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Fišer tcbi, moj drasi Vietnowcoi Lj.29.VI.7l
Ne ve,,, kaj ne jc spodbuiilo k temu. Nc boji začuden, da ti {1—
še svobodno jugoslovrnsko itkls.

Ti se torej bojuj;š v Vietnamu. Tvoje krvavo obrobljeno
oči iščejo končo1svctlcbc v tgii. Vidin ts, kako Z qrozo v
očch in trpkim iZFEZD na obrczu r ziš {roko trupol in stroljoš,
strcljaš. Ds, strfljaš v przzno. Hočoš podoriti in udušiti vse,
kar jo živelo. Von, v tor bosncn razpoloženju bi umoril vsako—
gar. Tudi mono? Nc, Sono nt bi foécl. To von zstrino. Trpim
bolj, KClžOT ti. Mi voo,j£wn š? No? Kakor hočcš! Torcj si trmast,
& meni si vseeno všečn V tvojih očeh jo nekaj, kar ni {rivloč1,u
kar ni bojo vero vato. Vigtn, cc — zmaiol boš. iz na s pu sko v
roki, {uč pa s svojin norsinin [onosoi. Molčiš? Čolo &; ti je
nagubalo, nosnice so so ti razširili, us tnico so so ti ncpclc
v tanko črto. So s{wtinjaš zažnjo bitko. No? 0, "a? Ostal si

? bilo smed tisočimi nrtvini. No, nisi osta
teboj. Zakaj ne ako gledaš? Son ti 20; na živce?
Morda si lačen, utrujon oli žtjon. V tvoji šuši kriči. To
čutim, & nocas spregovoriti. STCv ti divjo razbija in ti hoče

& nirži to in {rihrcni za svoboio - za zmero.
Moj dragi, ljubi Victnauoc — vcino bon mislilo nato,

vodno bom tisč 'la posti zatoe
lepo to pozirsvlja ieklica otonskc šobe.

MARJANA

P O V E J

Povej, dekl>
kje so tvoje oči
dobile tako moč,
da za nj imi
kjorkoli si?



Zvezie krasijo ta IJlutni večer,
v arsih su buši ne ir ...»«

O Cx la ju in ni je več C..
C" 3561?! ...L}

(D an hOŽiU ya najinih poteh
.tnh lenih palgtnih dneh.
an ... in le 'xscc z nenoj ...
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BORIS

HREFENEN JE
KG na zcnljo loža trak,
gpklo &tc'g gruko trat,
nin: cvctj: TTV ;3jsč,
ko se nF? zc lig zqrinja noč.

Danes ye ttkg plano stopa v irak,
nakno ustivlgr Še ;trošxi ji korak .o.
Zakaj? ickls, trcpučuč pred nočjoy

ij hrcptncnjc žene ta v temo?

MARIJA ERMnN Ld
OTOŽNOST

Sončni iun je utonil za goro
ienp lerlo je spoznnnje težko;

na zemljo -
pogrezcm se z vasjo.

MARIJA ERP/ŽAN lm}



ve se niscn obrnil.
hoslonile si TlFVO v člani in zojokele ...
Vse sev vedel, ko sem oihajel,
pa se nisem obrnil ...

BORIS

NAJ SE PRE&MTAVIi

Zdi se ni, je je zelo težko predst\
četrqv se najbolje gozneš. MOQO v
oceniti. Lahko si {reveč ssnokr

u s

Nesmiselno bi bilo, če i opisovalo, kakšne sen, mislimb

na svoj zunanji izcleda kejt sem mnenja? da je pri vsakem
1

i
človeku bolj ve žno njefove iušeevn st. Zelo raso berem. Kadar
(cuth* potrebo po čem lepem, vzene : v roke knjigo in pred mano

se slike nov svet, svet knjig. Moj najljubši pisatelj je Ivan
Cankar. Mogoče zato, ker je v svojih ielih znal opisati živ—

ljenje takšno, kot je, in je dobro poznal človekove duševne
lastnosti in čustva. KnjMe je zame zleti ključ vseh zakladov
sveta.

Zelo reji pomeman stirejšin ljudem in sošolken. To sem
neglesi ozoto, ker se mi zdi? do sem bila včasih drugačne,
mogoče bolj sebične. Če bi lahko jaz vladalo svetu, bi ukini—
le vse vojne, pregnale_lekoto in trpljenje. Koliko otrok,

::žene in mož izgubi življenje v vojnah. Čudim se, us nekatere
države poijermljejo druge. Dve svetovni vojni ljudi, kot kaže,
nista izučili. Žalostno je? da je takih spopadov pride tudi v
današnjem &su. Sočustvujem z vsemi narodi, mislim predvsem
na Vietnamce, ki se neustrašno borijo proti desetkrat močnej—
šeu sovražniku.

Nesmiselno se mi zdi, da nekateri delajo razlike med



ljudmi. Vseeno jo,
dober, ;ošttn in pravičen. Žo Prešeren je v Ždrovljici omenil,
da na svntu no bo miru, dokler vsi ljudje ne bodo povezani in
enotni.

Veliko ljubezen čutin do otrok, kajti otroci so
nedolžna in neizkušena bitja, ki Lravzoprov Še niso za 1

Lopo ti je pri srcu, ko jih napotiš na p ovo pot in postanejo
sposobni koristiti celotni družbi. Mogoče sem si prav zato
izbralo učiteljski poklic.

Takšno sem. Mogočc se nisem čovolj dobro predstavila,
kajti pokazalo in omenila sem le svoje dobro lnstnosti. VET,
pi TJ ,..].*:ou veliko no ok, ki jih poskušam očpraviti. Srečno so
Q] r": [« m Wivim † urejenih družin ih razmerah, kot prfvi Toni: "\skor
i ko na veji." Življenje son šolo dobro zsčolo spoznovsti.'U

N

()(

*a še nisem dovolj iobro spozna a. V toni je setj S'} _? ku †\i s
lno skritih kotičkovy ki jih bor posku» in poiskati. Takšna

"C*U
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so sprthnjnš in ljubiš.

v nočon
& njim.

Zvezkc gledajo nano,
ko v sobotnih nočeh
na grobu tvojon ihtim.

ROBI

P.:"Lobonjsko dele pokrivajo lasje ...."
D.:"Kaj pa, čo si plešast?"



ZAPRI OČI

Zapri oči, dekle,
din skloni se nazaj,
prepusti mojim so rokam.

Zapri oči in sanjaj, '
sanjaj o zvezdah
in rožah in luni sijoči,
o trsvi pomladni

(:(in istem potoku,
ki med drevesi drsi.

Zapri oči in sanjaj,
prepusti se mojin roLdm,
dovoli, da poljubljam
očke ti zaprte
n ustne rszprte,i
da božam ti les ,

ki kot slep
ti padejo čez rame.
Banjoj, sanjaj, dekle,
o oh in soncu
n "ezdeh in toplih nočeh,

z ' ne to,
sobi sve.{ C3 41 3**3

L
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P-

Zepri oči, zapri oči in sanjaj,
sanjaj o srCCi, ki je ni!
Zapri oči in ustne razpri,
CL: & pozabiš na vse,
da bova skupej sanjalo .

objeta tesno o sreči minljiVi.
ROBI

"Zakaj imeno kost sitko?"
"" Zato, da nam možgani ne padejo v usta ...,.

"Kako si predstavljate skupinsko doživljanje glasbe v

pradavnini?"
'I"Kot sobotni mladinski ples v Hali Tivoli Š..



IJUBEZBY

Tvoje ustnice so mohkc in bolne,
src; ti bije očnej ;

Ljubezen se pretaka preko najinih ustnic.
Cutin te ..,,9.
Čutim tvojo telo pod rokani ..,.
Tesno sva objeta ....
Tvoje oči ....
V meni vre, vre,
ljubezen hoče na [Ji *?)H H I
ejreje bi to strl.

BORIS

I S K n N J E

Mlaia sen. Polna pričakovanj in vprašanj. V meni nekaj
',»—l pi. Iščem ... Sebe išč»n, Iščem tisto "neknj"g Kaj mi daje
noč in neioč obenem, koj mo poćyire v življenju in tloči v
snrt? No razunen, Ničesar ne TJZU? rn. Ne razumen tega, da sem
ob polni; obloženi tizi ločna. Lgčns resnicey postenja, razume—
vanja... Kje iobiti vsaj odmev te "hrome"? Kako priti v svet,
kjer ne bo ne slorlu9 ne sence leži, hinavščine? sovraštva?

o? Naj izberem revno, svetlo yot7 obdano s posnehon in
čakam ne hreponečo hrano ljubezni? Noj grem po strmi, razriti
cesti, obdana z razumevanjem in spoštovanjem? Kje in kako

:—priti do tiste , čemur pravim"hrons ljubezni"; Po tudi7
zakaj sploh iščem vse to? Kaj ni ni že dovolj skoraj nov avto,
skoraj popolna družina5 skorej vedno razumevajoče nama,skoreju..
Gotovo mc rivno to "skoraj" tlsči in iori.Mori in davi.
Pripolje me večkrat do vrat konce, poten pa ne s prijaznim nos—
mehon zopet povrne nnze', pred vrnto začetkoy mladostia iskanjj
obupa ..3.

M

ha, obupa?
(,kdo lahko reo |4. 'toh vprršonjy teh negotovosti, posme—

itVe9 nikoli ne ostćncn samo. Podoba
smrti i. P; venizr noXen k njoj.

Fl bi bila po notranjo:.duho podob—
na naslednji genorpcij a

LED; *
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P,
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DMJTE Ml PITI

Dajte mi pitivina
da v nj

močnega,
utop ni

vso žalost srca!
Dajte ri piti
vina črnega?
ša v njem utopim
na njen pogled spowin!

Dajte ii pitivina rdečega,
da v njem utopim
na njene ustne spomin!

Dajte mi pitivina vročega,
35 v njem utopim
na njene strasti spowin.

Dajte ni piti,
da v pijanosti utopim
na deklico sporin!

Človek sem
razklan.
Jaz sem dvom,7
jaz se; boj7
jaz sem jaz.
Kdo'bo iz
Kdo mi bo šal srečo?
Je vredno živeti?
Vredno, zato naj
čimprej prop&de
ta prekleti, veseli,novi svet.

"Katera
"Tistay

števila so kompleks
ki imajo komplekse

ROBI

ROBI

na?"
"

posvetno in cerkveno."
ki gre po svetu...,"



Zunaj sneži ....

nisam poznal.
i*jo ....

BORIS

"ntiy sti ...ž" "Nine;y poriri so9 jaz sem tukaj, tvoja
mamica!" "Oh, Wuni, norice nojzž Nina, ltsetlotno dekletce
so je stisnila k samici in jokala.

Ko je bila stara pot lot, ji jc umrl oče. Takrs Še ni
vtdgla, kaj 3VO smrtjo izcubilo. Pravzaprav splohn
voiola, da so očež njcn ati, nc bo nikdar več vrnil. le dve
leti po njoqovi smrti &; jc vsak inn čskslo ob cesti, da se bo
vrnil iz slquc. Tudi njcno "; in je čakala, vs: obupano,
bleda in suho. Ost le ju srna z čvtfn otrokomi, ki ju bo morala
hraniti$ oblačiti, šolsti.

& scdrili loti ' Nina vstorila v šolo. Učiteljica jo
glog. zožclolu rovrjzls z njimi.

.ilo?" "Moj očka?" so je
nisam imeli. Imela

bo nikoli več
čit;ijiCs so je obrnila k oknu in po
zi. Tudi ona nivo očeta ze od svojega

[ razrglu je bila tišino. Vso oči so bile
uprte v Nino in učiteljico, ki \& je kmalu posto & zopet živah-
na in zrovorns.

živahno in vodno v družbi.niNina je bila v oli in
Bilo je VbSLlP, zmovornn7 razposajono. Vrzel, ki je nastalo z

očetovo srrtjoy je ni vznouirjalo. Sploh so je ni zavedala,
dokler ni lotos stoyils v čotrti rczrod. Uči jc učitelj.
Neko dne; ko 'c Nina kot po ovndi kle}otoln o učitelja. J 7 ?
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pogrebila jeze. V besu je zavpil: "Že spet ti, penkrt!
Primesi beležko!" s strahom je Nino prinesle beležko, Bele se
je stroge mame, zato je v beležko pošpisal mamo brat. Mamo je
pa vseeno vprašala: "Meni, kaj je to, ponkrt?" "Kje pa si to
slišala? Veš, tako pravijo otrokom, ki ne poznajo očka."

Nino je to noč le zelo spala. Prebujale je svoj spomin.
Hotela se jo spomniti čim več očeta. Hotela je učitelju poveda—

ti kakšen je bil njen očka, ni hotela biti penkrt. Že se je
spomnila, kakšen je bil, da ga je vedno klicala ati, da jo je
imel zelo rad, de ..... V spanju so jo mučile sanje, v katerih
se ji je prikazal njen ati. Poklicolo ga je, že ga je držala,
poljubila ga je in so zbudile s klici in željo po očku. Ob

njej je že stela mamico. Obe sta zejokeli. Mamice je Nini povede—

o skoraj vse o etiju. '
Nine je odslej v Šoli zelo veliko govorile o njem-

Hotela je dokazati, da ni pankrt.
LEDA

NEKnJ JE TREBA POČETI

Pijno ,

kajti nekaj
je treba početi!
Čeprav ni vredno
živeti,

'

nekaj je treba
početi=
Zato pijmo,
da ne bomo lenuhi!
Treba je
nekaj početi,
čeprav se ne splača
živeti,
zato pimno, brotci prekleti!

ROBI

P.: "Nirvane je stanje, ki ga mnogi dijaki dosežejo med poukom."

P.: " Trdoto več kot lO po Mohrsovi trdotni lestvici dosežejo
neketere dijaške glave."



ančury Mira Gorički in Majda Nerad, so
(
u

letos vstogil; cl;ng LK. L njii sei sc ;quvnrja & O delova—
50 SL odlučilc za tanju organizacijo, ;TCŠVSQt ya c tan,

Š.

Eni Pančur jc lriyovcdsvplcz
"Za vstop v 'K :gi Sk Oi vnnc. Ze prej sem

to žalgla storiti, vcnlar SL s organizaciji
zvcicla kej vvč. Pri oblikovanju stthnggc nazora ni je veliko

ki Ju član ZX 29 ni lcts 1946 inliQ. In naše jelo-7

unjc na šoli?Tov5riš ;rofcsor Bazglj CT 'zir: sestanke. Tsch
č anov j; lv kot n yet ljudi lu tbžko ri ivljn o problcnih.i
Lopo bi bilo, če bi nas bilo vcčfE

jo pritriiln Eri:
_nLR udolcžitu le dva člana ZK.alostnd'jcj ču sn

O nav ju Vullkc jri1uvcćoval profesor Križnar,
ki jh zelo ćbjgktivno ocenil )Jložnj v ZN. Mnoci iijaki so
zares ncza ntgrcsirani in jih ne zaniin'o svgtovni problcii.

