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nih izpitih, Eružba ne r samc

dijak. Naša želja je
dobili za to potrebna
vanja pa jc pouda
stavljajo. Proio cr

**xxun dijaki pa c3e3o lahkq 27:80!
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tistih, ki tuwi aktiveo
že znano grcjc
ti jo
janju

turnih? pa
da mslo



u_mu lijnV; ki ne ve ,j ;L gla cheti moramog

da jo tudi pamemkno z, szf s? v kar je bilo
umetniško zapisunegr_)
pačncm mišljunju bi \\Vl

najbroj treba se—

znaniti s prctrkliJš:.7 ?mtg šel: s leStch Če

pa &&s zanin l
sateljev9 ph fc, da na našem krožku ob—

vravnavamo mnsgo ,20 seznanjamo s knjiž-
nimi novostmiO Upoš1331,' lo kritiko tistihg ki
nam bOdČ s svcjo aktiTzicth začrtali nove « boljše
smernicea
a..—«___ l,»

OB OSMIH ZVQUT

Tokrbt bo zvonila in {& bom «mw klop. Obstati bom

* (ali se L .om rog samo ob—

vr niprwmw Aj"gn0"\_

'annitc..;g" Stavki ac prorivajo,
'POVCZUŠOJU» beaflJajOu Od nekod slišim qurco ure.

39 udgrllo trikra+v Yoliko jé do osmih?

?otegni _ x "w: veto izpod odcjc, da proštcjcm, ko—

liKo_1_ Ž, Gsxr,n 1,b, Pcf ur iu ;vonjlo bon Obstam

la bom pvwl chfšg.yq ":c&iic Otroci! Danes se bomo

učili pitaj T(Qilj ižgcm luč; Zdaj bi&)3

lahko pngl\*†" wa n,;, & ne buma S*ijom kazarcc vodo=

Kao Vrata omare škrlpljc-
30. Pripravn Lu i nad zvezki in knjiga i;
Nočem se ju _ nqs_j V ljo. "Otrom

&? thčc? Nihče?!" Kaj najci? koliko
.. vw w - "vw—vnLu p 5,_ lvl) oblivu me kurja polt. Ver-staaiw? I

jetno bom ; r7frf .130 7 zvonlxu spet udarja

ura. NOČLL c5 :*'*w Bližam cr wri vvnnenja in vse—
\
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eno je, koliko je ursa Zvonilo bo in togo prav goto-
vo ne morem spremeniti" Ura na omarici tiktaka kot
peklenski stroj. Njen fosforni Lszslcc niti za hip ne
Obs tone; pomika so proti zvonjenju o Kaže, da sem do
skrajnosti nespococnam Toliko jih je že prostslo isto
preizkušnjo( Avtomatična selekcija v življenju. Slab-
ši ostanemo» Pravo Vsi ne moremo naprej, & zakaj rav-
no jaz nea stala bom v razredu, Moron otroke pripra—
lviti do tega, da bodo znsli odgovarjatic "Zdaj bomo

rešili uporabno nelogo?" Kaj naj storim; če mi bo o-
stal še še 5 do zvonjcrjo? Povedala jim bom pravlji—
co. Ampak pravljice ne moremŠ saj bo ura računstva.
Zdaj je večkrat udsrilc v zvonikuo Kmalu bo jutro
in ob osmih bo zvonilo6 Bolijo me očio Bolje bo? da
še zaspima

ATOMSKI VEK

svitu reklam Bleaela jo, bledols
'z imeni zvezd s plitrng da nam ostalo je teme.
v ognju raket
z_astronath
počasi bledols je sreča& za jekleno stenee

v Ljudje& ki kričo, \

V mrežah zelezag betonu ko jih zemlju požirao
v umetni svetlobi
zgubila je svojo lepota. Trenutek!

Nikjer ni človokaD
3.59 mr tw'c sten
in strah —

in sireno,
To je zapuščina
atomskega veka.

Janez



BREZ NASLOVA

Molče sem iskal svoje sreče
med ovenelim listjem jesenskih dreves,
v pomladnem dežju
in peljubu mlade ljubezni.

Veter je pgenešel
Pošiljal je svoje darove,

")toda vse je šle mige mene m\
(

ne da bi vedel? ne da bi slutil a.e

CIKLUS TREFUTKOV

Bežim. Bežim pred leweLe resnice, pred m

mi, pred spcwini ZW pred 9: L'J"J"f**e. Ne morem ube-
žati. Sprijazniti se moram s te neuc"",liive množice.
'Besnice je malo. Vklénjena je'v zeleri krog laži. La—

ži mi kot zelena mrena prekrivajo nii. Sporini prodi—
rajo skozi in obstajajo pred menoj ge_ in predrzni.
Med njimi poplcseveje iluzije in uhajajo tudi ne dru—
go stran zelene mrcn', Nekje v kotu očesa sedi pajek,
ki je spredel zelene mrene? Sedi in je pripravljen
nadaljevati delo v imenu hočešnesti eoa

Trgem zeleno mrene in nečem več beékbi,
z odurnim pajkeia Zdej 5

13. F") S'lene slinea Spe
je so se rezbcšsleq

*Gledsm in me j; s;:eh— K

v svojem CgOiZmlvaZŽbll ne

"Pridi, naučil to bem streliiči zf' fno p ške?"
.:Z burne u.

molil ji je puškea Ke je
(neiexin -:eem se ne je priklišelna Pe-

. _. J_hv.D'čh u:, ei preimet? se
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se ji roke nekoliko um1rile. Nemo mu je sledila pestezi, Trde je oprijemelt jufko, da so je belcličlenki. ,

/Sonce je bilo zelo dalm S svojimi blediii zsrki je
vpijale neresnične vodo. Čudno zelenje, čis to neres—
nično, se jo umikale pre&njenimi nogenmi. Hitels
Akaer člevek v sanjah, ki nikemor ne pride. Edina res—
ničnest, ki se je sprelninjala skoraj v fizičnq obču—
"tljiveét, je bila njegove rdeča srajca. Vso drugo jefbledelo. Zenice so ji bilo polne rdeče barve, spre—
minjajočc se v vroč plamen. Čutila je, kako ji plameniebjemaje ramena, kako se neke
je nad njo. stisnila jc ečci, polne rdeče bervé._

mejane ustnice sklanja—

Odmaknila se je. Slepa, trepetnjoča, DMCDluSCnu,VZD-
čudena in neizmerno srečna. Prsti se 31 ctipali vlaž-

*_ne ustnice,'vreče kot barve v njenih očeh. Počasi se
je vrača & v otipljivi svet zelenih vej, belega sonce
†in vode. " *

Ljubim lepote. Ljubim vse., kcr naredi človeku življe—
nje lepše. Ljubim narave, živeli (pm ebne ptice). Lju—
bim čuteče ljudi in lepe stvei, ki jih je ustvaril
človek. Ljubim ljubezen — poleg umetnosti.

