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POLNOČ BO

Prižgali
ne

tako.

Led' 75 ,

smo

svečke na

M

M

žmra

2 o

jelki.

Ura

je osem. Lani je bilograv—
v

Leto je minilo. Vsega je

"

bilo: potrebnega in nepotrebnega.
bi bilo nepotrebnega, ne bi vedela, kaj je bilo potreb—
no. Pa kaj bi o tem; vse ne more biti gladko.
Spomladi mi je zmanjkalovstrajnesti pri delu. Škodovolo mi
jo. Pa kaj! Ni bila zadnja pomlad.
Poletje je šlo v nič. Vso poletja se take ne znam si orga—
nizirati časea Pa kaj? Zdej ne bom delala inventure. Nekate—
re stvori pridejo v navado - tudi slabe.
Jesen je bila čisto jesensko. Nič novega, V jeseni vedno kaj
pričakujem in nikoli ni nič; vnaprej vem to. Po jesen ni vred—
Če ne

—

na besed.

Sedim (Čuden položaj, to sedenje. Človek veliko časa presedi;
v tem položaju je zelo pesivon). Svečke ne jelki se so stolile že do polovioea Kmalu jih bo treba pogasiti, drugače bi
bilo nevarno, da se vneme drevoseeo(koliko nepomembnosti mo-

ra vedeti človek!)-

Sedim. Kaj naj drugega? Vse leto nisem naredila nič pomembno—
ga in prav gotovo tudi v teh nekaj urah do polnoči ne bom.

Leto je bilo nepomembno, Pa kaj!

trenutek je najbolje, da sedim pri miru. Člevck bi moral
biti ves pri miru; Mogoče bi bilo potem več pomembnih stvari.
Malenkosti bi postale pomembne. Če je veliko vsega, se uniču—
je eno z drugim in ne ostane ničesar. Pa kaj! Saj ni bilo samo
Ta

leto tako

.mojc

nepomembno.
MATTIAS

BESNICA

NEKA

VRTNICA

Dolgo let gojil sem
da rožo sem ugojil.
Ko v resnem jutru

Belo,
rdeče

cvetje

med

Svetlo,
toplo

zelenjom.

izprožil

roko,
mi vztrepetalo je srce,

.

sonce nad življenjem.
To je pomlad.

sem

začutil

sem duh

vdihnil

sem

ko

da

opojni vonj.
Janez

da, toda brez ljubezni
ni pomladi.
Jože

HUDOURNIK

Gezdove nam nosi,
da belo zlato,

oblakov,

iz prsi gora,
strugo pritoke

tja

do

polja namaka,

ruši goro.

morja.

Glede

drvarja,

nlinsko kole,
šumi s pšenico,
obliva proso.
Človek

\

z

rože.

Previdno sem je k prsim dvignil,

Pomlad,

'Iz nevihtnih

trnje,

v

službi,

rušilno močjo.

Janez

ONA

Minilo bo pol leta

...bo Dolge

doba. Pa vendar tako

kratka.

Da,

dvanajstega januarja
pol leta ..,
"In kaj!", boste brezbrižne vprašali. Molčal bi, pa v njem
vpije, naj ne bo smešen pajae, ki se z bolestjo v srcu samo
smeje, vedno smeje; Vse kriči, naj vendar razodene krivico,
bol, ki mu jo je zadela.
Lep julijski dan je bil, lep sobotni
večer, ki je polagoma
prehajal v nedeljsko jutroo Povabljen je bil na ples; zakaj
bi ne šel? Pari so se že vrstili na plesišču, ko je
vstopil.

Plesal je zdaj z enim, zdaj z drugim dekletom, se vsakemu
hladno zahvalil in spet plesala Nenadoma je zagledal dekle=
Zdelo se mu je, da jo pozna. Tako lepo je zazvenel
njen glas,
ko

je povedala ime! Med plesom mu je odgovarjala le s pusti—
mi, monotonini zlegi. Potem je ni mogel
prepustiti drugemu
plesaleu. Ona se ni branila; Zakaj? Le to je vedel, da je sre"
čen, neizmerne srečen. Sree mu je ob njej polo v ritmu njene—
ga imena ... Življenje mu je bilo do tedaj
pusto, brez upanje,

laž.

sama

Ona pa ga

je odpeljala

s sabo po

pisani preprogi
njej, ujet, kot ptič v nevidni kletkio
Toda: ne, ne, saj to je laž! Slepila ga je
gola praznina 0—
krog. Kaj je res sem? Ne, to ne sme biti res. Proč s to morečo mislijo, saj ni sam, saj ni odšla
n...o Pa vendar je šla!)
Tako lahkotne kot metulj, da
niti ni vedel, kdaj se je iztr—
gala. Brez obotavljanja, brez besede, s snehljajen na ustih,
sreče. Ujet je stal

toda

z

ob

nekim čudnim

, nerazumljivim sijajem v očeh se je
izguv množici obrazov, neusmiljenih obrazov,
krutih, breziz—
raznih. Toda kljub temu še vedno išče njen obraz

bila

..e
sanjah jo je nenadoma zagledal, je izgubil in jo zasov—,
ražil. A le za hip. Kako bi jo mogel sovražiti? Sedaj je videu
va vsak dan, ko se vozita v vlakuo Pozdravita
se, nasneje se'
mu, on pa mora zbežati, zbežati pred njo, ker
ga je sram, da
bi opazila njegovo čustvo. Smejala bi se, se norčevala
Kot v

