelo.Tiudil se je, da bi mislil na kaj drugega, pa mu ni uspelo.Mozgal jo, k 0 bi našel nek drug izhod. Lc česa neki se je se—daj tako bal? S_rti? Da, "* Bil je Še ad in je "azumlji—vo, da se je bal, toda odstopiti ni mogel in ni hotel. Poveriliso in važno nalogo in opravil jo bo v redu. si je zatrjeval.
Ko bi le ne bilo te svetlobe! Skoraj zasovražil je mesec.
Minute so tekle počasi7 strahovito počasi in v bunker'n se ninič premaknilo. "Nemara pa vsi spijof' je pomislil. Tedaj soloh
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ni nevarnosti! Toda to se mu spet ni zdelo verjetno. Bil je
razburjen, še mehko šumenje reke x' je bilo odveč. Zopet je po—
gledal v meseca oblaki so se ga že dotaknili s svojimi robovi,7
ki so bili obrobljeni s srebrom. Se malo in že je mesec utonil
za njimi. Bil je pravi trenutek. Toda on se ai mogel ganiti.
Debele kaplje znoja so mu tekle po obrazu in čutil je njihov
slani okus. e vedno je lahko videl sovražno cev in zazdelo se
mu je celo, da se premika.
Ležal je se nekaj časa; končno se je odločil. Vstal je, se sklo—
nil in zabredel v reko. Občutek mrzle vode ga je zresnil in
kmalu je bil spet popolnoma miren. Počasi, kei za korakom in
sklonjen, je neslišno napredoval. Voda mu je seoala do prsi,
zato je dv nil puško nad glavo. Končno je dosegel breg. Poklek—_
nil je v visoko travo in si nekoliko oddahnil.

Gledal je predse, previdno tipal predse
in se oprijemal trave in vej. Bil je na vrhu. Tedaj pa se
je mesec pet pokazal. Vešcl je; več ne more čakati Bog al se
je na prašno cesto, hkra ti pa začul klic. Us 1 je samo
za trenutek, nato pa spet planil. lz cevi je sinil ovOenj in pe—
kočoa bolečina se mu je zarezala v telo. Omahoil je čez rob
ceste in obležal.

Nato je plezal &

lzdajalski mesec je osvetlil okrvavljeno truplo mlade akurirja.
Florjan

8 L O'V O

Pojdiin ne vrni so več
v kraljestvo nojih prevar.Veter,noseč pepel najine ljubezni,
se je izgubil
mei otožnim ihtenjen trav.
Oprosti,
ne jokej o rožo,usahnila

jih poželenj.
= imni se kdajml&ih. laži?
moreš, ni odpustiš

,;(,G) r:— (D H

Sovr& in veter,ker je bil s te-ooj
in se igral s tvojimi lasmi.
PTGEOJll se je s tvojo želje
in odeel k meni.



Šovražim vecer,kar si ti v ojem
i. kar je ;repoln mojih Sang.
Šovražim vebsriker je bil s teboj.

iv bi bilo
zato je bilo

. . poti, je bilo še
zvezdo. išljev la sem? kaj mi

ignalu je
iva bila v

tako lepo .treba jooli
zračno. _ 9
bo prinegel nori dan9 ŠdSO
" zelena luč. Hitro

trenutki na cilju «
kot pri oknu. To je moje n ; Vb esio. Ue mi je

t skozi okno in opazujem * ' a '

njo, ali pa se stignem v kot
ala Darwinov življenjepis.

ie ustavil in
Skupina

Pri—
so se

. HVozne
tridege—

videz je

Vsako toliko časa so zaječale zavore. V

prišli ao novi potniki. V Jevnici je priblg v &
enajftih šoliijev. Vozijo ge vgak aaa v 05. Šolo
"iilo me je njihovo vooolo r:z 1' " *

_oslavi.
. jo deonel ?_

oez ramo mu je visola usogeoa bor
Gobroiušen človek. Vsi 10 molče

so je pri ' 'lici -

z* ozkih in
Deklici so se tregldala sorr'vodni* in dejalaz
doma. On pa o S&MO stal in
Oči je nelgoljlio priorl in iz
5 'bijogo st.