Mattia?

ODBOJ

Bojiš se moje golota Odidem in si poi V

pa mi ponujaš sveje. in se vrnem
in zopet jočes.

sčem drugo

Kadar ti rečem:
Ne marmn!
Tedaj jočeš.

Tudi takrat ko zaspim
jočeš.

Veber



SMRT

Ko bom umiral,
mi prižgite barvaste svečo!

In ko umrem,
spustite goloba.

Okna zaprite,
ko umrem
in obraz mi pokrijte z rokami.

Tedaj me zabijte.
Šele takrat bom

pepelnoma. pOpOLnome*

mitov; Veber

ROMANTIČNA UTRINKA

Sonce se je nagibalo k zatonu in s poslednjimi-trud—
nimi žarki božalo krošnje dreves; "Hanilo do zeepaner
vevežičke, pozdravilo piička v letu in se izgubilo
med poljskim ovetjem.

Elze je sedela v travi ob zapuščenem jezeru in epsZOe
vala ples kačjih pastirjev nad vodo. Sonce je tudi
njoj namenilo topel žarek, ki jo je pobožel po lesen
in ji zdrknil po obrazu. Obrnila je lice proti sqhću
in zamižala. V mislih je začela sodoživljati dogodek,
ki je mnogo pomenil v njenem mladem dekliškem življe—
nju. Rada bi doživele še enkrat, pa čeprav le košček
tistega veselje, in zopet bi bila srečna.

Takrat, ko je šla z Borisom k ribniku, je bil prav
tako lep poletni dan. Oh, če samo pomisli, kako je
bilo takrat vesele! Samo smejala bi se in želela je
zaplesati čez travnike brez konca,
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Boris se je smejal,†ej njcni pIF'GlIGNOliuoh ti raz—
posajenka tii" ji je rekel in jo pocukal za lase_.Nato_ _

sta sedla v travo in Boris je položil soJo glavo v ;

njene dlanio Nekaj časa sta se opozovola in bilo sta *

smešna v svoji ljubeznic Tokrat ji je Boris nabral
velik šopek poljskih marJetio in Elza je bila najsreč—
nejše dekloi
Toda kmalu so je približal /as odhoda in Boris jo mo-
ral v Ljuleono v šolo: Elza so je odhoda oalo, todo
na tihem jo upala, da ji OF '

bo pozabilo
5.1 1—7B {34 ") je ne

Težko je pričakovalo vodko piomo in mšolil" vonj. TO—
da tisto česar se je bala, je prišloi Pisma so pri—
hajala vse bolj poredko in kozono pronoinzlac

Zdaj je Elza spoznala, da je njeno mosto † Borisovem
srcu zasedlo drugo dekleo Morda ?
dekle za roko in ji govori? do
poprej govoril njejo

Elza je povesila glavo iz oči pa so jiporivrolc solze.

Ko je tisto jutro pogijolo zajca svojimi
toplimi žarki naravo pod sabo. jo "} veji
vzovotol rvi cvcte Do7 to "e bil znak} 'o rišla. , J P
v deželo pravo—pomlodp

Povsod so so odpirali cvetovi, "aliki in majhni, be-
li, rdeči, pisani, pribr011čalo so čebele in prebudili
so so metulji tor se zazi goli v lahkotncm plesu» To—
da ne samo na travniku med cvotjcmn tudi v gozdu jo
zakraljevalo pomlado Piowujtt» so se začeli vai zim—
ski zasponci in hiteli po gozdu, & pcslrbi jo za svo—
jo ločno trobvščkoe

Tom za travnikom in za—gozdom pa stoji stara voha, mi—



_enake,5No vem, če bi rasle

call-—

mo katere se vije potoček in čezenj pelje erve
Tjakaj je pripeljalmlad študent svoje dekle, Sedlasta na brv in on ji je zečel v zmedenih besedah pri—povedovati tisto, kar ji je mislil povedaui že dolgo,pa si ni upal, misleč_ da bi ga napak razumela,
"Veš Vere, če bi bil slikfr , bi to paeljo1 s sebojna kraj, kjer je narava najlepše.n Posadil bi že medcvetje in slikal, slikoml Slikalbi bila **ko lopagde bi jo občudoval ves svet In če bi bil pesnik, biti zazžvrgolel o ljubezni Kot slavček na veji. Ker panisem ne slikar in ne po sniik, ampak le ubogi študent,ti ne morem posvotiri drugega kot svojo ljube
"O Iztok to so lepe bcse
in nikoli jih ne bom poza

to zaupalao Toda zdaj je pNe vem, morde je res nekoliko
ladg"

Pogledale ga je s svojimi odkrštosrčnb
daj je opazila, kuko se je v njegoxjh o &žarek veselja in srcčcc Še sama ni vedela kdfj se jenašla njena roke v njegovih dl1nen) Ne?/',"n ;61jub jepomenil trdno prijat eljstvob
Odšla sta po isti po†i drže se za roke? ne in biozrla. Nad potokom pa se
re vrba. Zdelo se je, kot
je dolgo veje. Morda z1roei
vala nežnemu pomenkn; "li pa se jejem ptičjega pare ki
nih dolgih vejah)



ŽIVIMO

V grmadah ljubezni.
Živimo
v morju sovraštva.