Da,

taka je ena in dvanajstega januarja

pozna.

bo

...

pol leta, odkar jo
.
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ČAKAL SEM IE

JESENSKA LJUBEZW

-

Nekje na obronkih sanj

te čutil
in z bolečino želel.
Poljubljel sem tvoje sledi
sem

po

skoloh

Iskal

v

sem

jutro.
tvojo

ime

tvoje naročje?

Tiho

si prišle

snrjav_;i

ovita

očmic

Si odšla
v

v

jesenske mogloi

Hladen

šepotu jeseni
je zamrl tvoj lik,
z njim tvojo sled"

V

Zaman sem to

v

POYOE

Čakol sem to,
a ni to bilo.

*xw»_lžn

in ni to več;
da bi položil glavo
s

morskih penah.

in bolečine.

Trudon sem, grega;

————

veter briše tvoje

LTC

pokopališče spominov"
Žalostne je jesen
s

ned mostom

!

in vsaka kapljico dežja

čakal.

ne spominja nateg

Stanko
ČLOVEK

Ujet

sem v mrežo

lastnih

dvomov.

škrtojoč
trgam lastno voljo.
Z upanjem v ničesar
si zastiram oči;

Z

S

Ko sem

-

pogledom v neskončnost

se izogibam

izgubil otroštvo?
Ko sem začel verovati v žiVlJCfŽJ\
sem izgubil vero v človeka.
Zato sem ujetnik
lastnih 1.sprosij9
sem

zobmi

vsakdanjosti.

stepil'n Ž_ljudi,

sovražnik postajam
samemu sebii

JESENSKA VZDUŠJA

vlažen jesenski Can je razgrnil zaveso; Nec, drevjem so se zem
lo nizko poigravali temni obleki ter grozeče obetili deževen
den. Zadnji ptički so se še gugeli po že skoraj
po razmočeni eesti pa so mračno sto po
drug za
Iz oči jim je sijala meglena izpoved jesenskega
Dež je prenehal razsipati svoje neljube Morove.

li

obronkom gozda so se lahko poigravnli ble
vremenom pa so se sprerenila tud elovee ška

i

občutje

je ob takih trenutkih podati v senco gozda, kjer vetei
šumno odgrinja listnate zavese. Poigreva se ; drobni
lističem. Počasi in premišljeno se poigrava z njim;

Lepo se

počasi se veter poigra :

}.: H' 0} †z H

smohne: "Po jo ne zmorcš!" Vet
dokler ga ne odtrga, T lohncm nihanju
losten se spuščo listič na svojowzometno

],

propro

v
drzi
za roke in gre čez travni ov Lohon vetrič jr
mo boža lase. Njeni dolgi lepi kodri ji zakrivajo obrazy Too:
njeno velike modro oči strmo vonju

Mlad par se

Irene
GREŠILA 51

JESEN
Na

zapuščenih poljih

Z

ist

tožijo vrane.
Kozolci so trudni starci,

bi jo veter odnesel nosnoh:
ga puščal no SlV;h stonog

vrbe jočejo.
Iz temnih grap strme
votle oči}
Sivo in hladno

g_

travo so mrtvo,

dolgih ulic,

i

_

.

po

gčre

'o;

poljubljajo svet,

AVANT

A

Izpil sem kelih
tvojih omom.
Izpil do dna,
potem sem
v

obraz.

ti

pijan zapiram oči
in nočni veter joče

Zdaj

tiho

mod josongkim

ga Vrgel

listjem

Slcrko 8.

ŽELJA

trepoxajočo dlani
bi roda zajelo tvoj obraz
in ti izpila iz oči ljubezen,

V

HINAVCI
NEURAVNOVEŠEN

in bolnika

me

slepar sem,
čelo jo,

s

tvojih ustnic prešoren
tudi

ti

žalosr=

vočcl

B'IAGDA

P.

šopota

Nekdo mi

boogie

yrirnnknjeke!

zdravniku

o

in čudežih.

VIII.
To

so

je

_v »l'w

Mc

*

KONGRES ZKJ

sestanek$
navzoči vsi perStOVQiKi narodov,

bil velik javni partijski

bili

odjeknilc v tovarni, v šoli, v pisarni_ na
gostih - v vsakem domuc Nihče ni mogel osth»'

najbolj reprezentativne zborovonje
stov, je po tistem, kar je sklenilo7
nja občanov, zlasti milijonskem
tična organizacijo, ki je jeve
Centralni komite, ampak tudi vse leV
To

začel v metodi dela nase 5'
je dvignil avtoriteto te revolucionorr
vseh tistih, ki zares ljubij s
tem se je

Kongres je

bil

nedvomno

velik trenutc

Tito jc, čute čutriponjc , †
skih množic, lepo povedal:"Noben kjngrcg

ne

partije.