3

r'bo lOZJbila
Labiralc gubeo
brezobzirno

Vlek se je ponovno ustavil. stopil iz vagon; in
asom zakričal:

v modri uniformi
pred njimi, Na—

'_icom xi Je o ved—
no k to. Vse
na pripomailas

Qšnli v šolo,msr—
z močnim glasom

ne bomo vo—
pOStil ro.eč

oddahnili. Mislili so, da
. w_oda z obili so so. t
moreča tišina Jsi so
po žepih in vsoTC
amon. 3 tihim "m7
ozi]sko karto in C—

? doaeg oozabil
Kaj punčkag †
je dve vzeti celih
otroki "o'o in

rojena v

Cajala
1of ih O' oških lioihoglas

* Po 0
bila vprcša
voonik opros



so ji pritehle solze. Mož pa 3

je udaril ob 3 a in zavpil: "30 lTam se bomo p-Solze so ji Uekle čedažje hitrjcia svoje priim,teljice V tis
' 80,šolke, vseh da *

li o,enar

7Wlatnl
boliKO pov:od 3i sov1aži hv_dobnost in
otroci asozaati nesrarbOS

po ljudeh,moški in
še nisem

fnzoligi,lel nekng
' bodi ncum
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Na Veber

GLAVNI OFM R

šamo profesorja. Do zvonjenja so e tri
minute , smo. ;toli škripljejo in vsi vs
mah, ko zazvoni zvonec.
Glavni oom,or. Komaj odide piofe sor iz razreda,
baba o *oorcu in o po1itiki. Nenadoma se nelido

čem in Vai se spravimo n3,d rod,i,tc1ga z voraša
1ica?"&ed,ibe lj, ves rdeč od jeze? mora ooiskb
1"1 po mc,1ico. Tod,a vgi mrmrajoče odscopi 07 ko

1ico kauh z Jovuu1ioo. VŽŠvprek kTiul/lIaQO
,svoji juozi. ?Jkd,t si k1eca uro

'1on ob oknih. Pri Vsak 01 & F'O magm nj br'
'

. pod okni & ? ta,ko d: soaž.i11
wu1je iz ben las. ' *Vzorni' dijaki o
noo1eo,njo uro. uro imamo namreč
mo i nokacerih ( O: prično ples:,ti V r
if1iši iz zvo lrbere pj 017210 v'7

'"ilju,oljoni P, Boone. V tem
_skg bitka med ,nokatcrimi o

53,405 13 frči iz koti v kot. C

ki od borca do bor1— in jih pr
nič eč kvade. nihčc ši
nemo Snadzljv,je,

To držav1 0
mesto in se lvri č

so
F

bi151,78 [l;iri117 prio 136510
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žomo profesorju7 smo bili Vsi O(d

3
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uč Vsi od ,. do z—dnwe 79—

,odp redovalnioo.
Del aj časa si

reéovalnico.

voj obraz,
Sem si jo želel.

eenoa sem ob tebi,
/ne govorim;
bojim se splašiti srce.Bile & sanje,
& niso več, o

?edaj sem *u ob tebi.
\ gledam te v oči?
vse polno misli imai.
šoliko mesecev?
be nekaj tednov,
morda nekaj dni?

19 nikar...Verjemi, rad te imam,
čeprav je okoli tebe
polno starih senc;tako oi rad eual le eni
Z V

,
T . . .

Daj pri i me,potisni na srce
bo mojo grešno _
ne$ otroško dušo ...

C

; dneva v dan
0 večer

na tvoj smeh,

minabe'iL nikdar bi ne bilo.

,3 jaz še vedno
bi čokal te.
to kot je sedaj ...& mlada si,gaj sama p_

& ' še o'



Ali res Še v v svetu sovraštvrj
Da, žel je t '

tudi črni čl
c3n o0 o kor:isti. TOLLS
h b to so lef želje

Ameriki in še U

žele; da bi v
1Toda črni člo

suženjetva. &

e mu svoboJečlovek v "
ko išče. leda več mn?

Beli ćlovek boš tudi ti spooznal da
meni človek reJna SVOJ:
roko črnemu brauu Y !lfrigi7Beli b at, podaj roko ni,riževe bilke na new'onenin polgih ob
tudi m. i roko n †

*

'

ščino,u kliče glas

ki dela pod.

Takratp kedar si' '
Héali terMir sodvelo v stleta ofezrodi.

Jaz vsai večer
v neročgu tihega Šnomina
iztiskam iz duše svogo srečo in nemir.Jaz vsak večer in jvtrpOijl hiš am in cestki vodijo v orezbrežga
Jaz sem venomer čuječki odbira svoji voli"
v plalceč in krut o
v dušo in srce rjrolag—
In vem; življenje to
in vonj9 ki ga večer pri

v Šir in dalj.Tnal7

*iva
— 0 to vem trdne? globoko —

če to je tif Zivlj je mi zakriva.
Jaz vedno, in 'sa vxv
s pooglede1 V

in smer dni
Jaz večnoy v brezoremi
skozi na pol priprte či
pojem hišam in cestah
ki vodijo v brezkonfen J3n ...