Živimo

V prsih nosimo ogenj,
Sebe in druge
upepeljame z njim.

s srčnim šepetom konce.

TEBI

Klečim
v temni katedrali.
Nočem prižgati luči
in ubiti svetlobe
v tvojih očeh.
Naj mečejo žarke
po hladnih tleh.
Poljubljel jih bom
z zadnjim upom laži.

USODA

V skodelici kave
sem videle
psa."
Njegove glava
je črna;
to pomeni zvesteče

Veter

Klečim in molim.,
Moje molitev se zgublja
v praznih klopeh.
Ne bom ti pogledal ? oči.
sklonil se bom pred resnico.
Nato bom pepil svoje solze
iz pekočega keliha,
te preklel
in odšel z vetrom.

Veter

Hočem verjeti,.
čisto verjeti -
ali vsaj malo.
Ne,
ne morem.
Natoči mi še
*** ""9"V3 bo izginila.
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NAJSVETLEJŠA LUČ JE CILJ

Že zopet je večor_legel na zemljo. Duša je slonela.
'pri oknu in Opazovala neko luč v daljavi, in razmi—
šljala ob njej svoje misli. Temni oblaki so se pro-
gasto vlekli po nebu. Budili so v njeni notranjosti
hrepenenje, ki bo pokazalo sedanjost.
Spomnila se je na klop, pod velikanom — kostanjem,
kjer je z očetom kramljala o bodočnosti. Oče ji je
vlival vedno novih upov. To so bili najlepši trenut—
ki njenega mladega življenja.
Prepočasi so tekla njenega šolanja. Oče se jo je neveš;
ličal vzdrževati še naprej. Čeprav mu je bila hči, se
je zamislil, da bi bilo le lepše, ko ji ne bi bilo tre—
ba dajati mesečnih obrokov. Zato je postal grob in
mrk. Njegove oči so postale temne in neprijazne, Kadar
ji je vrnil nasmeh ali prijazno besede, je to storil
le zaradi videza. Ostala je sama. Spremenila se je.
Oklenila se je svoje matere še močneje. Njene oči so
bile še polne upanja, da se bo očetova ljubezen še ob—

novila. Toda tega upanja mu ni hotela kazati, kajti imo-
la je trdno voljo in njeno srce je bilo uporne. Zdaj,
'je šele spoznala resnični svet: Spoznala se je s trp—x
kostjo življenja, z nemočjo uboge deklice. Njene želje
so se izpolnile, ko je stopila z izkazom o opravljeni
maturi pred očeta rekoč: "Bilo je težko, toda po vseh
naporih in težavah sem vendar zmagala. Ostala sem čista,
in pridobila sem si znanje — zdaj pa ves svet! Da,
spet bodo nove težave in novo hrepenenje po sreči!"
Sedlo je za mizo in si prižgala luč. Vas je bila že
tiha in mirna, zanjo pa so se začeli trenutki novega
'življenja.

Duša



SANJE

um KotuNemo strmim skezi napoi zastrbo okno; V des
okvira se priprćvlje pajek ne veliko delo; Večer spu—
šča svojo ohlapno zavese med &revjep kateremu se golo:
vejevje leskeče še v poslednjih žarkih večernega sonca.

Veter se lahko poigrave z rjaviwi listi dreves. Jesen
razdaja svoje poslednje xare gozčuo Izmed eba'vsnih
krošenj dreves se Visoke dv gaja konjice smrekovih
vrhov » temno zeleniwa '

>:TGJ'LŽO/IGJ.CVL3 0.3 L ,V 'O 'Č'Llw'j "3. 3531.3;5 i'l'CquklOSbgD
.L

1u

se Urge in iz nje se etke spomini.

nn »— qnhr
jem korake? ki mi jih
stjsg Na nebu se—vzyen'

4._«,,;am in stepam » ne mislim † za; ?*x i; —*'i p
Vtapljem se v preteklnst, ? priheanjesr, le se nd
meimučio Zeperna mi je miselg da sem 53136 Na gen Ze
zimski Ve* je odnesel moje zadnje spf !

še vedno
pa me misli žeheje k njemu « samo

mrak se'j' že pOpOlnCKS &;

se okrenem in hočem preti semethemn; peas nu domua

"Trenutek peče !" se nemo zgane glas pred menoj.
Široko rezpton ečžo iv vidim? Dz? saj to je en.
Vrnil se je, ali je

Neno stvxiva drug v vn Nimam bes: ; da bi sire—
ilv v» ;.gv 1 se mi široke razprtee

"Premaslil sem si! Spoznal sem resnico, Obžalujem
tisto vzdušje v zatohli sobi. Obžalujem vse, kar je
bilo nevrećno ljubeZni. Pozni & na tisti zimski vo—

čer ob zaku; *i peči. Oprosti Mia in vrni se mi, drs—
ga!"
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Kot pesem so mi zvenele njegove besede. Ali je res
mogoče, da zrem zopet njegove veliko rjave oči? Ali
je mogoče; da me vabi s seboj v pozabo tistega stru—
penega zimskega večera — večera žalostnega slovesa.
Kot nema in gluha sem naslonila svojo težko glave na
njegove prsi in tiho zaihtola od sreče;
Tedaj sem začutila solze na licih. Zdramila sem sein zagledala pred seboj okno, na katerem je že po—čivala noč in pajek je spletel že veliko mrežo, mre—
žo spominov. Vrnila sem se v resnični svet in spoznala
kruto resnico razočaranja, ki še ni prešlo.

VEČER
_

NOČ

Na skrajni črti 5 Na straži postajam
"obzorja v temnih nočeh.
iščejo zarje -—_____________
svoj zaton.
Mesec je svetel Glas je zamrl,

. in balkoni so odprti. korakPodhitcl.
Pod mano

_ Megla nad reko
(sedim na balkonu) plazeče prihaja
nekdo jé limone s kamna na kamen
in meče lupine v noč. , iz vode v noč.

Veber * Veber

PREPROSTE REČI
\

Skozi odprto okno so v sobo prileteli majhni kamen— .

