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-»Če-biibils*nsšavmlsdina tako preesna; kakor se bili našši očetje v boju za svobodo, potem se ji ne bi bilo tre—
ba bati prihodnjostiG

— Nekoč prisluhnila Dogovoru grupe mladincev v vlaku.
Eden izmed njih fe pripovedoval kako se je ponorčeval
iz neke ženice in je je napotil v napačno smero Seve—
da je f?mt prida; tudi precej sečnih kletvic, da je
dogodek podkrepi; * je bilo bolj duhovito. Ko sem
odhajala z vlaka pa sem gremišljcvele le o tem kako
so seriQEHLpri
mesto, da bi jih posvariiic V njihovem smehu je bila

Cdovenju smejali starejši ljudje; na—

vzpedbude za nepačne ravnanjea

— Prepričana sem, uu naša mladine ni sle—b:a Vsak ime se—
veda drugzčen Odnos do svetes ks ti "zglede" nio

— Kako se zabave današnje mladini? iz leKelev se slišijo
zvo i jazza in glrsev ml*6šh ljudi? Nehete se vprašujem
če mledi mislijo ni. bodočnosti

— Ne strinjam se z neKeterimi sterć i, ki devoJije svojim
otrokom; da si 3gled.pje prav vsak zlim, Res da zvede
mnogo poučnegaj mneg? pa tudi takegea kar kvarne vpli—
ve na mladine?

,, MerL-m—v 1—4 LM wina him—n!, 5—1— 'lq'r'r-vT'my-nnq če bi do_
bil nemeste gr je dober nrevet a.. Staro valčka se za—
menjali twist, cha—ohm 6; itda Lepe večere s svetlim
mesecem in zvezdami pe mneg'm nndemese film, če ne bo—
do nekoč zenamci zaprli Lri ečc glezbene autemete inšli srečni ebčudawct nnruvog

- Mledi ljudje imemc mežnes ; da obiskujeme kulturne,
športne prireditve, da se izebrežujemeq Toda to neka—
terim ni deveije Čutije se Zgubljeni, nimeje svoje volje
sami ne vedo Kej hečeje. To mi ni_všečq Mnogokrat se
sprašujem Zćkaj se teki.> zakaj jim nisem podobna. Sem
morde'cek posebnežli pa zsestej U ze česem, Včeeih
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se družim z njimi toda ni mi prijetno. Imajo se za mo—

derne in se posmehujejo vsekomur, ki hodi ne koncerte
in razstave, ki jim ni podoben. Ali jez potem nisem mo—

derne? Njim ni do velikega znanja, njim je samo za do—

nar. Kaj bodo ti pomenili v družbi ko dorestejo, ko bo-
do sami na delovnem mestu in bodo odgovarjfli za svoje
delo? Zanimivo je, da je to mledinn, ki in" vsega do—

volj, ki dobi kar želi. Tisti, ki pa se morajo trudi—
ti, da bi lahko dosegli svoj cilj, tisti vedo kaj ho—
čejo.
Mlad člove strani, da bi iznašel protistrup atomske
bombe ... To bo novi, boljši človek...

—3Ne moremo misliti na jutrišnji den, ker ne vemo kaj
nam prinese. Včesih je bilo drugače. Življenje je bi—
le mirno. Ni bilo groze pred atomskim uničenjem....

Vse to mnenja so različno. Mnoge si eelo močno_nosprotu-
jejo. Tako različno je tudi življenje, ki vsakogar po
svoje oblikuje. Zanimivo je to gledanje novega človeka

.

ne bodočnost. Le malo jih je, ki se jih ne dotikajo BO—

debni problemi. Večina o njih resno rrzmišlje in se le-
teva tudi reševanja. Lahko mirno rečemo, da je naše mle—v
dine pozitivna, da je jedro dobro,!Včnsih padejo neopre—
vičeni očitki, de je mladina lahkomiselno, da jemlje živ—
ljenje prelahko, da živi v izobilju in zato nikoli ne ob—
čuti teže življenje itd. ...
Seveda so časi drugačni, življenje se je spremenilo, zd—
to je tudi življenje mladega človeku drugačno, kot je bi—
le pred vojno.

VETER TI JE ODNESEL NASMEH

Veter ti je odnesel nasmeh
in ga puščal ne sivih stenah dolgihnulic,
ga mazal po blatu
in ga končno pokopal
na sonetnem bregu.
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Zdej iščeš svoj nesmeh Trudne so tvoje oči
v dolgih ulicah *, ih v njih je kes.
v blatu. ?

.
TISTEGA JESENBKEQA DNE

Tistega jesenskega dne Z meglć
si odšla '

se je svile tvoje ime
in dež je pral tvoje stopinje. ter se ujele med brazde

v njivi.
Tistega jesenskega dne
je hotel tveje ime sprati dež,
n.njiva ge je vsrkals vase.

NEPOZABNI VTISI PRVEGA DNE NA PEDAGOŠKI GIMNAZIJI

Pograbil sem plašč. potegnil dežnik iz sosedovega čevlje,
in že sem stal na cesti. Tode bilr je peledica in zato
nisem stal, ampak ležal in to v precej nerednem poležu—
ju.
S skromnim annjem fiskulture se je moje malenkost peste—
vila zepet na nege. '

"Kej, če se izgubim?" sem se glCSLO vprešal in pritiskal
nes ne mrzle šipe v buffetu Partizan.
Vprašal bem nekoga "Hej, vi očka, ali meg če veste, kje
je Zmajski mest?"
"Pojdi kar naravnost, potem pa ne prave roko notri zavij!"
"Najlepša hvala!"
"Prosim, prosim ...."
Spravil sem svečo nazaj v nos in se skorej kakor velik
mož odpravil po cesti do velikega—zidu in tem bi se gate—
vo zgubil, če ne bi bil, ne če bi se hvalil, že po naravi
bister. V šoli delam z levo roko, zato gre vse nerebe.
Torej je leve prave roke. Tode vedel sem, da je stric mi-
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slil zf svojo roko, zhto sem zovil nr desnn.
Hodil sem v senci dreves in občudoval lepe fessde hiš.
Zlasti en? mi je bila všeč. ŠC enkrat sem jo pegledal in
zagledal — številko 12.

Pritisnil sem na kljuko. Vame je hušknil krohet velikanskih
goril.
"To je pa četrti letnik", sem pomislil. Nenadoma se je ena
izmed postav Obrnila in ni newigrils " "čmi proti vratem.
Pogledal sem, kdo prihaja in zeglodsl listek:

ZAPIRAJ VRATA.

)zgoden. sem bk H""%ehnil in stekel k vratom. S treskom sem
th zaloputnil * ngeš »" je preparal krik umirajočega.
SC enkrat sem jih *dprl in na LM e padel odtrgan kos ša—
la. Zdivjal sem 93 stopnicah in na 'nww odmrl neka vrat:.
"In JW leto je ime-] Jarm hude posledice: "Zlom" je rekel
lmb, malce večji od mene. '

Zataknil sem naina na pag, kot sem videl v filmu in vežno
pripemnil: "rude je9 če si zlomiš ndgo."
"Sej nisem noge zlomil!" se je.zasmejsl "malce večji".
"Veliko večji pa je bevsknil vamc:"Kej so pa štuliš k nam?"

Še opaziti se nisem hotel. Mirno sem še enkrat rekel:"Se
huje pa je, če si zviješ roko v zapestju."
nMalce večji" je zarezgetsl ko konj:"Hihihi, saj sem je—

klenko zvil in ne rekel"
Pri tem me je tako pomilovslne in žalostno pogledal, kot
"oslsds kmet telička, ki v vsem zaostaja za bratcem.

Ogorčena sem se zasukal in odšel.
"Kje imajo pa knjižnico?"
Kdor išče, ta najde, pravi pregovor. In tudi jaz sem našel.
Petrkal sem in vstopil. PraVZaprav sem hotel vstopiti, pa
je bilo zaprto.
"Sinkn. kei ne nočneč tukaj? Zunaj počakaj!"
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qdprl. sem usta, da bi jo zasolil nezaj, pa jih še.zepreti
Nisem utegnil, tako sem bil prepaden. Pred menoj je stalprofesor. Takoj sem vedel, da je učitelj. Bil je velik,glavo je držal po strani in tako čudno me je gledal, da
sem se kar hitro pobral ven.
'Vseeno je bil boljši, kot sem si predstavljal pro
na srednji šoli. Ni imel bradice, ne pelice in tudi ovilil

esorja
ni, ko je govoril. S takim bo že šlo. Saj bom nekoč tudi
jaz učiteljv Bode tudi mene taks opravljali, nponašsli mo—
jo hojo, zapisovali KOliKOKTBb bam rekel: kajne? Kakšno i—
me mi bodo dali? Jogoče bom "fejfa" ali pa "Zo ?? |., P—o. pa"čikonosec"? Od vsega premišljevanja se mi je zavrtela v
glavi. Tedaj sem skozi odprta vrste, na katerih je pisalo
"Zepirej vrat323, zagledal žensko, ki je nesla nahrbtnik,
Zraven je drobencljel fentiček in se ji obešal na že tako
težko breme.
Ali bodo tudi meni nekoč učenci nagajali?
Mešani občutki so se mi pndili po glavi in resno sem se
vprašal, če bom vse to preživel.
Vidite, takole je bilo z mennj prvi dan. Tlcvrno, kejne?
Še nekaj vam zaupam: resnica je le tisto, česar nisem na—
pisal! '

MEGLE

Mogle v gere bežijo. Vedno hitreje
Iz grap drsijo
in kotanj. skozi rezmoceni les.

iš{1 0V goro, :
že 'š—smrekovo hasta & Vl C*

bežijo prav do Vrhe.
plazeče megle. Megle, megle

v gore bežije.



JESEN

Posekel sem drevo Kolovozi sn prazni,in ustrelil krokarja ned njivo vozovi obnemogli
pobrane koruze. pod kozolci.
Hlad je legel Kose in srpi

o sče ' 'fvetibrez sence Sk z bil rJU *?.V... . ' e ' i - " 'lni e.na prisiljene kotanje. ml tiln ce je utiq, le

Še eno drevo sem pcsekel
in iz ve; se je usule
listje.

PRVO SREČANJE

Komaj se je dvignilo jutro, ko me je že skrbel den, Biti»berski veter se je poigraval v somraku z listi dreves. knsem stopile ne preg. Nekje daleč je moreče ze%piske v'sNa sosedovem dvorišču je še zaspano bevsknil pesa
Skrbel me je te den. Skrbel. 3315 sem se ga in vesele bibile. ko bi bil že ze menoj. Dobil— sem vabilo ObK Z'AS
Ljubljane center, nej obiščem mLdince kulturne grupe. m?zvedo nekaj o nf1š em delu. lege sem se tako strešno biTisočere vprašanja so me merila: Keksvni sv? so pri ezKakšna je sobe, kjer se sestajajo? Kakoae bodo pogled?Ali jih bo veliko v sobi. ko bom vstopile? Resnično sease bale tega srečanja.
Popoldan se je vlekel kot je re keče. Vss.ke minute je bi,večnost. Tode prišel je trenutek, kn sem na videz mirnpotrkala in vstopile v komitejsko sobo. Sobe je bila m—f"
ne in zakajens. Na steni Titeva slike. V kotu omare. n? _.Vse sem si zabeležile v hipu v spomin. V sobi je bilo Venliko mladincev. Kadili so in dim se je v velikih sivihblakih valil po sobi.
"Si z učiteljišč.?" me je vprešal nekeo izmed njih.srednje postave in kostanjevih las.
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"D8", sem prikimala in odprl je vrata v sosednjo sobo,kjer ni bilo nikogar.
v"Nekaj vprasanj bi ti red zastavil o delu vešege kultur—

