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Работничко-интелектуални разговори без ак-
центи и комплекси. 
Место на дејствие: работничка менза на ф-ка 
„Треска". 
Време: 9,30 — 10,30. 
Носители на дејствието: 
Мартиновски Борис — Карабас 23 години та-
петар во „Треска". 
Симеоновски Јордан — 20 години тапетар во 
„Треска". 
Угриновски Киро — 24 години, лимар во „Тре-
ска". 
Гиразов Павле — 25 години, техничар во ,,Тре-
ска". 
Герасимовски Митре — 22 години, квалифи-
кован алатничар во „Треска". 
Китановски Владо — 20 години, квалификован 
метало-стругар во „Треска". 
После секое прашање следи одговор на секој 
учесник. 
1. Дали активно или пасивно самоуправуваш 
и зошто? 
М. Б. Пасивно бидејќи повеќе сакам да рабо-
там; Ќe се предложат пет шест души, а тие 
се одбрани од порано и само се губи време 
и се дискутира и дискутира... 
С. Ј. член сум на самоуправен орган, а пасив-
но самоуправувам... Има и поголеми глави 
од нас. 
У. К. Пасивно... Кога би бил примен и јас 
активно би самоуправувал. 
Г. П. Пасивно. Овде сум нов. 
Г. М. Нов сум и не сум член на самоуправен 
орган. 
К. В. Пасивно, иако одам на состаноци на ра-
ботната единица . . . Гласот на шефот се слуша. 
2. Кој политички настан е на прво место на 
твојата топ-листа? 
М. Б. Израелско-арапски настани и овој Кон-
гресов? ' 
С. Ј. Чехословачка .... Демонстрациите во Кос-
мет и Тетово. 
У. К. Израел и мешањето на Бугарите. 
Г. П. Чехословачки Виетнам го дели првото. 
место заедно со Деветтиот Конгрес (уводниот 
збор на Тито). 
Г. М. Виетнам, руско-кинеската закачка и 
IX-от Конгрес. 
К. В. Она со Кина и СССР, со Израел и Ара-
пите на Блискиот Исток и Конгресот. 
3. Каков е твојот однос кон можноста да би-
деш експлоатиран т. е. да одиш на работа во 
странство? 
М. Б. Би отишпол, само се оженив и имам дете 
(аирлија и нека ти е со среќа) порано поку-
шав само беше потполнет бројот. 
С. J. He би дозволил да ме експлоатираат и 
не би одел. 
У. К. He би дозволил не би одел. 
Г. П. Негативен и недоаѓа во обѕир. 
Г. М. Јас сум против екоплоатација и не би 
одел. 
К. В. He би дозволил не би одел. 
4. Каде соработуваш со студентите и остана-
тите млади луѓе и каде се би сакал да сора-
ботуваш? 
М. Б. По кафеани и библиотеки и во приро-
да. . . а би требало да се организира нешто 
заеднички преку фабриката. 
С. Ј. Соработуваме преку младинека органи-
зација од оваа година... а би сакал да има 
повеќе клубови и заеднички да бидеме тамо. 
У. К. Преку фабрика соработуваме а би са-
кал и преку други друштвени организации. 

