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Са свечанссти новсдом Дана Уједиљених иација: ученици основних школа 
„29. иовембар" и  „В. К араџић“ изводе рецитал
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ОБЕЛЕШЕН ЈУБИЛЕЈ УН
Поводом 40-годишњице оснивања Ор- 

ганизације уједињ ених народа, одрж ан 
је  22. октобра, у  великој сали Дома кул- 
туре, свечани скуп на коме је  истак- 
нуто да су Уједињене нације доприне- 
ле очувањ у мира и општем напретку 
у свету. Овом приликом су ученици ос- 
новних ш кола „29. новембар" и „Вук 
Караџић" извели пригодан рецитал по- 
евећен Дану Уједињених нација и Ме- 
ђународној години омладине.

„Сада имамо четрдесет година искуст- 
ва у Уједињеним нацијама — 40 гсдина 
промена — и упркос свих сукоба за 
ово време, 40 година без светског ра- 
та. Погледајмо уиазад на пут којим смо 
пошли, проценимо иаше искуство и 
кренимо даље освежени и са новим по- 
летом“.

•  •  •
„Ускоро ће одговорност за светске по- 

слове бити у рукама ваше генерације. 
Зато и јесте проглашена Међународиа 
година младих. Њене теме су актив- 
ност, развој и мир . .

Перес де Куељар

Д ва дана касније, 24. новембра, на- 
стављено је  обележ авањ е овог значај- 
ног јубилеја. У просторијама Народне 
библиотеке Бора отворена је  излож ба 
ф отограф ија о настанку и развоју  Ује- 
дињених нација и улози Југославије у 
овој светској организацији. Истим по- 
водом је  предетављ ена (прво јавно при- 
казивањ е) књ ига „Основне чињенице 
о О рганизацији уједињ ених нација“ . 
Потом су прочитани литерарни радови 
са наградног конкурса који  је  расписа- 
ла  М атична библиотека (теме за  оенов- 
це: „К'ад би сви људи на свету баш 
као сва деца на свету", „Домовина ве- 
ликих људи је  читав свет“, „У космо- 
су има места за све“ и „Снага људског 
разума треба да надвлада суровост и

безумност рата“). Прву награду, као рет- 
ко кад, освојиле су Јелена Радоваиовић 
(VII, „3. октобар") и  Светлана Андрејић 
(VIII, Брестовац), друга је  припала На- 
таши Иванов (VIII, „Вук Караџић"), а 
трећа Предрагу Грујичићу (VI, „Бранко 
Радичевић"). Ученици М узичке ш коле 
„Миодраг Васиљевић" извели су кул- 
турно-забавни програм.

СЕТПОЕ8ЕТ С001МА 
ШЕ01ШЕМН НАС1ЈА 

(1945 -  1985)

Иначе, у  свим борским основним ш ко- 
лам а је  поводом четири деценије ОУН 
и Међународне године младих, започе- 
то формирање клубова Уједињених на- 
ција.

Организатори бројних пригодних 
свечаности у  част јубилеја ОУИ били 
су М арксистички центар ОК СКС, На- 
родна библиотека и Дом пионира.

Иваи Крстић, VII 
„Бранко Радичевић"

*  ★ ★
Из Повеље Уједињених нација 

Ми, народи Уједињених нација, ре- 
ш ени да спасемо будућа поколењ а ужа- 
са рата који  је  већ два пута у  току 
наш ег ж ивота нанео човечанству нео- 
писиве патње, и  да поново потврдимо 
веру у  основна права човека у  досто- 
јанство и  вредност љ удске личности. 
у равноправност људи и ж ена и наци- 
ја  великих и малих, и да обезбедимо 
услове под којима ће моћи да се очува 
правда и  пош товање обавеза које про- 
истичу из уговора и  других извора ме- 
ђународног права, . . . да будемо трпе- 
љ иви и  да заједно живимо у миру јед- 
ни с другима као добри суседи, и да 
ујединимо своје снаге ради одрж ањ а 
међународног мира и безбедности.
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ОУН — 40 ГОДИНА 
ЗА БОЉИ СВЕТ

ја  је  агресија донела свету невиђене 
ж ртве и пустош, земље оснивачи су 
биле решене да не дозволе да се икад 
понове такви покољи и толике патње.

ДАН УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Дан ступања н а  снагу Повеље Уједи- 

њ ених нација, 24. октобар 1945. године. 
прослављ а се од 1948. године као Дан 
Уједињених нација. Овај дан се тради- 
ционално обележ ава у свету скупови- 
ма, дискусијама и  излож бама о достиг- 
нућима и циљевима Уједињених наро- 
да.

ИМЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Име „Уједињене нације“ смислио је  

Ф. Д. Рузвелт, председник САД. Оно је

било први пут употребљено у Д екла- 
рацији Уједињених нација од првог ја - 
нуара 1942. године, када су се пред- 
ставници 26 земаља обавезали, у име 
својих влада, д а  ће наставити заједнич- 
ку борбу против Хитлера и његових са- 
везника.

ПОВЕЉА ОУН
Представници педесет земаљ а света 

израдили су Повељу Уједињених наро- 
да на конференцији о међународној ор- 
ганизацији која је  одрж ана од 25. ап- 
рила до 26. јуна 1945. године у Сан 
Франциску.

ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УН

Главни органи Организације уједи- 
њених нација су Генерална скупштина 
(највиши орган ОУН), Савет безбедно- 
сти (централни орган ОУН за међуна- 
родни мир и  безбедност), Економски и 
социјални савет, Старатељ ски савет, 
М еђународни суд и  Генерални секретар.

П рва седница Генералне скупштине 
Уједињених нација одрж ана је  10. ја -  
иуара 1946. године у Лондону. Генерал- 
ну скупштину УН сачињ авају све др- 
ж аве чланице.

Први генерални секретар Уједињених 
нација био је  Тригве Ли, који  је  на 
дуж ности остао до априла 1953. године

УНИЦЕФ

УНИЦЕФ — Дечји фонд Уједињених 
нација је  основала Генерална скупш ти- 
на, 11. децембра 1946. године. Главни 
циљ УНИЦЕФ -а је  да помогне земљ а- 
ма у развоју  да побољшају услове ж и - 
вота својој деци и  омладини.

Сада УНИЦЕФ помаж е програме за 
децу у преко 124 земаља А фрике, А зи- 
је, Америке и Средоземља. УНИЦЕФ-у 
је  1965. године додељена Нобелова наг- 
рада за мир.

ЈУГОСЛАВИЈА И ОУН

Југославија, као чланица од оснива- 
њ а светске организације, спроводи и 
разви ја  принципе и  ставове који  су те- 
мељ Повеље УН и несврстаности: рав- 
ноправност, независност, остварење љ у- 
дских права и слобода; успоставља са- 
радњ у у  области образовања, науке, 
уметности и  информација.

Иаташа Благојевић, VIII 
„Вук Караџић"

Југославија, као једна од чланица ос- 
нивача потписница Повеље, и свет са 
великим задовољством су дочекали 24. 
октобар 1985. године, јубиларну годиш- 
њ ицу оснивања Организације уједињ е- 
них наццја.

Организација уједињ ених народа је 
основана последњих недеља другог 
светског рата. Уједињене против наци- 
стичке Немачке и њ ених савезника, чи-

Друг Тито на заседању Гепералне скуп- 
штине УН (20. IX 1960. године)
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Д В А  Б Р О Ј А

|  Најбољи ученици у нрошлој школскоЈ 
години

НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ

,[ Сто тридесет и  шест најбољ их осно-
«1 ваца и ередњош колаца у  прошлој
]' ш колској години, добитници диплома
ј| „Вук К араџић", „Светозар М арковић"
(| и „Михаило Петровић А лас“, били су
Ј> 25. септембра, у Музичкој ш коли, на 

пријему код председника Скупштине
|) општине Бор, Николе Ш аиновића. Овом
Ј | приликом су носиоцима диплома поде- 

љене награде: књига, Златна значка
!( СО и  штедне књ иж ице у којима су
]• уписане новчане награде у висини од 

500 динара за  основце до 1.000 динара
} за  средњошколце. Новчана награда се
Ј' може и повећати, а на то утиче кросеч-
(| на оцена општег успеха у  току наред-
<1 не ш колске године.
]' Иначе, награде је  уручио др Ж иваи
<| Живковић, члан Комитета за  призред-
(| ни и друш твени развој.

I, Александар Обрадовић, VII
Ј „Бранко Радичевић“

„Школски час 1985/88.“
СМОТРА ЗНАЊА И 

ДРУЖЕЊА МЛАДИХ
Јубиларна, десета акција „Ш колскк 

час“ почела је  ове 1’одине 14. октобра. 
У овој великој смотри знањ а и друж е- 
њ а младих, у протеклих девет година, 
учествовало је  виш е од пола милиона 
такмичара, а више од 30.000 освојило је 
једну 'Од награДа.

„Десети .Ш колски час' биће и так- 
мичење. У два циклуса (први од 14. 
октобра до 8. новембра ове године, и 
други од 10. марта до 4. априла 1988. 
године) учесницима ће бити поставље- 
но 40 такмичарских питања. Учесници 
који  тачно одговоре на сва питањ а мо- 
гу да освоје једну од 4.444 појединач- 
них награда. Ш коле ће се такође так- 
мичити у  учењу и ванш колским актив- 
ностима. Предвиђен је  и велики број 
награда за наставнике који оргаиизују 
и воде акцију у  ш колама".

У наредном броју „Јасмина“ објави- 
ћемо податке о учеш ћу основних ш ко- 
ла  борске општине у акцији „Ш колски 
час ’85/86“.

Добитници диплома са урученим наградама (у средини др Живан Живковић;
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Поводом Дана ослобођења

БРО ЈН Е СВЕЧАНОСТИ У 
ГРАДУ БА К РА

Радни људи и грађани Бора просла- 
вили су 3. октобра Дан ослобођења Бо- 
ра радно и  свечано. Тим поводом у на- 
шем граду су организоване бројне све- 
чаности н а којима су евоциране успо- 
мене на славне дане ослобођења града 
и села у борској општини. Грађаии Бо- 
ра су дочекали 41. празник у слободи 
поносни на изванредне резултате који 
су остварени под заставом Тита.