čki. Sedela jo pri pisalni mizi in pripravljala knji—
ge za naslednji dan. Zopet so prileteli kamenčki. Ob-
1—1 .:, .:.. __1V
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in pogledala skozi okno. Noč je bila temna in na ne—
buni bilo svetlih zvezd. Pod oknom je stala človeška,
postava. V meglenih obrisih je razločila moško postav,
vo. "Dober večer Vesna," je začulo dekle pritajen pa»
zdrav. Še bolj mečno se je nagnila, da bi razločilg,
kdo je. Nič ni ugotovila, zato je malce začudeno in
z negotovim glasom odzrevila. Okno je bilo visoko, a
je vseeno slišala šepetajoč glas, ki se je čudil, da
ga ne pozne.

Skoraj vsak večer so prileteli kamenčki. Vesna je po
pozdravu spoznala svojega Lojzeta. Da ta moški ni on,
to je dobro vedela. Tudi stal ni na pravem mestu. Ne,
nihče jo ne more prevarati, čeprav je tako temna noč.
slišale je šepetanje podobnih besed, ki jih je take)
nežno govoril Lojze ob svetlih več;:ib, qpreletela jo
je groza. Najrejši bi zaprla okno in se skrila pod
odejo, toda hotele je vedeti, kdo je in kaj hoče. V

tistem trenutku je spoznala Lojzetovega prijatelja.
Začudeno ga je Vprašala kaj želi. To pa se je samo
smejal in rekel, da ni vedel, da tako dobro pozna
Lojzeta. rudi on bi rad imel tako dekle. Bil je krep-
ko razočaran nad svojo Vido, ko se je vrnila z morja
z drugim fantom.

Malo sta še poklepetala in kmalu je prišel Lojze. Ze—
lo se je začudil, ko je videl Jožeta pod Vesninim e-
knom. Stisnilo ga je. Ni mogel razumetiy kaj le išče
tod okrog. Jože pa se je smejal in krepko stisnil pri-
jatelja in mu dejal; "To tvojo deklico pa res ne bi
mogel prevarati.' Tudi v najtcnnojši noči te prepozna.
Lahko si srečen. Sedaj *rcpuščam besedo tebi. Lahko
noč!" S počasnini koraki je odšel v temni noči po ste—
zi, posuti z belim peskom. ojze in Vesna pa sta nemo
strmela v smer od koder so se čule stopinje razočara—
nega Jožetao '

Prvi je spregovoril Lojze. Želel je vedeti, kaj je
iskal Jože. Vesna mu je povedal: vse od začetka do
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konec. Bila je zelo dobre volje, čeprav je je že ma—
lo zoblo. Lojze ji je razodel, da mu je Jože nekoč
dejal, da mu jo Vesne všeč in da bi rad govoril z nje.
Vesne pa je skoraj osremočene dejala: "Sej ljuBim
vendar tebey kako naj potem menjam svoja čustta. JO—
že ni je lahko samo dober prijatelj." Sedaj je tudi
Lojze-postal dobre volje. S smehom ne ustih sta se
pogovarjala, koj je bilo čez dan v šoli in v službi.
Tako rada bi bila drug on drugem, toda Vesne—ni smela
po osmi uri zvečer iz hiše. Vedno sta skušale razu—
meti drug drugega. Srečne sta bilo, če sta se lahko
pogovarjala. Vedno je tako hitro minil čaš. Obe sreč—
na in vesele sta se pozdravile. Lejze je odhitel do—
mov.'Vesna je še nekaj čase gleiale v nebo, kjer so
je izza oblakov prisvetlikala luna. Pri srce je je
od radosti nekej stiskelo. Bila je mlada in srečne.
Ljubila'je fanta, ki je bil lepe in poštene ljubezni'vreden. Tudi to jo je ljubil, kot še nobene druge.

,
Take go_tsak večer zegrnila zavese, in še enkrat po-

* [gledale urnik. Za naslednji dan je imela napisano
imaloge, tudi pripravljene'je bila za vse predmete..
Legla je s smehom na ustih, polna sreče in pričakov
vanje naslednjega dne, in mirno zaspala.
Reda je hodila v šole in se tudi pridno učile. Tako
rada bi dokončala šolo in postala učiteljica in žena.
Delala bi in živela za ljudi, ki bi jo osrečevali in
zato bi tudi ona z njimi Jolile evčjc Srečo—in vese—
lje. Ž'

—

,_ . UHAN
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ZAPUŠČENOST

Sivo morje Puščoben dež
monotono udarje prši čez mrtvo pustinjo,
ob skalno obalo zapuščeni galebi
zavito v megli. leno plahutajo

čez pusto obalo,
kakor bi se bali spremeniti
enoličnost življenje.

Magde

EN DAN MOJEGA ŽIVLJENJA

Letos so se mi počitnice razdelile pričakovano v dva

ostro ločena dela. Prvi je bil nad vse prijeten in
se ga rada spominjam. Drugi pa ... Nanj skušam po-
zabiti in upam, da mi bo uspele.

Prvi julij je bil uveden dan v doživetja, ki sem si
jih nadvse želela. Prijavila sem se v 5.LMDB, ki je
odšla na delo v Belo krajino — Gradac, kjer naj bi
delala na odseku ceste Metlika —_Črnomelj. S prvim
brigadinskim pozdravom HOO—RUK, ki smo ga izrekli»—» nw»w« M_M _

že na vlaku, smo pravzaprav povedali vse. Dnevi so

bili nadvse prijetni. V živem spominu pa mi bo esto—

lo neko vroče julijsko popoldne.

Ob 14 uri je bil zbor. Na vrsti je bilo kopanje. Bri—

gadir Jani, ki je stal v naši drugi četi, je s svojim
prosečim pogledom izpričeval svojo željo. Bil je kaz—

novan zaradi kršitve brigadnega reda. Ker se je kopal
v Lahinji, kjer smo so smeli le umivati, ni smel z

nami na Kolpo. Pa se je vseeno oglasil: "Tovariš ko-
mandant, ali smem z vami?"