1].B L kot

Jahteva svobodo in enakost.

genemu bratu

ga?

"11?

b

Ta',"UML

TW, 1—Višis

::

odarja;

O (
(v!

,da V lovečanstva? Daj, beli bv
ožin afri

Azigi,'*"eli br:

g

.Hi

"&ZlVC L UOVO
orooi stoletne okovc

ivljenTu.i rumen;
li&lxO ga iz
črni in

poda?
soacen

vVO

ul

LL
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in med na—
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sedim
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svetu
Za.Lži—
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Zone110 se je kladno jutro. " ;la je s svojo no odejo 30—
krivala strehe mestnih hiš. 1oe so bile že †

» in pra7'nePločnik, moker od megle, ?i padala na sivi tlak.
rko je šel to jutro : ' V šolo. Zrl je v tle in mirno 310—

pal "oo pločniku. Gneče 1 ilo in ni nu bilo t*e' 'l' (lm
bo stopil. Zavil je v *'31 sirensko ulico in c **
sto. Komaj je prišel _ 1, ' vločni k7 je na tl*ro'bu ploc. ke, zagledal d' ; 1co. Pobral jo 3
v notranjost. V njej je le † eoejš nja vsota ,

je denarnico nislil o'bdrž ati zase .A premislilnici je bil naslov neke gospe in odnesel jo je
Hiša s št3vilko, ki jo je 15 1, je ete,1e precej ne
Okrog nje je bil lep vrt, jtopil je med gredami 6,0 lie—
oej časa je zvonil in l'o no mu je prišla odpret vis 3Ofspa.Vprašal jo je, če je pris prav; Ko je ta pritrdila; je dejal,da je našel denainico in jo vrača. Gospa je najprej ravilazelo Mrčen obraz, potein me je dejala; "Oh d_e. denarnico je
1' bila služkinje in je sod,ajle ni d,oma. Ali lahko denarnico
izrooim kar je " Veste, od e je na trg. M%Oče se bo "

vrnila. Ne vem? Kako se pL >t >"

Marko ji je izroeil denarni>c rekel da ni nie zato, če slu,ž—
kinje ni, pač pa naj jo 5051? † njegovem imenu lepo pozd_ravi.
rko je odšel ; njim zaprla vrata. \Niti zahva—ile se ni," je ,i Me,rko. »A kaj, saj ć,enarnica nibila njena.* Z lahkim srce; ; %opal po 'oločanu. Izpolnil je

svojo d,olžnost. Zemislje topal in prije 1 do Šole. Pomew
šel se je med dijaki in & mirno potekal .ot vee dni9 le
da je esnes v šoli sedel o eno uro.

& množico.Zato se je zgocla* vračal iz šole. Stopal je hitro
Kar 11186001 IIF/{(WDAO l (lUlŠlG "(l ozdravi in Vpraša če 'C ]

C) ., 7

prinesel ZjLLUIaj d_OKl31'__lCO-

Pritrdi ji5 a vendar se začudi; zakaj ga išče.
Potem pa dekle povzame: HV s, denarnica ni bile last sl
pač pa od gospe, ki ti je prišla odpret. Bila jé moja me
skopa je, zato je rekla; da denarnica ni njenab Prineele'ti nagrado ker si denarnico našel in vrnil."
A Marka je vse to kar piesenetilo. Zakaj mu dehle to Uri
je? ,Denarnnioo je pošteno oddal
Nagrada? Ali jo.je sploh zaslužil, saj je &en%liCO venoei $dur
vrnil.
Ker precej časa je etrmel v dekle. Potem je dejal; 'Meni ni za
nagradofu

sramežljivo POC'lediql mu da nagrado in odide, ne da biDekle ga
kaj rekla. Marko nekŠj č% o llda9 potem odpre in iz ovoj;list. ,Prebere ga: gela oi V le, če bi se se kdaj 01eeaiif
Obrnil se je in stopil za do"? tom. Kmalu jo je d_onitel it jo
poklical. Sklenili sta pri_
boste še srečala. marko jetil gneče.

"1,3stvo in se dogovoril.;. da se ,ei stopal oo ulioi ,Sploh ni ču—

Dora Hrandstetter
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lbjster groze nas tudi tok t ni razočaral. Bili smo zadovolj—ni. Kinematografi so polni. Vsebina filma je po logiki zdrave—ga razuma neverjetna, vendar pa na to medslimo. Verjamemo in šele drv '

da je vse skupaj pravzaprav _želi moderni ameriški svet intizerjev. Hitchokov psse vprašamo, če ni V

kapitalističnem svetu primerov? Vendar moramo ostati lepri domnevah. Igra je bi" in dobra. V čem se je Žitchok seposebno pokazal mojstra? V prvi vrsti odlično razume, kakšnaje gledalčeva psiha. Zadeva v najbol' občutljivi točkif vnu za lastnino. Denar9 ki v odpi torbiei prenaša od kido kadra9 zbudi v gledalcu stran v najbolj preprost scenaDruga mojstrska poteza je v tem? da iz no tekoč; a dogajanjinaenkrat pademo v sredino grozljivega prizora. blove'a takoprisilis da je v nenehni pripravljenosti in napetosti, Tudi osami tehniki filma ) kaj reči; bližinski plan pa je sploh spe—cialiteta } tchoka. nekaj pa smo pozabili. Se vam ne zdi,da je mesanje krvi z vodo malo neokusno?

7 vendar paAli ni v propadajocem

BAZKOŠJE v DRAVI

wljuoezen oo človeka. Prav naVsaka umetnost po svoje _tem področju ima file velit
Mar ni režiser Elia Kazan v ', \:i\ o

%kazal tisto prvo ljubezen; polno sreče in sanj. p'nbolično jeprikazal po stihih pesnika {Ordwortha mladost, oziroma raztoš—je v travi. Ne da se vozabiti ve ljub zni. tanejo za volnonepozabni spomini na vsa lepa invsrečna doživetja. Kako lepaso mladost a leta polna iluziji Gas teče in povrnejo se nikoliveč. In vendar so vtisi9 ki ostanejo za vedno in jih ni * č iz-brisati. Film je slavospev mladi iskreni ljubezni? ki jo zrušinasprotovanje staršev in okolice. Prav to .ta na filmskem platnu prikazala prikupna Deanny in simpatični ut. Gledalec se čtdi, da je ta barvni ameriš i film tako življensko brajen. Ljućje imajo dobro in slabe lastnostiv niso prikazani enostransko,Prikazana je doba,ko ljudje hrepenijo po bogastvu, njihova ni—selnost je malomeščanska in prav tako morala. Osebni interesistaršev glede lastnih otrok in na drugi strani svojeglavostmladega človeka, njegove blodnje in iskanje lastnega obraza,njegovo podrejanje staršem in njegova upornost, vse to je naka-zano in razloženo s splošnimi značilnostli dobe in okolja. Ka—zan zagovarja miselu l*Stibf mladim, da si sami izberejo živ—ljensko pot in srečo. _cen' at in režiservsmi poudarila veli—čino iskrenega čustva in trféiko naSilja. Ceprav sta se Dennyin But tako ljubila, se poroči fant z drugo. Dekle ga potem, kopride iz umobolnice, obišče. Srečanje je bilo veselo, toda psi—hično premalo poglobfjeno. Denny je spoznala malega Buta innjegovo mater. Nekdaj tako ljubljenega Buta je vprašala, če jesrečen, *O tem še ni en raziišljal", je odgovoril mladi mož.



To so Lenny (Natalie 'ood} jo vračala Proou svojih pri—'oja -ljic fe avljala stihe, ki jih LckOČ vprašanav šoli.z ... čeprev nic ne povrne ureUravi,ija cv: - bomo žalov,avéč bomo †I" noč v tem,ostane.
V tem kar nam "0 še?

Qes je, iščimo pogumglej mo v oodočno=ti
_ ,f'u'i'o ALK\

Otroci so C,Obili nov slovensli Srečno Kekec! KritikiLi0 60013 ocenili & otroci 11 odrasli ,alci SO gaeseli SPL:
gala? biioda saj := "* , umetno" ' ' se ob tem3,nov3 v an

bo pokazalo.
dobro in lepo — a vse—

powlooaio po—

slike in Zosedba_vlo' Io precej oni—"prijetna otro ,

{ane celo be'bo *
*

- {o čarovnico*,ota—1' im:9majojo — ' '
ne zdršvila zaoda okol.ico. *odi laoko samo vflllll UP]

sem celo slišala, 6,3 le( ' " -'la dobro od—da jo oila pro} ' ' ' saj jecisLio navadam gjego—Lnj. Lrav za'bo Bilarokom, & Zakaj?
o:,la dobra le Bi jo Želela družbo. Ker':oiskala med, otroki, & tif old p'o tI8,VD'Liu9 Jo jehko vilimo : iojco je le—

eje zelo dobra; & ta

1:3

Ponta?J_udi ta živi in bo(li ro rl .



