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DELU ZMS

O

LETU

V

(erc tromesečje)

V

L967/68

začetku ietešnjega šolskega leta je vodil mladinsko

ganizacijo na

stari

or—

komite
je tesno sodeloval z občinskim komitejem Komite je organiziral seminar
24. sept 7_v Šmarjeških toplicah Iz našega aktiva sta se
seminarja udebžili le dve mladinki, ki sedaj delata v vod—
stvu ŠK in ŠDS Seminar je bilfnamenjen novemu vodilnemu
kadru v mladinskih aktivih Na seminarju so se seznanili
s problemi mladine91n.z vodenjem mladinših sestarkov.
našem zavodu

MK

organiziral letno mladiršo konfekrenco v
naši risalnici Zaradi slarega 'inančnega stanja s 0 bili
prisiljeni, da so se Udeležili konference še delegati
Vendar upamo, da so bili tudi ostali mladinoi obveščeni
o delu konference Na konfere Qi smo izvoli i nov odbor
mladinskeorganizacije in ŠDS Izid volitev komiteja je bil
16. okt

objavljen

je

Mk

po

zvočniku.

'

'

*

je postavil vreto nalog, ki jih bo v tem letu
tudi izpolnil. Poveza,i smo se z občinskim 1comitejem Ena
naših glavnih naog je vzbudit,v dijakih zainteresiranost
Novi komite

za.* nw__
(Aloko_m e. Na splošno so namreč dijaki
73 vse & nezaintenesirani. Lo eke mere je to razum jivo,
saj je na šoli večina vozačevn Skrb za krožle . drustvo in
sekcije smo povrrili noveni ;oiorinoi v MO, zaškaterega
!

_—

_

upamo, da bo kmalu
H

pričel uspešno delovati_

WIMNII

\

.WM'

043788
lenšzxja Lema
mu 7 0
—

TUDI

Wima

TI,

Predsednik

SK

Marinka Cujkar

ONI

vendar ljudje, isto pričakujejo od življenja kot
jaz: nanje pa padajo bombe. Večer za večerom opazujem z
znanci, kako ameriški letalci sejejo mednje smrt. In vedno
znova nam pokažejo že kladično podobo sodobnega barbarstva;
"To so

,

otročiček_joka ob mrtvi materi ter se duši ob požigu rod—
nega ognjišča. Prizori iz vietnamske vojne so nam že postali vsakdanji televizijski obroki, ki jih prebavimo že

povsem normalno, kvečjemu s kakšno kletvico na račun hmeričanov in z onemoglim gnevom, če je prizor zapustil po—
sebno močan vtis, pa še ta hitro usahne,kajti televizor

gori'naprej.-"

droben članek sem izrezala iz časopisa sredi oktobra.
Droben članek, droben, a preveč resničen, da bi ga smeli
"izpustiti. Poglejmo si vendar v obraz - smo to mi?
Ta

in pred mano leži življenje kot lepa svetla ces—
ta, prihodnost se odpira v sončen dan ,.. a kdo ve, če ne
bo na to cesto stopila koščena smrt in zamahnila z roko:
"Dovolj!" Kdo ve, če ne bo nekdo že jutri hotel našo zemljo,
če ne bo kak imperialist želel iz nas narediti sužnjev in
se bo nad našimi glavami, polnih mladostnih sanj, raztrešči—
la atomska bomba? Saj smo vendar ljudje in si želimo
Mlada sem

—

živeti!

hočemo

Berem0«o zločinih,-vemo ubijalce — a kdo jih bo sodil. Ali
se ne bo zgodilo tako kot po fašistični vojni, da bomo zamižali na eno oko in že čez četrt stoletja rekli: "Bilo
je..." Samo rekli — z grozo v očeh če bomo sploh....
—

/da, če

Je to

bomo

Sploh

obstajali.../

ta svetli svet prihodnosti, za_katerega

ljudje, je to

so

umirali

lepa bodočnost? Mu verjamete? Ni treba od—
govoriti, le razmislite. Je ubijanje kultura? Kako hit—
ro smo pozabili, da so ti petični nemški turisti z deviza—
mi, ki se sončijo ob sinjem Jadranu, love jelene v bukovih
gozdovih da so pred četrt stoletja lovili - ubijali
—

—

streljali

—

na

nas,

na naše

ljudi, očete, sinove,

žene!

Smo

res pozabili? In sedaj spet vojna. Od te črne besede kaplja
kri. Ob njej se stisnejo srca in oči, oči se zastrme v obzorje
nimate srečne mladosti, ne poznate punčk in medvedkov,
poznate le grozo-in_strah. Kmalu se boste pridružili starej—
"

—

godeVib in kmalu boste VedPli, ka e smrt Mne E 0
:kmalu Ko mi v šoli pišemo in ršuwamp, morda vi jočete
v zaklon1501h 311 pa z očmi spremljat ogEnjw ki požira
,strehe vaših 'domov - V_
šim

v

1—1

Vietnamski hrabfi Bofci, ena sama žqua

zćružuje

tiste, ki'smć

je žalja miljonov:
.

!?

jr

f-vgzq

MIR

z

vami, in ta

V

SVETU._NT

šeh 55513 {é béséde & _;iC€ iz
morajo tudi _ti (saj so še otroi),—za—

v očeh," kb

_sestegarazreda Se

podi temo za temo, vse trépeta in se
'divj'e krohotan-je se zagrize v noč.
Mokro: zvcneč smeh tega koprcne,
v

_

.
,

'Sčizé sem imela

divja

želja

tese, w,..jr

težko globokih tonih,

"
'vse rjové, zvcrinski krik,
"___
tišina, tič na, obupnoxzajedéiše v gluho ndč.
_

'

lefistovsko krohotanje podrht Va

v Qdmevu,

doli krvavoirwu,w jutranja zarja,
globoko V grud1h zemlje izginja ndči
tam

==*

Kako

kako

krććvć'sije sonca,
krvavo sije pos,
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"moi kot)

somi

V
_

nizkimi griči in goricami se vije rečica, kakor bi se
kača izvijala iz tesnega lovčevega objema, med
griči, po—
redkim
med
gozdom, ljubkimi vasmi,
lji,
zemljo in nebom,
in sonce jo ščegete svojimi drobnimi žarki, ki se lomijo
Med

s—

ne
V

trepetajoči vodni gladini.