"Ne", je kakor udarec padel oster oogovor. Ni več u—

govarjal, povesil je pogled, Ni slutil, da se bo zvo—

čer izkazal in stopil pred zbor zaradi lepega in ju—

naškega dejanja. Ko smo se vrnili s kepanja je zavr—
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šole:"Joni je rešil dve življenji cono"

v"Kje? Kdaj? Sem?" se se slišole vprosanje. in teli smo,
da bi ga čimprej našli. Kot nalašč našega vrlega june—
ke ni bilo nikjer. Komandant je sklical zbor, To pot
z drugačnim glesomc Zvok kom nd :c;eve piščali je bil
pepelnoma irugečen; le kako se je vse spremenilo. Kot
bi trenil, smo stali skupej. Vendar pc olje to pot
niso bila ostre in naše glave so še še naprej obrača—
le proti komand entug ki je imel v rokeh diplomo in je
dejal: "Srečen sem, kakor ste srečni tudi vi, da ima—
mo v naši sredi tako vrlega brigadirjao Žrtvoval je
veliko in ni gledal na lastno življenje. Iz Lehije'

je rešil 67—letno Bare Klemenčič in njeno 3-lctne,vnu—
kinjo. Ob tej priliki se mu v imenu vseh toplo za;
hvaljujem in mu čestitam," Joni je vzel diplome, jerahlo prepognil in stopil na svoje mesto. Bil je sre—
čen. Kot po navadi smo tudi tisti ozn zapeli himno,
toda povsem drugačeo Ni in ni hotela iz naših grl
kljub prizejsvanju. Na lici.h vseh brigaiirjev je le?
bdel srečen nasmešek. Vsi smo bili srečni; čeprav tega
nismo znali pokazati. Do Jeni a smo čutili globoko
spoštovanje. ?o končani himni pa nam je Jeni povedel
celotno zgodbo, ki ni bila kr 'ko. Pa še nekaj: Ja-
ni se je odslej lahko kepsl v toplih valovih modro—
zelene Kolpe.

'

FILM FILM FILM FILM FILM m††m ***M "**N "ITM FTTM

Angleški fi1w— čtiihrr ;- ifswm
Čeprav je že pretekle nekaj časa, odkar je bil na spo—
redu ljubljanskih kinematbgrefov angleški film "Šport—
no življenje", je vseeno prav, da ga vsaj omenimo. Pred
letom dni je bil nagrajen v Cannesua

Režiser Lindsay Anderson je ustvaril odlj .čen celove—
černi film, ki ga ne bo tako zlahka pozabitie Film
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prikazuje, ali bolje, odkriva vse socialne probleme
tedanje družbe in prikazuje odnose med ljudmi. Scenarij
je nepisal David Steley. Kot v romanu sta tudi v fil-
mu prikazane dve like: igralec regbije - Franke Meče—

ne (Richard Harrison) in ženske, ki se je zapela v
svoj svet. kajti hudo je je prizadela smrt moža. Do-
gaja se v predmestju Londona. Tretjima filma je po—
polnoma drugačne od druge tretjine. Prepleteta se se-
danje in preteklo Frenkovo življenje. Spoznanje člo-
veške krize v katerih se znajde Frank, je zelo bele-
če. Na nekem praznovanju Franke prešine spoznanje,
da ne pomeni na tem svetu ničesar. V zadnjem delu se
zgodbe tragične razplete. '

Poljski film: MORILEC IN GOSPODIČNA b\e

je kriminalke, za katero bi lahko dejali, da se ne
vzporeje z ameriškimi in angleškimi kriminalkani. — †

Toda filmitakega žanre so zelo štcfilni pri Poljakih.
Neka urednica je zadolžena, da gre v benko po večje
vsoto denarja. Neki zakrinkon noški,loropo'to dekle
in po ropu pobegne. S pomočjo dekleta, ki trdi, da
bi ga prepoznale, ga iščejo. Tode tudi merilce ne
počiva. Vneto išče dekle,ds bi jo umoril, kajti ona
je edina osebe, ki bi ga lahko izdela. Toda vse se
srečno konča. Morilec je prijet, oziroma se ubije,
ko beži s svojo žrtvijo, gospodične pa se zaljubi
v detektiva, ki ji je pomagal iskati zločinca.
Že res, da je ta film kriminalke, toda to j žal()

»samo na papirju. Gledelec nima občutke, da je videl
dobro kriminalko, ko s povešenim nosom zapušča dvo-
rano. Vsak človek pričakuje v kriminalki neko nepe—
to vzdušje, ne po razvlečeno in mučno zasledovanje.
Ne vem, kaj je temu vzrok} Morda režije, morda pa
kolje v katerem se celotna zgoden odvije. Nej osta—
ne to še zaenkrat odprto vprašanje.

Omenila pa bi še znano igralko Ewo Kiziszewsko, ki
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je &obre igrelkain je v glavnem njena zasluge, da je
film požel vsaj malo uspehe..

Sovjetski film: ČLOVEK GRE ZA SONCEM

Spremlja eečke, ki gre za soncem in v roki drži rez—
noborvne steklo. Skoznjo glede usode človeških živ- .

ljenj, ki so nekakšen krog, ki se nikoli ne neha. Tu

je sonce simbolj življenje, ki ga včasih zakrije ob—

lek. To je zelo poetičen film, saj vseskozi spremlja
dečke z nizom poetičnih simbolov. Tako moremo prizna—
ti, če je to res velik uspeh sovjetskega filme, v ke—

teren govore poezije, simboli in barve.

CARTOUCE

Režija: Philippe de Broee
Sćenarij:_Deniel Borlenge in Philippe de Erec:
V glavnih vlogah: Jean Paul Belmonio, Claudia Cardi—

nele.
V Pariški četrti je skupina berečev, ki so v službi
zloglasnega izkoriščevoleo. Med njimi je tudi Dominik,
ki so ga imenovali Certoueee Certouec se kmalu naveli—
če izkoriščanje in pobegne v vojsko. Tu s svojima pej-
dešeme okrade državno blagajno in beži v Paris} Na pe—

ti spozna ciganko Venere in se Z njo vrne v Paris. Tem
nasilno odstrani svojega bivšega gospodarja in sem ze—

vlode siromakom. Repe le bogataše in plen praktične
deli revežem. Množice ge vzljubi in proglasize svoje—
ga voditelje. Kasneje se Gartouee poroči z Venero, ki
pa je v nekem spopadu ubita. S tem pa je strta tudi
njegova voljo do življenja, Oblast pe rezpoći te dru-
ščino.
Film je zabaven in ljubiteljem Belmondo je lahko žalL
eko si ga niso ogledali.