Žarko Petan: STJLRLSI NAPRODAJ

Vsebina dela samega je nekoliko razočarala _ akovanja. Ven—dar sem bila tudi zadovoljnag da se je pi? elj lotil perečeproblematike ZaU slenih staršev, ki so doeeu-jivi za otrokesamo po telefonu. staršev sploh ne vidilo9 vendar se vse9 karse dogaja s Petrom in s Tanjo7 dogaja zaradi staršev.
Pogrešota 'juno bl. ino7 ljubezni, nasvete. Zato odideta v ve—leblagovnico in L.;ita robota Pepija7 da bi ju nadomeščal, Tamse srečata z uetrežljivim poelovodjem, ki jima ekusa prodatitudi konzerviranega Petra Panaq uvoženo Rdečo ka ico in zame—njati njuna ir q_.

.'*9 toda robot je robot in neuiti stareev. znata t li " ' in Peter in
*o srečo. Kako

o prepusti avtor
a lep načrt za nU » o skupnoje bilo potem ne vemo? kajti \ razmišljangledalčovi domišljiji.

Igra je bila zelo razgibana i: i> ca SUD mperamentnobrez pretiravanja predstavila -ra Tanje špravujem sele? ce j 'e ' ki e *" uivarjaHološko uter liv
z enačbami

. _hi >" ' llm. pripoveduje pravljico. dekleafektirano u.orablja tujke? To je protislovjev otroškem poerednem izražanju najbolj

prosita
, s.tem
isatelj je prav

Poslovodjo je mojstrsko upodobil Branko Tvano† etalih jebila oolicna= nekaj znanih imralskih i oerajeva7Alja ja Stoparjeva9 je in BorisJuha ,iiy & ' je z malo vlošo takoj atije gle—dalcev.
K razvibanosti je mnogo pripomogel tudi plesni vložek » Špan—skega plesa. Cutiti je bilo tudi nekaj eatiričnin bodic na ra—čun togovine; kupcev in tovarn. Otroci so zvedeli od robotanekaj vzgojnih naukov in matematiki majhen problemček.
Scena je bila v prvem in tretjen dšjf' nekol. V. prenatrpana,vendar je uoinkovala S(laan.
Zavidanja'vreden kostum za pustni čas je imel robot Pepi.

dTorej; vsake
vtis? da ni malo. Ob novi slovenski igri Za mladino ,obišisana le za mladino.

Igralci Drame neutrudljivo delajo. Vedno so na programu novadela. lednje eo uvrstili tudi Celo Leona Rruczkowskega "Guber—nator . Zgodbo je pisatelj vzef iz novele Geonida Andrejeva
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Gubernator. Kruczkowski jo v svoji r'tmi LQOIabil še posebnega>igralca » na oovedovaloa.
Guberna'tor je vodja mesta? a se ne zmeni za lačno množico, kiterja kruha in svoje pravice. Dovolj mu je že; da se najpogum—nejši zoerejo na trgu preo nje ovo hišo. To mu je dovolj9 daza_mahne z roočkom. Ta mig aj j, usoden z nedolžnih mož inžena ki so padlipod streli TUDMrHaLOIJG i vejakov. Ta dogo—
dek ne pade v pozabo. Kot rna zlohocna se__oa pi_eganja množicomeščanov in tud_i guoernatorja. T *

\ se hoče izizazati kot možak,ki se ne beji smrti. Sprehaja se po mestu in sprejema pisma,ki mu napovedujejo smrt.
ClGubernator reši iz ječe jetnika, ki e šam podpisal smrtnoobsodbo sfio za to9 da bi n ko ubla i] svoj zločin. Toda mno—žica res encarubijeV misleč$ da je Uuuorveior in ga tako tudipokopljejo. ?ravi gubernator se nato vrne k družini, ci pa ganoče več _prejeti medse.