vasici

med

so živeli ljudje, delali na polju, prali
905 d, gradili koče ter pasli krave in ov—

griči

potoku, sekal_
ce. Njihvo življenje je bilo srečno, dokier ni poštalo tež—
ko » ko so morali delati za druge
- in nam še težje. Zato
sofpustili zemljo, ki je pila njihov pot, zemlje, ki jim
je dajala ruh, zemljo, ki so jo ljubili in ki so jo sedaj
teptali in zapustili Odšli so čez morje . . Tode, koliko
žuljastih ro}: je še užL 0 po teiborni grudi in koliko jih
je za vedno utrujeno omahnL 0 pod njo? Bežali so s preklete
zemlje ki jim ni dala niti vsakdanjega kruha ki
jih je
priklevala kot Viriga, zemlje, ki jim je pomenila sužnost
in z zemlje, ki jih je vedno šepetaje klicala: vrnite
se!
Vrnili so se s kl.adivom v rkah __. Vračali so se s
pesmijo
S kakšno? S kladivom usode
in pesmijo svobode Pa je zabob—
nelo in zabučalo in svetlo zvezdo nad so
teptali s škornji,
v

1

s

—

—

ji

bičale so
verige, a njentga "soja niso pegosili, niti s
krvjo teh katerih uporne pesti so se dvignile. V teh pesfeh
črnih, je tlelo Te pesti, ki so gonile stroje,
pesti, ki
so rezel e s plugom, te roke, ki so ljubile
niso jih uni—
"
čili
—

Še vedno

tečeta reka in življenje Ob vdi stge stare vrbe in
se ozirajo ne ceso in polje za njo,
na_železnico in vasico,
katere hiše se skrivajo med košatim drevjem.
Minevajo jeseni
in leta.

Konj se je

uspel sredi br9.de in se hote" odtrgai

od

pluge
in uzde Mladi brezdomec je kakor ptič na
veji, & vendar s
težkim srcem, sedel na ograji Premišljevel
je o mese Sli—

šal je govoriti

veliki tovarni, hrupnih strojih
... Mikal
ga je neznani svet, svet, kj r bo morda našel dom in
je šel.
o

!

deset let se je vrnil v vas, v svojo vas, sivega obraze,
veselih oči. Srečal je stare znance, zavil s prijatelji v gostu
no in naročil vina. Začeli so zovoziti o čudnih stvareh: o
uporih, o stavkah, o izkorixeonju in o vojni, Našli so ne—

Čez

kaj skupnega, kar jih je združevglo: vsi so

bili tlačaxi,

preganjani in vsi so hoteli svobodo. Žandarji so ga še
večer zaprli, & misfili niso v",

isti

Počile so puške, delavec in kmet sta stopila v goro, pus—
tila ženo, polje in odšla v boj Torod je ostal Vojna
revolucija. Dve krvavi besedi, prva emno, & druge kot eon—
ce, ki vzhaja, kot svetle zvezde v noči Gorelo so vasi,
—

do

tal

jeklo.

so

bila porušena mesta, človeškega

duha

ni zlomilo

Tzuldi
Človek—se'je"Boril'semonžšqgloveškeAprsvice
Podeli so si
roke ljudje ljubezni Vsi so bili bratje, ti naši dobri
ljudje, vsi sobili rod snca Te rod sonce je zmagal Ta
rod sonce si sedaj gradi deželo, s pesmijo, deželo gora,
gričev, šumečih rek in Sinjega mmjs, deželo rodovitnih polj
in cvetočih mtst, kjer je doma ljubezen. Otroci ne poznajo
nv

lakote, otroci so srečni in kot pravljice poslušajo

zgodbe
preteklosti, njhov svet je lep. Mladi, ne pozabimo, da smo
rod sonce, ne pozabimo, zakaj smo srečni in kako dolga je

bila pot

Reka se

do svobode!

izteka

v

veletok in veletok

morje, v morje nešte—
tih kapljic našega življenja, morje neposušenih solza in
vode od vsepovsod. Daleč za ;orqmi in zelenimi griči pa
teče rečica, ob njej stoji ves Stare, kamnite hiše, čisaa
dvorišča in zeleni sodovlj ki, košček naše lepe dežele son—
ca, kjer res;o —,_ lcd, ki želi delati in graditi ter kovati
svoje Wand; sem,
v

S/t
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"AM. Amun, nur uu

SVET DRVI IH DRVI

SPET

TA

POGUBO IN LEPRAV TO VE, DRV;
IN
TOPO\I, BOLBE KAEASTROFE, MRTVI — IN
POTEM VSV
DA TUM j\\iEimA.LLAA midi SVETA SA BO
NEAOU USTAVIL

DRVI VOJNA

TIHO

vuuv—F—B-UV-Bé-KOAE?

V

BO POMLAD

b

\\»\\\

TI

_

Moll mem

"vezal 3,1er

IN

POMLAD

" TA SVET "

va Vse je ležalo ubito,

If

«&

_;{

.;

/,

'

ko.t podrto to drcvo
Vse bilo je rezdrto,v
kot da je zemljx pero.

Strašen veter je bril,
kot v sanjahehudih nikdar
ne.
Ba morju
tudi vikinško bi ladjo

utop\l-_iz

najhujša

d?

je_H

—

resnica

vedno

In za vetrom pride neizmerna moč
vode,
ki ruši in vedno le odnaša,
†, .,q ;" M'ce;
gore
'Au Kot'do l;1d* Wf; **"oowešo;
'

\

_

Oko

zaz alo

bo

le golo to

plajavo,
'zato ker vetcr tu je bil drvar,
ter od blo to tla pobarvano na
rjevo,

zato ker voda tu je bilo
gspddar.
-že zdavnai trpluenja dovolj
je bilo,
tako mielijo bilke kot ljudje,
pa pravi 0, v \"o"*** 3" wi+*oho

H'in'pošlje

†

W

.v\

navojim gorje.

,,

_,kš

.In zopet:

Vse

=

;.

,—
"*

ležalo

.

bo

kot podrto to drevo
Vse bo opet
rezrito,
kot da zemljo je pero.

Torej gorje ni delovatra in vode!
Ne, gorje_je plod človekove
glave.

ubito,

tu ni bilo vetra in vode.
Človek; poglej puščave te sirotne,
Toda

kjer ni nobenega življenja,
kjer burja in vda sta samotni.

a mnogo je prekletega

trpljenja.

2 A A A

J

?

Zakaj vojne?
Zakaj pobijanje!
Vprašam vas ljudje: "Zakaj?"
Mkldi počemo vojne!

Hočemo

živeti

mi nočemo

Zakaj
Zakaj

torej vojne?
diskriminacija

Vprašam vas

v

miru,

pobijanja!

med nami!

ljudje: "Zakaj?"

Na SVatu bi ljudje
pa naj bo črn, bel,

vsi

ljudje,

živeti miru.
živeti, živeti!

Mladi hočemo
hočemo

smo

.

Obsojamo vso gre kobo,
s katero svet naš je obdan.

Zakaj nam

v

voj ah

ubijate mir!

ne

bili

enaki

rumen;

živali.

si,

r-,

1131 Iz buri/11x11?

travi,

'T

\

"

*

glivownaslonjenošna rokej*NadLmenoj hite
beli oblaki, zemlja me prijetno hladi] okrdšfméne pa tre—
petajo travnam bilke, ležim in pelušam. Pod travnikom brne

Ležim v

z

prašni avtomobili po cesti, ki se vije proti Ljubljani, a
za menoj je breg in šepetajoči gozd vitkih smrek. Veter
obrača liste zvezka, ki leži pred mano in prepihava izbe
spomina

"Škocijan

mladost

"

1_

Kot danes Še

žirki

Svetilo?sbhcerne mpjo,brezskrbno

vpletali

so sr mi

med

doge lase

Veeer

vrhovih zeleni borovcev, igral se je med ska—
lami,in rumenkasto tr vo in šepetal mehko, nežno, šepetal
kot bi pel pesem, tiho, mehko j& pel Berem: "Obraz mi je
"lžarel in IOVTIi smo se kot me.čke in miške, lovili korake,

je

šepetal y

čas, lovili pesem in neša srca so objema a vse,sej so beli
oblaki kakor ljubezen razširili kila nad nami in v mehko \
kopreno zavili mladostne sanje. " Tako je pisalo pod Škoci—
janom, kjer se je kakor keplji v morju izgubil moj princ
sanj, izgubil, ko ga ni& m niti dobro našla, izgubil, da
;ga'spet najdem. veter je obračal liste in brala sem stavke;
"... ljubim svobodo srća. pustost. Mladost je kot ptica..
Mamica..." Drobne besede, drobne, pa vendar r'zsež e kot
misel, se skrivajo v zveZku V roki držim svinčnik in pre—
mišljujem, kaj sem hotela dares zapisati, kaj je že bilo?
Ned menoj hitijo beli obl1ki, ogleš a se muren ir veeer veje
v vrhovih smrek, piha od morje. Da, diwes bom pbstavila pet
črk na zadnji list zvezke,.pet.črk ki bodo ustavile ta ra—
zigrani studenec, nekaj besed, ki naj ohlade vročo kri, ki
se.pretaka v besedah _a papir,
,

Ti moj zvezek, sem

ti

mar

_

res toliko zaupala,

našel prostor v peči; si bil mar tako grd,

si

da boš potem
ali pa preresni—

iztrgal srce in zavest, da sem te tako zavr—
gla. Ne, pepel bo razresel veter, ga vzela zemlja, a besede «
spomin bo ostal meni! Hočem spomin, ne mrtve črke, ki sem
jih ljubila. Hotela sem žiljenje, ne tdega brezčutnega zvez—
čen;

ka.

mi mar

Ne bom

življenje.

zažgala spomina, nisem postala kruta, saj ljubim

"To

je vse,

dragi tovariš, ne bom ti postavila kamni—
tega nagrobnika, kor spomenik je spomin." Tako sem konča—
la in veter je preobrnil preostale prazne
liste, ki jih
bo pisal veter
moj

Valori se in dolge sence gozda segajo po travniku
in se
plazijo oi oilke do bilke. Rdeči oblaki hitijo z vetrom na
sever, hitijo kot mlodost, nitjo, se zvrtinčijo in
razjeze, grme in hrume, nato se izjočejo in zopet
hitijo,teli
mladostni oblaki naprej proti obzorju,
S/L
IN SPET

...

Spet je popoldan,
ves s sončnimi žarki pretkan.
Na čelo si naslanjam mrzlo
dlan,

in spet in spet te čakam.

da

hiti

hiti vlak naproti,
prestreže ti korek,

Srce

kot

saj spet, saj spet te čakam.
Umiri se

srce,

zgubljen je dan,

vse čakanje zaman_
Brez solz solze pretekom,
SPOMIN

Kako naj pozabim tisto razkošno
ko je sonce razsinolo žarke,

vse

tja

do

svojega zatona.

Bila sva sama in nihče,
nihče naju ni motil.
Samo reke, ki je tekla mimo,
se

srebrila

in pljuskala

v
v

dalji

sončno popoldne,

ppoldne,

je nastala noč. vsa črna kot oglje,
voda pa je šumela, šumela
in naju z zlaimi valji zibala v snu_

Potem

TEMAN TRENUTEK

Mlada

trpljenje,

je našla
na

v meni

svoj dom,

široko se je naselilo

in prepravilo

vse kote srcek
Mlada

s

svojo temo

trpljenje

se je ugnezdilo v meni

in zdaj hočem živeti,

zdaj hočedmpjeti
\

vse tisto,
kš?"jCM&-minulih

njega-

516 mimo
O

mlado

letin

trpljenje,
morač oditi!

od mene
Veš, mani

sr hoče

sreči
Jalen Jana,

STOPALA SEM

stopala sem. .
Po belih, razbitih lobanjeh,
ki jih barbarski pes ni zakopal.
stopala po poljem žitnem.

kjer si

—

ti pal..

utopala skozi gozd šumeči,

kjer neznano le gomile;
kateri e90haiio
po vezist,
in slišala

'

glas
izmučenih, trpečih
in glas otrok
sem

.

5

&

slišala pridušeio bolest

neizročenega Epljenja,
v grlih stoč zatrt
in jok neizjokanih otrok
drhtel je vsepovsod

Hodila sem preko vaših teles,

po zemlji, z vašo krvjo
Ne, vi ne smete zgniti!
Vi z nami ste
povsod,

umiti;

vsak Laš korak na vašem sloni!

A

kje ste,vi?

Bežela sem.
zakaj? Me je bilo strah?

Vas? Ne!

Saj vi

ste mrtvi,

telesa zdavnaj
&

mi

ne

kaj,

1.0

so vam že

je vsep0vsod

klical glas:

—

pozabite glas!

—

še sedaj vaš glas
vaš mrtev, votel glas,
na vsaki poti, na vseh

neslišen glas, ki vpije
O,

strehiela,

križpotjih mest;
do

nebes!

čujem vas.

korfkov je vaš glas
in veter tuli nad sosedzimi grobovi,
de bi posušil solze
neizjokone,
da bi pos el neizrečeno
bol,
V

da

odmevu

bi.

Oh,

dovolj, dovolj!

Sibila

L

1 b

DOMOTUZJE

Odrvarja zvor čez širne planjave,

kjer vas

leži

mi domača

in srca moje milo joče,
nazaj v donačo via si želim
Tam

rojstna hiša

me v

mislih pozdraija

in mati na pragu stoji
Zvon mi'i v vasi odzvanja,
spominja na mlade

me

dni

Mure
v NAM ULICI

m

Andreja

DALEC PROC

naši ulici živi dekle Kakšna je, vam ne bom onisevalaq
Njen obraz je tak kot sto in sto drugih, njvni lasj: niso
nič nenavadni Mladi jo in njena ?ic: dihajo sv žino kot
vse, kar je mladoy kar raste i hiti v cvet Tako se včasih
ozira v oblake in
njene oči, njen pogled biti vedno
naprej, kot bi se sramoval Sedanjosti? Morda njen pogled
V

_

išče
co,

ali
...
to

ne, kaj naj bi grenilo mladost, to svetlo pti—
rožo, ki ni še zacvttela?

Bilo je daleč, daleč proč od te ulice in mesta Naletaval
je sneg in zastiral pog ed skozi okno za bližnje p anine
in na bela pobočja Sedela je ob peči. topli, zakurjeni se—
bi. Na obrazu se ji je kazalo vznemirjrnje Zvonila je z
nogami in p7edala v tla_ Ko je vzdignila glavo, sem v njrnih
očeh videla komaj opazne sole, gubica pod očmi pa se ji je
pog obilo in powmnela Nizb je novesila temve trepalnice,
naslonila glavo na kol na in valviti lasje so ji pokrili
belo čelo. Enakomerno vzdigova jc hrbta bi nas prepričalo,
da spi, & ni spala Včasih je obrnila meglen oogled v okno,
a ni videla ničesar, niti pogleda, ki jo je radovedno oši—
nil in spraševal Ko je vzdignila glavo, som si oddahnila,

takoj nato sem opazila, da na upaem licu ni nasmeh apro—
ščcn, skoraj je bil zaničevalen. a njene žalostne oči,

&

kretnje in globoki vzdih so mi povedale, da je nekaj pre—
mišljeyale. Da, 0 njemjin/o,sili, ki kakor orkanzajams sr»
b\"— --eawin'jih vrtin*l>'--šb—ljub62vj "Nekje ga jc že videla,
a/kjev"gezvncta kri ji rdeči lica; ko stopi mimo nje, vse
*\\_
xl;gori, 53 vendar seji na križpbtja_ še 3+4was d cal. nato

_

L

konec, razočaranje in

—

Dovolj tega! Predaleč

je,

je ne

bo

uganemo

vprašal; ljudjc

vse'meglenoi
ne bo
smo

jih lahko;

je hitela

ih

jé

IQZUmel in
ne enemu—erga
_

'

tudiinikoli

misli, le

Prev taka je kot vse druge dekleta,
le njen pogled je včas,h steklen, kot bi se izgubljal. Ve_
ter ji je kuštrnl lase. sopala je naprej. Nekoč bo srečaladnb o've Aum ne bo princ, brat
njege, svojevo "rimo"
ji bo in +n"griš. Naj ga le išče. Zdi pa se mi, da jo še 8—
kej teži, a kaj, Saj je še mlada, v šolo hodi kot 32 in
Danes

živi

v

v šolov

naši ulici

to ulico gleda okno, na katerem je pet lončkov kaktusv:
Pred dobrim tednom je slonelsuna njem in se veselo smehljae
la. Vrnila se je s g'xi+rjo in prinesla s seboj čv"
? *— 'vv tnih rk
spomine na gore, kjer je obiis
naravee Smehljala se je in gledale ni gu.u fouovje grxdu na
drugi strani glavne Ceste Potem je Zipels isto pesem kot
V planinski koči, & sedaj v pesmi ni bilo bolečine, Pelaj
je pesem, kot žyrgoli'lahne ptica, ko pozdravlja pombd, pelo
_je njeno srce Takrat sem se domié_ils, zakaj poje. Zmagala
je, saj vsak poraz nam pomeni izknčrin več Vzljubila sem
Na

'

_'

'

xx—xing

Koliko je še mladih deklet in koliko je ulic, kakršna je na—
**
ša! Kaj je daleč, daleč za
Vljonmj; del"v od mesta?
'

Sibila Ljubica

"?" *M"'(

1

NAŠ BloiOSKI LROZEK ;Hv

??

komaj oetrtinašolskég!
prosili, naj napišem kaj o delu nasoj" fl'f
Čeprav

je za

nami

Najprej se moramo

_:
pthaliti
f
seda j smo

turitetnih nalog,

spomlidi pa

,

členjenih

v

krožku

si ogl eanii fiim n muščqw
sedemdese† a«——»»a, oo.
vi, imeli veje mikroskopirnnja —'na katerih je bila ka
lepa udeležba. Obiskali smo drevesnice v Volčjem potoku ter
pripravili razstavo gob, V programu imamo še Oblsk akvarija
'v Mariboru, film o morjuŠ predavanje o zvezdah branje ma—
ukv_

——

raznolif

«np+-—

bomo na m?vnikih

itd,

———ike

zanimiv ter'uoamy»,t .-

_U

*i;

in gozdovih

Program

je torej

so.ljubitelji

1'i

narave, ne bodo izgubil; Veselje ,da bi 'Mivoio
bolje spoznali.

'

"†!

Zato želim krožku mnowcfsspehpMi IN ŠDS

je,zda si večina dijakov nopašno razlago ć jaško samoupravol delo šolal **1dšl\ »anngsié (ŠDS). M da
N;
imonjanju
je tega krivo mladinsko vodsvvnj kpv {V

Iskaznlc

TC

!

rezpravljnlo

vse premalo

Statut

teti

ŠDS nam

dijakom

izmed nas v

z

dijaki.

zagotavlja prévice, ki pam

veliki meri izrabljajo Če se nekomu dž
jaka zgodi krivice? se vn;b pritožuje _Če pa morj t? dijak
opraviti svoje dolžnosti, ki so tuoi napisane »vstdmtu ŠDS5
"*"io Ai bo te
in ki jih ima do družbe? ki od nii
dolšro_

ŠDS

'

*

'

_

'v

"

xd

ne

sliši

ljudi
vežejo skupni interesi

ni organizacijaT

impak skupnost

—

dijakovs ki jih

ŠDS omogoča vsem
za nek določen čas
ćijakom večje družbeno uveljavljanje pri reševanju vseh nas»
talih vprašanj in probl3mov na šoli; ne pa samo udeležbo
pri reševanju poblemov v azredib problemov ocenjevanja,
izostankov, discipline in učnega uspeha; Ravno to j e

", pri

VSP

{

. -y«pe"w lr
reševanju pžobl'ch
mladinskemu vodstvv wn rnzre dnim predsednikom. No: U_x
3e sedemsto? ne pa le peščica funkcionor3ev7 ki morajo

mo

,

,

.

,'.1. delati za ostale.

'Iz

.

.

leta v leto' se opažag

postajamo

da

digekivse †reveč pasivn1.""

*

Dijaško>eomoupravobi morili vše 'bolj re 13931 tudi iz
upedagoškin raz1ogov saj je to ena 1zmed stopenj pedagoš—
_}t4"*vo**'3 'em b1 mLde 'človeka p iprav—

ljalj

za de1o

v

***

urno11 o.1,13

*«i»

*

—

mož

%4

mlade dijake vzgajolo ne le v tro1zve1h
SDS
mora1i
fqoo
bi
uprewljol.
fesorji, se z njimi zbliževat11

17313»9

n

.

Mt

_

_

je velšxa ovira pri delu

Na-angugbi še dodal to,
v tem, da ŠDS kot salouprevn1 organ na
začrtanih smernic dela .Vel1m
da

šo1

SDS

nima jasno

da_de1-uje. le ožji odbor ŠDS

dj

T*"MAČŠČ

*"*5""JT*7'" "*

SDS
J
otrebne močna povezi med di'aki
""ji na drugi strani, ker
na eni "'

Poudarjamg, da

in

ŠK ZMS

"ee'os†.le

J"e

drugeče ne moremo

†

9

.

govoriti

o

dio

»—_1

11.1.1,

Vinko7

Juies'Roy; 31111

ZA DŠEN

.,

:nm4n

5.5

? Bgrm _ FU

M1nh, Hanoj7 Saigong'MekongV bombniki

_vŽdanašnjem času:

Med temi C;"f

'ne'Dien"B1'en

-:3'f'

«*

'

—

pa se je lanno vcćKrat s:3551o ime doliv
Fu, dolines v koteri—so-odločali o svom
nč
V tej-dgl1n1 39:13udska:armada Vietnam

bodi V1ttn1nccv
brez tankov le'ol in Šolaaega vojaškoge kadre temeljito
armedo oz ekspedi—
porezi1e moderno oplemljeno francoeko
cijSKi kor s 1m 1011onar3e7--k1' 31m 3e—b110 vojskovanje

>Yae dogodke—in

boje v Dien

_

Bien

—

Fuju nam v tej knjigi

opisuje francoski publicist Jules Roy, Bralci bi pričakova—
li, da bi enostransko opisal dogodke,:toda ni tako. Roy
nam hoče prikazati pestre dogodke na bojišču in na zaledju.
'Prikaže nam boj med starim in novim; med tistimi, ki hoče—
jo vladati

'

z

nost.

tistimi,.ki se borijo

denarjem in

Knjigo "Bitka za Dien

(*

Bien

—

—

Zanimiva bo vsakomur, saj bo v
Vietnamcev. Ko bo zaprl zadnjo
da

je bila ta zmaga uvod

v

Fu" je

za neodvis—

izdala založba

ZB.

njej spoznal veliko zmago
stran knjige, bo ugotovil,

še večjo inhujšo preiskušnjo,

sem si želel, da
boj v Dien —-Bien —

bi se po ttinaj—
Fuju, saj bi bi—
stih letih zopet začel
lo s tem končano prelivanje nedolžne krvi tako na eni kot

Ko sem

prebral to knjigo,

na drugi

strani.

Mislim, da bo s tem soglašal

prebral to knjigo.

vsak,ki

bo

Gedilnik, 5. a
PRIMORSKE ZDRAHE

oktobru smo si skupno ogledali predstavo Primorske zdrahe.
.Marsikdo se bo te predstave spominjal v mnogih trenutkih
V

vsakdanjosti, pa ne zaradi trenutne želje
pač pa bo velikokrat naletel na situacije,

po nečem zabavnem,

podobne kot ko—
svoj čut za humor povezal z vsa—

mediji. Pisatelj Goldoni je
kdanjim življenjem in tako izvabil gledalcem prisrčen, sproščen smeh, Seveda pa ima pri tem veliko zaslug tudi Mirko
Rupel, ki je delo prevedel,
Carlo Goldoni, sin zdravnika, je živel v 18.5toletju. Zanimal se je za gledališče, budno spremljal dogodke tedanjega
časa in je bil s srcem vedno na strani ponižanih. Nasprot—
niki so ga začeli preganjati. Pobegnil je v Paris Tam je
sicer uspel, a ravno tedaj je izbruhnila revolucija, ki ga
ge popolnoma

uničila,

'

'

18,5toletje je prineslo
in ustaljenostige podrl

ritem_ Ravnovesje

in ker je gledališče
najbolj povezano z družbo, ki jo upodablja, je tudi v
gledališču prešlo do prevroieg Mnenja o Goldoniju so
različna. Publike mu je bila naklonjena, medtem ko so
kritiki vseskozi ostali zadržani ob njegovem delu Goldoniju so očitali njegovo realnost. Sam Goldoni priznava v
svojih spominih, da njegov stil ni eleganten ali vzvišen,
& meni, da mora publika spoznati nepako, ko se navdušuje
nad raznimi pretiravanji in nad gostobesednostjo. Življenje
je Goldoniju predstavljalo pisono_lestvico značajev, stras—
ti, napak in pokvarjenosti, pa tudi kreposti, ki so bile
Značilne za tisti čas. Goldoni pa je to uporabil in dobil
ustrezno snov za "zabavne in poučne igre".
Ena izmed

7'

v Evropo nei

njih

duh upora

pa je komedije Primorske zdrahe. Na smešen

način nam avtor prikaže vse tiste značaje, ki jih srečamo
med Primorci. Zasoli jih z nekaj prepiri, ki nastanejo
brez vzroke in se razvijejo do prftepe, pa se zopet Vse
uredi ob splošnem objemsnju in poljubljanju. Človek pomis—
li: "No, zdaj, ko so si našle ženina, pa bo vendarle enkrat mir!" Toda že je tu nepremišljena besede in zopet pre—
pir & lesenjem. Ko gledalec odhaja iz dvorano, ima vtis,
da nekako še ni vse urejeno in da bo kmalu nov prepir. K
sreči ni veliko ljudi, ki bi se tako hitro in brez vzroka
se tako kmalu zopet objemali s tistimi,
so prej lesali in "pošiljali na drugi svet".

.prepireli in
tere

ka—

Marta Reissnu
TLRUV'V ammm—«mnm».
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Zadnje čase se vedno pogosteje sliši, da ima mladine malo—
maren odnos do učenja_ Kje so vzroki, ki negativno vpliva—
jo na mladege človeka?
Na

oblikovanje mlade osebnosti vplivajo osnovni vzgojni

šola$ okoljeo Eden najvažnejših stni*
Jp vsekgirax \ifužinšl— "»«J v njej preživimo
Večino svojega živijenje, saj starši mladega

činiteljis družina;

*nib

_

.:

*

*

mladi ljudje
človeka oblikujejo pozitivno
mo

na družino, v

ali negativno. Ob tem pomisli—
kateri sta obe roditelja zaposlena oz. sta

prezaposleno in tako nimata časa, da bi vzgajala svoje ot—
rokef Toki otroci pogrešajo ljubezen, ki veže starše in ot—
roke9 prepuščeni so sami sebi, cesti; slabi družbi itd.
Kaj lahko pričakujemo potem od človek:9 ki ni okusil _ALZ—

rine ljubezni7 katerega

arši niso vzgajalig ker

s

so

bili

preveč zaposleni_
otrok
iiel nikogar, kateremu
bi se zaupal, nikogar9
bi se zanima z? njegovo šolsko
delo. Počasi bo obč
staršev; do učenja? do
Seveda pi jo pomembno9 v kak—
,
vsega; zaprl se bo
šnih pogjih je orgin'" i
PXVC+VZŽCŽKI proces$ kakšno je
finančno stanje šolrv kakšen odnos je red učenci somimi in
med učenci in profesorji in obratno, Vse to v veliki meri
&, VSCkikol je prijetneje
vpliva na odnos mladih do
delati v lepo vv '—M*h šolskih prweiirih: Z večjiw veseljem
se bomo "žili xe se bo._
loDTJŽ dobru razumelia
Mislim? da nam profesorji lahko *
oo+iii star:-šea da se
z njimi lahko pogovorimo 0 sv o jih probl,m_l
pl;—
loo_,
Tek

ne bo

*

li

občutki, ki jih imaic nekateri dijaki,

Ko

govorimo

fesorji

le

ne marajo

itd,

čbšg da

jih

pro—

sliši iz ust

mlediha iSrednje sem
zahteva vsc preveč cd nas: Cez mero nas obreuenjujejoo
o

učenjup se

Saj tega sploh ne bomo zmogli,* Tudi tako govorgenje odras—
h kaeeri pa so ne—
lih je le vode na mlin dij_1
kateri še posebno negrfeni,

srednjih šol"* F*lvjejo tudi samouprivni organ ki pa
'i Ve' si mladina vidi gor
jih dijaki različno pi
skih ""rrtrrovljanju le svie priiice7 ne pa tudi svriik
dolžnosti. In tako se lahko zgodi? da pride npr: dijak v
ponedeljek k pouku neprip_i" 'ema ker je bil v nedelji na
plesu in sedaj misli; da ga prb,*
zaradi tega ne sm; vpram
Na

†

,

u

_!

*

šativ Toda vseeno ga vprćšay dejgk ;e zburja in se sk i—
cuje na samoupravljanje i &, Najbolj negativno pa vplivajo
*

Me ne

30 *! današnji
mladega človeka raznonnklef
oo nesocialno usmerjene,
,w" ,qv v_x "vw—waw
\n

-,_;

441—

uničevanjem cestnih
svetilk z rzzbi4—njom +r: končujjjo s pravimi kaznivimi
dejanji. Take "khpe" so najpogostejše v mestih, ker se
mladi ljudje potepejo po cestah, ker so jim tuji starši
pa tudi vzgojitelji v dijaških domovih. "Klapa" nadomesti
mlademu človeku sterše in vzgojitelje. Ko sem rekel, da
se v I*klepeh" nahajajo mladinci iz dijaških domov, sem
[Dino

svojo

1c

;—

mislil tiste, ki

U,vnost

_

leto

so prvo

v

z

Ljubljani in se še

ne

znajdejo v vrvežu mesta in tiho se lahko zgodi, da se
kmalu znajdejo v družbi, ki je nepošteno usmerjena. Ti
ljudje, členi teh "klet". ki so v večini prioerov sred—
nješolci, reje popivijo po gostinskih lokalih, namesto
da bi se učili. Po mojem mnenju bi merila MQ bolj odloč—

toliko moči, da bi jih vključi—
le v delo svoje orginizeeije? hordi bo na toilprešanje
znal odgovoriti kdo izmed vis,

no

,

nastopiti. Ali

Zaključil bi

vska dolžnost.

nima

MO

ugotovit—vijo; "Delo

z

Čim

višji

u

e

človekova življenj—

je Življcn;ski ciljs tem bolj se

je treba prizadevzti in se

da ga dosežemo, Kolikim
*Lči, di dosežemo svoj
." Tudi kampanjsko uče—

užitkom in udobnosti se jc

Treba se je učiti in'
nje za ocene ni poVitivno Učiti se moramo za

cilj.

Ivan Centar:

H

L*A P

C

življenje.

1

'""* "* smo si ogled—li W*i*""rit€V
Genk—""
ih Hlapeev v lg' di'"*"* dvemi Če hočemo dramo
razumeti, se Teramo spongti s tedanjim političnin živ-

Dijaki

pode—'

**

ljenjem Obstajali sta dve nasprotni sinenki liberalna
in klerikalna stranke. Liberalna stranka je bila v epo—
ziciji in je zahtevala svobodo le zase in v svojo korist
in ni prit>gnila v svoje vrste delavcev ali kmetov. Kleri—
kalna pa je imeli vse podporo v avgtrijski vladi Drama

"""—"

—:—'*-'J--,MM4_

'.

"Li'hH—nqj-nn

u,

klgrikalna stranka st? se Stalno
Ne—
menjćvoli
idi
kaj česa je vladala klerikalna stranka in rs— :. je mor"—
lo ukloniti njeni volji. Šole so učile le v cerkvenem du—
hu, povsod so bile razni cerkveni simboli. Potem pajje
zopet liberalna stranka dobila nekaj več glasov in takrat
so se ljudje, ki so se bali maščevanja, hinavsko okrenili

in hvalili dela liberalcev. V Šoleh so potrgali s sten vse
Kristusove podobe in obesili na stene slike zaslužnih
liberalcev.
neki krčmi sedi družbice, ki čaka na izid volitev. Po—
govarjajo se o strankah in Jerman je edini, ki jjr "npr
tuje. Podobnih misli je Še učiteljice Lojzka. Ko zmaga
klerikalna stranka, vsi hite k duhovniku, da bi se mu
priklonili, le Jerman je tisti, ki se ne strinja z nji—
mi. Župnik ve, da je to edini poštenjak in ga hoče pri—
dobiti na svojo stran, & Jerman je trden. Jerman se odlo—
V

či izobraževati ljudstvo. S kovačem Kalendrom zbereta
vaščane v krčmi. Tam pride do pretepa in Jerman je rezo—
čaren nad barbarizmom, ki vlada

med

ljudstvom.

Jermanu umre mati. On čuti, da je **"
jene smrti. Ko
temu
'V' *"
se
pridruži še ?SGbŽM "očeronje,
momor. Poslovi se s kovačen Kalandrom, ki nadaljuje
e,;«
*

manovo

začeto delo in

reče: "Ta roka bo kovala svet!"
zapustil ta svet, kjer nima nikogar, ki
mu

Odloči se, da bo
bi ga razumel, pa priteče učieeljice Lojzka in z njenim
prihodom spozna, da vendar ni tako osamljen, da je nekdo,
ki mu je prijatelj in razumen tovariš; to prepričanje ga
odvrne od smrti. Tako se

Predstave

mi

je bila všeč

tudi
.

droma konče.

Tudi scena

je zanimiva.

Sim—

bolično kombinira slovenske sirinje, okrašene z našimi
ornamenti in klečelnike. Izroži nam mogočno oblast cerkve
nad ljudmi in njihovim življenjem. Mislim, da izražam
mnenje večine dijakov, da smo bili s predstavo zelo zado

voljni.

Marte Reissnu,

I.
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R E S

Š

Alkohol je sovrežnik'ilovekswštevilks

ena:

po

.»v*u
kozercih govori resnico.
r.r\_
GoVoril je šest ur, di je Ši??? manj govoriti.
Ži'L

Govori kakor govori
Slovenec
,

Ukvarjaj se
prosve%i.
Se bo

z

hogometon, ker

':'

s"
z

te ne

&

bo

nekaj

nihče rezumel.

njim zaslužiš več kot v
*

tudi iz.današnje'obibe razvil človek?

Obleka dela človeka (ne velja"Že konfokcijok

Diskusije so

za%o, da

ljudje lanko molčijo. (so izjeme)

Žekznica ukinja Droge, ker niso rentabilne (zaradi več

—

urnih zamud)
Tudi

dijake je prizedels reforma: namesto torbe uporablja—

jo podveze.

"

FIČ 1 FI _ RIC

B &

sagah

Nekoč, dolgo je že tegau je

*

'

bil

v deve%i

deželi velik

gozd. Imel je zelo župane in taJnlki '? tem gozdu je

živela star: mjklja.

Moža

ni imels.večg tajnik

Volk

je zapodil iz gozda, kei ga je Zajeć"ob%ožil poneverbe.
Samo sinčka je imela, majhnega,
ljubkega Zojčka. Reve je

ga

morala %rdo delati, da sta se preživljala.

Zajček je končal osnovno Šolo in fed bi se vpisal na zelj—
no
tehnično, Tode mame je rekla? da m1ma denarja, Že
takrat se je pritožila županu Medvedu,(češ: "Poglejte
Lisice, njena dva imata štipehdijo; vsak po 20.000 in
lehobi sta, da jima ni par: v sedmih ferah.Mojega sina
—

t;:

vedno sprašujeta,kdo ju gč1,de toliko veste.?" Rekla
še, de bi bilo pametno9 če bi knjigovodji Volku malo

*\trgel'i prste, gotovo bi kaj pedle od njih Vprašejo
ga .kolikbčasa'je hranil za hladilnik in zakaj ima

uri

je
os—

nej
nje—

&, eč v šolo9 ker
,«;"i*i"3 gov neiak vespo, Zajček pa hodi dve
den?rja ze. drago mesečno vozno_kart9, In Medved je
nima

ta

zazdehal, srknil malo turške in telefoniral kau Zejklja
je govorila de1jež "Kje je tisto cestg,ze katero so že

\\tem'sfe dolgo cesalsepctmln

ni,

;

rama,trudna;

zggq

vzvišenost, Troje

\"
obupane9 onedva

*

&

telco r&211;
bitij in
\_='

(..

1131111517155 so ju

,»

.

preselili,
L/L
J

5 A N

(namesto

diskusije

E

_

_

delovanju krožkov)f

o
J,

,n'
\,_.

'

.
My.

_

«pm:»..-

čase sem se pfemetoval po poste1ji in Čeka1 sponec,
ki ni hotel pr iti od nikoder No, ko sem se tako premeta—
val po poste1jfaxsem zxslišal iz kote sobe razgovor9 ki se
je stopnjeyal v vpifje [Poslušimg in ne' dnje zeslišim iz

_Dolgo

.

se
kota: "Tovériši krožki in ' invarišioe sek01j eg nocoj
obstoja ha šolidf
zbrali, da rešimo prOV'l
in bom sodéloval
"Jaz predstevl

le

v

diskusiji.'f-*—W"**

?Trisfo

mačko

mo. Poslusgmjj
sehpa

še zanimivo. Poslušaj—
'fihe in mirno, "Oh; ti krožki
tole

bo

še bolj dolgečrsn. lot dijaki

nosti profesorjag'
spanec.

sem

si rekel in

na

sestinkih

Že mi

je lezel

prisot—

v

v

oči

gbj ga spaka, ojunačil Se je Liesct in zečel: "Jaz
osebno se počutim na tej šoli zelo žalostno. V zadnjem Času

A

se nekej šušlja, morebiti

dvzell stolcek in to

Včssih

\

sklda

reformo, de mi bodo
meni, Literstu9 ki sem ne ts.ki šov

z

dijski prebireli vsej

so

časo—

1,no, sedaj še tege ne počno več " Kon—
učal je? iz teme se je slišalo tiho ihtonjeg Vsi ostali
Li—
†;krožki*so tol &111 svojega vrs tnika, rekoč: "Tovariš
__terat, tudi z nami se ne godi najbolje, Kje so tisti zla-

,pis,

'

smo.bili nnvišku svoje moči." In ko so tako
jsćikovoli, se je tudi meni utrnila solza in spolzels po

-ti

časi,

rlicu
"Da,

ko

na blaz ino

*

tovariši," je povzel

kot je, so krive

v

podar."

'ŽMNe, ni res, vsega
ga zs.vrnili;

_"Krivi>so

besedo tehnik, "za tak položaj,

glavnem finance; dinar

pa res.oi kriv

tisti; ;1

se imciujejo

ti

naš ugcgi

dijnki,"

je sedaj

dinar,"

gos—

so

oglasil
idejnovzgojne kariese je

ni sljevnl: "nc višku moje
—' re sonmsnpoš1USali skoro.j vsi. Sedaj pc pravijo, da sem
'3_nezanimiv, preVeč učen, filozofski, ter dr njihov razum
ne -more doha.jati mojih rezleg.'
"Povsemprhv1lno,'th je pritrdil tovariš OZN, "tudi z

filozof

.in

"

'

menoj
"Tove

je enako

jaz mislim, di je vsemu temu .arivs njihova
lenoba, Prostor, kjer delam, je vedno prazen, le dva, &
največ pet se jih pojo za žogo in trošijo električni tok.
:lKaj bo z njimi? Kot da jih poloza šole čisto nič ne za—
nima,"je pristivil svoj loiiček misičesti Sport,
"Motiš se, tovariš Šport. Temu ni kriva lenoba. Saj je
dokazano, da'se mladina športno izživlja na plesih, ki jih
prirejajo v tvojih prostorih. kaj hočemo? Twist! Šejk!
To;,ne ps skrčka, raznmžka čez kozo," se je'v pajčevinas—
tih plen101h oglasil HOVizec, ki gaosstali do sedaj še
niso opazili.
"Mene so v postelji že močno bolela ušesa od tako razbur—

riši,

1

si jih mislil zamašiti ter zaspati,
ko je postalo čisto tiho.
Kmalu nato pa so se oglasili v zboru tovarišica Biologija
in tovarišica P Zveza,

ljive razprave in

sem

bi rede povedale svoje mnenje," so zač
n9d113ev=le,'"foveriši,rprev vsege patudi ni kr'
md&erna miedina Krivismo tudi sami

S"Tudi

me

njimi," jewresno dodal toveriš
n'
ne prej pre& svojim pra om!

FSoglašem
pomedim

z

KUD

Torej

tabore:
je koncel"sta nemlrd
stla dve.dru&1

prvi je metal kriv—
;dimo;
pa so se obtoževali kar
'do nedeldvnosti na
,hsam Zednjih l"eséd pa Chisem veo slišal, ker sem že trdno
[Ko

e

,včejo naj

ti."

medlo Sem slisal,uko

je nekdo rekel;

se ti krožki med seboj? jih

Končno sem

Zqšpal
'

—

vsaj ne

"Kar potol—

bo

tebe ukinja

r

!

BRALCI IT ŠODELAVCI!

Mnog1 st

"mogli objavitivšew
pa

ili

v

prvi številki.

prihodnji

obj"
vse ostalo. Vsem zvestim sode—
in aktivnim članom li terarnega krožka
l3u3emo ze: sodelova nje in želimo, da
Vaprej ŽŠOČGLOVali s prispevki in'nasveti.

bomo

Uredništvo
Urednik glasild literarnega krožka;
Zrnec Franc
&

V