»НЕ САМО 
ПРЕКУ ТРУДОТ 
АКО ПАДНЕ 
НЕШТО НЕКА 
ПАДНЕ....« 
Г. П. Во Чаир член сум на територијална ор-
ганизација а би требало да соработуваме пре-
ку фабриката. Треба да се најде некој начин. 
Г. М. Имам во друштвото студенти и други 
млади и од маалото одиме на излети а највеке 
во кафани. Би сакал преку спортот и преку 
клубовите повеќе да се зближиме, а исто така 
да учествуваме заедно и во културно-забав-
ниот живот. 
К. В. На игранки, театар. Би сакал да доаѓаат 
овде во фабриката и тука да соработуваме, 
а исто така и надвор од неа. 
5. Знаеш ли што е демагогија и што мислиш 
за неа? 
М. Б. Незнам.. . (објаснување) ааа ти дава 
волја да работиш а не ти дава ништо, го 
замразуваш и губиш волја да работиш. Треба 
да се осудат Тие (демагозите). 
С. Ј. Незнам.. . (објаснување) да не се обе-
ќава џабе туку да се обеќава она што ќе се 
остварува. 
У. К. Незнам . . . (објаснување) тоа ти е братче 
лук и вода, со пократки дискусии треба да се 
остваруваат сите планови на денешницата. 
Г. П. Незнам.. . (објаснување) тоа ти е фар-
бање со масна четка.. . треба свесно да се 
пристапи кон работата. 
Г. М. Незнам.. . (објаснување) само знам не 
е правилно да те лаже некој. 
К. В. „Мање реферата више резултата". 
6. Бидејќи претпоставувам дека читаш, дали 
си прочитал нешто од класиците на Марксиз-
мот? 
М. Б. He с у м . . . He сум дошол во такво дру-
штво кое се бави со тоа и слабо ме интере-
сира. Повеќе читам авантуристички романи. 
С. Ј. Д а . . . од Ленин „априлски тези" и „писма 
за тактиката". 
У. К. He сум читал ништо освен некои пода-
тоци за Маркс. 
Г. П. Сум читал нешто за Октобарската рево-
луција. 
Г. М. Сум читал за Ленин и неговиот живот. 
К. В. He сум читал ништо, право да ти кажам. 
7. Дали имаш особена наклоност кон некоја од 
Деветте музи-заштитнички на уметностите и 
какви жртви им поднесуваш месечно? 
М. Б. Кон десетта уметност — филмот но тој 
нема муза. Одам секој други ден во кино. 
С. Ј. Кон сите. . . зависи од месечниот до-
х о д . . . па у кино, театар . . . 
У. К. Театар, кино... друго немаме овде 
Г. П. Театар а посебно вариете... 15 илјади 
месечно. 
Г. М. Кон сликарството и театарот. Трошам 
просечно 5 илјади заедно со другарката — 
женет сум. 
К. В. Кон театарот пренесувам жртви до 2 ил-
јади месечно. 
8. Дали за среќата се бориш само преку ло-
таријата? 
М. Б. He . . . понекогаш и преку спортска прог-
ноза а највеќе преку работата. 
С. Ј. Немам среќа... се борам за пари најве-
ќе преку работата. 
У. К. Покушавам и така а повеќе со ЛИЧЕН 
ПОТ. 
Г. П. He само преку лотарија, туку и преку 
лото и преку спортската прогноза па и на 
крајот и со работа. 
Г. М. H e . . . само преку трудот.. . а ако падне 
нешто нека падне. 

К. В. He сум покушал преку преку лотарија туку само преку трудот. 

Л. ВЛАДИМИР 
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СОКРАТОВАТА 

ПРЕД 
АТИНСКИОТ 
СУД 
A не заборавете зошто го зборувам тоа! Са-
кам да ви кажам од каде потекнува таа 
клевета против мене. Зошто. кога јас го слу-
шнав тоа, вака умував: Што всушност мисли 
господ, и каква загатка кажува? Та јас ниш-
то не наоѓам во себе по што би знаел дека 
сум мудар. Што тој всушност мисли кога 
изјавува дека сум јас најмудриот? Секако не 
лаже. Тоа противречи на нсговото битие. И 
долго време не знаев што е всушност смисла-
та на неговата изјава и, најпосле, после по-
тешко размислување, се нафатив да го ис-
питам тоа. Се упатив кај еден од оние кои 
уживаат глас дека се мудри, да тука, ако веќе 
некаде и може, го побијам пророштвото и да 
го покажам пророштвото: Еве, овој од мене 
е помудар, а ти изјави дека сум јас. Додека 
го разгледував од блиоку овој човек — името 
не треба да го напоменувам, а беше тоа еден 
од државниците кои ги испрашував. И до-
дека со него разговарав, добив впечаток де-
ка тој човек, додуша, им изгледа мудар на 
многу луѓе, а најповеќе на самиот себе, но 
всушност тој не е таков. Јас потоа пробав 
да му докажувам дека, додуша, мисли дека е 
мудар, но всушност не е. Така почнаа да ме 
мразат тој и оние што беа присутни. На вра-
ќање размислував во себе дека јас сум сепак 
помудар од човекот, зошто како што се чини, 
ниеден од нас двајцата не знае ништо добро, 
но тој мисли дека знае нешто, а всушност не 
знае, додека јас, како што не знам, немис-
лам дека знам. Јас сум, ми се чини, барем 
нешто малку помудар од него, и тоа баш по 
тоа што не мислам дека го знам она што не 
го знам. Од овој, отидов до еден друг човек, 
и тоа еден од оние кои важеа како помудри 
од оној, па добив ист впечаток. И така тој и 
многу други почнаа да ме мразат. 
И вие, луѓе судии, треба да ја негувате доб-
рата надеж кон смртта и тоа да го имате на 
ум како единствена вистина: За добар човек 
нема зло ни во животот ни после смртта a 
боговите не ги отфрлаат делата негови. И 
ова што сега ме стаса не е пуста игра на 
случајот, туку очигледно е дека за мене е 
подобро веќе сега да умрам и да се ослобо-
дам од маки. Затоа и внатрешниот глас ника-
де не ме задржа, и јас, што се однесува до 
мене, не сум особено лут на овие кои ме осу-
дија и тужеа. Сепак, тие не ме тужеа мене 
во таа намера, туку затоа што мислеа дека 
ќе ми нашкодат; И затоа заслужуваат да 
бидат укорени. 