Igra je bila solidno odi"ra a. Nekoliko preveeč pri_"iljen jebil p'rizor ko pridejo ljuu na obisk h beroatorju. Preti—rano so se vedle tudi gimn.' jke, drugače pa je oila drama resdobra.

flwro ZGODBO V LJUBLJ_\

"Kriminalna z' dha sodi v začetek 3_ , l= *: * mlada slo—venska d amatik _pOstavila na s . so besedeavtorja Kriminalne zgodbe. % 'tem f— * ' _.ćevati Jože Ja—voršek svoje odrsko delo, za kate' z 5 - & 955 Prejel na—grado na celjSKGle festivalu. Tal Lnalno zgodbo tudikritika dobro sprejela.
leto3 je Mestno gledališče lavor&*kovo delo prvič uprizorilo.Pod enim naslovom se skrivata dve
Ce bi ju strogo ločili,bi lahpisatelja Matije Klanoa in nj

ekli: prva_ označuje življenje"ovo trid ;letno delo. Drugapa pripoveduje zgodbo? ki jo pisatelj dan \a dan tako vneto pi—se.
Pisateljeva zamisel ni slaba7 ven!žena in hči ki včasih po3tanetaata že vnaprej njegovo delo. Ci. _ba, tem oolj je zapletena in nemo?Oči. Nato se mu v življenjevrine še Mark Zidar junak njegove ' »dbe. Ta se zeljubi v pi-sateljevo Lčer9 čeprav mu avtor to>a ae dovol' '

precej otežkočata

Mark ne odneha. Hoče prepri=
mu avtor spremeni značaj.usamerja zivljenje - predajazanj. S svojo neposlušnostjo psanje — uniči ga. Nje govo 'trig
v pepel. Mark pa si samurejazivljenje.

človek in najsi Mark sam
čeprav to ni

je, da p'rekine pi—
se je spremenilo

Javoršek nam je začrtal neverjetno(kroni oodelavi verjetna. _xonuwlUS.Lvaril PTT111371: pj SAtClJŠ—
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ljudi? ki Prajšajo čas. ne ,, 36okoli sebe. o delo uniči$ pu v življenje.Javoneek v Flancn Mokaze pisete se ves prenaja delu— toda ; znvede na negravo not7 — « ...

.»,x"; 5 1 "
1 yw\(\y,>w .

;\— df ć†.\J
V

,

nemški pisatelj; naobleme. Glavna oseba vh Koncu je zelo prdi do neke revnioe' z nosti v
(1. je v neki angleškitovne vojne G,om0\

,
_ anjnopravlja V zivčno nvpo!ogb

! e krivca vojne in svojo nesreče v dlOltoži ce lotno d,ruf;bo.
S(U«-lr,

(D

,ljo moralna vprežev d:nužbi.
breHobzirnim presojanjem življenjasv0jih staršev in»Wjem njihovega življenjaEd,vard razdere družino.

noč, ki jo je prestal je končno našel mesto v člo—in začel novo življenje.
h Vera Rozič

z3irka Daneta Zajca je ena izmed najznečilnm"1povojne poezije. Stilno jo uvrščamo v dmOolik: zelo soroščena pravtako metaf01l,amisli mnogo}rateopredmeti, večkrav zahaja v W
, govih peruni je smrt, ki jo izranža v različnihn. Začne s hrepenenjem, toda na Koncu ge vedno srece s



smrtjo in z brezizhodnostjo.
\Iska1 je liubezni in jo končno nasel v smrti, ki je skrbna,polna razumevanje in nežnosti.

To na svoje čelo.Dolgo

nežnosti.
pas takrat ti to čelo odpadlo.(Št leno čelo)

V pomni Gotska okna doživl ]*a propenanje starega sveta.
Bogovi padajo.Zlomljene so strele v čen.

ze l'
Vse je brez ž ti. Prav tako je tUd_i sovražna i.n ne—epoznavna. ' " '; najde piive ljuoezši. že Ji izgubil razumin urce, bi rez čuten na pragu noveego dne. Toda zanj jeostala samo , v lcateri oo našel svoj r.
Pesmi Daneta Zajca so polne tragike. IščeY hrcoeni. Fri vsemtem & osta 3 vedno sem nam s svo o smrt'o ki va bo nekoc le9 , '?našla.

Vera Rožič

je polno razočaranjq čakanga.pot ko! oemafori, ki se 'V'f
njske res je opeval Jmlado,)Di .
čutimo HDGnilzovo odArihosr\družbene probleme. War ni re: vse

, priv to je tako lepo povedal * ,i O'trok.
človek, ki je v olisku ljubeznispočet hoče † svet inTode ' itera i noče, da bi OŽIOK p_ricol na et z atomi

Vendar... Zato 'užive črno vino rožZHPliQ in
Je obrnilevseeno z rije razum in ljubezen do otroka. Jenapred vrati z napisom; špeoialist za ženkze bolezni.

Menart je :atirik in lirik. Lirgke pesmi ni so talio pristne koteatrične. lj?Šove satirične %varitve ZQLJT ' " * 'Vnjih. ljudi 1 , naŠnJi družbi, V pesbi oil n"
roki, z

čuti7 da ljulgiduhovit.

\:

niajo in & klO'oco zn,ienart skromnoet$ 21811102 SVG—'

simboličnim nenlovom Rdeča lu,y
Ž in želja9pod naslovom

_ in nesli zrele 3 pogleda na svet.epigrami. s ke*erii_ pove mareikej
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Upanio, da bo Janez lenaTt še kaj zanimivege_ onazil ii umetni—sko ozneoil. , '

geloa J'roenija

zajena tezde pesmi Dugepljenja je po nje»poli1o groznih rin
nogobno vsebineko temo.
'. Ee ve em takm z13_na teponebno grenko ozieeena. '

je prikazano sjivejši vtis je n
' 3 131361 trpeči

, ju — a vseeno od.por 010uismrtig zani;zebna rost7 ki je (o cianes rodila že te.,čeren cad,
Lotil se tudi satir" \ kot Čop pelina,iz katere\ se ne izb1 '

' goli d_ieeči cvet. V vseh pesmih iz—raža svoje grenko razzoo ra1je. Razočarranje brez solza7 a vendarpolno muk i.n gienkobem
V eni izmed, pesmi omen*', de, se je zanj vl zašelje v Glepo u1ioo, iz e1,e ni izhoda. N'" a zanj —se1 se jeepu_til V' t,no iazočaranj i : '

m nje ne po—mabn nihče.
1, 3'z, ki komaj vo% ke,j je razočara—e pesnik z

0, da mu ne morem , tnje — kaj je solza in 3 je cvet pelina. ne paIOOO\109 čistim, ! čcianim srcem.
0% toda ne odneha. Njegovo delo bo pri—caloy da je bil človek"plemenitim hotenjom in kar je ustve—ril jemvoen v ponos in vegkogr pritegne v razmisljginja o evo—

Utrudilo r— je življoni"

jem las em zivljenja
Tud,i življenje 1]uOM"*a zajčka Gele pesnilovemu življenju kon—kurenco. Za skromno QGS! co bi zajčku n>11v& poo,arila sonce,det ljioo, roso kot bistre in nevesto. je ooo,arila naravepo 1ka za delo? Nič? Niti sonca, Še manj sreče, veselja incvetje.

Irena Kotar

h3ubljena—Centc. "i tem lahlm — celujejo vse šole, kse zanimajo za to. V511 ( 'ay ki se prijavi za tekmovanje, mo—'e izvoliti študijsko } jo7 sestavljeno iz preostavnikovšolske ekipnostii mlem' ga aktiva, profesorskega zbora. Imavrsto nalog:
» kontrolo študijskega u *he ne Šolah in v posameznih razredih;



je rezultatov učnega uspeha v šolskem glasilu9 na
asnin nes; , grafikoniho

— avljanje analize in pošiljanje poročil na OK ZMS in Obk

_Ta poročilanlorajo zajemati odvovore na vprašanjaz učni uspehin sred.nja ocena posamezne konference, pomoč slabim dijakom(ind_ividualno, krožki), uspešnost krožkov in še vrstto drugihstvari.
Že lanipa je nastal problem ob razdelitvi nagrad posameznim;olam. Če bi bile vse šole učiteljišča, ni bilo to lahko. Tako
pa je mnogo različnih šol: &le s teoretičnim in Šole s prak—tičn poukom, vajeniške Šole in podobne, Ta problem so letosrešili ta_ko, d.a so vs o šole razdelili v pet skupin:
l. gimnazije7 šole za vzgojni in učni kader7 umetnostne in ekov

nomeae šole;2. šole za zdravstvene delavce;5. tehnične šole;n
5'
. Šole s praktičnim poukom in administrativne Šoleg
, vajeniške in periodične šole.

7Gala st_pina zase dobi prvo, drugo in tretjo nagrado. le na—grede na_j bi bile stimulacija za na_daljnje učenje in delo našoleh.
Ko že pišem o nagradahnaj poveu _ {ar vecjotno vsi Še ne vest
— da je lansko leto naša šola dobila prvo rado v znes:ku60000 di Ta denar po_ šno razdelili v j*ri "

10000), ki naj bi bile podeljene najooljs i razredom obkoncu Šolskega leta. Takrat bomo uooštevali poleg uspeha tudi??bquObU nagrajenega razreda. Ioudarjam pa, du 3e ue ni uspehine boš upoštevali iz 4. konference a' iz tretje.
Kaj vse se uoošteva pri tekmovanju? Delo krožkov, pogoji zadelo in & vrsto drugih stvari.
DTSgi dijakiž Ne mislimo, da bi se moralo naše delo stimulira—ti. z denarnimi nagradami. Dosti smo že zreli, da vemo, zakajse učimo. Vinko Udir

[LElTUM ZM? IN NJEGOVI SKLEPI

Dne 13. februa.rja 1954 je bil na naši šoli plenum ZMSS ki je? 1?"pad_el precej drugače kot pa smo to pričakovali. Glavni nameplenuma je bil seznaniti dijake, da bodo prizadev in vzgled .ozrecli nagrajeni. Nismo pričakovali, * : 00 In ila tako živa diskusija, ki je obravnavala vpeto pnablnmnv, ti av in na—paky k, He pojavlja_jo pri delu.
Ostre je bilo kritizirano delo mladinskega ? miteja celo od člena koviteja, ki je seznanjen z vsemi težavaii in OVIWdLl kijih ora premagovati mladinfke organizac.ia na naš
Laoalxah se MIC/limo torej nam je vsaka ObijL/ivna j_i'l dobronamerjmitika doorogwš]g. Vsi vemo, da bo potrebo: še mnogo sodelo—
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vanja in medsebOjne pomoči, da bo lahko naše delo poglobljenoin kvalitetnejšea
pasivnost nekat-a

ejo zanimanja in razumevanja zaabo šlo tudi brez njih. Nekdo je
o plašč d_obre organi

smemo ostati. Doge' '0 se iepravilnoeti:nki komiteja so v mrzli mladinsiq.ako, da bi se členom ljubilo prit
, ki jih sprejme le*tna konferenca; ne izvawstavniki ne seznanjajo 5vojih razredov z
nalogami, ki jili kou1ite daje razredom. Mo—
v tem, &; nekateii predse ćlniki krožkovtankov in sami opre_vljejo v5a dela, karni pravilno in jinove dolžno5t. Vsi ti oroblemi, ki jihobravnavala di5 . so nekoliko pretirani. Neprijetno nasje presenetila ' ojava da so dijaki prvih leLnikov prema;'lo obveščeni o drli organizacije in o njenih nalog

_in da Vse premalo 0 za je. To sicer v polni meri ne er'saj so v zečetk* ' lota člani komiteja sodelovali nasestankih v prv in ji1 deli oo*treoneksmerniceY do—kler niso dobil ', da bodo vodstva razredov lahl{o olala na rej bre V Plenum je sprejel sklep, dabomo zopet sode] no_ ovih seetankih, skroeli za kadeiin pregledali del: * adin5ke oreenizaoije po razredih.Du

Gl_vni problem
rin_ dijakov7 k_
izvenšoleko dejm
v diskusiji povdwn
zacije pri čemer
ki jil nirnosobi in niso
na sestanek
jemo. Razred_ni
delom komiteja
goče je nape_ka
sploh ne skliče

e vo
5 češ
l7 da smoazgradili sen*

Plenum je sprejel&brmrhjwwdali priznanješ
tivniv Delamo j
znamo ceni i7
znanje. Us;dije;

\lep? da moramo posvetiti več pozornostiati ze v ed drueim, d5 jin1 bomo 5 trttrudijo pii delu in so tudi drugače al'vioo; v njihovega prizadevnega dela &&
ko dej;mo n.pr. dobremu ooaniYu vse pli.v oomo ulmotevali tudi piri visini Štipen—

Plenim je spro "
denje. Do sel
žeV"_n le
Ali je to
trdno prepričenio
priv tako kot do \

gov oinos do šol!ciji,

a v ve ni primerov odlične in se jerekih kaznih ali neopravičenih izostank_rilo ocene ved_enja? Vsi smo mnenja into ni prav. Ocena bo morala upoštevati,
&, dijakovo vedenje, poleg t— a pa še QJ*sošolcev in do dela v mladinski organiZf

Sestanek †

odkrito pomenijo ,udje odpravili razl*Škoda, da se te_tako majhna;

keko koristno in prav je da se mladinci
€b037 ker bomo tako najlaže in najnitre*ravilnosti, ki se še pojavljajo. — Sa;eda tiko malo dijakov in d_a je udeležba

Krautberger
501:-J 1311 , 55111013

Na Jesenicah s f"1oimeli umetnega d dreali že od .leta 1958, toda takrat n*iv
oa in 50 se drsali na naravnih lediščirDrseli so se le :: ' bogat? družin, revnejsi pa so jih S&Ppoželjivo rrledali lu pa tudi ti pričeli z drsanjem. N8*ravna ledisoa so 5:1 ci delali sami na sedanjem nogometnem
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