Прослава годишњице ослобођења гра- 
да бакра почела је  24. септембра. Тада 
се на Тргу ослобођења окупило преко 
4.000 пионира где је одрж ан велики 
час историје. После полагањ а цвећа 'на 
спомен-обележје изгинулим родољуби- 
ма и партизанским борцима, успомене 
на славне дане Н О Б-а евоцирао је  
Радмило Милетић, председник Ошптин- 
ског одбора СУБНОР-а.

Уочи Дана ослобођења Бора органи- 
зован је  атлетски митинг ученика бор- 
ских основних ш кола. У трци улицама 
града најбрж е ученице седмог разреда 
биле су И вана П авловић („3. октобар"), 
Иријета Саитовски и Драгана Јоваио- 
вић („Б. Радичевић'1), а међу ученици- 
ма осмог разреда Данијела Вељковић 
(„Б. Радичевић"), Биљ аиа Гавриловић 
(„29. новембар“) и Неиа Р ајић  („Б. Ра,- 
дичевић“).

П рва три места у мушкој конкурен- 
ци ји  седмог разреда заузели су Слађан 
Трајковић, Зораи Н рвуловић и Слађан 
Буф ановић (сви из ш коле „Б. Радиче- 
вић“), а од ученика осмог разреда први 
на циљ је стигао Ж ељ ко Н иколић „(29. 
новембар“), а за  њим Саша М арјановић 
и  Бобан Лападатовић („9, српска брига- 
д а“).

Ученици старијих разреда Основне 
ш коле „Бранко Радичевић" учествоца- 
ли су и у традиционалном јесењем 
оријентационом кросу.

Ученици другог и трећег разреда Ос- 
новне ш коле „Девета српска бригада" 
који  су боравили на пољској настави 
на Савачи, организовали су 3. октобра 
свечани збор пионира нод називом „Во- 
љеном граду у слободи“. Том приликом 
је  говорио Радмило Милетић, борац IX 
српске ударне бригаде.

Припремили: 
Иван Крстић, VII 

Александар Обрадовић, VII
„Бранко Радичевић"

А кција „Месец књ иге“ 

Д РУ Ж ЕЊ Е СА САШОМ БО Ж О В И Ћ

Докторка Саша Бож овић, аутор кн>к- 
га „Теби, моја Долорес“, „Све наш е 
Долорес" и „Ратне љ убави“, посетила 
је  14. и 15. октобра ове године свих пет 
основних ш кола у Бору. Ученици су 
веома паж љ иво слуш али одломке из 
монодраме „Теби, моја Долорес", које 
је  казивала Драгица Томас, првакињ а 
драме Народног позоришта из Титогра- 
да. Затим су основци докторки Саши 
постављ али разна питањ а на ко ја је 
она радо одговарала.

Иначе, ово друж ењ е са Сашом Бо- 
ж овић организовали су Народна биб- 
лиотека (један од овогодишњих добит- 
ника Октобарске награде Бора) и РО 
основних ш кола у оквиру акције „Ме- 
сец књ иге“, која се сваке године орга- 
низује од средине октобра до с р е д и ц е  
новембра.

И рена Муминовић, У1-3
„29. новембар“

РЕШ ЕЊ Е:

Водоравно: Индус, Торино, л, мрак, 
бурек, Ир, етар, расг, ЈУС, Иран, ЦИО, 
аков, О ’НИЛ, Т. П. (Теодор Парњих!- 
ки), Дарам, Оран, о, авалит, оксид.

Пионирска делегација полаж е цвеће нп 
спомен-обележје
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После упорног трагања

ПРОПАЂЕН ПРВИ БРОЈ „ЈАСМИНА
С великом радош ћу обавештавамо чи- 

таоце и  сараднике наш ет листа да је, 
после упорног трагањ а и скоро изгуб- 
љене наде, пронађен први број „Јасми- 
на“. Захваљ ујући другарици Душанки 
Геочеловић — Андрејић, једном од 
првих главних уредгохка „Јасмина", и 
наставници Мирјани Бусић, дугогодиш- 
њем сараднику и садашњем председни- 
ку И здавачког савета листа, први број 
„Јасмина" је  отргнут из заборава и са- 
да украш ава витрине у просторијама 
Редакције.

ЈЛСТ »ЧОШКА ОСДОЦ6 ШКОДЕ.ЈТАНОЗЕ Л М 4 /О К 0 Ш -  БРбСТОаЛц.

годичА I леаЕмвАр 69 _________  94 {

Наеловна страна првог броја „Јасмина"

Иначе, први број „Јасмина", штампан 
на гештетнеру, процветао је  пре седам- 
наест година децембра 1969. године, у 
Основној ш коли „Станоје М иљковић" у 
Брестовцу. Лист су уредили: Д ечја ре- 
дакција ученика и стручни актив на- 
ставника српскохрватског језика. Њ егов 
одговорни уредник је  био Слободан Ж . 
Ракић, тада наставник српскохрватског 
језика, данас новинар „Борских ново- 
сти“.

Заглављ е листа и илустрације у ње- 
му урадио је  наставник ликовног вас- 
питањ а Миодраг Петровић, иначе, са- 
радник „Јасмина" од оснивања до да- 
наш њ их дана. Редакција

Сусрети

РЕДАКЦИЈА „ЈАСМИНА"
У ШАРБАНОВЦУ

На позив Литерарне секције ученика 
Основне ш коле „СтаноЈе М иљковић" из 
Ш арбановца, чланови редакције листа 
„Јасмин" боравили су 17. октобра у 
овом селу које се припрема за емисију 
„Знање-имање ’85“ и сусрет са ж ите- 
љима Брш адина, села у непосредној 
близини Борова (СР Хрватска).

Овом приликом сусрет са шарбано- 
вачким  основцима је  био веома топао и 
користан. У скоро двочасовном друж е- 
њ у брујали су гласови младих новина- 
ра и талентованих будућих песника. 
Наравно, није изостао ни разговор о 
сарадњи у „Јасмину" и побољшању 
његовог квалитета.

Наташа Петровић, VIII 
„Вук Караџић"

Из спорта

НА ПИОНИРСКОМ ПРВЕНСТВУ 
С РБИ ЈЕ У КАРАТЕУ

ИЗВАНРЕДАН УСНЕХ БОРАНА

У Бору је  20. октобра одржано пио- 
нирско првенство Србије у каратеу. У 
категорији м лађих пионира је  учество- 
вало 20 такмичара и  десет екипа. У 
екипној конкуренцији Борани су осво- 
јили друго место. Овај успех оствари- 
ли су: Игор Цветковић, Игор Радопаио- 
вић и Иван Кулачин (сви чланови К а- 
рате-клуба ,,Студент“).

У категорији м лађих пионирки (де- 
вет екипа и  25 такмичарки) прво место 
је  освојио борски „Студент" у саставу 
Ана Захитовић, Ћурђија Међед и Да- 
нијела Трајиловић.

Боранима је  ово иајвећи успех на 
републичком такмичењу. Свих десет 
учесника из нашег града су изборили 
учешће на предстојећем савезном так- 
мичењу.

Алексаидар Обрадовић, VII

УЧЕНИЦИМА И РАДНОМ КО- 
ЛЕКТИВУ Ш КОЛЕ „ВУК КАРА- 
ЏИЋ“ ЧЕСТИТАМО 8. НОВЕМ- 
БАР — ДАН Ш КОЛЕ

Редакција

**е*сжж*о«жс**жжж**ж>мо*ооо*ос*^
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ОШ „3. ОКТОЕАР" ПРОСЛАВИЛА 23. РОЂЕНДАН

НАГРАЂВНИ ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ
„Протутњала је  још  једна година ра- 

да. Град постаје богатији за неколико 
важ них објеката. Наш и рудари ископа- 
ли су из утробе земље хиљ аде тона Р>- 
де које су топионичари претопили у 
црвени метал.

И наш а ш кола је  богатија за  два но- 
ва одељења. Од 1.123 ученика 1.105 је 
са успехом заврш ило разред, од тога 
483 са одличним успехом.

У такмичењ у „Науку младима" чети- 
ри ученика је  учествовало на репуб- 
личком такмичењу, а за  посебне резул- 
тате у  учењ у додељено је  17 диплома 
„Вук Караџић" . . . Ту су и добри ре- 
зултати у Ш ампионату знањ а „Тито — 
револуција — мир'“ и освојене чита- 
лачке значке и значке за  марксистич- 
ку литературу". Овим речима, о својој 
ш коли и успесима у раду, ученици Ос- 
новне ш коле „3. октобар" поздравили 
су присутне госте на свечаној академи- 
ји  ко ја је  одрж ана 3. октобра поводом 
Дана ш коле и  Дана ослобођења нашег 
града. Том приликом је  изведен приго- 
дан културно - уметнички програм под 
називом „Младост — радост — будућ- 
иост“. Наступили су чланови рецита- 
торске, хорске и ритмичко-балетске 
секције.

Ученица осмог разреда Марјана Ле-

жаић прочитала је  свој првонаграђени 
рад под називом „Црвеним обојише и 
земљу и  небо“, са конкурса који  је  био 
расписан поводом прославе 23. рођен- 
дана ове најмодерније и, по броју уче- 
ника, највеће ш коле у наш ем граду.

Поводом двоструког слављ а радници- 
ма ове борске основне ш коле уручене 
су награде и  признања. З а  десет годи- 
на рада у колективу Веселииа Јолић, 
учитељица, добила је  ручни часовник, 
а Радмила Станковић, помоћна радни- 
ца, Душица Вучковић, наставник био- 
логије, и  Гордана Савић, наставник 
разредне наставе, добиле су за 20 го- 
дина верности свом колективу сребр- 
њ аке, док су новчане награде добили 
Милица Вељковић, васпитачица, Нада 
Димитријевић, учитељица (за 30 годи- 
на укупног рада), Настасија Труцић, 
наставник разредне наставе, и  Љуби- 
ша Спасић, наставник (за 10 година).

У завршном делу свечаности изврш е- 
на је  размена поклона ученика овог ко- 
лектива и  представника Јаме, покро- 
витељ а ОШ „3. октобар".

Ликовна секција приредила је  бога- 
ту излож бу у холу ш коле. Иаравно, ни- 
је  изостао ни традиционални разховор 
ученика са рударима.

Ивана Пгов, VIII

Са свечане академије поводом Дана школе 
жжз»010»омо»акж)*ок*ж>80»е*)»о«*оос*ж<гооо«о*с^^
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БОРЦИ КАЗУЈУ — ПИОНИРИ БЕЛЕЖЕ

Млзди треба да чувају традиције НОБ-а

Чедомир Милешшвић Луне

Поводом октобарских свечаности у 
Бору, разговарали смо са другом Чедо- 
миром Миленковићем Лунегом, борцем 
прослављ ене Девете српске ударне бри- 
гаде, бригаде чији су борци у саставу 
Треће чете Трећег батаљона ослободи- 
ли наш  град 3. октобра 1944. године.

— Друже Луне, за почетак разгово- 
ра, реците како сте доспели у парти- 
зане и како је изгледао Ваш први су- 
срет с Партијом.

— Мој долазак  у партизане није био 
случајан. У Рготини, још  1938. гопине, 
било је  формирано У дружење Тимоча- 
на и  К рајинаца. Та организација је 
окупљ ала сву напредну омладину на- 
шег краја  и кроз друж ењ е у разним 
секцијама, проучавана је  марксистичка 
литература ко ја је  до нас доспевала, на- 
равно, илегалним путем. Одатле потиче 
и моје прво партијско искуство, које 
је  потврђено 1939. године учлањ ењ ем у 
СКОЈ. Убрзо су нас П артија и СКО.Ј 
1941. године активирали дајући  нам за- 
датак  да прикупљамо оружје, муници- 
ју  и наравно припремамо устанак. Од 
15. м аја 1941. године био сам борац К ра- 
јинског партизанског одреда. После раз- 
бијањ а овог одреда формиране су ма- 
ње групе. Ј а  сам након тога послат као 
позадински партијски радник у Бор, где 
сам дуж е време илегално ж ивео и ра- 
дио. Касније, када су позадински рад- 
ници повучени на слободну територи-

ју, где је  дошло до формирањ а нових 
одреда, био сам борац V, VI и, на кра- 
ју, IX  српске ударне бригаде која 
била у саставу 23. дивизије.

— За Вас је сигурио представљало 
изузетну част што сте борац једне тако 
прослављене једшшце?

— Н аш а бригада је  представљ ала ра- 
садник за  друге јединице. Увек је  од- 
вајано људство за посебне батаљоне 
Сигурно да је  за мене била част што 
сам борац једне такве бригаде у којој 
је  владала велика слсга и другарство 
О дликовали смо се и по томе што је  
код нас увек било искусних али и мла- 
дих бораца, као и партијских и војних 
руководилаца.

— У ИОБ-у је сваки патриота давао 
допринос на свој начии и свима је би- 
ло веома тешко. Када је Вама било нај- 
теже?

— Било је трагичних тренутака, оних 
када је партизанска љубав и слога над- 
јачавала ратну стихију, тј. човек је 
увек излазио као победник. Од нас 
300 бораца, већина без хране, обу~ 
ће, одеће, ниједан није осетио умор или 
му се пољ уљ ала вера у Партију. И з- 
држ али  смо и поред свих недаћа које 
је  ова борба наносила. Често сам упа- 
дао у  неприј атељске заседе и мало ј ј  
недостајало да будем заробљен, али из- 
лаз се увек  наш ао. К ада бих се након 
тих критичних тренутака касније при- 
сећао, сви идеали борбе су ми се пре- 
сликали у једну реч — наш  циљ у сло- 
боди. Н ајтеж е ми је  било када смо пре- 
лазили  Нишаву, М ораву и враћали се 
са слободне територије у наш  крај. И з- 
ненада, једном приликом, упали смо у 
немачки логор близу Ниша. Изненађе- 
ње је  било велико и за  нас и за  Нем- 
це. Н астала је  једна општа паника у 
немачким редовима. Искористили смо 
тај тренутак и извукли се без већшг 
губитака. Сећам се, том приликом је  
на мене, из једних борних кола, распа- 
лио раф ал  из митраљ еза. Нисам био 
рањен, али од тада никада нисам волео 
да се у борби сретнем са тенком или 
другим оклопним средством.
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— Да ли је у бригади било пиоиира 
и у којим су тренуцима ти наши (рат- 
ни) вршњаци постајали људи?

— Н аш а бригада била је  састављена 
углавном од младих људи, проеек ста- 
рости био је  око 22 године. М ада је  би- 
ло веома много пионира који су хтели 
да пођу са нама у борбу, који  су нас 
својом смелошћу и храброш ћу импре- 
сионирали, нисмо били у стању да доз- 
волимо да тако млади и још  неискуснк 
животи буду угрожени. Вило је  и оних 
које нисмо успели да одвратимо и који  
су остајали у  нашим редовима као рав- 
ноправни борци. У најтеж им  тренуцима 
су нам баш  ти одваж ни дечаци и де- 
војчице били од највеће помоћи. Пре- 
узимали су улогу курира, умели су да 
се провуку поред самог непријатељ а и 
донесу нам траж ене податке. Не могу 
посебно да истакнем неког пионира јер 
су ми сви подједнако драги остали у 
сећању. То су сада одрасли људи са 
којима веома радо контактирам, где се. 
кроз разговор, као стари и искусни рат- 
ници присећамо не само туге и бола 
који  нам је  донео рат, већ и оних ве- 
селих тренутака.

— Послератпи дани билп су тешки. 
Шта се у то време радило у Бору и 
каква је Ваша даља делатност била у 
нашем граду?

— После рата активно сам радио у 
органима власти. Био сам комесар за- 
јечарске милиције, секретар Среског ко- 
митета за срез Бољевац. Сложно се ра- 
цило на изградњи домовине. Нарочито 
смо се залагали  за ангаж овањ е младих, 
пионира и омладине, чији  је  допринос 
свакако био велики. Организовали смо 
и акције Брчко — Бановићи, Нови Бе- 
оград, Црни врх и др.

— Какво је Ваше мишљење о данаш- 
њој младој генерацији и шта бисте јој 
поручили?

— То је  најбољ а омладина, весели 
млади људи који  учествују на разним 
акцијама, чиме само доказују  пошто- 
вањ е данаш њ е слободе. М лади треба 
само да се угледају на нас, да се боре 
за братство и јединство и очувају тра- 
диције Н О Б-а. Ако наставе тим путем, 
Југославија ће се поносити њима.

Разговарали: 
Иаташа Благојевић, VIII 

„Вук Караџић" 
Иваи Крстић, VII

„Бранко Радичевић"

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ

Душан Газикаловић

Сваком човеку је  данас дозвољено да 
се бави неким спортом. То је  веома 
добро и значајно јер  је  спорт најбољи 
чувар наш ег здрављ а. Спортисти су 
здрави људи, способни да поднесу и 
најтеж е напоре. Међутим, бавити се 
спортом и бити увек  најбољи, то није 
баш лако, поготово ако је неко одли- 
чан  ученик, добар музичар и омладии- 
ски активиста. Тада је  потребно много 
рада и  добро планирањ е времена. То 
је  и био разлог да разговарамо са Ду- 
шаном Газикаловићем, учеником V III-] 
разреда Основне ш коле „3. октобар", ко- 
ји  је  познат у  нашој ш коли као врстан 
рукометаш.

— Чули смо да идеш у Музичку шко- 
лу?

—• Да, свирам хармонику.
— Да ли си добио иеко признање као 

млади музичар?
— Освојио сам треће место на савез- 

ној смотри хармоникаш а у  Пули.
— Колико диевно учиш?
— Онолико колико је  потребно за од- 

личан успех.
— Хоћеш ли да нам кажеш који је 

твој најдражи наставни предмет?
— Н ајвиш е волим часове хемије, ис- 

торије, биологије и  ф изике.
— Коју музику најчешће слушаш?
— Забавну.
На недавном гласањ у за избор пред- 

седника ОО ССО у  нашој школи, нај- 
већи број гласова имао је  Дуле и, на- 
равно, био изабран за председника. И- 
наче, он је познат као веома добар 
и несебичан друг који  радо притекнс- 
у помоћ.

Ивана Игов, VIII 
Оливера Живковић, VIII
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НАШ И НТЕРШ У : САША БОИШ ВИЂ

ЗИ ЋЕТЕ ДОНЕТИ СРЕЋУ ОВОЈ 8ЕИЉИ
Имале смо изузетну част и задовољ- 

ство да, у  име редакдије листа „Јас- 
мин“, разговарамо са др Сашом Бож о- 
в и ћ ,  револуционаром, лекаром, м з ј к о м  
и писцем. Иако је  за овако кратко 
време било немогуће да изразимо сво 
своје инетресовање за оно што нам је 
било познато и непознато, замолили смо

Саша Бож овић (седи) и глумица Дра- 
гица Томас (десио, стоји)

др Сашу, да изнесе неке своје импре- 
сије пре свега из Н О Б-а, оно што 
везује за  њену Долорес и млади нараш - 
тај данас.

— Н аш а борба била је  прож ета хе- 
ројским и натчовечанским напорима 
бораца и народа. Реците иам нешто о 
том патриотизму и ентузијазму оних 
који  су били затворени у логору, у Ал- 
банији, непосредно пре рођења Ваше 
Долорес?

— Сам наш  долазак  у К авају  био Ја 
највећи доказ патриотизма, јер ми смо 
из ж ељ е да наш а земљ а буде слобод- 
на, да скинемо срамни вео прљ аве ф а- 
ш истичке агресије доказали да смо па- 
триоте. Отићи у таквом стању, у как - 
вом сам ј'а била, у логор, свакодневно 
посматрати ж ичану ограду, чије ми бо,д- 
ље никада нису биле тако стравичне и 
дуге, само потврђује љубав према сло- 
боди наш е земље.

— К аква сте радна и ратна искуст- 
ва понели из прве партизанске болни- 
це?

— Ј а  сам поседовала извесно радно 
искуство до доласка у наш у прву бол- 
иицу, ту  сам затекла једну нову мате-

рију. Наравно у партизанској болници 
нисам знала ш та је  то бели мантил, 
зими су ми рукави капута до лаката 
5или умрљани крвљ у која се сушила. 
тако да је  материјал временом постао 
сасвим крут. З а  мене је, рецимо, било 
шокантно, иако сам била лекар и зна- 
ла ш та су опекотине, када сам се наш- 
ла пред човеком чи ја је  глава пред- 
стављ ала једну огромну цриу масу, ок- 
руглу и  испуцану од гареж и и гноја 
који  цури. То је  била та нова патоло- 
гија ко ју  ја  после рата нигде нисам 
наш ла — ни у литератури, ни на теле- 
визији, то су те болне успомене из ра- 
та које се вечно носе у себи. Сада ка- 
да сам у прилици да преко телевизије 
посматрам те чисто безразлож не рато- 
ве и често будем посматрач једие так- 
ве сцене, не издрж авам  до краја.

Успомене су опет ту, ту је  и унака- 
жено лице Ђузе Драгичевића пред ф а- 
бриком у Ужицу. То је  било ново и 
тешко сазнањ е за једног младог лека- 
ра. Мислим да ме је  првенствено љу- 
бав према човеку подстицала да се сна- 
ђем у том тешком ратном времену.

— У рату човек иаилази на многа 
теш ка искуш ења, теш ке слике како на 
еамом ратишту, тако и у нозадини. Да 
ли  сте се иаш ли у ситуацији да под 
утицајем тих догађаја помислите да се 
даљ е не мозке, да Вам понестаје сиагс?

— Не могу да каж ем  да ми је  поне- 
стало снаге, али било је  момената ка- 
да сам осећала страш ан психички умор. 
И ако сам у то време већ била кокуни- 
ста, постојали су тренуци када ме за- 
боли човек и м ајка у мени, када су 
ме гуш или крици због тог психичког 
умора. Остали борци су се храбро држ а- 
ли и њ ихова чудесна вера у победу по~ 
могла ми је  да издржим све те стра- 
хоте. А ево одкуд те вере: неправедан 
рат мора пропасти. Турци су 500 годи- 
на водили неправедан рат против Б ал- 
кана и на крају, ипак, изгубили. Пра- 
ведан рат сам по себи доноси снагу да 
се верује у позитиван крај. Зло не мо- 
же да победи. Ако се људи воле, по- 
ш тују  и имају веру у  позитиван исход 
рата, победа је  њ ихова. Ж ивот је  пун 
осцилација, а веш тина ж ивљ ењ а је  са- 
владати те осцилације.
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— У току рата имали сте више су- 

срета са другом Тигом, рекли сте да 
Вам је био најдражи рањеиик.

— Тито је  био изузетан човек, такву 
личност сам само једном у ж ивоту сре- 
ла. Тито је  био племенитост, храброст, 
поштење, идеал свих бораца и љубав, 
личност ко ја када проговори и сгегне 
вам руку  тог тренутка постаје ваш  део. 
Све што је  имао, дао је  држ ави  и ка- 
да се буде отворио његов музеј, сви. 
ће имати прилику да виде бројне пок- 
лоне које је  друг Тито добио од многих 
држ ава.

— У рату је, на жалоет, било и мно- 
го деце. На ту тему имали смо прили- 
ку да више пута гледамо филм „Бошко 
Буха“. С обзиром да сте Ви добро поз- 
навали Бошка Буху и његове другове 
и да сте били сведок љегове погибије, 
шта нам можете рећи о овом филму, 
колико су у њему истинито приказанл 
догађаји?

— Филм „Бошко Буха" не приказује 
баш аутентичне догађаје, јер  је  реди- 
тељ Бранко Бауер морао да пази и на 
уметничку страну филма. Што се тиче 
самог Бош ка, могу да каж ем  да ми је 
остао у најлепш ој успомени. Памтим га 
као (малог) дечачића са исто тако ма- 
лом италијаиском пушком. Био је  из- 
ванредан друг и  зато ми је  у филму 
много сметала чињ еница да је  ои 
имао со коју је  тако лукаво чувао у 
сату. Да је  којим случајем стварно имао 
со, он би сигурно поделио са другови- 
ма јер  је  Бош ко био племенит и несе- 
бичан, а изнад свега храбар. Он је  та- 
ко спонтано причао о руш ењ у бунке- 
ра, као да је  то наЈобичнија ствар на 
свету.

Још  увек  се живо сећам говора који 
је  Бош ко одрж ао у Бихаћу. Када су 
прозвали делегата Друге пролетерске 
бригаде, Бош ко није одмах схватио да 
је  баш он тај делегат. Сав збуњен је  
изаш ао на бину и  онако неприпремљен 
почео да муца говорећи нешто што је  
вероватно чуо од свог комесара. К ада 
је увидео да му то не иде, одлучио ја  
да присутнима прича како руши бун- 
кере. На крају  му је  и сам друг Тито 
честитао на тако лепом говору. Иначе, 
рекла сам да је  био изванредан друг 
јер  онда када су нас напали четници 
и када сам ја  била тешко рањ ена у но- 
гу, Бош ко је  могао да  побегне, тр са 
сигурношћу тврдим, али  он друга ни- 
кад није остављао у невољи, зато је  и

погинуо покуш авајући мене да одбра- 
ни.

— Једном приликом сте изјавили да 
сте рат посматрали срцем, да сте по- 
сматрали људе. Да ли су управо лаква 
искуства послужила као ииспирација за 
настанак Ваше књиге „Ратне љубави"?

— Мислим да све моје књиге прои- 
стичу из тога, из љубави према човеку, 
из срца. У мојим књигама нећете наћи 
батаљоне, чете, јуриш е. То је  војнич- 
ка  ствар и  ја  сам то нрепустила вели- 
канима — војницима да пишу. А ја  
сам себи допустила ту слободу да 
срцем сагледавам рат. Тако је  и наста- 
л а  књ ига „Ратне љубави", у  којој сам 
описала чисту и  неж ну љубав.

Иако је  П артија на то строго гледа- 
ла, ја  сам увек била на страни љуба- 
ви. И као лекар и као човек знала сам 
да се не м ож е издати наредба срцу и 
душ и човека. Личности и  догађаји из 
моје књиге су аутентични, једино су 
имена промењена.

— Шта мислите о младим генераци- 
јама данас, о њиховом односу са ста- 
ријим генерацијама?

— Нисам демагог, али искрено и ду-- 
боко верујем, уосталом моје седе вл^.- 
си су гаранција, јаче од трњ а на путу, 
да ћете ви млади донети срећу овој 
земљи. М оја генерација носи ратну 
славу, ми смо своје дали, сада ви  тре- 
ба да дате свој део да бисте показали 
да сте бољи од нас. А ви ћете тај део 
сигурно дати јер сте свестранији, обра- 
зованији, знате политичка врења. Брзо 
ћете стасати да понесете данашњицу.

— За крај једно уобичајено питање, 
када ћете нас опет посетити?

— Посета зависи од вас, када ме по- 
зовете ја  ћу  веома радо доћи. Бор је 
диван град, као и  људи који  у  њему 
ж иве. Колико сам само пољубаца поне- 
ла одавде као највећи дар, већи од чи- 
нова и признања, дар љ удске љубави 
После ово мало времена проведеиог у 
Бору, ја  сам стварно осетила олакш а- 
ње, јер ме је  задивила атмосфера у  ва- 
шем граду. У овој националистичкој 
еуфорији, ви  у  Бору се дивно слаж е- 
те иако су људи различитих национал- 
ности. Т аква национална слога пред- 
стављ а круну идеала сваког револуцио- 
нара.

Разговарале: 
Наташа Петровић, VIII 

Наташа Благојсвић, VIII
„Вук К араџић“



ПЕСМА ДО НЕСМБ

ТРЕЋИ ОКТОБАР ЈЕСЕН

Беш е то давно, пре много лета, 
Европом букти рат, 
борски рудари — партизани, 
ослобађају свој родни град.

Крв се слива по плочницима, 
пролетери за слободу гину; 
падају  за  оно што свако воли, 
за братство, љубав и  домовину.

Девета бригада корача у нама, 
сећање буди на ратне дане: 
када се певало, плакало, гинуло, 
гинуло да Сунце над нама сване.

Мирко Заграђашш, \Ш1-3
Ш арбановац

Јесен стиже нечујно и у ж уту  одору
облачи наш  крај,
тада свима постаје лако
јер јесен личи на прави рај.

Али јесен је  променљиве ћуди: 
иако је  у почетку лепа, 
у њ у поверење немају људи 
јер  после почиње киш а да сипа.

Улице мокре, деца крај камина, 
дош ла је  јесен, а доћи ће и  — зима.

Јаков Аџић. VI 
„Вук Караџић"

ХТЕЛА БИХ ДА ЗНАШ

Киш е и киш е су прале моје срце, 
снегови и снегови вејали  су ми душу 
Али ти си још  увек у мени, 
у нетакнутом делу мога срца, 
тамо где ни голубови не залазе.
А ти, да ли  ја  ж ивим  у теби, 
да ли твоји  голубови знају  за мене, 
да ли би хтео себе да ми даш?
Ј а  теби дајем  себе и све голубове своје, 
хтела бих да  знаш.

Зорица Дојковић, УШ -4 
„Станоје Миљковић" 

Ш арбановац

ШУМАРИЦЕ

П адају крупне киш не кади, 
у сузама Крагујевац грца,
Ш умарице он ће дуго да памти, 
где престало је  куцањ е многих срца.

Пред слободом, љубави и миром 
крвник није смерао стати, 
надао се да ће терором 
народ земље ове сломити.

„Пуцајте, ја  и сада држ им час! ‘
40 година одзвањ а глас
са губилишта у Ш умарицама,
где раф алом  су покошени невини

животи.

Јасмина Ристић, VIII
Брестовац

Александра Стојановић (V, „Б. Радиче- 
вић“): Мој сан



Наши гости —  шарбанокачки иесници
ЗАБОРАВ

Ново јутро покраде ми росу 
заборавих себе да потражим

У сутону лаж них  деф иниција 
стварност је  мог постојања

Однесе ме искра твојих зеница 
ш то прободе стих пун рима 
Ж ивот у корицама 
грли сва моја искуш ењ а

Душанка Геочеловић-Андрејић

Кроз зелени песак 
Тетурају се 
Пламичци ватре 
Умивају се на истоку 
Ноћи

Док се рађаш  ти 
У понору крви 
П разна песмо

Младеи Думитрашковић

СЕЉАК

СЕЋАЊЕ

Ваздух берем 
корпу немам 
корпа ми је  
у сећању

Сећање је  
магловито 
магла ми је  
у ваздуху

ЈУТРОС

У буђењу 
јутрос 
оеетих тугу 
Погледом лутах 
за  осмехом твојих 
усана 
а нађох 
блиставо сунце 
у овој песми.

Ж ика Голубовић Љубица Марић

На гувну надањ а 
поглед са ж едне земље 
у  небо стушти.

Мутан поглел; погнутог сељ ака 
у  влаж но јутро игру рала прати.
Чело се оросило знојем 
а ноге се надојиле пута.

П ропланак ж ељ а неосвојив оста
иако га земљ а добро упозна,
иако га многе ноћи у њ иви затекоше.

Љубица Марић

БЕЗ НАСЛОВА
песникињи М арији Кукубајској

разбуктао сонет испод раоника 
где земљ а у громаде цвета 
пробуђени орфеј иш те крв песника 
јер  и васиона постаје уклета

изворја и горе сада су склоништа 
моћних каравана римљана и влаха 
ја  одлазим увек плавом утриништу 
док се под вилицом распрскава кчака

разбуктали јесмо и кад нисмо млади 
и  кад су нам срца лозом напојена 
у  колевци спава она нељубљена 
и  чека моћника вином да заслади

Живко Аврамовић

ПОСВЕТА ПЕСМИ

Заклана зоро 
У сузама трава 
Певај

ТРАГАЊА

Крећеш  у неслућени лавиринт 
траж ењ а сутрашњице.
З а  тобом остаје јуче,
као туж на или лепа прича.

Б еж иш  и  траж иш  
сударајући се са тренутком 
схваташ  да је све данас, 
али ноћ без свитања 
и сан без буђења 
леж е на душ и истине.
Касно је.

Драган Бајиновић

(Из рукописа за заједиичку збирку 
шарбановачких песника која ће се 
појавити почетком новембра ове го- 
дине. Међу ауторима ових песама 
су и некадашњи сарадници и уред- 
ници листа „Јасмин“, који јје проц- 
ветао на овом терсну пре седамна- 
ест година).
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(Првонаграђеии рад на конкурсу На- 
родие библиотеке поводом Дана ослобо- 

ђења Бора)

ТЕБИ, ВОЉЕНИ ГРАДЕ!
Д ала сам му цвет и сунце, био је сре- 

ћан. Било је  то другарство, младост и 
љубав. А, да ли си ,ти био срећан, црве- 
ни генерале?

Ти си своју разбукталу крв, младост, 
срце и  своје име дао слободи, земљи и 
овом граду. Бор — Бору. Лет пгица, 
зрачак сунца, много их је  заувек  оста- 
ло на теби. Као пупољци прекрили су 
те д а  из њихове крви процвета наш а 
слобода. Црвени генерале, од твоје крви 
постала је  слобода, од твог имена по- 
стао је  град. Мој град. Да, ти си био 
син наш е домовине, а  Ја  сам кћи твог 
града, свог града. Б рујао си и растао 
у ноћима осутим блиставим звездама. 
Сунце те је  миловало бисерима евојих 
златних нити. Ш ирио си своје, као сви- 
лом, извезене латице. Слободно птице 
лете, слободно цвеће расте, слободно 
живимо и слободно дишемо ваздух сло- 
боде. А тебе нема. Ледена статуа, тм 
си само камен, хладан  и  беживотан. Ти 
си само ои, ти само подсећаш на име, 
а све остало на њега. Твоје срце ж иви 
у  овом граду. Ти си дом ф абричких, 
димњака. Ти си велики град и док бу- 
де тебе, они ће ж ивети са нама. Ти си 
откуцај срца овог града, његов сјај и 
бледило. Ти си вечна звезда, вечна ис- 
кра. Ти си вечна три елова и вечна три 
гласа. Ти си вечан. Док буде овог гра- 
да, ж ивећеш  ти у нашим срцима.

Да ли  си био срећан, црвени генера- 
ле? Да ли си знао за  љубав, за  лепо- 
ту ж ивота? Не, ти си знао само за јед- 
ну реч, реч толико вољену и жељ ену. 
То је  слобода. Она је  бил^ за тебе. Она 
је  и  део нас, али с разликом што си је  
ти  желео, а ми живимо у њој'. Лепа јо 
та реч, лепо је  то њено значење — то 
знаш  и  ти. Ти кој' и  си пролио крв за 
ту  реч. Ти, твоје идеје, твој идеал, ж и - 
вите у  нама, ж ивиш  у  мени, са свим 
ш то Ј'е лепо, са младошћу, са овим гра- 
дом, са слободним птицама, миришљч- 
вим цвећем, плаветнилом неба, одсја- 
јем  сунца.

Весна Савић, УШ -З .
„9. српска бригада“

(Првонаграђепи рад поводом Дана шко- 
ле „3. октобар“)

ЦРВЕНИМ ОБОЈИШЕ И ЗЕМЉУ 
И НЕБО

Б акарно сунце изрони из прозрачне, 
руж ичасте копрене дотакавш и нежно 
плаветнило неба. Тамо, на истоку, бук- 
ну зора. По уснулим пољима расуше 
се, као искричави драгуљи, капи свет- 
лости. По једна кап  за сваког од 
њ их . . .

Тихо су корачали боси и гладни по 
жутом, октобарском лишћу. Њ ихова из- 
гребана стопала урањ ала су у ш уш ка- 
ви покривач носећи бледа, измрш авела 
тела. Теш ке, сиве магле вукле су са 
тромо по околним пољима носећи са 
собом мирис трулеж и, влаге и крви. Из 
тмурних је  облака сипала хладна, јесе- 
ња киша. Однекуд, иза високих сивих 
планина, чули су се топови. Н а истоку 
је  горео бакар . . .

Ударише крампови и чекићи, задрх- 
таш е гараве рударске мишице, потече 
крв  и  зној' са њ ихових напаћених лица. 
Проломи се крик из хиљ ада грла ио- 
сећи на својим крилима сву беду и 
глад, сав понос и пркос измученог на- 
рода. Устрепташе уплашено смрт и та- 
ма и развиш е своје црне барјаке грам- 
зивости и  туге, покрише њима земљу, 
ж елећи  да угуше и  сатру ове људе! Но, 
векови мучења и рада, рударске црне. 
жуљ евите руке, гладне и  слободе ж ељ - 
не усне здејраше са њ их лаж љ иве оре- 
оле страха и беде, црвеним обојише и 
земљу и  небо, црвеним напојиш е суве 
њиве. Освану дан блистав и сунчан 
пригрливши у својим недрима слободу 
и срећу, велику као бакарно Сунце 
што заблиста над мојим градом. К апа- 
Ра је  топла крв са њ ега — полако, кап 
по кап  — по једна за  сваког од н а с ...

Данас ж ивот буја и цвета. Радосио 
тутње машине и  ударају  крампови, те- 
че црвени метал као крв из вена зем- 
ље. Слобода нас обасјава својим неж - 
ним боЈ'ама и  расте срећа и  сипа љ>- 
бав са неба ж ивота — пуно љубави за 
сваког човека!

Марјаиа Лежаић, УШ -4
„3. октобар"
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(Првонаграђеии рад у категорији мла- 
ђих основада на конкурсу Народне би- 
блиотеке у Бору поводом Дана ослобо- 

ђења града)

ТЕБИ, ВОЉЕНИ ГРАДЕ

К ад ујутру отворим очи и погледам 
кроз прозор, прво теби каж ем: „Добро 
јутро, вољени граде!" Теби, којл  сл 
најлепш и на свету, шапућем своје сно- 
ве и причам своје тајне. Иако си некад 
суморан и  сив, обавијен маглом и ди- 
мом, ти си мој град. Ти си мој град пун 
поноеа и лепоте. Поносан си на својс 
име, на своје димњаке, улице и соли- 
тере. Поносан на своје људе који  те 
изградише, на своју омладину и пио- 
нире који  ти поклањ ају  своју безбриж- 
ну младост и лепоту. Поносан на Рад- 
нотије и  Тољатије, Јанеш е и Вранеше, 
Јанезе и Идризе, Крстевске и Стакков- 
ске, Предиће и Јовановиће. Поносан сп 
на њих јер  те воле и с-а тобом деле све 
твоје бриге и радости, сву твоју лепо- 
ту и твој понос. Због свега тога и још  
пуно, пуно чега, дајем ти своЈе играч- 
ке, своје стрипове, дајем ти свог мецу 
и зеку.

Дајем ти своје снове и мале тајне, 
вољени граде мој!

Бранкица Стојановић, 1У-2 
„9. српска бригада"

•  •  •

ОНИ НАС УЧЕ

Надежда
Станојевнђ

ла. Осим тога, она норму часова допу- 
њ ава и часовима биологије. У ш коли 
је  веома активан радник и  добар вас- 
питач. То је  и био повод да разговара- 
мо са њом и представимо је  читаоцима 
„Јасмина".

— Реците нам нешто о себи и свом 
раду.

— Рођена сам у Убу, 26. августа 19.38. 
године. У П рокупиу5: сам заврш ила 
Учитељско -  домаћпнску ш колу, а 
ВПШ у Нишу (биологија — хемиЈ'а). 
Б ила сам у I сазиву делегатске Скуп- 
штине, активно сам учествовала у свим 
друштвеним и самоуправним органима 
и телима у Ш коли. Такође, учествова- 
ла сам од почетка у такмичењ у „Нау- 
ку младима" и изводила ученике на оп- 
ш тинска, регионалиа и републичка так- 
мичења.

—- Колико дуго радите као наставник 
хемије?

•— Радим већ 22 године.
— Да ли сте раннје радили, у иекој 

другој школи?
—■ Годину дана сам радила као учи- 

тељ у Основној ш коли у селу Ж ито- 
рађа, и 3 године у интернату Учитељ- 
ско - домаћинске ш коле у Убу.

— Вероватио мозкете да издвојите не- 
ку генерацију која је показала добре 
резултате из хемије?

— Прошле године имала сам два, а 
претпрош ле три ученика на републич- 
ком такмичењу.

— Да ли ученик из Вашег предмета 
може лако да добије пегативну оцену?

— Може, и те како.
— А петицу?
— И то може. Н ајвиш е волим да да- 

јем петице, али их нема довољно.
— Поштују ли Вас ђаци?
— То ја  не бих знала, то би требало 

да ви ђаци каж ете.
— Да ли волите свој позив?
— Волим, али га не препоручуЈ'ем, јер 

није довољно цењен.
— Шта бисте, иа кра.ју, поручили 

читаоцима „Јасмина"?
— Поручила бих да се спремаЈ'у да 

буду часни и поштени самоуправљачи 
и  да своје .задатке изврш авају  на вре- 
ме.

Налазимо се у холу Основне ш коле 
„3. октобар" и разговарамо са Надеж- 
дом Стаиојевић, наставницом хемије, 
познатој у  ш коли као наставница Не-

Разговарале: 
Ивана Игов, УШ-З 

Оливера Ж ивковић, УШ-1 
„3. октобар"
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Нова акција Савета Савеза пионира СР Србије и „Политике за децу“

К О Н К У Р С  ЗА ПИОНИРСКУ П РИ Ч У
Наслов и почетак приче даће писац за 
децу, док ће задатак најмлађих бити да 
је допишу и доврше. — Такмичење тра- 

је до 23. маја 1986. године

Ових даиа у нашој земљи почела је  
јединствена акција Савета Савеза пи- 
онира Јуш слави је посвећена четрдесе- 
тогодишњици ослобођења наш е земље. 
На подручју СР Србије ову акцију, ко- 
ја  ће трајати- до 25. м аја 1986. године, 
водиће „Политика за  децу“, Редакција 
програма за  децу Радио-Београда и Са- 
вет Савеза пионира СР Србије.

На овом конкурсу могу да учествују 
сви пионири од I до VII разреда из це- 
ле наш е земље на својим матерњим је- 
зицима, као и пионири у југословен- 
ским допунским ш колама у инострак- 
ству.

Стваралачка игра писаца 
и пиопира

Конкурс за пионирску причу из сав- 
ременог дечјег ж ивота подразумева 
стваралачку игру једног дечјег писца и 
пионира — литерарних стваралаца. На- 
слов и почетак приче (у обиму од 50 ре- 
дова) писаће познати писац за децу, а 
пионкри ће имати задатак  да у истом 
обиму причу наставе и заврше.

Т аквих прича биће укупно осам, а 
пионири ће, по сопственом избору, би- 
рати оне које ће довршавати. Своје ра- 
дове за  овај конкурс ш аљ у самостално 
на адресу републичких, односно покра- 
јинских савета Савеза пионира ■—■ по 
сопственом избору. Сваки рад треба да 
буде уредно потписан, а уз потпис тре- 
ба да се иаведе разред и ш кола коју 
ученик похађа, као и место становања 
са пуном адресом.

Коме слати радове за 
конкурс

Ево адреса на које учесници могу да 
пошаљу своје радове:

Савет Савеза пионира СР Србије, 11000 
Београд, Моше Пијаде 12/4,
Савет Савеза пионира СР Словеније, 
61000 Љ убљана, М иклошићева 16,
Савет Савеза пионира СР Хрватске, 
41000 Загреб, Амрушева 10/1У,

Савет Савеза пионира СР Црне Горе, 
81000 Титоград, Радосава Бурића 9, 
Савет Савеза пионира СР Босне и Хер- 
цеговине, 71000 Сарајево, ЈН А  28/1, 
Савет Савеза пионира СР Македоније, 
91000 Скопље, Иве Лоле Рибара 10/И, 
Савет Савеза пионира САП Војводинс, 
21000 Нови Сад, Булевар м. Тита 25/Ш , 
Савет Савеза пионира САП Косово, 
38000 Приштина, Београдска 27/а.

Пионирима — ауторима најбољ их ра- 
дова биће додељене књиге, док ће на- 
грађени радови бити објављени у пи- 
онирским листовима и емитовани на ра- 
дију.

Данас објављујемо прву причу коју 
учеиици могу да допишу и доврше.

Љ. Ђ.
(Из „Политике за децу“)

Мирко Петровић

К О Њ И Ћ
У коњичком ескадрону, у држ ави  По- 

нос-дики, родио се коњ ић Пики. Коли- 
ки је  коњић Пики?

— Омален је, оволики!
Војној служби не пристаје слатки Пи- 

ки, јер је  мали — оволики! Бригу брл- 
не капетан: „Коме, коме да га дам?“

— . . .  Уважени, да л ’ вам треба је- 
дан Пики?

— Кад је  Пики, сумњам да је  пове- 
лики.

— Као лане, баш толики.
Понуђен је  мали Пики и циркусу 

„Кикирики". Туго наш а — није Пики 
ни за циркус „Кикирики"!

И даљ е брине капетан: „Коме, коме 
да га дам?“

. . . Рат грнуо, зелен војник уж ас 
шири. З а  слободу битку воде деде на- 
ше, сваки тата сабљу паше, па ни маме 
не остају код куће саме . . . С мама- 
ма су соколови Слободанке, Слобода- 
ни! А уз сестру и свог брата, да пре- 
крате дане рата, кренули и пионири.

Где је  Пики?
И Пики је  међу њима — јунацима!

ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф^фффффффффффффффффффф
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Сваког дана мали П ики доносио ли- 

тар воде, да ратници не ж еђу ју  у бит- 
кама до слободе. Доносио и  јагоде да 
рањ еник ране љуте све преболи, ' па 
кроз битке — своме роду — да избори 
топло сунце и слободу!

Рат прошао . . . А наш  Пики и да- 
ље је  као лане, баш толики!

— Нека, нека! . . . Сви ми знамо да 
је  био повелики, баш велики, раш ве- 
лики!

У слободи ж иви Пики. На леђима но- 
си вреће пуне среће, па три поља пре- 
каскао, па пет гора прејездио, па сто 
река пребродио — у све куће навра- 
тио и  сву деду' даровао — из његових 
пуних врећа поклоњена сваком срећа!

Ето, тако, четрдесет пуних лета мали 
П ики домовином својом шета. Много 
•тога видео је, чуо чак  и мало више, а 
сазнао још  и више — сад ће књигу да 
напиш е о свим својим сусретима, о 
свим својим друговима, о свим лепим 
крајевима — све по реду; ш та се коме 
догодило, о чему се говорило, где се 
нешто важ но збило . . . Све ло реду, 
све по реду! . . .

О ј-јој, муке, о ј-јо ј, бруке! М али Пи- 
ки неће књигу написати!

НАШ КОМЕНТАР

Бојаиа Буђелан (V, „Вук Караџић“): 
Моје омиљене животиње

Због чега неће, ух несреће!
Откривамо ову тајну: Пики јесте ко- 

њ ић сјајан, Пики јесте борац красан, 
Пики јесте другар прави — у другар- 
ству њему нико није раван, ал ’ је  Пи- 
ки, ал ’ је  Пики — забораван! Све је, 
ето, заборавио ш та је  с вама доживео:

О ј-јој, муке, о ј-јо ј, бруке — помагај- 
те с обе руке: наставите ову причу о 
коњићу званом П ики што је  мален као 
лане —  баш толики, баш толики! . . .

(Мз „Политике за децу“)

ДА СЕ ВИШЕ НЕ ПОНОВИ
К ада почне ш колска година, прво се 

треба побринути за књиге. Јер, љ уди 
који  праве програме за  ш коле не могу 
мирно да спавају ако нам на леђа не 
натоваре око два-три  килограма неоп- 
ходних књига и  још  толико оних за  ко- 
је  се с чуђењем питате заш то су уоп- 
ште штампане. На жалост, те књ иге не 
оптерећују само наш е нејаке руке и 
мека леђа него и кућни буџет.

Ове године Синдикат борске општи- 
не се побринуо да сви основци добију 
бесплатне уџбенике с тим да их, када 
заврш е разред, врате, и то очуване Ве- 
ома лепа акција. Ипак, није све испа- 
ло тако добро. Сама подела уџбеника 
била је  веома лоше организована. Дз- 
ш авало се да су ученици већ куповали 
књиге. Долазило је  чак  и  до комичне 
ситуације: неки су и књиге и свеске 
добили бесплатно. Касније су подељене 
потврде са којима су књиге могле да 
се узму из књ иж аре. Они који  су ра- 
није купили књиге могли су, уз помоћ 
потврде, да добију остали ш колски при- 
бор.

У неким ш колама организована је  по- 
дела књига, па је  ту било дугих редо- 
ва и нервозе. Наставници, односно раз- 
редне старешине били су веома лоше 
обавештени, тако да ни информације 
добијене од њих у  вези са књигама, ни- 
с,у биле најпоузданије. Наравно, није 
све морало да испадне тако. Са мало 
виш е труда и  добре воље еф екат би 
био много већи. Међутим, и поред све- 
га тога, акцију  треба поздравити, јер- 
је  н ајваж ни је то да су ученици добх- 
ли бесплатне — књиге.

Наташа Петровић, VIII
„Вук Караџић"

РЕКЛИ СУ . . .

Књига је пријатељ који не зна зд из- 
Дају.
Књиге су бродови што велшгам мори- 
ма времена крстаре.

Н. Бекон
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Моја лекшира

ТРОЈИЦА У ТРЊУ
Павао Павличић, професор књ иж ев- 

ности на Ф илозофском ф акултету у 
Загребу, доктор наука и  писац, рођен 
је  1947. године у Вуковару. Објавио је  
18. књига. З а  роман „Вечерњи акт“ до- 
био је  „НИН-ову“ књ иж евну награду 
за 1981. годину. Ф илм „Злочин у шко- 
ли“ рађен је  према његовој књ изи 
„Строј за маглу", а такође је  аутор ТВ- 
драме „Етер“, коју  смо недавно гледа- 
ли  на телевизији. Претежно пише кри- 
миће, па није ни чудо што његова прва 
књ ига за  децу „Тројица у Трњу“, за  
коју је  добио књ иж евну награду „По- 
литикиног забавника", припада овом 
књ ижевном жанру.

На питање како то да добитник 
„НИН-ове“ награде одлучи да напише 
роман за  децу, Павао П авличић је  од- 
говорио да се није осећао довољно зре- 
лим да напиш е књ игу за  децу. „Одра- 
сли хоће ш тош та да опросте писцу, 
цеца ниш та не праш тају. Скачу с ди- 
јалога на дијалог. Њ их  интересује ак- 
ција, да се стално нешто догађа", каж е 
писац. А управо је  „Тројица у  Трњу" 
таква књига, стално се нешто догађа.
И ако знате да се то што читате није 
догодило, срце ће вам залупати и  очи 
ће просто „гутати" слова.

@ © •

Дугаве, предграђе Загреба. Т ек завр- 
ш ени солитери. Око њ их гвоздене ш ип- 
ке, цигле, колица. Огромни паркинзи 
унаоколо. Мало даље, барака, делимич- 
но напуштена, остала од изградње. У 
шој: чизме, ормарић, пуно папира, свзи- 
ца. На сасвим другом крају  Загреба, уз 
сам центар града, насеље Трње. Кроз 
само насеље пролази Улица Паромлин- 
ска. Из тог дела града, у Дугаве, пре- 
селили су се главни јунаци овог рома- 
на: Хрвоје, Брацо и Тут. Ево како пи- 
сац описује Улицу Паромлинску:

„Све су куће у њој биле приземне и 
све су имале мале, лепо уређене врто- 
ве са салатом и  луком. Понегдје је  ра- 
сло стабло јоргована“.

Драма у књ изи почиње када Брацо 
и Тут сазнају  да је  Хрвоје нестао, то 
им је  усплахирено саопштио отац Ри-
ста. Н астаје пометња. Х рвојева м ајк а  Мво Аидрић

56*о*о*о*о»о*о*о*о*о*о*о»о*о*о*о«о*о*о«о«о*о*о«о*о*о*о*о«о*о*о*о«оео»о«о*о*о«сж»о*о*о*о*о*овсжжжжжжжжжжжжж

бди, зове телефоном све оне који  су 
познавали њеног сина. Наиме, Хрвоје 
је  од куће отишао у Трње да нахрани 
бакиног пса и  мачку. У исто време из- 
врш ена је  пљ ачка банке у Трњу. Има 
ли Хрвојев нестанак везе са пљачком? 
Брацо и Тут мисле да има. Они воде 
истрагу о његовом нестанку. Нестали 
друг им остављ а поруке, писане и ус- 
мене. Њ ихов „поштар“ је  доктор који 
лечи једног старог човека који  је  имао 
срчани удар. А довео га је  — Хрвоје! 
К лупко се веома споро одмотава. У по- 
трази за Хрвојем учествује и девојчи- 
ца Биба, мада у мањој мери, јер  је  ве- 
ома приврж ена родитељима.

Следећи Х рвојев траг, двојица друго- 
ва долазе у већ спомеиуту бараку, а за- 
тим им се, неочекивано, придруж ује не- 
стали друг. Н алазе торбу са украденим 
новцем. Затим долазе и пљ ачкаш и. Ве- 
зу ју  тројицу другова, а потом на сце- 
ну ступа милиција. Следе Х рвојева об- 
јаш њ ењ а.

Ако нисте прочитали ову књигу, оба- 
вештавамо вас д а  се неколико приме- 
рака налазе на дечјем одељењу Народ- 
не библиотеке у Бору. Нећете се пока- 
јати.

Иван Крстић, VII
„Бранко Радичевић"
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ЗАНИМЛЊЕ МОЈЕ МАЈКЕ ШТА БИХ ЖЕЈ1ЕЈ1А ДА БУДЕМ

М оја мама ради као администратор у 
„Електромонтажи". То је  мала, лепа 
кућа са неколико просторија. У једној 
од тих канцеларија седи моја мама и 
вредно куца на машиии од шест до 14 
сати.

У јутру се и не видимо, јер  одлази 
веома рано. Неки пут Је ја  посетим нч 
послу. Лепо је, топло, има много заним- 
љ ивих ствари. Њ ени прсти су помало 
огрубели, али они омекш ају кад мама 
дође кући и помилује мог брата и ме- 
не. Могу да признам, да ми је  лепш е 
било док мама није радила, али сада 
мама, и  поред тога што је  много зау- 
зета н а послу, посвећује довољно бри- 
ге и паж њ е нама. Мо;ја мама је задо- 
вољ на својим послом, мада се мало 
умори док куца. Често је  прекидају  те- 
лефонски позиви.

Мојој мами дају  да куца разне по- 
датке, носи пош ту и  сређује многе по- 
слове. Чини другима услуге, помогне 
ако треба. Често се догађа да маму, ка- 
да се врати с посла, заболи глава. Ме- 
ђутим, ми је  развеселимо и одмах јој 
је  боље. Ако је  на послу, зове кући и 
говори нам ш та да једемо, обучемо. Ве- 
ома сам захвална мами што се тако 
за  нас брине и увек  стрепи. К ада се 
врати с поела, ако идем пре подне у 
ш колу, ја  уместо ње све средим и ма- 
ло се утишамо да се мама одмори и 
заборави све невоље на послу.

Занимањ е моје м ајке је  лепо, мало 
заморно, али она тако многима пома- 
ж е који су без струје, јер радници пре- 
ма њеним откуцаним подацима одлазе 
и уграђују ж ице у  нове зграде или ста- 
ре куће без струје.

Сиежана Сахтер, VI-1 
„9. српска бригада"

Ко никад не започне неко дело, никад 
га неће ни довршити.

Фотографије на 5. и 3. страни: сиимио 
и урадио Иван Крстић (VII, „Б. Ради- 

чевић“)

Већина људи има своје радно место. 
Има разних занимања, као на пример: 
учитељица, зидар, рудар, инжењ ер, по- 
ш тар и много других.

Сада сам у  осмогодишњој школи. Кад 
је  будем заврш ила, ићи ћу у усмерено 
образовање. Ту ћу да се ш колујем  и 
учим само две године, а после тога 
идем у Неготин на даљ е ш коловање. 
То вас м ож да подсећа да ж елим да бу- 
дем учитељица. Ово занимање јако  во- 
лим и много ме занима. Волим да пи- 
шем по дневнику и  да уписујем оцене. 
Своје ученике бих учила да добро зна- 
ју  математику и читање. Ишли бисмо 
на разне манифестације, приредбе, и з- 
ложбе и  прослављ ањ е рођендана.

Волим да гледам писмене задат- 
ке из српскохрватског јези ка и мате- 
матике. Д руж ила бих се и играла са 
децом. Кад би урадили нешто што ие 
ваља, ја  бих их саветовала како тре- 
ба, и  ш та треба. Такође, волим када 
се сакупе око мене и причамо о раз- 
ним догађајима.

Ето ш та бих ж елела да будем кад 
порастем. Да учим децу о нашој преле- 
пој домовини. М ожда ће се мој сан ост- 
варити.

Сања М ијатовић, V I-!
„Вранко Радичевић"

ШР111
\

Ш Ш
/ Г / П

Иаташа Грујић (V, „9. српска брига- 
да‘ >: Рудар
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ЧАС КАДА ЈЕ УЧМОНИЦА 
ПОСТАЛА МУЧИОНИЦА

Звоно је  означило крај одмора. По- 
ж урила сам у учионицу. Сели смо мир- 
но на своја места и црипремали се за 
час. Кроз неколико минута чула сам 
бат његових ципела.

У учионицу је  ушао наставник мате- 
матике, подбуо, намргођен и, у  гом тре- 
нутку, за  мене „страшан". Сео је  зи 
својим столом и узео дневник, ту грозну 
књигу коју сам из свег срца ж елела да 
спалим, да је  нема. Али, то су били мо- 
ји  пусти снови. Н ајзад је  процедио: 
„Данас ћу да питам“. Те речи су ме 
просто приковале за столицу. Чинило 
ми се да се у тицшни чује само лудо 
ударање мога срца. На сву несрећу, про- 
зв.ао је  баш мене.

Онако уплаш ена, довукох се до таб- 
ле и дрхтавом руком узех креду. Пс- 
ставио је  задатак  који ме докрајчи. Тог 
тренутка, крај табле нисам била ја  већ 
неко преплашено дете, коме је  креда 
непрестано исп.адала из руке. Нисам 
тада могла да себи видим лице, али 
знам да се из осталих клупа заорио 
грохотан смех. Наставник ме је  обасуо 
питањима, а ја , онако смушена, као у. 
бунилу, почех да лупетам. М ожда јз  
то некога до суза насмејало, али ја  сам 
се осећала крајњ е јадно и изгубљено. 
Наставник ме је  корио погледима, дру- 
гови су ми се смејали и тог тренутка 
сам ж елела да пропаднем у земљу Чи- 
нило ми се да су се минути претвори- 
ли  у  сате. У себи сам се љ утила на те- 
ткице које су закасниле са звоном.

Изненада ме прекину глас насатвни- 
ка: „Је л ’ имаш ти кеца из математи- 
ке?“ Рекох да немам. Истог трена ме 
ошину речима: „Е, сад га имаш!“

Од тог дана ко отвори ону уклету 
књигу, може у рубрици за математику. 
поред мог недужног имена, да уочи 
страшно великог кеца. А тих четрде- 
сет и  пет минута учионица је  била пра- 
ва  мучионица, у  којој сам ја  била му- 
ченик који  је  за  све платио.

Јасмииа

ТЕЖАК ЖИВОТ

Замисли, човече, питам се, па зар чи- 
тавог ж ивота мораш да устајеш  и идеш 
у ш колу? Па ти си скроз ишчашио м:о- 
зак. Ти си, бре, један део будалаштине, 
без оног „штине". Добро, па ш та сад? 
питам се. Ш та сад, ш та да радим? Их, 
то је  лако ф урнути на уво, али онај 
идиот будилник, намештен за урлика- 
ње, зна кад треба да дигне узбуку. А 
и мама, без дотеривања зврндала, зна 
да се пробуди рано и направи дору- 
чак, од чијег би се мириса и мртви у 
гробу окренули, а камоли ја  која се и 
на мирис воде сва стресем. Јоој, ти ма- 
торци!

Ето, м оја матора ме стално гњави ка- 
ко треба да будем добра у школи, ка,- 
ко морам да обазриво прелазим улицу, 
да се свуда лепо понашам . . . и  све 
неке културне обичаје из наф талина. 
После ти х  тричавих савета, к о ји  су ми 
стварно дојадили, набацим неку крпу 
на себе и одфурам у тај бувљак који 
ме мучи сваког трена. Кад тамо стиг- 
нем, први час користим да дремнем још  
који  минут док остала р а ја  пажљиЕО 
слуша. Другог часа исто, трећег тако- 
ђе. Наставници ставе неколико оцена у 
кувар, односно на стотој страни днев- 
ника па дају  фајронт.

И тако сваког дана, сваког месеца. 
сваке године, па зар то није теж ак  ж и- 
вот, можда, и за њих?

Јасмина

СКИЈАЊЕ

Д ва млада смучара разговарају:
— Где си провео зимски распуст? 
—• П рва два дана на К опаонику...
— А остале дане?
— У гипсу.

Забележ ила: 
Оливера Живковић, VIII

„3. октобар"
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ЗАБАВНЕ СТРАНЕ

ТОП-ЛИСТА 

(Домаћа)

1. „Дечко, ’ајде олади“ — „Последња 
игра лептира"

2. „Сестра ноћи“ — „Филм“
3. „К алиф орнија “— „Неки то воле вру- 

ћ е“
4. „Ж икино коло“ — „Ватрени пољу- 

бац“
5. „С оне стране улице“ — „Забрањено 

пуш ењ е“

(Страиа)

1. » Б а п с т §  т  Тће 81гее(;5« — Вау1сЗ Во- 
лу1е апс! М1ск Ја§еег

2. » З и ш тег  о! ’69« — Вгуап АсЈатз
3. »ОопЧ 1озе т у  М итћег« — РћП Со1- 

Нпз
4. »А1опе Ћгићои! Уои« — » К т в «
5. »МГе Воп’1 ^еес! АпоШег Него« — Т 1 - 

па Тигпег

Припремили: 
Александар Обрадовић, VII 

„Бранко Радичевић" 
Н икица Петровић, VI

„Вук Караџић"

„ЈАСМИНОВ" ХИТ

„ИГРАЊЕ НА УЛИЦИ

(Превод са енглеског језика)

Док дозивате један другог по свету,
јесте ли спремни за нови
ударац?
Лето је  овде и
право је  време за играње на улици.

Играју у Чикагу, доле у ГБу Орлеансу,
У Њ ујорку.

све што нам је  потребно 
јесте музика, слатка музика.
Биће музике свуда, 
биће љ уљ ањ а и  њ ихањ а 
и свцраће плоче.
Играње на улици, ох!

Није важ но ш та носите на себи, 
важ но је  да сте тамо.
Зато, хајде, нека сваки ф рајер  уграби

девојку.

Свуда по свету 
они ће играти, 
они играју на улици.

Ово је  позив нацији, 
ш анса за људе да се сретну.
Биће смеха, певањ а и музике. 
Љ уљ ање, играње на улици.

Ф иладелф ија, Балтимор, 
не заборавимо и Мотор Сити.
Сви играју, играју на улици.

Припремиле: 
Александра Крсмановић, УШ -2 

Никица Петровић, \'1-2 
„Вук Караџић"

Ш А Л Е

МНОЖИНА

Наставница пита Милана:
„Хајде, Милане, каж и  како гласи 

множина од именице човек".
„Човеци", одш вори М илан као из то- 

па.

ПОЛОВИ

На часу географије наставник пита 
Перицу:

„Перице, каж и  која су то два пола?“
После краћег размиш љ ањ а Перипа 

рече:
„Па . . . то су, друж е наставииче, 

мушки и ж енски пол“.

Забележ ила: 
Александра Столић, VI-2

„9. српска бригада“

ИЗ ЂАЧКЕ КЛУПЕ 

ЛАПСУСИ

Ћ елија се може видети микроскопом 
и двогледом.

Заболеш е ме оба палца леве руке.
Ах, не! Не мож е цифрама, него бро- 

јевима.
Саобраћајни знаци се деле на: знаке 

јшозорења, знаке обавештења и мили- 
ционере.

Висе му ноге иа патосу.
Да ли  те енглески учио Ш кот?

Ирена Муминовић, У1-3 
Бојан Ћокић, V 

„29. новембар“
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Всдоравио: 1. П рипадник народа ин- 
доевропског порекла, 5. Град у  И гали- 
ји, на реци По, 11. Тама, 13. Врста пи- 
те, са сиром, месом или јабукама, 14. 
Хемијски знак  за  иридијум, 16. Нарко- 
тичко средство у медицини, 18. Једно 
од својстава ж ивих организама, 19. Ју - 
гословенски стандард (скр.), 21. Н ека- 
даш њ а царевина у југозападној Азији, 
Персија, 23. М еђународни олимпијски 
савез (скр.), 24. Стара мера за течност, 
26. Северноамерички драмски писац, 
Јуџин, 28. Иницијали једног пољског 
књ иж евника („Сребрни орао'1), 29. Град 
у  истоименој грофовији у Енглеској, 31. 
Л ука у  Алжиру, 33. Зеленкасти мине- 
рал, налази  се на Авали, 34. Једињ ењ е 
хемијског елемента са кисеоником.

Усправио: 1. Хомеров еп, 2. О знака за 
западнонемачку новчану јединицу, 3. 
Часовници, 4. Часови, 6. Река у запад- 
ном Сибиру, 7. Индустријско - рударски 
рејон у СР Немачкој, 8. Становник Ир- 
ске, 9 Пловуш а слична гуски, 15. Део 
горњег дела одеће, 17 Превремено, 20. 
Савезна омладинска радна акција (екр.), 
22. Новинско. издавачка радна органи- 
зација (скр.), 25. П ојава на води, та- 
лас, 27. Средство за лакирањ е, 30. Лич- 
на заменица (мн.), 32. А уто-ознака за 
Нови Сад.

Иваи Крстић, VII
„Браико Радичевић"

У просторијама Марксистичког цснтра 

ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО ЕНИГМАТА

У четвртак, 24. октобра, у просторија- 
ма М арксистичког центра одржано је  
општинско првенство енигмата у реш а- 
вањ у загонетака. Победници са овог 
такмичењ а (три првопласирана) учество- 
воваће на финалном републичком так- 
мичењу које ће се у част Дана Репуб- 
лике одрж ати у Београду.

Иначе, међу заљубљеницима који с» 
баве реш авањем енигматских састава 
било је и  неколико основаца, „Јасмк- 
нових“ оарадника.

Иваи Крстић, VII
„Бранко Радичевић"

НАЈЧИТАНИЈЕ КЊИГЕ НА ДЕЧЈЕМ 
ОДЕЉЕЊУ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека „Кадок" („Деца капетана 
Гранта“, „Залутали караван“), едиција 
„Дечје свезнањ е“, антологија српске 
поезије за децу „Зелени брегови дегињ - 
ства“, Ж и л  Верн: „Тајанствено остр- 
ро“, Антоан де Сент-Егзипери: „Мали 
принц".





(Првоиаграђеии рад поводом Дана Уједињених нација)

„КАД БИ СВИ ЉУДИ НА СВЕТУ 
ВАШ КАО СВА ДЕЦА НА СВЕТУ...'

Кроз застакљ ене прозоре пруж а се 
иоје парче неба. Звездано. Све осуто.

Некима није дозвољено ни да гледа- 
ју  у  Сунце и небо — Сунце и небо еу 
тамо тако сиви. Некима могу врхови 
бајонета да се забију у  плавило очију. 
Тамо су и звезде напустиле небо, јер и 
звезде се плаш е сивила, пуш ака и пра- 
шине. И када би тамо охолим људима, 
бар на трен, нешто засветлело у очима 
када виде нечију лутку изгаж ену цр • 
иим чизмама. Лутку из које с е , проси- 
па песак по улиЦи. Лутку са плавим, 
стакленим очима које се смеше иако 
је  газе . . .  Ко зна чи ја  је  . . . Никога 
то и није брига, тамо у том суровом 
свету. Наше лутке, лепш е и веће, уко- 
чено седе у  застакљ еним витринама. 
Наше лутке нико не гази. Оне су 
као и ми са занесеним очима, жутим 
и плавим машницама и . . . слободне.

А да ли ће икад она девојчица која 
је  у безумљу испустила своју лутку са 
стакленим очима насред плочника, мо- 
ћи да поврати своје плаве и ж уте маш- 
нице, своје занесене очи? Своје детињ- 
ство и срећу? Своју платнеиу другари- 
ЦУ која леж и поцепана на плочнику и 
укочена гледа у сиво небо? Да ли ће 
икада . . .? Не, неће. Јер, она је  само 
дете. А ш та могу деца против њ их — 
одраслих? Она је  само немоћни бунтов- 
ник коме не дају  ни да говори. А она 
има тако пуно тога да каж е . . . Ко ће 
слуш ати једно дете? Деца то још  нз 
разумеју — боље је  да то никада и не

схвате. То је  тако сурова лекција ж и- 
вота — боље је  прескочити је. Али она 
ту лекцију  већ почиње да схвата и су- 
виш е прерано. И зиа да никада, ма 
колико пруж ала руке ка  Сунцу, неће 
моћи да осети његову топлину и види 
његов сјај. И сувише је  велики дим ко- 
ји  је  раздваја од Сунца. Дим који  за 
собом остављ ају црне чизме и смрт 
Она би тако ж елела да над собом има 
чисто, плаво небо, око себе љубав, у 
себи слободу. Оно своје изгубљено три- 
наестогодишње детињетво, оиу своју 
треш њину крош њ у коју је  некад могла 
да види из ш колеке клупе до прозора. 
Да има све изгубљено у негховрат. Сво- 
је  звездано парче неба, свој комад Сун- 
ца, своју земљу за своје кораке. Али 
они црни људи, они одрасли и велики 
не схватају  д а  свако има право на сво- 
је  парче неба, свој комад Сунца, своју 
земљу за  корак. Они тако брзо забо- 
рављ ају  да су били деца. А довољно 
би било да само пруж е руку у висину 
Сасуле би им се звезде у парчету неба 
на длан. У парчету њиховог неба. Звез- 
даног. С-ве осутог.

Јелена Радовановић, УП-1
„3. октобар"

Пријатељ ство је  саставнн део људско 
среће.

Ко пријатељ а иађе, иашао је  велико 
благо.
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