{

LL

samo po tistem, o čemer
e-mpek po tistem, lcoi:o se sk
so plOs-koli le delegat

ski

i, pl

Po

svoji jasni in olločni usmeritvi

olistične demokracije
zastavil kongres vsem

s

k

_amouprevljsnjea

komunistom

in vsej

Delovni ljudje so reazureli še se "sl

* C)

omenil tov. Tito, ne bodo več ponavljala;
borci proti tekš ni; pojavomr

v

*o

skladu z aeročilon
kreterje, da je potrebno iz besed preiti "_
ne
seji so zelo jasno povdarili odgovornoot
več zlasti vodstev "da na področju svoje doj
8o komb;
več pripomorejo k uresničevanju sklepov
-3? lj
eko so svoje obveznosti tudi raznim li ec
Prve

seje

CK

sti.

ZKJ

je

bilo

v

je končal delo njegoves
aktivnost njegove miljensko organizacij:.

Kongres

ZK

i'm

mvp:

..7...
dine, da so velike množično
uresničimo, šele začenjajo.
RAZGOVOR

IQŽPYMVL «

+un, kako naj sklepe

vŠest Bogomil

S PREDSEDNICO SVETA ŠOLE PROF.

J'MARJEVO

Noveizvoljeni predsednici Svete šole je naše uredništvo zasta—
vile nekaj vprašanj o delu in o problemih, s katerimi se sre—
šhjeje naši samoupravni organi. Njene misli se telo:
Svet šole je bil ustanovljen šele pred kratkim, Na svoji prvi
seji se je konstituirol, na drugi seji pa je sprejel neketere pravilnike, ki urejajo finančno poslovanje šole, Ne tej
seji je predstavnico dijaške šolsko skupnosti poročola 0 iz—
ven šolskem političnem, kulturnem in športnem delu naših dim
jekov ter o raznih nepravilnostih pri štipendiranju dijakov,
NalogerSvete šole kot tudi drugih organov upravljanje, tujk
upravnega odbora in direktorja, so jasno začrtane v statutu
šole in v zakonskih predpisih. Delovno področje vseh omenje—
nih ergonov (ne meje) so v čim natančnejšem izpolnjevanju ne—
ležcnih jin obveznosti.
Iz štetute je tudi natančno razvidno, kakšen delež imajo dija—
ki in šolske skupnost pri samoupravljanju šole. Noj omenim le
na kratko, da sodelujejo v našem svetu kot členi trije mladin—
ci, od katerih imenuje dvo dijaško šols & skupnost, enega po
obč. komite ZMS Ljubljana Center. Predstavniki šolske skupno—
sti sodelujejo tudi ne konferencah učiteljskega zbora ne to—
diteljskih sestankih in pri raznih drugih dejavnostih šole
in njenih njenih upravnih organov, kar je teko znano vsem
našim dijakom.

Poudariti pa moram, da bo dele našega svet: uspešno le tedaj,
če bo našel polne podporo in razumevanje ne le pri vseh dru—
gih upravnih organih šolo in v delovnem kolektivu, temveč
predvsem tudi pri dijekih in njihovih organizacijah.
Marije Jemur

DELO ZM NA UCILILJIŠJU
†

Člani komiteja smo naprfvili progren dele za
prvo tremmesecjeo
Poudarek je bil prečvsem na ifejno—pol"
{†
vzgoji, Leni raz—
[_

d—

,...

ni krožki niso delelii za? ;Po sklenili,

skrbeli,

da bodo krožki
ZK Vpoštev so

I—"\)

n

za člane
očetku šol;kege leta j e
dvoru. Z naše šole je ob"
seminarja je bilo kadrov

,

Opoža

se, da

v

oc

orgeniz,CLjeL

da bomo

li

ovelj.. Piećlego

"

[.:

leto; bolj

smo 1?

,

ćijekov

letnikov,

V

seminar v Pred-

dijakov, Pomen
za eolo v aktiviho
'krožkih delajo vedno eni

in isti dijaki. Posebno nemiei'* bo kmalu izoele anketo o krož—
kih in sploh o delu ZM ne šolig Boj ge pa
se, da dijaki tega
ne bodo vzeli resno in nam enki
ne bo dalo pravega edgevo—

r:.

njo hočeme izveietip koj _ijeki želijo ocl lltčinske er—
ganizoeijec ObK EMS je or viziralo tudi politične šolo? kote—
ro obiskuje tući 9 f_ijok"v z nše šole V občinski komite
Z

bil izvoljen

Šc*nekaj

o

Stane

je

FlorjenšiL;

delu krožkov:

France Bevk je priredil. sprejem prvih letnikov ne Osorskem,
večeru, ki po ni nejbolje uspele Poleg Lege pe'je kulturno dru—
,štve pripravilo tuii pro;wlv" 7"— h'vkmbre in pa
proolove ob
ivana Conkirjex Uv,rxuvlli emo †HPE «avcietni ples, ki
Pn'jc
e,.
v eeleži __Lw lepo uspeli Pogrešeli pa smo le še malo
Čckiii Lju v dvorani Ker bi napravilo bolj novoletno Vzdušje.
"Pobrešeli pe smo na tem plesu tev, profesorjec
Kulturno društvo
c re; delavni , toda ne
Koreno,
ugOLovitve,
je delavnih
samo nekaj članov: ostali pc lege mirno
počiva
Literarni Kr žek Analizžr M1 čelo Mč>onih evt
se:
rjev,
KUD

Kocbek (Groza; Slovensk:
imeti rad), Menart (Se aferi

kt

mledeeti)

Minatti (Nekoge noreš

i

pa
tudi prispevke za naše glasiloo U; ;tcvljemo Pregledujeme
CC
pe,
je prispev—
kov vedn, nanj, in še njih kvalitete
je ne zelo nizki revni,,
Čemu potem
vprašanjcv zakaj " Resljevc l?" tako poredko'izher
ju. Za vsako što
oej moramo za prispevke prositi ne—
še ljube pesnike in prozaiste (No
pa s ej teh s_orej ni). Ne—
prijetna je ugotovitev
celo miodjnske orgenizeeija ne
je rednih poročil o svoje; čelu. Često se i ovorjojeg &?
,
ze
pisanje poročil ni šest., Ne vem peg če so naši ćijnki res tako
prezaposleniš Ponislilibbi, da se potem vendar več učijoy to—'
do tući Lu ni videti blečče čih
rezultatov,
—o

_ 9 "

Šolska skupnost

je pripravila letos plenum 85, f katerem
poročali, Sedaj pa SS sestavlja statut ZM in ŠS.
Izvedena je bila tudi anketa o štipendiranju.
pa smo že

pa

MARKSISTIČNI KROŽEK

NA

NAŠI ŠOLI

Letos je delo marksistič DO.ga krozka drugačne kakor
Četrti in peti letniki iolajo ločc1o eč prvih treh.) doslej.
Program dela je zelo obsežen, Začeli smo s študijem načel
marksizma. Najprej smo analizirali Merksovo in Engelsove delo
in
se seznanili z družbenim položajem ter po
oji v kakršnih sta,
živela in dClGlC. Ukvarjali smo se s filozofskimi
problemi,

razpravljali

smo o

Aristotelu in Darwinu ter

o

njinih

dole—

čilih na znanstvenem področjuo V zadnjih štirih urah pa sre
interpretirali Komunistični manifest, ki je vsekakor najva ž
nejša smernice
'

graditev socializma.
Delo pa bi bilo še boljše, če bi
bili dani bolj aktivni, oziroma bi se bolj udeleževali diskusije, Nchctc imaš
občutek,,
da sediš v razredu in poslušaš predavanje
profesorja, ki de—
za

la lahko le

ob

popolni

stov, ki bi morali

biti

eavanjc kot v pogovor.
3

tišini in

ne v krogu mladih marksi—
aktivni in se vživeti v pre—

č'm bolj

DROBNE

ALI VEMO,

DA

smo UČITELJIŠČNIKI

?

Lojzka

,..

Bilo je mnogo

azburjenjr predvsem zaraii tega, ker če nedav—
nega nismo vedeli, koko bomo opravljali izpite, potem so bile
še nekatere teme zavrnjene ipdq Ker pa ni to
stvar samo pe—,
tih letnikov, ampak vseh nas, zato je želja vseh, da si pri—
demo na čisto, kako naj absolvent
opravlja zwključni izpit.
Mnogo je preplaha in razburjenje, vendar konec koncev
se lah—
ko vprašamo: čemu? Čas

je,

da pogledamo sami sebi v oči in
priznamo, da je glavni vzrok vse zmede naše nesolidno študi—
ranje. Res je tudi mnogo objektivnih razlogov, a glavnega, za

katerega vsi vemo, le ne radi priznamo. Najdemo sto in ste
opravičil in razlogov, zakaj nismo pripravljeni, resnico pa

je,

smo

da še vedno mislimo, da smo

prinesli

okrog

paofcsorje, če

določeno snovarešprioali". Pri tem pa ne vemo, če nam bo

lo
to škeć.ile morda že

jutri,

uprtih

takrat

li

prećrroz1eć. Tokre t,
v kondi/

ne poveleliL1
0
'

*D
U

s

takrat

čez nekaj acsoocv, kc-b/me stopi—
ko je morda dvajset parov in več oči
ko

oo zavemo,

Slovenščino, previno
*

-

snov,

lov? 0,5
kjc so

3 J : kai
žcl'no *ričeku'e'e
v

'im

M {* revno je naše znanje.
_

—

ali

tenjeli

smi

bo—
A

profesorje, nc-

pa se Jovac revno teko ne.