Dore



Angl. ameriški kriminqlni filn;,KRIK STRAHU

Prikazuje dekle, ki hoče raziskati umor očeta svoje
prijateljice, ki je pred leti naredilo someone]?o Pri
raziskove_nju temzločine*ji pomeša šofer umorjenega,
ker si je hotel pridobiti njeno zaupanje in odvrniti
sum s sebe. Vsi mislijo,*iafje to hči iz prvega zakona,
in ji hočejo omrečiti uriy ker bi v tem primeru vse pre—
meženje pocledovela mačeha, Dekle ne reagira na prizo—

_.re, kjer prikazujejo nrtvega očeta zatoqse_je hočejo
znebiti na drug način. *

' Tudi iz tesituacije se dekle reši? mačeho in šoferja;
ki je morilec njegove Ljubice pa zadene pravične kazen;
Za ta film bi lahko dejali, da je nekakšna kopije Al—
freda Hitohcocko, ki hoče na glecelce spliVeti z groz—
ljivimi prizori, Toda to ne uspe vsakemu režiserju,
kajti znani mojster krininslnih filmov _qitchooek je v
item skorejDODTOFQLlJlVB Že res3 d_ je tema? ki jo ob—
ravnave filmrlClO nenoveSne in ne E01?.no tidi da je
delo dobro. Ne, prav nasprotnoo V filmu so_zonimivi le
posamezni prizori nc.pa film voelotio
v'VRTINCU

Melekdo bi kupil Vstopnice, če ču vedel le,tog de je
no-sporedu film iz leta 19399

"Režiser Fleming_se verjetno niti zavedal ni, da bo u—

_ stvafil filma ki bo še čez dobrih'dvnjset let Žel tok»,"šno navdušenje (in teh dvajset let je do. ire
le okus publike)5 ali so vfačeIno v čas romantike, než—

Neg tžko hitro

rl; O spremeni—

nosti in globokega osebnega doži.vljen
pa_spet negreo Po šiirih urah dramatičnih prizorov je
bilo videti več prizanesljivih nasneškovf kot pa osjo—
konih Očie

Vsekakor pa so je publiko delila v najmanj (JO različ—
ne skupine: Največ jih je zašlo v kinoovoreno iz rado-
vednosti, kakšni so veliki predvojni filmi in mnogi s
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bili čustveno pretreseni. Drugi pa so imeli priliko
videti odlično igro pokojnega Clarka Geblea in nje—
govih soigrolk Vivieon Leigh in Olivie de Havilland.

MATTIAS

MED KNJIGAMI MED KNJIGAMI MED KNJIGAMI MED KNJIGAMI

Edvard Kocbek: GROZA

Svojo zbirko pesmi, razdeljenih v šest skupin, začenja
z metom, v katerem izraža svoje spoznanje o sebi, o
neminljiv0sti svojega življenja, ki je obljubljeno tri-
nogu — to je smrti in svojemu duhu, ki ga veže vere.
Srce mu je v breme, ki ga je odvrgel v II. sv. vojni
v Rogu. Rog pa je gluh in ne sliši klicev odvržene—
go srce. Ostal je sem; pozabljen od ljudi.
V prvem ciklu so pesmi, ki pesnike povezujejo z živ-
ljenjem v naravi. Čeprav bi pričakovali pesmi vedre
vsebine, pa ni tako. V njih je občuten izraz pesni-
kovega notranjega razočaranje, grenkega razpoloženje.
V drugem delu pesnik razmišlja o življenju, o rezo-
čerenju. Vedno se njegova razmišljanja povezujejo s.
smrtjo in grozo, ki jo je neposredno doživel. Njego—
va notranjost je osemele in lebdi v grozi,_vender pe
ljubi naravo, navdih pomladi, cvetje, šelestenje li-
stje, šumenje okolice.
otožnost odseva iz vseh njegovih pesmi, toda v njih
se vendar izreže navezanost na vsakdanje življenje,
na dogajanje.

"Duh me zapušča, telesa sem
_ poln,

zemlje je morje, življenje je
čoln."

Nedvomno pa je cikel iz partizanov najboljši. To je
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pesnikevo doživljanje partizanstvay in jo iskreno ingloboko.

V pesmih, v katerih se izpoveduje se brani misli nasmrt, beži pred njo. Muči ga*nenirg
Tudi mes eč:.na mu prinaša svoje podobea Ned vsemi jemisel na smrt. Ta je vedno pričujoča to je polno vinjegovemrazmišljanjug v njegovi okolici? Ta je pes—svetila v njegovo življenje" Z razmišljanji si pov-zroča težke ure.

Irena

S_KOLESl.PO DOMOVINI

Hladno je odstrlo svoje zavesea Po sivem nebu se sepodili jokevi oblaki. Kar težko smo se odpravili na.pet; čakale nas je dolga vožnje, Bili smo polni pri-čekovanjo

Krmila koles'smo usmerili proti Gorenjskic Obiskali
mo Kranj? Begunje, Vrbo in že smo bili na Jesenicah.\

}

Hladno jutro nas je pozdravilo v Kranjski gori. Čvrsti\

in zdravi smo se peš napotili na Vršič; Dolge in na—
porne je bila pot čez Vršičg Teda vreme nam je omogo-č ilo, da smo se oddahnili v čudovito lepi dolini so;čea Valovi bistrih velov so nas spremljali ć.elje. Obslepu Boki smo si neMali pesniških moči. Lepote te—
ga slapa, ki se kot prozorna zvese spušča v globino?nas je vse prevzel ' 1