nega društva — saj si predsednik ne?" me je vprašal.
Pleho sem mu nekej odvrnile v odgovor in prikimela.
"No, lahko bi se vsaj predstavile drug drugemu, kajne?"
"Pavle JekOpič" je povedel svoje ime.
Skoraj neslišno sem tudi jaz iztisnile svoje ime.
Pogovor je tekel o delu njihove kulturne grupe, kej pri—
pravljajo in kako pripravljajo. Navdušile sem se nad toli—
ko resnostjo mladih ljudi. Nad njimi nihče ne vihti palice,da delajo. Postela sem že bolj domače.
Vstopil je v sobo še en fent. Bil je srednje visok, skorejčrnih les in modrih oči. Prijazno je gledal. Nisem se več
bala. Postala sem mirne in lahko sem veliko govorila. Dol—
go smo se še pogovarjali in čas je prehitro premeril uro
pogovora.
Seznenile sem se še z neketerimi mladinci. Vsi so bili pri—
jazni in spozna sem, da so prijazni in resni.
Sklenila sem, da jih bom še obiskala. Sej so vendar enaki
ljudje kot jaz: Igor, Boža, Janez, Niko, Pavle; Mitja —

vsi prijazni in nasmejani, čeprav jih jutri čeka še zah—
tevnejši dan od današnjega.
Ko sem se vračala zvečer domov, nisem nehale misliti o de—
lu — o resnem delu, o katerem sta mi pripovedovala Pevle
in Mitja.
Morda se mi posreči, ne jim postanem vsej melo podobna in
da bom tudi jaz lahko uspešno Opravljala tako delo. Želela
sem si le trohico tiste delavnosti, tiste resnosti med
svojimi sošolci. Rade bi, da bi tudi naše dijsšks skupnost
lahko pokazale.s kej zmore.
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MED KNJIGAMI MED KNJIGAMI MED KNJIGAMI MED KNJIGAMI MED KNJI

Ciril Zlobec: NAJINA OAZA

"Na nespamet sem prisegel, ker edine
vodi Don Kihote v boj za srečo.
Razočaran je, samo kdor cilj doseže."

Verz je vzet iz pesmi Pet človeških čednosti (oikl "V
strah se reši") je Zlobec sem postavil za motto pesniške
zbirke "Najina oaza", ki je dobila nagrado Prešernovega
sklada. "Najina oaza" je Zlobčeva zadnja zbirka. V njej
razmišlja o pesniškem poslanstvu.

Zbirka je razdeljena na naslednje cikle: V strah se reši,
Čudovita pustolovščina, Balada o naši prispodobi, Utrudlji—
vest dneva in Moja soba. Iz pesmi teh ciklov spoznamo zna—
čaj Zlobčeve poezije, v kateri nem hoče povedati, da je
pesnik glasnik visokih človeških idealov, da pomeni pesni—
ti govoriti v prispodobeh in de je pesem plod sproščene
fantazije.
Skozi vso zbirko se prepletajo erotična doživetja, ki pa
nam označujejo tudi aktualno problematiko človeka moderne,
atomske dobe.

Zbirka je napisana v modernem stilu, kjer je pesnik često
zanemarjal ritmičnost ali pa jo je celo opustil. Značilen
primer ubite ritmičnosti so naslednji verzi, vzeti iz pee—
mi "Štirje prijatelji":
"Tako, pa smo vsi skupaj,
moj prijatelj in njegov prijatelj.
... saj smo vendar zmeraj štirje,
moj prijatelj, ki premalo misli nase
in se zame prijatelji ne druži,"
Pesmi so prijetne za branje, čeprav so misli izražene ze—

lo simbolično. Bralce verjetno najbolj privlači toplo ču—

stvo, ki je izraženo v vseh pesmih, pa tudi v posvetilu:
"VERONIKI — ZENI IN PRIJATELJICI,"
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Lojze Kavčič: KLJUČIŠ MESIA

Knjiga Lojzeta Kavčiča KLJUČI MESTA, je izšle leta 1964
pri DZS. V zgodbah pripoveduje o malih, vsakdanjih ljudeh,
o vsakdanjem življenju, vendar v njem odkriva globoko res—nioo današnjega sveta in človeka. Dogrdki so vsekdanji.
Svoje junake, ki so običajni ljudje, opisuje Kavčič z ve—liko skrbnostjo. Vsak dogodek in stvar opiše podrobno,prisrčno in odkritosrčno, ds zaživi vsak prizor zelo ži-
vo in teko pritegne brelčevo pozornost. Zgodbe so psiho—ško in idejno dobre označene in napete. Njegevo priljub—ljeno okolje so predmestne ulice, skromne, zanemarjene
stanovanja. Točno določi kraj dogajanje v mestu Ljubljani.Opisuje socialno mrtvila, moralne krize in izseljeništvo.Kavčič piše v sečnem jeziku, je dober psiholog in obliko—
valec človeških značajev. Njegove proza se bere lahko in
naravno, učinkuje pa pretresljivo,

Ursn

je eno najmočnejših Hemingweyevih
mbno lite-srna delo. V njem opisuje svet po1, svetovni vojni.

Motto je iz biblije. V tem odlomku je sporočeno davno spe—
znenje o minevenju ljudi in o večnosti narave, ki se ci—
klično obnavlja=
"Rodovi odhsjsjn in drugi prihajajo,
zemlje pa vedno vstaje.
Sonce vzhfja in sonce zahaja,
hiti k svojemu kraju?
od koder spet vzhe a.
Veter veje proti jugu in se obrača proti severu,vrti se okrog, pihe
in se vročo k svojemu gibanju.
Vse reke tečejo v morje
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in morje se ne prenapolni;
v r"aj; Kamor reke teko,

vedno zopet teko."
dar neče človeK izvedeti, Kje je v tem Kroženju njegovomesto, ga more izrneriti po soncu in zvezdah (zetto je ramenpesvečen staremu angleškemu astronomu Johnu Hadleyu).

Ernes t Hemingway je z romanom "Sonce vzlieje inzmhaja" ho—
te:1 izmeritiy Kje je v vseobsežni nerevi neste skupine lju-di, Ki se je po prvi svetevni vojni zbra_e od vseh vetrov.Ot njih je eKušel deminv'y sKlopati o neKih temeljnih raz—merjih med ljudmi. med ijulmi in življenjem. Ta skupinaljudi: Američenov in Angležev živi v povojnem Parizu, sežene za čutnimi užitLi brez pravega smisle in namena. Invendar je tuei v tem notranjem neredu sKrita hrepenenje poivctwu življenje, Blizu eta mu YeKe Barnes in

eaj v sebi čutite, da ju veže Globoko ljube—
tpa s€;iKoli ne nore uresniči

YnKe pe mošKi$ Ki mu je vojna vzele

ten je Kaže nemoč vseh teh "izgubljeneevw, Ki se neploi—ne ubedmeja s književnostjo, s šeenikerstvems s pepivenjem11 11.P_ gel šKih loKalih, preveženjem po letoviščih in z ljube—*nsKimi igrami.
Meč pe je v deviški3 basKOVSKi in špans

edn si izgubljenci na lov. Moč se izref>
zemlji, Kamor
V biksborbahyK3 se človeK v boju na življenje in en t bolj približasvnji resničnosti. V tem prvinskem zlitju šlevekah zemljein smrti sta meč in veličina življenja.

Jeningway je našel evof'" (Uffubljeneem pioster ped zv z—
dami, našel pa ga je tudi drugim ljudem. Sonce bo še Karvzhejele in zehejele, ljudje bodo še kar živeli, umiraliin se ljubiliv

K. Bratina
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GLEDALIŠČE FILM GLEDALIŠČE FILM GLEDALIŠČE FILM GLEDALipcz

Silvano Ambrogi: BIROZAVRI

"Birozavri" — tako je bilo naslov delu, ki smo ga gledaliv opernem gledališču.
Delo je pravzaprav satira na birekratsko življenjee Gndi sev oddelku dr. Altamura. Načelnik tega oddelke nadzira sku—pine uradnikov, ki pa delajo vse drugo kot pa svoje delo.Le stari Fisichella dela, & zato, ker si želi povišenj. Vsiostali pa iščejo zabeve v spanju ali pa na plesu,
Vsi so prikazani človeško o olnome resnične. Tudi prowad_ !

..eddelke dr. Altsmure je umljiv, saj kaj drugega ni mogecepričakovati.
Igralci so sveje vloge odlič 0 od
Branko Miklavc je svojo vlogo vdigral neprekesljito.
Tudi pisarniško okolje je prikczšne dobrna Škoda
so deli to delo tudi učencem esemletk, ki terazumeli in se se kratkočasili z metanjem pf'iglasnim govorjenjem. Mislim, in se s tem strinjijo tudi 0"stali, naj bodo predstave pred začetkom komentirane, GEjih bodo lahko vsi razumeli.

Italijanski barvni film: GEIARD

Visconti je italijanski režiser, ki ustvarja svoje fibuspredvsem z zgodovinsko tematiko: Tode zgodovinskega dog?—'an's nam ne oda'u verno nč pa se vedno poveže s sede—J P 3 3 P L s _

CN
njostjo in tako nepravi film bolj sprejemljivo ze denn njepubliko.
Viscontiju poznamo tudi po njegovem zelo uspelem filmuRocco in njegovi bratje. In pred kretkim smd se lahko spe—znali še z enim od njegovih del; te je Gepurd, ki je bilposnet po romanu Lampredusije. Prikaže nem propad Burbon—
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cev, pri tem pa se ustavlja ob posameznih osebah. Najboljostro nam začrta princa Salina, ki pravi:"Če hočemo, da
vse ostane tako kot je, je nujno, da se vse spremeni." Ze—lo lepo nam režiser prikaže v zadnjih scenah filma razko—šen ples v pontetonski palači in kakor protiutež pade no—
vica, da bodo naslednji dan ustreljeni poslednji vojaki —

prostovoljci, katere je vodil Giuseppe Garibaldi, ki so i—
meli namen izvojevati demokratično republiko. V tem bojuje Garibaldi popustil in priznal sardinsko oblast in takoje bilo proglašeno italijansko kraljestvo in propadlo jeljudstvo, ki se je borilo za zedinjeno Italijo in pa pred—
vsem za svoje socialne pravice.
Tako smo v Gepardu videli eno izmed dobrih Viscontijevihdel, ki je dobilo leta l963 nagrado v Canesu.

Ameriški barvni film: UPOR NA LADJI BOUNTY

Upor na ladji Bounty je film, ki navdušuje predvsem mladi-
no, čeprav igra v njem Marlon Brando, za katerega ne more—
mo reči, da je na vrhu lestvice filmskih igralcev, ki jihmladi obožujemo in jim priznavamo njihove sposobnosti. In
prav v tem filmu je Marlon Brando zopet pokazal, da še nitako zatemnela njegova slava. Film je bil leta 1962 posnetže drugič. Prvič ga je posnel režiser Lloyd in iz pusto—
lovskega filma je nastal film, ki ima že skoraj podobo
spektakla. Prikazuje upor posadke kapitana Blighta. Mla—
demu častniku Christianu, ki je bil pobudnik upora, sepridruži Vsa posadka, toda, ko je odstranjen Blight, posta—
ne Christian pepolnoma drugačen. Vedel je, da se nebi mo—
gli naseliti na nobenem otoku, kajti v njihovih srcih nibilo miru: imeli so občutek krivde zaradi izgube ladje
Bounty. Nekega večera predlaga, da se vrnejo v Anglijo in
se sami predajo oblastem in tako bodo častno umrliy kajtilepše je umreti, kakor pa begati z otoka na otok brez no—
tranjega miru. Mornarji ponoči ladjo zažge. Christian jehotel z ladje rešiti še nekatere stvari in pri tem se jesmrtno ponesrečil. Ko je umiral, so mu mornarji obljubili,
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da bodo izpolnili njegovo zamisel in odšli v Anglijo.
Poleg Branda pa so v glavnih vlogah nastopali še TrewosHoward in Richard Harris, ki nam je že dobro znan iz od—ličnega angleškega filma Športno življenje.

Ameriški film: SENCE

Cassavetov film "Sence" je drama. Prikazuje nam črnskodružino, ki jo sestavljajo dva brata in sestra: Beo, Hughin Leila. Gledalec spremlja življenja teh treh Oseb, kinam odkrivajo probleme mladih ljudi, s katerimi se sreču—jejo, ko prodirajo ze ciljem, ki so si ga izbrali. Za vsemtem pa se skriva tudi rasne diskriminacija. Ta jih ovirana vsakem koraku, povsod jim preprečuje, da bi živeli takokot belci.
To delo je prikazano realno in je pesneto zelo spretno. Do—gajanja si slede po naklučju, ker povezave ni,toda to namda še globji vtis realnega življenje. Za ta film bi brezpomisleka lahko dejali, da ima čudovito dramaturško zgrad—boe Kajti gledalec se postopoma vključuje v dogajanje inpri tem spoznava osebo za osebo. Tako smo imeli zopet pri—liko videti delo, ki je vredno Cassavela, saj je dobil le—ta 1960 v Benetkah nagrado kritike.

Jugoslovanski film; DANES V NOVEM MESTU

V tem filmu nam je režiser hotel prikazati življenje vnovozgrajenem mestu Travniku, kjer ni starcev in ni poko—pališč. Vse je šele v začetku razvoja in v tem mestu sovečinoma moški, ki delajo v tovarnah. Čeprav so tem naj—modernejše stenbvanja in kavarne, je to mesto pusto. To,je mesto, ki nima zgodovine in se tam življenje šele zaé &
zečenja. Mladina je lo pasivna,

Film je dokumentaren ali natančneje film — resnica, ki pri—poveduje o resničnem življenju . Režiser je zbral neštetointervjujev in jih potem vpletel v igro.
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vagogišvanski film: "1m JOČI, PETER"

Na filmskem festivalu n New Delhiju, so predvajali tudijugeslnvanski celovečerni film "Ne ječi, Peter" in seti—rično risanko "Krava na meji".
Film "Ne ječi Peter" je delo režiserja Franca Štiglica.
Kakor peročajo, so bili jugoslnvenski filmi dobro spreje—ti pri filmskih kritikih in pri ebčinstvu. O filmu "He jo—či, Peter" pravijo, da je poln človeških vrednost, da jepreprnsto, vendar iskreno dele. Drugi kritik pravi, da jeto precej dober film, pnsnet čisto in vešče. Na občinstvobi napravil še precej večji vtis, če bi bil nekeliko kom—
pektnejši. O igri malega Petra pa "Indian Express" pravi,da je to res občudovanja vreden dosežek in da človek ni—
ma druge izbire, kakor da ostane očaran. Skratka: film"Ne joči, Peter" je bil pri indijskem občinstvu zelo le—
po sprejet.

Anice

HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR HUMOR

DE MORTIUS NIL NISI BENE

Da ne bo pomote: nihče ni pogoltnil strupe, niti ni nikogarpovozil vlaki le o nekaterih stvareh, perečih in pekočih,čeprav se mrtve, bi rad pekramljal z vami. Je pa mnogo za—nimivih.stvari tu pri nas, tako da se mi zdi kar škoda, danisem turistični vodič, kajti če bi bil, bi turiste najprejpripeljal na Resljevo 12, šele potem pa ne Zmajskilmost inna grad. '

Resne je naše kulturna društvo in če bi bil jaz njegev pred—sednik, bi se ga napil. Kar je res, je res, & res je, dato društvo "Viribus unitis" (z združenimi močmi} spi spanjepravičnega. Le predsednik miga in se giblje kakor kolo ne
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osi, ki se vrti okrog semega sebe. Res je, da bodo te be—
sede med našimi kulturniki izzvale glasove egerčenje, e
res je tudi, da maček zaevili, kader mu ne rep stopiš—

Za grejo penavadi pride pohvale, zato je bom tudi jez iz—
rekel našemu uredniškemu ndbsru, pa ne za pladno delo, pač
pa za brezplndne prošnje, ali po gorenjsko "fehtenje"i Nem—
reč prej imenovani mdber že precej časa (op. pisca — nekajlet) prosi naše likovne umetnike za likovne prispevke ali
skromne karikature. Pa ne dabije nič, še svejih cenjenih
podob ne, ko z dolgimi nosevi thejejo. Če bi bil jez li—
kovni umetnik, bi jih gotovo narisal, kajti to bi bilo
hvaležne delo.

Sedaj pe, da ne bom samo drugih opravljal, pavem še nekaj
n sebi. Od začetka novembre, ke se je začel mraz, pa do
semestralnih počitnic sem hodil v šole belj male oblečen,ker sem vsak dan pričakoval, da bo začele delovati centrala
na. Vsake jutra pa sem dsživel iste razočcrsnje, kajti v
razredu je bilo tako mraz, da mi je sveče zmrznile pod
dalgim nosom. Ob počitnicah pa sem rekel: "Čr ej, ne boš
me!n Ps grem in kupim kožuh ter ponosne pridem v šole mi—
sleč: "Dragi sešnlci, vas bo zebln, meni be tnplo!" A
šment: centralne je delevela tako hudo, da me je še v se—.i srajci od vročine glave belela. No, pa recite, če se
more ob vsem tem človek še spodobno učiti?

statistik
, KAKO JE BRIVEC JAKA BMOLE PRIŠEL NA BOBEN

Ker mi griva pa vseh ustaljenih zakonih narave vsak meseczraste do takšne mere, da jo je trebe zs dobro peloviae
prikrajšeti, sem se sdločil, ds giem k frizerju Jaki Smo—
li. Dame preštejem vse dinerske kovance, kar mi jih je
uspelo pobrati po žepih bližnjih in dalnjih sorodnikov,in na srečo ugotevim, da jih je ravno četrtine tisečske,
tarcj ravno prav za ureditev lepate glave. Ves srečen
torej pricingljem pred salon brivca Jake, kjer na svoje
nemalo začudenje npezim ne zaprtih vratih listek: "Cenje—
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ne stranke obveščem, naj se dajo za svoje lese prikrajšeti
pri mojem konkurentu v salonu CENE GOR. Jake Smole."

Bil sem tako začuden, da mi je moja bujne frizure kar štr—
lela, da sem bil verjetno podoben tistim Hroščerjem, ali
kako se jim že reče, kajti kup deklet, katere so prišle
mimo so se mi prav spodbudno nesmehnile. Čeprav sem še
vedno zijel od začudenje, sem odšel proti etanovenju neke—
ge prijatelja, da bi mi posodil loo din ze striženje, kajti
Céne Gor je bil občutno dražji kot Jaka Smola. A glej, pe
ne da gre temle Hroščer, prav tisti iz Liverpoola, Ringo,
ali kako ga že kličejo. Že sem zvlekel svojo beležnico ze
evtograme,(to namreč nosim vedno s seboj, kajti nič ne veš,
koge utegneš srečati na ulici), da bi ga prosil za podpis,
ko ti pošast spregovori: "Zdravo uš statistična, kako ti
gre? Še vedno trgeš hlače v tistem učiteljišču?" "De, pa
ti, zakaj si pustil frizersko obrt?" "Oh, kej še ne veš?
No, de,kaj pa naj ve takle tip o svetu. Vidiš, takole je
bilo: Vedno manj strenk je prihajalo k meni na striženje,
le kak star možek se je prišel k meni brit, pa še ta le
zato, ker se mu je roke teko tresla, de bi se porezal, če
bi se sam bril. Prav zaradi tega sem sklenil, da si poi—
ščem drugo službo." Po nekaj korakih srečam nekega znance,
ki je imel le za spoznanje krajšo frizuro kot jez zdajle.
Pe ga pozdravim: "Zdravo Beatles, kako ti gre, ko niti ne
vidiš iz teh las?" On:"Oprosti kolega, jaz sem samo pone—
rejena ednine!" Začuden ga vprešam:"Kej si?" Ta vzvišeno
odgovori:"Če sem to kar praviš ti, sem le dvojnik ali po—

narejeni Beetle." Zopet vprašam:"Kej pe torej počneš pone—
rejeni Beatle?" "Električer sem!" Meni izstopijo oči od
presenečenje in ko se mi zopet vrnejo v staro lego, vpre—
šam čisto iz trebuha:"Električar? Sej si bil vendar še
pred dveme mesecema pek!" "Že, že. Ti ne razumeš! Igrem
namreč električno kitaro v nekem mladinskem kljubu. A kej
počneš ti?" "Revno delo iščem, ko ni nikogar več v mojo
brivnieo." "Seveda ni nikogar. Mer ne veš, de je bolj eno-
stavno in poceni, če si vsake tri mesece porežeš lase š
škarjami, kot pa če hodiš v brivnioo. Previš, da iščeš de—
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lo! Pri nas ge dobiš, Ali sprejmeš?" "Kej bom moral veskljub ostriči? Mogoče mislite inscenireti Yule Brynerja?""Ne, le naš orkester potrebuje nekoga, ki bo pihal ne glav—nik!" "Če je pa tako, tukaj je roba!" Vidiš, tako sem po—stel član ansambla Stonoge, in to sem še danes, s ti povem,da mi ne gre slabo."
Ko sem se po zadnjih Jekovih besedah zvrnil ne pločnik, so
meni, ubogemu učiteljiščniku z vzdevkom Stetistik lasje zav—zeli tako lego, ki dekletom verjetno ugaja, kajti takoj dru—
gi dan je bila naše vreternics preobremenjena z žensko po—što zame.

statistik
GRAFOLOG ODGOVARJA

(Op. uredništva: Vse spodaj nevedene citste si je grefologdovolil prebrati z risalnih desk v risalnici. Če bi še kdo
hotel, da anelizirémo njegovo pisavo, nej pride v soboto
ne literarni krožek, da bo pokazal svojo umetnino. Ze pla—čilo pa se bo moral vpisati v literarni krožek in ga redno
obiskovati).

l. "Všeč mi je fant v modrem puloverju iz .». "
Odgovor: Ste zelo plešni, ker se vidi iz tega, de ste svo—

jo izjavo napisali na riselno desko, čeprev fante v modrem
puloverju iz ... vsak dan vidite. Nimate ps smisla za redin za skupno imovino, ker ste čečkali po predmetu, ki gadrugi bolj koristno uporabljajo. Ta veš nered je vzrok,
da bi pri fantu v modrem puloverju prepedli, kajti on jeredoljuben in ker ga poznem, vem, da svoje simpatije rejeizliva v pesmi. V življenju boste uspeli, ker se ne ozira—
te ne Ostale, kader hočete zadovoljiti sebe.
2. "Ljubezen je en travnik, kjer se ... "

Odgovor: Ste zelo duhoviti, in bi se na literarno — hu—
morističnem področju lahko uveljavili, če bi svoje umetni— \
je v nekoliko milejši obleki preliveli na papir, ta papir
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pa spustili v nabiralnik z napisom:"Prispevki za Resljevo
12." Če pa boste tako nadaljevali, namreč, da boste sveje
umotvore, ki nekam staro zvenijo, še pisali po risalnih
deskah, za Vašo kariero ne odgovarjam, pa tudi za oceno
iz vedenja me, če Vas dobijo. Tudi pri drugem spolu ne bo—
ste imeli'kaj prida uspeha, če za nekaj erotično navdah—
njenih človeških bitij ne boste našli kakšnih bolj primer—
nih izrazov, kot ste jih uporabili na deski.

3. Kdor to čita je 0$l
Odgovor: Zaradi Vaše dxoške prisrčnoeti sem navedel cel,
citat. Ta stavek je odraz, prava, čista slika nepokvarje—_
nega, nedelžnega, otroškega, in v veliko zadovoljstvo svo—
jih vzgojiteljev, jedrnaega in nedvoumnega bodočega uči—
telja. V svoji službi neboste nasledili omahljivih Cankar—
jevih učiteljev, hlapcevy kajti kdor tako jasno in brez
sramu izraža svojo primitbnost, ni strahopetec, zato: Sla—
va mu!

Grafolog

ČUDO

Kar svet stoji,
je tu navada,
da orel ali jastreb
je ptičiee lovil, in da
golob imel je golobico
in da je v gnezdu jajčeca valil.
Sedaj prevaral je naravo,
zapustil je ženico,
ko srečal je sinice.

Janez

PLES V MASKAH

Nista ne miš in ne podgana
pa sta bila vseeno iz kleti pregnana.
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Čeprav bi rad učitelj bil, MENTORJU
pa bom vseeno pil, kadil.

Vis major, višja silaPoskuša Ee na več glazbilih naša dela oenzurire.še piše pesmi po starih pravilih,često ljubezen menja,
se v mislih, željah visoko vzpenja.
Kdo je to, ugane marsikdo.

RAVNIKARJJ

Prešeren je sposodil si njegovgga soimenjaka,
mi imamo Franca za junake.

KAVČIČU /

Na marsikomu jezik brusi,
s kadar spopade se z Ireno
kaj oster je nasprotnik, sem poskusi.
TAKŠNE so PAČ ŽENSKE

Izabela Hosekbriši je v vsej svoji dolžini in širini leže—le na divanu in se predejale lenarjenju. Stari radio napolici je presunljivo škripal in hreščal. Iz njegove no—
tranjosti je prihajal oglušujoč glas pevca.
Izabela se je nekajkrat pretegnila kot zadovoljna mačka
in zazehela na vse pretege, da se je videlo njeno "strašno"
zobovje.

Glas napovedovalca je napovedal točen čas. Izabela N. jes pretresljivim vzdihom planila pokonci. Vzmeti na divanu sozaječale in zaškripale od veselja, ker je vendarle IzabelaNosekbriši blagovolila dvigniti svoje težko telo.
Stopnice so se zatresle, ko je 75 kg zdrvelo po njih v zgor—nje nasprotje. Vsa živčna in nestrpno se je Izabela priče—la pripravljati na odhod v mesto. Medtem ko se je naprav 7i . !

' "?7'77 ", . .—
'} M:" ' '."

.
. "

a
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ljala, ji je skozi glevo šinils misel: "Kaj, ko bi upnrsw
bila za lišpsnje stvari iz mamine omarice?" Rečenn, star"
jeno. Kot lev, ki se požene ne svojo žrtev9 je planila l'bela ne kreme, lake, barve in ščetke. Z meglice, ki ga ne
pripisujemo ženskem, kader opravljajo svoje tosleto3 se je
napravila, počesela, nspudrsla; našminkele,
namazala obrvi ter trepalnice, populile neku'
pad brade in zbrzels s tako nsclico po StOpLiCGh,
še plašč ni dohajsl.
Ko se je bližala avtobusni pasts'i, je"!

u

ljubljenih pogledov fantovs ki sn bili
Se bolj je dvignila svoje ljubko glevice in ari tem ni
opazil: rahlo izbočenega kamne. S Konico s
je trda zadela Qbenj. Z vse težo svojeg:
tele v naročje priletnemu mnžsku5 ki se
sksrej zvelil na hrbet.
"O rostite" "e za'eclsls Izrbele in 40 urna pobrisal?: J .

;ne čaksjnči avtobus. Presenečeni mož je samo nexsj [5
lljel in hitra stopil k svsji nnski po svicig ki je

jezno psbliskevala z očmi.

"No lepo se je pričelo," si je mislile Izsbeli, K3 je
stisnjene v gneči mislila na prejšnji dngćdsns
postaji je v avtsbus stopalo vedno več
stajele neznasna. S strahom v srcu Je
pomislila na svoje čevlge, Katere je pre
lepo sčistilae V sebi je preklinjela te Ljul
sport in z jezo v svojih lepih očeh Opezoval; si
Ki je tulil Kar naprej: "Pomaknite se

Ko je končno izstopilš iz prenepolnjenegs avtsbusa3 ST

je pričela Ozirnti za svnjim _ ntom, s katerim je bi
menjena. Opezile ga je in videla, &: z neveljv glede 3? ur
Nasmehnile se mu je z ohrsbrujučim nasmehom, Gs pngle'
z zaljubljenim pogledom in jeza je počasi splahnelaa

bprijela se gs ge pod roko in skupaj sta odšla v kiiou
Med potjo je opazovala izležbe, v katerih so bile čudi
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ie bila one.u
te stvari z: takšna dekleta, Kot

Ko sta stepile v če': |'_:nico pred kinodvorano, sta zasliša—
e hreščeč glas iz glezbene skrinje. Izabela je pričele ka—
ti hl stati zs svežim zrekom, toliko jo je po grlu šče—
el dim in duh po cigéretah.

Komaj sta se vsedle na svoje sedeže, že se je pričel film.
Preden se je vsedle, je opazila poleg sebe ante, Ki jo je
opazoval.

Nekje preti koncu predstave je začutila tujo roko ne svo—
jih Kelenih. Hitro je dvignile roko in primazale lastniku
roke čudovito zeušnico. Po dvorani se je razlegel glasen
"čof", ki ga je zydušil splošen smehv

V dnu srce pa je Izebele Nbsekbriši vendarle bil? zadovolj—
ne in ponosna, Ker je vedele, da privlečuje moške kot ele—
ktro megnet.

Žolne

ČUDNA ZGODBA

Vas je kdaj bolel zob? Ste že imeli čest občudovati Škoci—
jenske_jame v svojih zobeh?

Tudi sem sem imel to nadloge. Skorejžil bi se bil in šel
k zoberju, ampak lahko bi mi v zobu pozabil sveder. Tega
sem se bel.
Sosedje se Kar naprej pričakwveli kolin, saj so jih imeli
zakaj. CGlO noč so prihajali iz moje sobe čudni glasovi,
kot bi krulil prašič. Vsaj tako so pravili pozneje.

tTode takr
ki jo zve

in sanjal o praktični zobni protezi,? sem spa'
v ee es

&

er vrž v skodelico in še ob pretepu je priprav—
na.

Sanjal bi in sanjal, preganjal cele noči, ko me ne bi ne—
kega večere prebudila Ostra bolečine v škrbini. Prisluhnil
sem in ... o groza !!! Po zobu mi je nekaj preskelo.
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"Ti tele skale se pa stare, kajne?"
HDI/Im . i'l

"Veš, mene je cel bolšji rod izvolil za glavnega geOlOge."
"Ko imaš pa teko bogatega in debelega strica."
"Saj je lahko! Stenuje ze meserjevim ušesom."
"Oh, jaz sem pa teka revica. Živim pri upeknjencu. Hru—
steve mraz, sem in tja pa pnduheve cigareto, ki jo že
l4 dni nosi ze klebukem. Hrani jo za rejstni den."
"Glej, glej nekaj zanimivega! Tole je pe nestale pred
nedavnim. Kakšen pogled! Kakšne lepote! Uživam ob pngle—
du na te jame."
"Kako si romantične, kot kakšen pesnik! Sem že mislil,
da šteješ zvezde.?7

Joj, če zlezeta v zob, to bo bolelo! Preenete bolhe, pov—
sod jih najdeš!
"Stopive notri! "

Tako sem se ustrašil, da bi mi gntnvo srce padlo v hleče,
ampak ne srečn sem bil v spalni srajci.
Auuuuuuuu sem zatulil. Bolhi sta stopili v votlino in z
geeleškimi kledivi krepke udarjali po stenah.
"Si slišala? Grmi."
"Da, kat bi rjovel velikan."
"Nehaj tnlči ! "

_Bolha pa je krepko potolkla po stropu vntline. Kljub bo—
lečini sem ne stežaj odprl usta in paslušel naprej.".. in tele skale rezstrelijo." Kej, minirali mi'bodo v
ustih? Strahota! Teknj jutri bom šel k zobozdravniku.
Veke so mi padle skupaj in iz nosu so mi zedoneli pri—
jetni akordi prvega smrčanje.

Zjutraj sem se pogledal v ogledelo in odprl usta ....
Sprva sem pomislil, da sem na Lendavskih naftnih poljih,
tako velike brezno mi je zijele v čeljusti. Takoj se mi
je posvetilo: Zob sem snedel!



_ 24 _

POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLLMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLE

EOJEnuw
To naj bi bil kratek sdgovor na sestavek tov. Žolne, kije bil objavljen v prejšnji številki česepise. Nejjaenejšiodgovor je, če zestavim novo Vprašanje. Kdn je kriv nede-lovnnsti dijakov v kulturnem društvu? Modre predsednice?Zdi se mi, da lahko abjektivno ugotavlja krivdo le tisti,ki sem aktivne sodeluje! To je prvi pngoj rezgovora.

UK
Najprej se sem dobre neuči, kej je delo, de ga bo znelobjektivna ocenjevati. Ko bi vedel, kake se dela in koli—ko truda je treba le ze delček opravljenega dela, bi ne po—udarjal, da je predsednice krive vseh nerednosti in nered—nosti. Med temi nerodnostmi omenja kritik "Osorski večer"—
sprejem prvin letnikov. Ne ve pa, da je KUD pripravil pro—slavo ob obletnici Cankarjeve smrti, preslavo 29. novembrain organiziral novoletni ples. Mer je KUD kriv, de je 0—
menjeni kritik pprešpricel" vse presleve in sestanke? Za—to pa ve seme za neuspehe!

POVSOD so TEŽAVE

Člani kulturnega klube ObK AMS Ljubljena—Center, so ze šol—
sko leta 1964—65 zopet pripravili klubske večere. Na tehvečerih naj bi se vrstile vseh vrst kulturne prireditve.Vstop bi bil dovoljen vsakemu mladincu. Misleč, da bodo
s tem preprečili razne nedostopne nastope, so razposlali
po šolah klubske izkaznice, ki naj bi jih dobili le dijaki,ki poleg plese ljubijo še resnejše stvari.
Pred nedavnim je bil literarni večer pesmi Ivana Minetija.
A žal — merame priznati - de je to vrsto klubskih priredi—tev publike zvrnile. Pripombe, ki so astro rezale v bese—
dilo pesmi seme, so motile nestepejoče. Muka je nekomu ne—
kaj pripavedoveti,ečoutespplnb ne posluša. Zate je bila tu—
di izvedba dokaj otežkočena, & za tako publiko mnogo pre—dobra.
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S tem, da so razdelili izkaznice, niso mnogo dosegli. Za—
nimivo je posebno to, da se naša mladina z lahkoto navdu—
ši za ples in Beatlese, mnogo manj pa za resnejše stvari.
Tega si ne znam razložiti. Vem, da je želja vseh organize—
torjev, da bi klub mladini posredoval nekaj resnejše kul—
turne izobrazbe, Toda, koj nkreniti?
Zelo žalostno je ugotoviti, da iz dijaških vrst prihaja
publike, ki razen plese ne prenese ničesar. Keke naj klub
s tako publiko uresniči svoje načrte? Sramota, de bi se
noši kulturni delavci seznanili z nerosnostjo naše sred—
nješolske "obetajoča" mladine.
Tako si zastavljeno Vprašanje, na katere ni odgovore.

DRŽAVNA zALOŽBA SLOVENIJE VAM PRIPOROČA DRŽAVNA ZALOŽBA SLO

pesniško zbirko Branko Hofmen: MAVRICA V DLANEH

roman Peter Božič: IZVEN

Vse navdušene brelec Tovčerjevih del Opozarjamo, de je
izšla študije
Marjan Kramberger: VLSOŠKA KRONIKA

To literarno zgodovinska analiza togo čudovitega Tavčar—
jevega romane odkriva mnoge zanimive okoliščine v katerih
je delo nastajalo. To so moderne metode obravnavanje li—
terarnega dele. Študije odkrivc mladega in nadarjenega
avtorje.

Resljeva 12 — glasilo učiteljiščnikov v Ljubljani.
Izdaja literarni krožek na učiteljišču.

Glovni in odgovorni urednik: Frane Ravnikar
Urednik ze prozo: Ivanka Mattias
Urednik za poezijo: Slavko'stenkovič
Tehnične vodstvo: Vinko Cedilnik in Boris Kavčič

gene 50 din 3. številke Izšlo v aprilu 1965