Но ве молам уште за ова: Кога моите синови 
ќе пораснат, осветете им се, луѓе, здодевајќи 
им овака како што јас вам ви здодевав, ако 
ви се чини дека повеќе се грижат за злато 
одошто за добрите особини. И ако ометаат 
дека се нешто a не се ништо, корете ги како 
што јас вас ве корев што не се грижите за 
она што треба, и што мислите дека сте неш-
то а не сте ништо. И ако работите така, то-
гаш од вас сум доживеал полна правда, и јас 
самиот и моите синови. 
Но време е да одам — јас во смрт, а вие во 
живот. А кој од нас оди кон подобро, тоа ни-
кој незнае, освен Господ. 

(Платон, -одбраната на Сократ, 
VI и XXIII 

ПРЕКУ: 

ОДБРАНА 



КAДЕЕ 
активниот 
однос кон 
САМОУПРАВУ-

ВАЊЕТО 

ЧИЈ ЈУБИЛЕЈ, да имаш 

ПРОСЛАВА НЕМАШ 
Воопшто за младите а посебно за студентите 
тема на времето и од посебен интерес е пос-
тигање иа решение, кое на сите сегменти на 
општеството ќе им обезбеди право, автентич-
но и рамноправно место за нашиот самоупра-
вен систем. За многуте проблеми кои го оку-
пираат увиверзитетот, единствена можност 
за разрешување е понатамошното јакнење и 
обогатување на принципите на самоуправува-
њето. Кога се зборува за самоуправата на 
универзитетот, нужно се наметвува конста-
тацијата за апсолутното вклучување на сту-
дентите во него. 
Досегашното учество ва студентите во само-
управата на Универзитетот, најдиректно за-
висеше ед нормативното регулирање на ста-
тусот ва студентот во самоуправувањето. Нај-
општо речено, учеството на студентите во 
самоуправата на Универзитетот беше сведено 
на можност или во најголема мерка тие са-
мо ги изнесуваа своите мислења и предлози, 
додека од друга страна не учествуваа во од-
лучувањето. Всушност, студентите симболич-
во партиципираа само дел од самоуправата 
и тоа за еден мал дел од проблемите. Факт 
е дека е потребно ревидирање на постоечката 
концепција за учеството на студентите во 
самоуправувањето на Универзитетот. 
Меѓутоа, дали треба да се остане само на 
чекање на таа нова концепција, неангажи-
рајќи се во смисла ва изнаоѓање позитивни 
мерки и напори преку кои поправилно би се 
одредила улогата на студентот на Универзи-
тетот и воопшто општеството. Во тој поглед 
универзитетскиот совет даде една „препора-
ка за мерки за понатамошно унапредување и 
учество на студентите во самоуправата" со 
која ,ќе се фаворизира новата улога на сту-
дентите". 
Мерките се однесуваат за а приори зголему-
в а њ е на бројот на студентите во сите само-
управни тела на Универзитетот. Во сите тие 
тела студентите да имаат право да учеству-
ваат во расправата и полноправно одлучува-
ат по сите прашања кои се во надлежност 
на дотичното самоуправно тело. Потоа, во 
препораката се зборува и за мандатот на сту-
дентските претставници, за потребата од пре-
раснување на досегашниот метод на надгла-
сување кое ќе се оствари преку вклучувањето 
на студентите во сите припремни работи низ 
разните комисии. Концепцијата за студент-
ските собири ќе треба се повеќе да се раз-
вива, и тие перманентно да влијаат врз рас-
одлучувањето во самоуправните органи. Со-
бирите да можат да расправаат за било кое 
прашање кое е и од најмал интерес за сту-
дентите; Преку собирите ќе се врши кон-
султирање за прашања кои се од делокругот 
на работата на советите на факултетите; Ка-
ко статут, програмата за работа и развој, 
изборот на декан и продекан, за условите на 
работа и живот на студентите и друго; доде-
ка за прашања од делокругот на работата на-
ставничкиот совет на факултетот, воопшто за 
наставата, измените во правилата на студии 
и испити, избор на наставници и асистенти, 
наставни програми итн. 
Додека низ светот, посебно студентите, се бо-
paт за било каква самоуправа, вие сепак 
имаме некаква, содржинска, опиплива, само-
управа а и се добиваат се поголеми права за 
учеството на студентите во самоуправувањето 
на универзитетот. Сепак, од друга страна се 
плашиме, во некоја рака сме и песимисти, 
за нашите можности, желби, квалификува 
ност за учеството во таа самоуправа. Но, за-
рем ние не се изборивме за ваква самоуправа 
на хартија, да се надеваме, дека ќе можеме 
да ја реализираме и во практика. 