Prenotrpen urnik slišimo će—
naši dijaki med prosto uro, to
—

je drug problem, vsaj po PCjCE mnenju dovolj
percč, &? se
pogovorimo o njem" Ali je ze esvzjćnje ali
ponavljanje učne
snovi pravo neoto kgvcrno? Nikar ne
recite, ni Teo; tega nisem
'
videle nl 'Lšals enkrat
se tudi ? kt orni kaj na—
oj? to je
enim,n da je ze resen štu—
ćij tam zelo malo pogojovo
vBCLo stvar no svoje mesto
in o pravom česu!
Dijok, ki ir
Sc mora znve—
da†i svoje naloge? bremena, ki ga ogrejemoo Morda mersihonur
te besede niso po volji, upon po. &: tisti, ki misli$ keko je
To

\pI

bilo včeraj,

kako bo

soglaša z zrnec
Skrajni čas je' t 0.er5
s

tn

tonelj;>

vrne. ;

iclot,

jutri rli

ćez čes, ko bo

stopil v poglie

neh'no ogzti sani Sebi, do začnemo
sicer bo invcn L' "5 našcrn znanje prev kla—
do

(r")

pravic,

Hermine
KEJIGE KNJIGE KNJIGE KNJIGE KNJIGE KNJIGE
KNJIGE KNJIGE KNJI
O

(L4

†"! :::

5

3
Knjige vas lahko popelje komor hočete.

vali

s kroVodilom

stonj se boste boje—
in še pronfroli 5" boste. Brezplačno si 0—
Z (3

gledate Afriko, Ameriko in čeprav ne znate plavati, se vam booe odkrile vse lepote norjć.
Knjigo je kot
Lilo: ozdravi žalost, bolečino, potopite oc
v svet sanjcoiua

ll

«

je Knjige sploh &astcla?yNekćc sede in jo na pise, pam
rečete, Največkrat mcrntc tistega "ki boseie napiše", iskati
Kako pa

pe

podstrešju, katerega še xesnrijo zC-hlidilnice

le: ker je premrzl

Palauzj30 skozi šipoa če ni

ne bi heth
na njej ima

denih rež: Zgrbljena pOStQViCG bo mah&la z rokami in vpilm
cućne besede, To je pisatelj, Gotovr mu je v možganih že del—
ge žćcla misel ia bi napisal krjigc( chcdr mu je kot osno—
va Šluzil kak cvgodekn In potem se je sne7 kepičilc, Nekega
dne je soiel in prva beseda se Je zalesketzla na belem papir'
c kniigc v 1-4 ineh, drugi pa v le letih, To je
ju.,
odvisna od vrste snevi, od časa, v katerem se br dejanje oć—
vijale, Finžgar se je Delu3 & leta prigrcvljal, &: je nipisal,
roman "Pod svobodnim soncem"; Tone Seliškar je zelo hitro na—

pisal knjige "Bratovščina Sinjega

galebaWp

ti i

Vzrokov Z? nagtanek ima če

je precej: Ali hoče pisatelj ljudi

zabavati ali pa natančno pre:oči
ie? degodek, razkrinkati
podlost netiterih ljudi , nasliktti. človeku neko tv.jo deželo

ali

pa

potožiti

v

K&gig&

je lahke'

pisr.n &
Rcelistjčno pisan: knji—
Fjvečjeifglćbi.ne cieveske zivldcngt.LTc knjiw

knjiei

svega gorje,
na več načinov

bi bralec Cpo7n&l t&ći "nvjoO stran elovb
'">n Se pa tudi knjig ' ki so stf swe'qmesne i&

e

člevcku le v žabave; Vc&Čcr knjig na pišeje ve ćne pi

th

L,

telgi,

jo'napiše'člCVO ki *e bil na petevanju in bi ra! po—
'Vb'3 4'41, kako lepo
ali pi uoléOCuSn\ je bilo nekje' Tevršte 'N
e

in nujcjepet0p1_i0 Penehe Engi
Cantllkl, & ehaniki ali 0 kikšni drugit

žejo Vn"DQEVA"lKl
\'

'

*

'

,
Kronike je neke vrste dnevnixg 7 katwremise vrste dogodki, ki
se lepo zsnimive napistui, Ivan TDVČCE je zele lepe napisall
zanimivo kronTLKQ "Viskoga" &&d Škofje Leka . &ahko
nede
_

nqpisal_Krepikg,o_NQB.itćr
'zv*xim

†

&

.:

L

v

..

,

.

.*

..

-.

v,

ni

;' (Nadalje—venje priheć&njioč}

!

Alberto Moravia:

CIOCIARA

Pioefequhem.v Svojem delu opisuje življenje svoje junekinje
letih vojne. Remen je piurnmtoke, do nem zgodbo pripovedu—
glavne osebe.
{sta rši so jQ poročili
kim trgovcem. v Rimu. Ko se j
pravljele,fje bilo ve,sel: in polna pTlCLYOVLFJ, teče k.
[prišla v Rim in po nekej dneh.spoznnla ančQj sv.jegr. me
se j_e njene sreče zrušila.kot hiša iz kort..V teh zekonu je
'

.

rodil† hč.er, za ke.tero

v ju? .ji
Ni

.le može. Tik pred.

iodraslo dekle.

jQ.

skrbolr in zaradi ketere ni zapusti—
je

mož

se brigele ze

p_e-li_t.ik.o

. Ker g£.v

je od hjihhćobiležmhego hrane .'Tok3

črni borzi. lodale
G

j
in

umrl. Ted

j,e

kot

.

bil , hči

že

_}!

je prieel_ pred hjoti ne
_

je preć.vse

li

nehale je prodejot1. Trgovine je zrupe neke:iu : zovemu pri—
55%,lju} Pri vozznežčuiiihikskršne moralne krivic in se celo

vi n:

m:kolilce olejšeha

odpr©

pe,t.

*

'
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:("

je prišle na &žclo in spozna .lr , keko kmetje izkoriščajo
ubogo ljudstvo, se je odprdvilo s hčerko naprej proti gorem.\
Naselili sta se v neki vasi, v kateri so živeli begunci. Tu
'ste spozneli Michela, ki je bil študent. Bil je razglcćen člo—
vek z realnim pogledom na svet. Obsojal je vojho in bil na
sfroni nerooov, ki se se borili za svojo svobodo
Ko

dile,

ji

hotel postati duhovnik.

jo ču—
ker je v svojih pogovorih pćgostokrat napadal cerkev in

Kot je sem pwveial, je

očital

Kot samo

zvezo

pravi,

vojne se Michele

nacisti.

z

ga

Temu se
A

ni nikoli popolnem: razumela. Proti koncu

ubiliNNemci,

ko

je bron-il neko

S_ružino. Po,

njegovi smrti sta se odpravili proti Rimu. Na poti se zavez—
khiki v neki cerkvi ohečaetili njeno hčer. Od tega trenutka
dalje se hei izvgiblje materc,'ki je zelo nesrečno.
moškimi. Mati dolge česa'
ve, ko izve, sprva brani hčeri zvezo z neki—
ko uvići, da je vse zaman, ji ne brrni več. Dr_ ne
bolj moralno prepodla, se edprvite v Rim. Na poti neti
mišljuje e_tem begu in spozna svojo zmoto. Keen se
začlie brezčutne

ćružiti

z

šeferj-r

pre—

—

l3-'

zrpustila varne—zavetje. Spnzna, && je s SVTjiT
l: hčeri življenje. Šele tu spezn? in TDZUMG

če. Spo zne da je imcl Michele w/p;1n.*e
žrtev vmjncgt pustošenjus

prv.

Hei je
\»

bila

ljudi, katere je vejnt uniči-\
rrčun nesrečnih lju"i, Dele nrr
ako izpr
in duhov uniči čle-

Moravia nen prikćže prepć ćnjc

1: in ljudi, ki
pripoveduje, kake

ii

veka.

Človek nima potem nobenih prccse
mu

prav in kakor je zanj bslje.

Ivan Minctti:

NEKOGA MORAŠ

†v

in živi take, Ket je

nje—

IMETI RhD

jc,izšla Minattijevt pesmiški zbirke: Nekega neruš
imeti rad. To je velik uspehuncebne lirike. V55 lirika v
Leta 1963

tej zbirKi je pevezana z njcp ve pesniški preteklostje. Nje'
gcvi simboli sijainc izrn1edu

Tc pesmi se pšvc—
iz pepelne
»skini motivi. CLUC pa prevladujcje utesnje—
Ž;eljc pe negibni tišini—
V delu nagtene čudovit
splet lepote in sem 3, ki umirijo, & ne
z nuréve. Čuti
nercje umreti. Pcsnikevn čustvc so p vezuie
u
dih trav, šepet ćrcves, TCle čine petekt, belcčino LCKGQC kcmenja:
Iz rrz njegave lirike je dnkij prcprst. Teja velik: stverl—
tev sečuene lirike.

Njeneva

najlepša

pesem pa je mrslovnaz Wegdg" [?

slcniti rOLU
bližinc,'

Čnekbcu merrš ne
de se, lažnim ,nesiti
Č

nckcgu mrraš, meraš,

'te jekat kruh, kqt>pcžireli vode,
merqš gibi—Svoje

svcjc črzne"pticc Ban,
svoje plašne ptice nemcči

- nckjc vendar mora biti,zanjc
gnezdo miru in ncžnvsti —,
"csc in

ali

:

tr;

kamen »

,pa čcprav so z? i'ia ustavijo »,
kor reka vo ZE žclćst
če so le
—

I

W () k' H. H

)

d—

()

šle čez njogovv nccć srca

jo žg

—,

imeti rad,
nckcgw maraš imcti rna,
š

črevo,
sauvtncžcv in čudakav,

broz pcxiglckrv ozna tej
1

'Irznn

«

stavljćnć iz 25 črtic z riziičnimi
predstavljajc eno celota. Slcdc si nckakc pO—.

in Vošnjakovo zelo j c

naslfvi, ki

lirski

0

vozimo, C ne Vsebinskc, lajti vsaki prikazujc nckaj svcjcgs
_mcrdc škromnc ioživctjc vojnih & i, Skromno CC! , Kajti Cpi—
si borbe so zcln er3nni in noprcpričljiši, Os Lc so rog pov—
sod cnake, le r—iokstcr 3A5n0j9_zaživi. J celoti na

—

†

le
z

3

osebe, ki si izberejo svoje soigralec in se -roao vojno

njimi.

T: zbirka

knjige

ali

črtic,

je res skrbmcn prikaz Vojnih dni. M
katero drugo, ki Obravnava isto ter5' jo vćrjctno

precejšnja razlika. Vedno slišim? Oi ljudi, ki se Vdjnf pre—
živeli, da si aanašnja mladina vnjno zamišlja kot pravljico.
Sergej Vošnjak pa nas nehote res zavaja v ta smer. Nc bi mV—\

i

nikakor nisc resnični. Ti doroćki
!

DC

;

15

.so prikozoni te o, da si res ne moremo predstavljati njiho—
ve ve ličine. Tak opis vojnih strahov, mi ni
obogatil razmi—
o
šljanj vojni in trplenju.
Delo

pričenja

minov na vojno

preteklost.
Zadnje strani

s

sedanjostjo. Izlet

dni. Nato

naravo in ohujcnje spo—
eiinske okcijo, noto pa poseže v

M

v

prikazujejo prihod partizanov v Ljubljano.
Tudi ti resnično veliki trenutki ostzjojo v delu
bledi. V
tem zadnjem
svobodnem utrinku
bi lahko prikazal rCsz—
po

—

—

loženjo vseh, ki so tisti den UCŽkO pričrkoveli.
Vošnjak se zaplete v razmišljanje zaljubljencge dekleta, ki
v

'. t

ps 1holešLa pvgločitev url} ne

lz rozi in

razkrije ustvarjal—

ki jih v tej zbirki uporablja, se
& koz
p omcnjkenjc ustverjilnoga čuta.
V vsem pogreš Smo
temeljitih opredelitev, izrazitih misli,
ki mi v nekaj besedah povemo veliko. TCL ni. Tudi razmi—
.šljanjs o osvobodilni vojni ni, peč pa je to le gol opis
dogodkov. Na 2:ee(tku skuša glavnega junake uvesti v razmi—
šljonje, & to se ru ponesreči in raje konča.
Mislim, do declo ni prikrzo o ničesar takega, kar ne bi mo—
gli pogrešati,
imeen:,

Irena
GLEDALIŠČE GLEDnLIŠČE GLEDALIŠČE GLEDALIŠČE GLEDALIŠČE
GLE

Arnold Wesker:

KORENINE

glećoiišču. Luči so že iiccsnile. Še zadnji zemudniki
se prorivsjo med stoli. Končno se umire in pred.stcva se prič-

8130

v

ne:

Beotie je živela v Londonu,
nele so je z Ronnigm in se

ćle

od

rejs

njim zaročila.
Bootie se vrne domov v Norfolk brez Ronnie. On naj bi pri—
šel za njo. Prve pet ji je bilo k sestri Jenny. Pri njej
prične prvič govoriti o idejah, ki jih ji je razlagal zoro-,
čenec. Toda žal, Bestie že tu spozna, in mislijo njeni svoje
ei popolnoma drugdče. To SDCZD&njC je zanjo težko, saj še se—
me vsega ne razume. Brez rrzumevonje samo
ponovijo Ronnieve
besede.
z

-'-'_LU-'-f

*

je Beetie naletele na mer:
*venje. Oče je spleh
.ti je posluša, teč.e je ne razume. Vse
nje je delal: na zemlji!) njene preprestć mišljenje ef
toplina in ČMbrecušnf%t Ne zmeni se z: hčerine belečeine, ke
zve, če Rennie ne bo večo Njene besede: "Jebelk: ne neće ee—
eč dreves:."s potrdijo rišljenje, in se njena hči ne mere'
eke'lje, v katere—za je S_ereščele.
Teda, beti se! Res je Beetie v zečctku seme ponevljele Ronnieve besede. Toda po reakciji na piceo zaročenca zn č ne mi—
sliti—s svoje glave in govoriti listne besede. Zdej šele 11—
čuti, da se je končnempostcvil: na svoje negew. Tudi one je

iti

'

'

pestala prepričane borka z: previee mrlejc človek?.
Beetie & Ivee Meženev: je bile v igri odličnee Prep ričljivo je prikazala:liaivne dekle, ki se kenčne le
asemcsveji.

Tudi ostali igralci se svoje vle
scene oče Bryant - Jež e Zupan, Nek: liko

:enj prepricljiv

sta bila zekinec Frankie in Pearl Bryanta
Scene V vseh treh
sicer vsakikrat nekelik:
spremenile. Bile
stare in neve oderske
cecne.