V Kobaridu se jedan poslovil od nas in z novimi moč—"*\ m1 eno se drugo jutro odpeljeli naprejc Delg dan je\\\bil in zvečer smo pozdravili Divačen Drugo jutro paso nas želje po morju in kopanju kar seme vodile ne—
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prej. Na Reki nas je že čakalo toplo sonce.
Toda pot nas je še ta dan zanesla v Bakarac, kjer nas
je negostoljubno sprejela silna burja.
Precej bledo sonce je posijalo zjutraj. Hadaljevali
sao pot mimo Kraljeviee, Crikveniee in Selc (kjer smo
se kopali) do Senja.
Že 06 1h ponoči smo se začeli vzpenjati od vznožja Ve—
lebita više. Težko smo čakali, da dosežemo prelaz
Vratnik. Okrog 5h smo prišli na vrh, ki pa nas je ne—
prijazno Sprejcl z burjo in z meglo. Toda vstal je
"lep dan in preko Otočec smo prispeli do težke pričako—
vanih Plitvičkih jezer.
Drugi dan smo po ogledu jezer in njihove pravljične
.lepotc, usmerili krmila proti Liki in Kordunu do Kar—
lovca in Zagreba. Po ogledu mesta pa ž: zopet naprej
in ustavili smo se pod gradom Trakoščanom. Od tam pa
smo se prestopili na slovenske tla, in se odpeljali
do Borla. Nato pa skozi Ptuj do Maribora.

Vseh štirinajst nas je srečnih in nasmejanih prišlo
ina vlak, kamor smo spravili tudi kolesa, in smo se po
desetih dneh odpeljali zopet v Ljubljano.
Zjutraj smo najprej pozdravili šolo in se tam poslo—
vili ter si želeli še veselo nadaljevanje počitnic.
Domov smo se vračali nasmejani in vedri. Spoznali smo
dobro drug drugega in naše lepo domovino.

Irena
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POGLED V MLADINSKO ORGANIZACIJO

Smešno bi bilo spet izražati le upanje, da bo delo
letošnjega komiteja MO boljše. Upanje je zelo rele—
tivne stvar in se ne bi smelo uporabljati v besednja—
ku mladincev. Bolje bi bilo rečeno, da smo letos ne
tihem prepričani, da bo MO močnejša, vsekakor pa to
bo v primerjavi z lansko.

Včasih se zdi, da se MO vse preveč oddaljuje od bis—
tvenih ciljev: pomogoti mlademu človeku do realnega
svetovnega nazore in mu vzgojiti moralne kvalitete,
ki so nujne ze bodočega vzgojitelja.
Na vprašanje, kaj bo letos bistveno naloge MO, nam
je predsednik tov. Florjančič odgovoril takole:
"Že več let se ukvarjamo s problemom premajhne ideo—
loške izobrazbe naših mladincev. evno naš bodoči
poklic zahteve dobro politično orientacijo. S tem,
do bomo samo opelireli ne zavest m edinoev, izobraz—
bo še ne bomo doli, Molokcteri dijak bo sem segel
po Kapitelu, soj go niti razumel ne bo. Potrebna je
skupno obravnava in debatač"

"Kako mislite to izvesti?"

"Oćločilnega pomene boste merxistični krožek in klub
OZNc S kvaliteto in rednimi predavanji bomo skušeli
pritegniti najširši krog mladincev."

"Imate še kakšen problem, ki se ga mislite letos še
posebno lotiti?"
"De? to je kadrovske politika. Prvi korak k reševa—
nju tega perečego problema bo seminar za vodstvo SS

v Podvinuu"

V začetku novega leta se je dobro spomniti tudi pre-
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teklosti. Lanski predsednik MO tov. Udir nam jo ve—
del povedati iz svoj ih izkušenj tole.
"Prepozno sem ugottvil, iz mo organizacijsko delo ne

em bil premalo, da bi lahko
on sem, da bo novi predsed—

veseli, pa tudi poučen
MO v redu vodila Prepri
nik boljši, se lotil šele z veliko mero veselje in

č

boljše pripravljen, _ ripomnil bi le še to: nemogoče
je dobro opravljati funkcijo predsednika samo med
odmori. Odpovedati se jo žrcbe večlcrat prostemu čo—

su."

Mattias

KLUBI OZN

Klubi OZN so postali eno najbolj rezzšiirjcnih oblik
udejstvovanje mladine7 ki se zanima za probleme zu-
nanje politiko. V največji nori zanima mladino zuna—
njo politiko Hocalist ične Jugoslavije, katero nače—

ocile o aktivni k stonci, nevmešovenju v notranje
zadeve drugih držav? o medsebojni pomočiy o Spošto—
venju in enakopravnem so dolovenju, imcjo velik od—

mev. Delo v klubih OZI prispeva k splošni rezgledo-
nosti nove mladine, k formiranju pravilnega poglede
ne sodobno 1ružbenc. dogzjonja pri nas in v svetu,
lahko utrjuje in rrzija pravilno stališča do sodob—
nega dogajanja na političnemg ekonomskem, znanstve—
nem in kulturnem področjua Spoznavajo lahko tudi ži—

vljenje ruzličnih narodov in družb; socialne, eko—
nomske in politično probleme sveta in so ob tem izo—
brožujcjo.
Kot je bilo že uvodoma omenjeno, se klubi OZN ne o—

mejujejo samo na proučevanje Vloge OZN in zunanjih
političnih problemovg temveč posegajo v vse področ—
ja mednarodne problomctikea
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vNa nasem zavodu imen: klub OZN, ki nosi ime "GLOBUS".!
Na sestankih tega klube obravnavane probleme."
rodne politike. Te Obravnavano v obliki edens
zunanje - političnih pregledih o cktu:-lnih dog
v svetu, e mednarodnem delavskem gibanju, o držMVh
v razvoju itd. Povezali se bono s klubi OZN na iru-
gih šolah. Za vsak see anek bomo objavili ;nevni reč
na oglasni deski in kogar bo zanimale pedro _ e, ki
ga bomo obravnavali, se bo lahke udeležil 5

oziroma predavanja, čeprav ni član kluba. bo4
se morajo redne udeležiti p
reda. Ker so tone, ki jih O

ne zanimive in prispevaje k splesni razgledana
vsakega dijaka, naj bi se vsak mleiinee ez.
ka, kateregapeč z.nima dogajanje ie svetu, vklju—'
čil v naš klub.