Да почнеме пo ред. 
Се работи за прослава на 20-годишнината на 
основањето на Универзитетот во Скопје. Да не 
зборуваме напамет, ќе се запознаеме со це-
локупната програма на прославата, како што 
ја објавува весникот на студентите „Студент-
ски з б о р " во својот последсн број: 
„Четврток, на 24 април о. г. ректорот на уни-
верзитетот Благој Попов во просториите на 
Гранд хотелот — Скопје ќе приреди прием 
за сите учесници. Изложбата „20 години на 
Универзитетот" ќе биде отворена во 17 часот 
во просториите на Електро-машинскиот фа-
култет. 
Академското културно - уметничко друштво 
„Мирче Ацев" во Универзалната сала во 
Скопје ќе приреди свечен концерт, истиот 
ден. 
Во петок на 25 април, е закажана свечена 
седница на Универзитетскиот совет во 10 ча-
сот. 
Во 14.30 часот претседателот на Универзитет-
скиот совет на Универзитетот во Скопје, Ќа-
муран Тахир приредува ручек за гостите на 
прославата. 
Вечерта во 19 часот во Универзалната сала 
ќе биде одржана свечена Академија. 
За учесниците и гостите на прославата прет-
седателот на Извршниот совет на Собрание-
то на СРМ Д-р Ксенте Богоев, приредува 
прием истиот ден во 21 часот". 
Толку но и тоа е доста. Прославата на 20 го-
дини од оснивањето на универзитетот „Кирил 
и Методи", се сведува само на неколку прие-
ми, коктели и два свечени концерта. 
Под Универзитет, веројатно не се подразбира 
само професорскиот кадар ами и студентите 
кои поминуваат низ факултетите. Каде се 
тие во прославата и какво е нивното место во 
неа? Зарем студентската организација па и 
Универзитетскиот совет не нашол за сходна 
да размисли малку за вклучувањето на сту-
дентите во прославата на универзитетот. 
Прославата на студентите на скоро сите фа-
култети се состоеше во тоа што студентите 
беа ослободени од настава некаде два или 
еден ден, со тоа вежбите да ги надоместат. 
Ваквата „награда" на студентите за јубиле-
јот, веројатно поаѓа од средношколската ло-
гика „дека ва ученикот најголема радост му 
е губењето ва наставата". Иронијата во на-
шиот случај е во тоа што поголемиот број 
на студентите и не знае зошто не се изведува-
ше наставата во тие дена. Тие студенти ве-
ројатно од средствата за информации, доз-
вале дека НИВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ слави 
20 години од своето постоење. 
Зошто барем дел од напорите вложени да се 
подготви програма со коктели, ручеци и ве-
чери, и гости од сите страни на светот, не 
се усмери кон изнаоѓање на начини прослава 
та да им се доближи на студентите барем 
преку организирање на масовни натпревари, 
предавања, повеќе изложби, разговори со го-
стите и слично. 
Вака излегува дека некој заборавил на сту-
дентите, бидејќи нивното место во прославата 
е многу мало. Капацитетот на приемите и кок-
телите е ограничен, зар не? 

Соседот од приземјето секое утро го носи 
својот син во детската градина. Верувам дека 
и Вашиот сосед го врши истото, а верувам 
дека на уште незнам колку соседи во Скопје, 
првата утринска ставица е токму оваа, пред 
училиштата установите. 
Градот минатата година имаше 14 детски гра-
динки со 23 свои клона, во кои децата го ми-
нуваа работниот ден на својата мајка и тат-
ко. За овие 4.185, кои ја имале таа среќа да 
бидат таму, во ред, но не знам ништо за овие 
другите. 
Во еден грижливо подгогвен најнов извеш-
тај на Градскиот совет за грижи и воспиту-
вање на децата и младината, стои помеѓу 
редовите и заклучоците дека — „некои ус-
танови имаат опфатено повеќе деца од мож-
ниот капацитет, а други пак (во населбите 
Маџари I I , Драчево I и I I , населбата „11 
Октомври") остануваат недоволно искористе-
ни". Потоа следи мислењето, не баш најново, 
но вистинито, дека според ова потребно е 
проширување на мрежата на ваквите уста-
нови, особено во потесното градско подрачје. 
Сето тоа би било добро и крајно охрабрувач-
ки, доколку не сте чуле дека Скопје има не-
што над 80.000 деца од предучилишна и учи-
лишна возраст. Критериумот на финансира-
њето или ако сакате, парите, за дел од овие 
80.000, се основната причина за неравноправ-
ната поставеност. 
Освен парите од соседот, