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A KOT AVTONOMIJA
Vse dobre stvari se začnejo na začetku.
Kot prvošolci pričnejo abecedo na začetku, pri črki A, tako je tudi
ljubljanska Univerza tam, kjer je bila leta 1919 - pri Avtonomiji. Ta je, vsaj
zdi se, vpeta v začarani krog gospodarskih zmožnosti, političnega voluntarizma in kulturne razsvetljenosti. In odčaranja Se ni bilo. Danes
razdružena Univerza išče nova pota, med katere sodijo tudi razmišljanja
o njeni delitvi aa humanlstičnl In politehnlčni del. Univerzitetno vodstvo,
skupaj z rektorjem, pa je v tem trenutku nemočno: navznoter zato, ker
ga samosvoje in samostojne članice ne jemljejo preveč resno, navzven pa
zato, ker niina novorežimske legitimnosti. Bilo je namreč Izvoljeno pred
aprilskirai volltvami. Na drugi strani pa Teološka fakulteta, ki so jo leta
1952 nasilno izključill, ponovno vstopa v razdruženo skupnost. Pa čeprav
je bila 28 let edina in resnično avtonomna v razmeiju do posvetne oblasti.
Pariško zasedanje KEVS-a in »ponižanje« novonastajajočih držav je
pokazalo, da lekcije avtonomnostl niso tako preproste, kot bi si diplomati
teh držav želeli. Ne samo, da so jih postavili pred vrata »skupnega
evropskega doma«, temveč so jih tudi nazorno poučili, da so kakršnikoli
pogovori možni samo in zgolj preko centra. Zato je razočaranje slovenstva
kljub »navdušujočim« trditvam njegovega zunanjega ministra izjemno: še
enkrat so odčarali mit o avtonomnosti.
Na drugi strani se slovenstvu vsiljuje nov, odrešujoči mit - pleblscit.
Na povabilo, da njegovemu poteku prisostvujejo tudi »evropske« institucije, so v Parizu (ne)posredno že odgovorili. Legitimnosti in (ali)
legalnosti mu ne želijo dati. Prav enakega mnenja je tudi armada, če seveda
povzamemo polkovnika Milana Aksentijeviča, ki v intervjuju za Tribuno
pravi: Plebiscit je manipulacija.
Če ne želite biti manipulirani in imeti močne Argumente, jih v rokah
že držite. Tribuna gre od začtka. Konec je nepredvidljiv.
Branko Čakarmiš

TRIBUNA je glasilo ŠOU v Ljubljani. • Tisk: tiskarna Ljudske pravice, Ljubljana. • Naslov
uredništva: Kersnikova 4,61000Ljubljana, tel. (061) 319-4%, telefax (061) 319-M8. • V uredništvu
dežuramo vsak dan med 10. in 12. uro. • V.d. glavnega urednika. Bojan Korenini. • V.d.
odgovornega urednika: Branko Čakarmiš. • Lektorica: Nives Klinc. • Cenal5din. • Oproščeno
prometnega davka po sklepu št. 421-170/22.2.1973. • Naslednja številka izide 10. decembra 1990.
V uredništvu TRIBUNE ali pri Tribuninih kolporterjih na fakultetah lahko študentje z indeksom
kupijo TRIBUNO po ceni 5 dinarjev.
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Starii, kat«h«tj« in učit.lji
spodbudite vaše varovance k tej
dobrodelnosti. Prav tako prosimo
starSe, katehete in učitelje s
poplavljenih področij, da nam
pošljete naslove otrok oziroma jih
spodbudite, da to storijo sami. Tudi
na ta način bomo pokazali medsebojno
solidarnost, darovalcem in obdarovancem omogočili košček veselja, medsebojni stiki in poznanstva
otrok pa bodo pomenili tudi naš korak
drug k drugemu.
Svoj naslov pošljite na:
SDM
Verovškova 3 8 61000 Ljubljana
ali
MOŠ
Jurčičev trg 2
61000 Ljubljana
t e l . : 211-136
Da bomo lahko vaše darove primerno
razporedili,
svojemu
naslovu
pripišite tudi svojo starost!

Ljubljani, kar pomeni vodstva vseh
ljubljanskih fakultet, akademij in
viSjih šol odalej poaebej skrbele za
to, da se razmere na nj ih popravijo.
Pričakujejo pa seveda tvoren odnos
Studentov
do
teh vpraSanj.
Pričakujejo stvarno ali (objektivno) obveSčanje o nepravilnostih,
brez podtikanja ali drugačnih
zlonamernih dejanj (verjemite, tudi
za takšna zanesljivo vera!). Seveda
je primerno mesto dogovarjanja oddelek ali fakulteta. Če se boste
Studentje primerno organizirali,
vas tam ne bo nihče prezrl. Uparn, da
bodo na rektorat prihajala pisma res
le v najbrezupnejših primerih. In še
nečesa se morate Studentje zavedati.
Strogo napoštevanje predpisanega
študijskega reŽima tudi posameznikom med vami ne bo vedno pogodu.
V takšnih primerih pa sveda računamo
na vašo doslednost in načelnost.

časa nastopal na TV, kjer je gledalcem posredoval razne kulinarične
recepte, vendar pa so ga, kar sem
Sele danes, ko sem prebral Tribuno,
ugotovil, da je bil nesramno
onemogočen. škoda, res škoda, da je
celo naSa osrednja medijska hiša
takoj prijela za intrigo ljudi, ki
so - vsaj tako sem osebno prepričan,
pač zavidali gospodu Premku nastop
na ekranu.
Naši osrednji TV hiSi ravno sedaj
v
trenutku,
ko v
skupSčini
sprejemajo in menda odločajo o
programih, vodilnih ljudeh in Se o
čem, bi položil na srce in njihovo
dušo na želodec, kajti saj vsi vemo,
da dobrote teknejo, Ce jih zna
pripraviti, izdati
skrivnostne
recepte kakšen sposoben kulinaričen
mojster in Premk je prav gotovo med
njimi, da ga ponovno vključijo v
program, ko bodo gledalcem, pardon
Toliko o enern problemu. Druga bolj gledalkam posredovali kakšne
težava pa so nepodpisana pisma. So izvrstne kulinarične recepte, da se
nespodobna in nepotrebna - vsaj kar bodo nam vsem, pa tudi morda Jerku
mene zadeva. Dokazljivo (!) je, da Čehovini, Ivanki Simčič, Adiju
Uredništvo Trlbune
moja nrav nima prav nič opraviti z Križaniču, Janezu Lenčeku pač cedile
nekulturnimi packarijami, ki si j ih sline. Pa morda Se kakšnemu drugemu
Pred nekaj dnevi mi je prišlo na
na moj račun nekateri privoščijo, zavidnežu.
mizo pismo z opozorilom na dopis v
žal tudi s posredovanjem Tribune. In
Pa brez zamere!
Tribuni. "Podpisani" so bili "avtorverjamem,
da tudi moji kolegi niso
ji prispevka v Tribuni". V svojem
Franjo Hovnik, Ptuj
tako hudobni, kot študentje včasih
pismu me opozarjajo na imenovani
ro
i
s
1
i
te.
prispevek, kjer so se pritoževali
V upanju na plodno sodelovanje ob VAL 202 POPIAVLJENCEM
nad enim od svojih profesorjev.
Pismo zaključujejo s prošnjo, da se skupnih ciljih, vaš
VAL 202 je 16. novembra 1990 odprl
zadeve uredijo, in posredno grožnjo,
dr. Boris Sket, rektor
hranilno knjižico pri Ljubljanski
da bo sicer kdo zatožen ministru za
banki,
Gospodarski
banki,
šolstvo (ste prepričani, da ne bere
ekspozitura MikloSič v Ljubljani,
Tribune?).
kamor lahko nakazujete svoje denarne
PREMK
No, čeprav pismo zaradi anonimnosprispevke za gradnjo vodovoda v
Bolj ko človek premišljuje o vse Krnici pri Lučah. številka knjižice
ti obravnavam nekoliko jedko, pa ga
nikakor nisem vrgel v koš. To žal ni preštevilnih uzurpatorjih, ki jih je:
50100620-107-031-82710edina pritožba. Povsera slučajno pa žal v naši kakršnikoli že družbi
2055/59 s pripisom: Poslušalci Vala
se je še časovno ujelo z akcijo, za nikoli ne manjka, ko Vojvodine
202 za poplavljene v Lučah. Seznami
katero smo se pravkar dogovorili z Kranjske v osebi vsemogočnih direkdarovalcev bodo objavljeni na
dekani naših šol. Ko sem sprejemal torjev po svoje krojijo usodo ljudi,
radijskem programu vsak delavnik.
kandidaturo za raktorja, je bila med vse v obliki nekakšnih represalij .
mojimi
prednostnimi
željami
V konkretnem primeru imam v mislih
KnjiŽovna zadruga JeBenice zazureditev Studijskih razmer. Vem, da Jerka ČEHOVINA v THO Postojnska
na marsikateri fakulteti ali višji jama, ki je takorekoč uspel s svoj imi plsuje
Soli naše univerze (pa nikar ne intrigami dodobra matirati Viktorja
NATEČAJ ZA KRATKO ZGODBO
mislite, da samo pri nas! ) ni vse PREMKA. Zadevo je speljal celo tako
tako, kot bi moralo biti. In to vedo daleč, da se lahko s priznanji dičijo
Zgodbe, ki naj ne bodo daljše od
tudi moj i kolegi. Ponekod se kakšen celo dugi ljudje, kot je primer Jurič
ene avtorske pole (16 tipkanih
učitelj premalo briga za študente, Anice, ki je zanjo delal torto
strani z normalnim razmakom), je
drugod so težave z uredniki. Skrat- oziroma je slaščičarske izdelke
treba poslati do 15. januarja 1991
ka, včasih izgleda, kot da se delavci naredil namesto Ivanke Simčič.
v treh kopijah na naslov: Knj tž«vna
te univerze ne zavedamo čisto prav,
zadruga Jasanic«, Tzg Toneta Čufarja
Sicer pa, kaj bi vso ceremonijo v
katera je naša osnovna naloga. Raz- zvezi
4, 64270 J«senic«, s pripisora »za
z podelitvijo
priznanj
logi za to so različni, verjemimo, ponavljal, kajti iz prispevka dosnateČaj«. Natečaj je anonimen. Posda so nekateri tudi objektivni. sier Premk je žal med drugim tudi
lane zgodbe morajo biti označene s
Dogovorimo se še takole: rektor in razvidno, da so se proti Premku
šifro, priloŽena pa r.aj j im bo zaprta
dekani se delajmo, kot da smo za vse zarotili celo kuharji, natakarji, ki kuverta z avtorjevim imenom, naskrivi mi, drugi učitelji in asis- so bili, vsaj tako razumem iz
lovom in podpisom. Zgodbe bo ocententje naj predvidevajo svojo kriv- prispevka, celo nagovorjeni, da so jevala žirija v sestavi Edo Torkar,
do, študentje pa se tudi potresite popisali protest na RTV Ljubljana.
Miha Mazzini in dr. Tone Pretnar.
s pepelom. Dejansko je namreč res Med drugim so zapisali, da naj bi
Izid natečaja bo objavljen do konca
prav gotovo na vsaki strani nekaj Premk celo maličeval kulinarično
februarja 1991, najboljSe zgodbe pa
kr ivde.
bodo objavljene v posebni knjigi, ki
stroko...
bo predvidoma izSla 2e v prvi
Če me spomin ne vara, se nekako
Torej va (Studentom) obljubl jant,
polovici prihodnjega leta.
da
bodo
vodstva
Uriiverze v spominjam, da je gospod Premk dalj