Posebna Značilne st organizacije klubov OZN je v tezi,
da povezuje ljući vseh narouov in ras. Vsi klubi s:
povezani v mednarodni klub, kjer so vključeni tudi
študentje iz Afrike in Azije, ki študirajo na ljub—

šljanski univerzi. Na amledina sp;ejcna zzedsc čle—

ne različnih narodov, s katerimi nas vežejo skupna
prizadevanja: borbe za ohranitev tiru. V organize-
oiji klubov OZN obstajajo klubi, ki vključujejo
mladino narodnih manjšin, ki žive pri nas. Že dej—

stvo samo, da ti klubi obstajajo, je delez velike
&elavnosti naše mladine in njenega vključevanje v

naš družbeni razvoj.

Bogo ŠEST
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šroae IN ŠPORTNIKI ŠPORT IN ŠPOTNIKI ŠPORT IN ŠPOR

Nikar ne mislite, da imamo na našem zavodu samo
pesnike, pisatelje in najrazličnejše politične
funkcionarje. Ne, imeno tudi športnike in kar jo
najvežnejšo...« Poglejte, skoraj bi se zagovoril,
Mislil sem reči, da imamo tudi športno društvo,
pravzaprav pa ga nimamo. Da ne beste rekli, da se
norčujem, tem bolj jesen in konkreten.
Poznbimo lansko leto, ker bi morali sicer hvaliti
le posameznike ne pa društvo, ter si oglejmo le-
tošnji začetek, če sploh temu lahko tako rečemo,

8. oktobra l964 je bil sklican občni zbor športni—
kov in vseh ljubiteljev športe na našem zavodu.
Ker peč vemo, da so mladi v veliki meri predani
športu, da se zavedajo kaj pomeni danes v dobi vr—
hunske tehnike in komodnosti rek "ZDRAV DUH V ZDRA—
VEM TELESU", smo pričakovali tudi temu primeren o—

bisk. Vem, vem, temu je bil najbrž vzrok dež in lu—
že po cestah ali pa morda pomanjkanje dežnikov.
Približno 10 dijakov in dva profesorje, so kljub
temu ustvorili na tem "pripravljenem občnem zboru"
veliko delOQ'Formalne so dvignili športno društvo
izpod ruševin in mu zgradili novo temelje ne kete—
rih bomo lahko gradili in se uspešno udejstvovoli

†

ne športnem področju.
V tej rubriki se bomo srečevali v vsaki številki
našega liste in spoznali probleme in uspehe šport—
nega društva. Seznanjeli pe se bomo tudi z našimi
in morda drugimi znanimi športniki.

Silvo IERŠEK
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Skermj nam †nvA avisnjpna v potrdithv izvolitve,
še preden je bil izrečen predlo» kandidata. To

svojo angleško natančnost izražamo zato, ker smo
škotsko skzpi s časom, Ki bi ga morali darovati za
blagor kolektiva. Slabši spol bi zbudilo iz plon—
kanja in branja Polota le glasovanje, ali so boljšo
Filter ali Morava.

Kakor so da izračunati povprečna porabe tobaka za
dijake, so da izračunati tudi poraba financ za ki-
noprcdstave ob vseh možnih časih. Toda Kaj to pov—
preček pomeni? ? teh trenutkih, ki lahko privedejo
do Samomora, se lahko zgodi, da kdo zaide v kakšen
krožek, ali pa se — o groze!, lahko celo nekoliko
uči. '

Sedaj pa moram končati, kajti statistično jo čoko—

zeno, da nam primanjkuje papirja, to pa zato, ker
je povprečno število napisanih ukeriv pri nas la-
ni precej naraslo. Če bo kdo želel izračunati ko—

liko je v tem čiste resnice, mu dam formulo in naj
izračuna.

Sedaj pa nasvidenje in brez zamere

Statistik

RESLJEVA l2 — glasilo učiteljiščnikov v Ljubljani
Izdaja literarni krožek na učiteljišču

Glavni urednik: Franci RAVNIKAR
Urednik za prozo: Ivanka MATTIAS

Urednik za 'poczijo: Marko VEBER
†zhmčno vodqw 1350,45 {avti 'm grm} VUV!

l. stevilka
Izdano v novembru 1964 Gene izvod J.: 50.— din;—
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G.M. Trovclyan: ZGODOVINA ANGLIJE

G.M. Trevelyan, avtor pričujoče knjige in nekdanji
profesor moderne zgodovine ne univerzi v Cambridgeu,
je znan raziskovalce angleške in tudi širše evropske
preteklosti. V vrsti del se je temeljito poglobil v
minulo družbeno dogajanja, zlasti pa se je rad zau—
stavljal pri dogodkih preteklega stoletja. Knjige
Zgodovine Anglije je izšla prvi krat leta 1926. Av—

tor je snov svojega obsežnega delo razdelil na šest
zajetnih poglavij. V prvem nen govori o začetnih fa—
zah angleške zgodovine, do vpeea Normanov. V nasled—
njem nam prikaže formiranje angleškega norooa v še—
su od vpada Normanov do rcformecijec Tretje poglavje
je posvečene dinastiji Tudorjev, rasti angleške po—
morske silo in še posebej o vladi kraljice Elizabe-
te. Sleai poglavje e Stuartih s prekmerskini Osva-
—janji, z začetki parlamentarizmc, z državljanskimi
Vojnomi, s Cromwellovo revolucijo in republiko. Za-
ključni poglavji govorita o močnem tempu industrij-
skega razvoja, ki zajame Anglijo v kapitalističnem
obdobju, ter se izteka z opisom prve svetovne vojne.
ZČOŠOVINA ANGLIJE ven bo odkrila temeljito podobo te
vase zagledano, na tradiciji sloneče otoške dežele,
ki je do nedavnega bila prva svetovna sileo Ob študi—
ju te knjige vam bo pestele bolj razumljivejša_tudi
sodobna Anglije.
Cena knjige je 3.500.; dinarjev
Naročilo sprejeme: DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
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