h bi ne lahko pogovorili o vsem.ic Tia: njih. Na naših sneta;
LUHČQHUJ pouku ostali še nekaj časa

ob strani in le pritrjevala
le povedale,
z Očetom, ki

Hvala za sclclovcnjc. ln žgli" va
vkl'učilc s; VLliko naših airJ D ov; vcliku takih, ki s

zrgli, JC s; bil ,svorn'sti, ki jim jih na 828
prnxnizgci

Markun Alenka



L L A D I K Ž N I N F G E M L T 0 R

Dragi bralci, najnrsj naj vam napišem nekaj besed o tej
rubriki!

Namen MLADIKINEGA lNFORMATORJn je, spoznavati vas z

dogodki na naši gimnaziji. Vem, da marsikdo ne ve nič, ali pa
zelo malo o nekaterih povombnih sthreh,ps naj bo to področje
dijaškega samooprovljsnj* športa ali česa drugoga, Vsrjotno
boste spoznali, da so nocatcro novico lo povzetki iz BILTENA,
ki ga izdajo pr'dsodstvo ZM GPSo (Ce ste zdsŽj prvič slišali za
BILTLN, je nanon našu rubriko v celoti dos L>n. )

No, soda & k novicamiJ

_l6. novombra 19
'T)
—J b' jo bil razširjcn sosstonok pred5dstvs ZM no

omi šoli in -S. Udulužas jo bila 2617 zodovolj va, dnevnega
1

s
reda pa zaradi obsir osti niso noqli v celoti oblblat' kljub

&

\

temu, da jo sestsnbk trfjsl stiri uro. Bojozen neke t"rih, do

ns bo razvi diqusiU}— ,x da, je odpadla že v prvi točki dnevno—
TJ% reda. Lotili so so rnogih problgmov, kot so naprimer
nezointcrosirenost dijzkov in noupravičona odsotnost dijakov
pri pouku. Tudi nokazori profesor ji so oili dolbžni procej
objektivne kritiko,
Predstavniki trbtjlh in četrtih lctnikov so svotovoli predstav—
nikom prvih in druqii letnikov, kako naj odpravijo marsikatero
napako in tuŽEVC v zrzrbdnih skdpnostih,
Kaj več o nodal potoku sostnnko sta lahko prebrali v

BILTLN—u, po tun
v svojih oz Edi .j natančno o dogodkihna sestanku,
PTiJC tno VZČUŠ ćas sestanka, jo nodvomno
šg en dokaz vg voljo in sodblovanjcm
marsikaj dosoč .

tIn še vos tolovsdnico, kjer so so pomerilo na
rodioionslnem košarkarsxom turnirju v počastitov Dneva repub—

liko ekipo treh srednjih šol: Šubičevo gimnazijo, Gimnazija
Šentvid, "tor GPS ,
V otvoritveni tokmi ata se *dli moštvo Šubičevo gimnazijo,
ki je branilo naslov lansiolotncgo zusgovalcc, in naša ekipa.
Igra jo bila onakovr dro lo v prvih minutah, kasneje pa so

gos',o in ozliko do odmora:odločnojo povodli
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V drugam,pclčssu sp stsnjc ni syrgmcnilo. Gostje so na aljcvxli,
z dobro igro in precej rszbili Goriče moštvo? ki mu tudi qlodfl-
ci niso nuć ili opfzncjš: p33porb. Ketnstrofalni končni rezultat
(125 : 58) jc zelo n9z1\rn© prikazal razmerje sil na igrišču.
V irugi tbkmi sta se ;Qnerili Fostujoči ekipi.?

Cupruv utrujeni, so si igralci Šubiccve TlJMLZlJ usygli pribori—
ti prednest nekaj košv in jo zgjržcti do kcncm tokiu.
V zaxljučni igri so so naši ig alci yrcdstnvili v V

ni luči. V Lrvih minut?h so si z nakaj uspcšnimi aLcijami v

nobr bi in hitrimi protinćpbči priborili vcdstv;7 vg
Scntvidčnni nisc kaj iosti zebsta li. Vsak koš npš; ukifc jc —

bil s1rcjbt z nsviušonin plgsknnj51 in vzklikcnjbn †lbdblCcv.
Z igro naših igrilccv svo bili lahko vse kat zaibvoljni do 36
minuto igreJ ko jh lhtih gsbbnih nn

ilca (du tbfchQF, kmslu nato Lg
brez rgnjav). Akcijry
so vsv bolj fOTLko MVWlu. 3k111 Šnutvi
razliko in si finuti, ko SJ bili vsi
nora, Arjtin— uspblf fribv
zmago.
Turnir ju žu vc]ikthT:t ( išs imšu qižnnziju. Z aria—
nizecijs smo "luL ng skrupnb ? Z"Lfi Zéicxuljni7 z

igro naših fantov pa tufi. Z T(lb 5.1.SPLČU bi s
lahko ;riborili boljšo uvrstiibv.
Sicer pa "ni važna znnpovrti, V ŽDQ ic sošblbvctiJ

:.: "Kaj je furx o'c?
HD.: "Odgrtinc, iz kitara izb_ hičriti.

P.: "Značaj Qscbncsti lahk; urutCViW: iz &"

D.: "ro lisjv1 311 fc vsab1n1?"

VwZifb, iur &: je
učil za Julju..f{31Prešeren z nojc
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A N K E T A o

Anketiranec: so zastavili pot v1wršinj.
1. Kdo JC avtor irena?
2. Poznaš še kakšna njej: ? Šulc?
3. Sc ti jo zdela
4u Igrclci — so in

m —-0

5. Kdo je irisl najsuljšc, kio slabo?

V prvih razrcdih so izyolnili seicn anketnih listov. Vsi čijski
so vedeli kdo je rvtor irsrm, pols; Gospe ninistrico7 Sumljivo
osubo, Oblasti in PJkojnika so priis; Nušmč ns*isal
tudi delo Nikolotinc Burseč. Kaj res? so, da je drsna,
primerna, le odcn oi cnkutircnih Jc nz"issl,
km.
Moi najboljšo igralce se Jp uvrstila Duša PočksJovi — zanjo se Je

oljc drsna prelah—

oiločilo šest ankatirnncov, en glas ps jo jobila Elvira
Kraljeva (3) Enf' snli so, ia J; bilo iiranjo Duša Počk jeve *

najbolj prepričljivo in 3; zato zasluži naslov nsjboljš: izralkc.
Nihčs ni irrnl slabo, so {ri;isali na koncu.

Tudi v irumih r?mr jih sro razdelili sodon anketnih listov,
odnovori pa so naslvinji:
l. Avtorja so poznali vsi.
2. Dola:

Na ostalih listkih pa jo lri tc1 vvrosinju ostal prazen
*inistrics, Gospa ministrica.

prostor. Zaniiivo jo, 33 so nam v jrvih 1zrcsih našttli kar
precej del, v drumih razroiih pa samo on'

3. gost odrovorv na tr«MtJC vprašanjo SL je glasilo — primerna,
Odon po prclshks.

%. Najboljši ifrslci: nl; ksonicr Velić; Duš? Počkaj, ostali
primorno.

Tuii v tretjih razrgdih so vsi no isali ;rsvilno avtorja drsno.
Na iruno vprašanje so oitovorili' Gosin ministries, Analfobct,
Rcforns v raju (?)
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Delo Nušiče s* jim je ziblo priwcrno, 3:3 mjboljšc irrclco pa
so se uvrstili: Duš: Počkaj, Vi3; Juvan, JurijMo ček, Rohačbk
ga jc po njthVLT

& zs3njc razrb3c {& snu raziblili štiri anketne listu. Avtorja
so poznali, VUČ 3uli pa samo Poln'niLa, v 4.č TfZFLiu pa niso
toznali niti trip. V 4. c razredu pa so našteli: Doktor, Občinsko
date, Gosys ministrica, Surljivn USLbC in Pnkgfnik. Drawn se jiu
j; z3bla jrixcrna, itralci su inrsli 3cbro, v 4.č rbzrb3u yr Z

njihovo igro niso bili zniovoljni. "c3 nijbOljŠL i3ralcb sb jc
sict uvrstila Duša Počkpjova.

chen nnkbte je bil, in bi anketiranci sani oirovnrjali nn V7

Šinjc brcz yu uči sošolcgv. Lc tcka bi 3ubili rgslcn rezultit,
o ten, leiko ;bznzjo nrši dijaki avtorja in iirslcs ŠFTWC Brani—
slava NušilČC Ž;lujoči os tali, TO JE lgjvcčkrrt ni usycln,
kur so pongk03 izpolnjsvnli nnkmtni list kar ko cgtivno.

Dijakovc TiZ
Na cesti pridejo

l. KOLERIK SL rézjbzi in †? brcne,
boli noga.

2. SANGVINIK {rbskoči kanun in začne kritizirsti ccstno
podjetje.

3. WmNHOLIK k DDR s;loh nu vidi.
4; FLEGLLTIK se nanjvvsbda in reče: "Joj, keko jc nn tem

wsvptu le

D.: "Kcr bi mu bila dolgčas ..."

PA: "Zakaj "33%: v rzrc3u rditljn?"
D.: "Zato, 36 SL rbii.



Končno se oglasi težko pričakovani glas šolskega
zvonca in neznani glavni odnor. Dežurna zdrvita po malico
UX e preden profesor zopusti razred. Vsi navalino na vrata, da
bi dobili čimbolij kosa valico. Toda dežurnih ni od nikoder.
Končno se na hodniku pogovi Teja ; ko ro kruha, skodelicami
in čajem. Ze od daleč jo sli; io, kako preklinja, kor nora sa-
ma nosti malico. Drugi ogžurni je navreč odšel na "čik—pavzo."
Najbolj lačni Zdrve proti Toji in poberejo najlepše kose
Marsikdo potlači en kos še v žep. Končno so nov dežurna iztrga
in postpvi košari ir čcljni na razna'an klavir v kotu sobo.
Hitro sta obo košari pruzzi in noknj počusnožov ugotovi, da
zanje ni ostalo nalico. GlaEuo pro+csti;ojo, preklinjajo dežur—
no in blagajničarko Sonjo, ki skrbi za malico. Sonja energično

či na mizo in so na vus glas zadcrc:o

"Tišina. Kdo jr vzol po dva vilici?1
i enoglasno znkričino: "Jaz, jaz!"

Sonja Užaljono plači s klopi, nas ino gredo pošasti
s proklotimi krgtcni in ooido n; gootnnok s Tonon; Nas to ne
moti in wirno so Zenovsžo naprej. Form ;570 so v skupino. Štirje
fant'o Značk"o kl ;i na kup in z radirko ivramo no»onct. Neka-š b
teri pišcjo nalogo &; oolo ucijo. Le kako jim to
uspe v tom hrupu?

Filip jo zbral nekaj poslušalcev, stopil na klop in
Začcl onoma svo'ib nosniSUlnih aritatorskih wovorov. Na" re so,o . 3 o
je odkašljnl, potem *ljunil na sosednjo klop, pogledal po posslu—
šslcih in s krepkih glasor zoče l:

cV'Tovcriši in iovgriši c, prasci in pr1s ico1 , danes smo

so zbrali, jo bi vas Hoklali?
Poslučffci ga yrukinojo z bosnin žvižganjor toyota—

njon z nogufi,v imtor in yroklinjonjcn. Oi nokod celo priloti
nu raztrošči na hrbtu. Filip so ne zxmni za
potno čelo. Rcs, pravi govornik! Končno IM

o vsoqa dovolj. Zbkro vso svojo prodsedrriško avtoriteto in
uspu nu pomiriti posluiqlco. Spet se odknšljs in začno:



delež il tLlČi jaz in sciij bor
Medium jo njijv et ri

pevski zbor in ob klavii
" _rr——54 b

rdcco knji mletkp nigra."ž

iliua ts na zrcd, in hlfinak»1
J. vno naj†l ju ju.

šuztinštiridesot lju i in tri—"chtgnka sp ju
;!jc profesorji. u računaPog

tuga 2428 polno lrwtih potp*
i soscski 4513 ljudi, od,

«1 E.:

ŽL
svsf,tanka udele—žil poprbčnc vsak ;olnolc tn občan oziroma

udelcžba ju bila
trtti Filipovga hrbsčvčc & glasu,ubc-
Lolo? †ovornika in začne v stilu

j; Matic uspel;
frcvrnil "govor—

izv&janje.
sarajevski

cpgt posebnost;
swcgt lord. Zadaj pri

klgvirju SL zburcjo in se pomonkujcjo o ig—
ralcih, ypvcih3 gr; _ oprévljcjo.

irko. V roku vzamem knjigo, SQ—

branjc. ocvgd; jg to le sbret—
VUI nas« Girl—Cluba", kibi
krikor «klcnskcru hrupu

, si glciila sinoči
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"Ah, kaj Bor, axpsk George po je čudovito. Ravno včeraj
sem kupila njegovo plato."

"Ko" pa je na njej?" _

"My sweet lord. Glej! Ravno Zdaj je poju tista krava Ss—

bina."
WBrige ne Sabina. Bojan pa jo fin fant, ne?"
Odgovora niser slišal , kajti v tistem hipu je v razre d

;ridrvel Peter, zatulil: "Prfoks mre!" in se pognal proti svoji
kle}i. Bojan mu je brž podstsvil nogo, Peter je v lepem loku prif
letel na klavir in polil preostali čaj. Hitro se je pobrol in poh
hitel v svojo klop. Tedaj je v razred pomolil glavo naš rszrednik
Serotj in hotel nekaj reči, toda besedo Tu je zastale v grlu.
Nudil so mu je enreč prelep prizor; Miti je stal na kotedru in
metal kredo v nasprotno stoto. Razred je bil zakajen kot prekaje-
valnics v Enoni. Za to so poskrbeli fontju, ki se jim ni ljubilo,
iti kadit v strarišče. Klopi so bile TQZŽlCtČne in stoli prevrnje—
ni, s klavirja pa je kapljol politi čaj.

Vsi suo ntaibne obstali v pričakovanju nevihte. Res so

je razredniku hitro ;evrnil dur govora in v naslednjem hipu se
je usulo;

i"Vsi na svoj: "este! Posp ovite ra zredž
delo! Milan, jutri ti kupim dudko. Miki, dol s k

prostor za tvoiUw cv3ke, ne *v zate. To je }a viš"
In to četrti letniki Sram ne še biti vaš rszred

setake glasove, da bo
Z Viča na Resljevo

Ngolo poplavo ruzrednikovih 1

s temnim pogledom in odšel.
zgodovine, ki jo je predavala

nekoliko 333 dilo se ni nič posebnega
in tudi ure fiz e iinila srečno. Na vrsti jo bila zrdnja uro:
roderog'k? si smo s strglora je yrofosorica vpisova—
lo uro v dnevnik in nrtc — odprla rsdovolnico. Tedaj so se odprla

antje smo si oddah—h_jvrsto in skoznje je go; hišnik Luko.

nili, kejti vedeli sro, po kaj je 3>rišel. In res ! S krepkin glasom
je zaklicel;"Alo, ymlei, nosit ofsre! Bržžqln že sie "mulci zdrvuli
z raketno hitrOstjo v zlato prostost - tokrat v obliki prenašanja
omar v d.ugo nadstr osjo.
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Modni krik te sezono ki na noben Klobuk ne more zamenjati, so?

aretke in kane s 5či in je z; to S'zono
priprovila p 50 Višja kot prcjšnja leta,
k;pica s uč kaninc so 12 razito mehke, barve pa
so sveže in žive. Posebno zanimivp so vclikc barttke, ki so sesta—
vljene iz pasov v ngzličnih b;rv;h (keitinacijc LO poljubn o

rijejo Vbc lase inodviono od fantazijo),kro; pa po t;ko ŠL &

*cžcjo proko UŠLS.

Urnik naštv_ iolovntqg ino sn va_k tti&

Prgv
CČHL — s;,j nžPćj pros Lg:

tn
n(. Tortj nam ob koncu tpdnn ozt=nt voliko proste
gotovo boutt — "& nu voz in v:;k konpc t
č;sa n; Vnili športni TLLILQClji v ni pctrcbno, da
najircnitnbjt mučott, 'sfno preživite s ran1

od vsakointvncgp bivanja v 2; "h prostorih. Svež
gorski zrak izr' ?
Kb nctikg i.*
— priprtčov

to jrijgtno no {očutjc in izgled.
wbnih funkcij:

iz kožo v zpprtihy kurjcnih
radibno5 da SL v prostkm času

zirsgo pokrajino.
Kako nagoryvilnc'c ngiu'tnc kožo nri izletu v naravo? Jo ličino[ / l

' zkot sicor? Ji pubtifo bi jo zaščitili?
(+

*:S«_ 1,4 CS C) D.; «

To so najbolj aktualno v;
posvetimo vro iozornost.
Na izlctu v nur{vo, v m6? latncn čosu, kožo obraza ne ličino kot
nornolno s tekočin pudrcns ik jo obvezno zaščitimo z najboljšo
dnevno vlažno krono. V primeru, do ste na ličgnje obroza preveč
navajeni, in bi ga opustili, se 15hko bra:z skrbi odločite za ličen—

njeno vlažna kremo. Čeje Vik, raje nogujtt z 0j
bo vaš zi ski izlet združen s snučtnjei v večji nadmorski višini
(čoz lgo; T}, kjer jo zrak izredno čist in bo noč sončnih žarkov
šu povečulh izlovonjc odbitih žurkov na kožo, van svetujem, da dnev—

no vlažno kre gogolnitc s srodstvcn za preprečevanje premočnega

"i,—"77?" ,,qu ,.},va .. ,H \- _

. , , a x

__ ,. 4 g_J [v-
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ogorenj: kože. Saj je znan—o7 da se v hribih lahko zelo lepo ogori,
k:r je prav sobno"pozini tako zelo prijetno. Vsako pr:tiravanje pa

1

Šévod: Škodi tako lejonu videzu'iiot tudikoži; Kožo naxrcč kaj

h'
Na nou jo tudi pre1ov:dana u1orabo rdcčil za ustnico. Iač pa jihro o1w čcwo, če so nozašči+šzni izposstavljs10 soncu.

mor:t: obvgzno zaščititi s kremo za ustnice, da ne r:zpokajo.
Ko pričeti iz zimskega izlatz domov7 si umijte obraz z wlačno vodo

(ker ga nist: n:ličili ne -»+r/bujotc čistilne . blok: in tonika)

brez n::sstit; z nočno vit:minsko krono? ki jo nekaj
0

M?jtc v obraz in vrst. Drugo ju€5 bo koža vašcgo obraz:

ph.Manja Pcčnik—Vovkovs)

Vcčornm moda s: nou {& stilih. In kot že dolgo n:,
ni več tako nor:y kot oni. No :ili nas, da bi so

&

zvcčgr preoblečilo v cig:nko ;ticoy skratka folklorističnih
motivov bo v v:&rni hodi t: zivo vedno manj. Nov: vodo je bolj

umirjpno, čoyrgv še vndno rin5Š: nok:j ižoj, ki so rczurvirano
ki so urirfvljen 1rivoščiti si kakšno

_z: mlak9, z: &

norost brez večjo Škodol
Večer:: obleka za sveč:no
dobi naših babic 13 pr:doal'

limtolim v 9

tafta. Zimati oolmiss ni i.itiraj" ropantični stil
sezono laisifal sl:vui francoski grofa: Yves Saint—1:1?th5 so iz

taftag ia majčešle Črnejay ali pa ] Loara Ul (} NO !—

CU.a 113301183 gi jih odlikujejo veliki karo vzorci in 308130

v Indiji, od Koder pravzapav izhajajos so z:

za obleke; Ki počno

::;ras vzorci pu so :olno Tabi tu
tičnin poudarjen pas in

. fr i tovrotnin ouoba'»
in sicer v ob].i1_i ušoitxov ološčooih pio—
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životlmla.ianše'. S tovrstnipi

to, Žc_;c,pasovp itd.
bazen G&H f Lug+ičnih oblglil, svetujejo za večer tud i GolaFŽ i—

l;t. Le ta so iz enobarvaeća svileno/a
c. BaTv: so prav umko ŽiWThne oblexc bi

Uuobarvne, z bogatibi dogolteji in brez roigavov.jm

Gorngl &'cl obleK jh oprijet5
stvoni jo tudi COllOFO stil,

licci prepajira pošrg oblašila v tpp stila
izpci hatcTe ponwga3o na ddn

tuji Klasičeu bel C* .Jnix.
.bćm zi p "Evo"? in

jo TQMJO bolj naravno.Usti

sc šq : Šusgxoly ali golimy

.. 11597 oflOSL-O si «"??— V mgličnih

vmlnico
dol pci
črta in

po;Iig čfnilOL, kc_ičnigL 11!OV 3:1 1

_. Zm;ngi Vqut , če Cveksv in;niko
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Še ni zahlgučon in obstoga ncv !' k !; . učenec popravi.
rlccc črnilo.Izju_a 50 30134: nalcjcy za

Thni iza se iienu3c peTorisbe. Enostavna KOLPOZiCi3S jo ob

pri erui svetlobi uiinxvvita.
BIOLOGIJU , Cvek je del 551370. Spaia K šolsxig zajcialccm.

TCLiioa. erivi so sicer z za—Ocgev fcstitolj j: Lcnit
iwcugvgnib luSiQVH Mast — Kratxo "palica"; VQMJLT

ic ta pQSCngn AC ugstare . Učiugovit zdravilu Še niso

našli.
SLOVEICi ,

Obst&jajo tuli prisicvi ; slabo? zagič

Lepi slavag
VTina 5 3

HLXIDQU «

;jcf pro
luČJnCh.

Kituliz510rii v 001131 pr išcpctOVQlccV. Obratno TaašciSC n__

poteka. iru imi ocena_i, r pomeniy

pTQhOŠQA.

9AVijC- in ogroža wospomurstvo.

DELL 1120321.
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—,sto,č©h315&ao,beloybelo7 čoko—

piškoti

ViCHh in s _ojih šestnujstih l
oi tish

coAvlzpnc,lpluiuoori. Quečc3 lJSnii>Stofoi
KLQŽQFTiJČU. Jutri ;e _aba

? Hi avljfla pro—

;; '9 je ta 5135—

_ku]gp n' agalicu in ia 83

p 31 & VQQLUT
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ogfv in se zopet vračalo na—

'l clgvo na nJcno ramo.
irsol z njiui go uhlja.
ožil obraz god ilqni in ji

zrl naravnost v oči. ilub to;;i7 ki jo vlgd.'le v prostoru,
to si stal: tags blizu, ia s & so z

Ko je začutila njogove ustnice na

p. Zolla si jo, &; bi ta nežnost

tim stal ob njej in jo ljubil. Še

V svojih roxih in Sv z ustnicaui TSŽJlO

iotixal qi;icra čeluy lic vek. Končno st? so zalol: z ust—

tmico_i.

ju t prvič Qozivola in oblilv
o ji je zdelo Vse to t Ko ogaono,

saj je dozivela surov in prisiljen poljub, zdaj pa je uživa—

meixobi7 nežnosti in neprisiljeuoeti. Dolgo, dolgo je

se Lonino razmahnila in zrla drug

"Verjemi mi; ne lazem l Tako si
! " Koze rad; bi mu VGHL verjela? ng'o

bi bila lepu ! Tode občutka? da Je

je ne more imeti nihče red 7 se ni moalč otresti?
Ei izeln dolgih zepeljivih 1559 ni imela privihonega noska

4. —

in tudi mešaj &ilogrqmov nj ji ne ci ŠKodJilo. Zšuj

je neudoy xi se ji je zdel Kot Lpolon9 &ejal, da je lepo.
je? um jo hoče le
ta večer preplesali

; †nogo olesov in že ob n3em doživljali prave trenutke

"Teče? mu je počasi za elu Ziupzti. Vzljubila
eTečnC ob mieli; da gi je nekio {Til svojo

je EGG njima noxaj
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* "_ atija, fa ju Veže nekaj trdnega? nekaj,
MR je še doživela poraz+", _,.v;_. mvw- .

u'*O uulu*Ll. Luul Cup
Z?H3O novo življenjv-

v liuoezni, to zduj se jc ZCČGHjClO

lepše in vredno mlaiosti. lt!
Mola III-C
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