Dejanje prikezuje degejenje l4 dni,
Zabukovec J.
HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR
HUMOR HUMOR HMHOR HUMIH HUMOR HUMOR

KAJ LAHKO SMO?

svoje statistične porbčile sem namenil vam četniki, :
v visoko prve n:.ćstre-pje :ezše trdnjave
pestevljcni prvi
letniki. V njcmvvam ne bi :piscl kvernih prslećie prezgeda
nje neizkušene ljubezni, kajti : t bi se zameril SV jim
viselcim keleg
so spisali in izitli sijajne uepeli,
&
re pripreVljcni Cs orehi večer, Krj ne bi bil :Cbre pri—
prevljen, saj se se nastepejrč V:dili cele šolske depeldne,
pred te kulturne prireditvije, ki s: je nejbelj Kazili praz—
ni stoli, ki se bili verjetne namenjeni profesorjem, A vr—

z

To

U

ljubezni.
povedel, take da bi
nimo se k

verjel.

O

njej

mu, če ne

Take menim, da je

s tem krajem le

nem

je rementični avter velike

bi bil

sem na

Oseru, megeče

bila resnični rem:ntike

povezane

vrste pred presterep» z; ketereme bi

se ne-

Dneva
rodnem

jev nza Junkoiga jc čast,
*tcn lahko po—

ok

misije za opouinjanjc
n
uvjlo,
; ne udclc;
—Hjh

Z?

bOljši 1*?3h ne govorvmcg

sto tekmovanj,

?

prečno

slovi:

K3 smo ž

ravno pri tok—
lahko uvedli še cno vr—
'

"Zepcu eva

, _,K.
m
lil—KL
Sulc»
:

7

o

rrjc bolj

pri—

umirjen: ljube—,
ib

O

tem priča—

daio jasno slu=amrntični vir umet—
llCLLC za 118 Elia.}

pcčelé

UM

{+

N

("3 1,4

_!—'

W

34.

c_n,

%() .)

H ;*

WH

'c'

i—V-

&—

|—'—

:*

H—

Prosto
'

Najprs"

cbčncmu zboru;

opevajc
vedanoi

in far

njihcvc_
pa bc

zočar

;

Eden 121

©1393;
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ven. Mi ubege raje, se,

—

ečkret gegen čekeli rezeie tja iz

njegovih "milestnih" ust kot suhe zemlje

Gespeć

LQŽjC,

toda zaman.

tovariš

beg z Olimpa je samo zabiisnil 5 «V jini etre—
leni in za ubege reje se ni zmenil več. Telo hvrle begu, te—
kih bogov je 110 in ečpustine nu, najbrž je tako nesrečen,

zaradi neuslišane ljubezni, in je grega.
Mislim, da be dovolj in bi sei j prešel
naše _}rezne umet—
niko.
Pretekle je že nekej tednov ed iziće prve številke na ga
:lasile in prispevkov je vedne manj ali bolje rešeno: nič.
Ker smilijo se ni naši nizkeleteči prvi letniki, ki daje
cd sebe kon? kej bese d_e vredne in še to je tako malo eli
bolje nič, če bi se najreje razjekel. Rezjoke1 ni se ob nisli, kaj be z aše "Resljeve 125, ke nas ne 30. Za sebej
bomo pustili
prah in pepel.
Glede tistih prispevkov, ki veeene najdejo pet de nes, &"
dejal, &i so tudi tako že estni in suheearni, da bi eh prebiranju "Resljeve lm" najraje zdepel. K5 38 prebereš rukri—
ko STilTISTIK, ti zežerije oči ket
reflektorji in srce ti
'zeigra kriter pe;wevkc, ki jih eliš'*e vseh_iin pe zvečniku.
Ob tej rubriki se nekeliki nesfe CS.
3
Če primerjamo sestavke v
prozi%l PG prispevko_peenikev,

š

j

'
tedaj sme ei edini:
"Bratje, gta
s' reke!"
Nekdo, ki ni z naše šele, bi ob yrebirenju našega liste
mislil, da sme vsi rjenei našega zavećc, zaljubljeni Ce
ušes in da se nam samo kej takegi EOtC pe glavi.
Keierekeli stran našefn lisa ebrneš, vidiš spis z ljubee
zenske snevje. O grćzc, vsklikneš, in več v strahu p ebi—
n " vsebine. Pe
licih ti teke ee lze in ves nesrečen "sečustvujcš" z ustvarjalcem spise.
"Resljeve l?" hudič vzel.
nekoliko eenis line Cb Vsem tem,
previru:
"Y'

V! ub—

gela, Cemnevenc, da je dele

DRŽAVNA

ZALOŽBA SLOVENIJE VAM PRIPOFOČA
DRŽAVIM ZALOŽBA SLOVE

CharleS Darwin;
V

tej knjigi je

NASTANEK VRST
!

Darwin v

.

nasprotju

tedanjimi običaji profe—
sionalnih znanstvenikov—biologov pritegnil zalšti
i7kušnje
domačih
rejcev
živali in gojiteljev kulturnih rastlina Dar—
s

sinteza vseh teh posameznih in r; troscnih elementov
isclno in logično povezano enoto je

winova
v

znanstvena mojs trovi—

na brez primerec
Cona

b1jiwg je

samo 5500—

din. Naročila sprejema Državna za»

(
lo [Vba
Slovenijo, Mestni trg 26,

*

Besljevg

12

glasilo učjmnljiČ'K
1,0v073i ui
—

Šl

z? 300: ijov
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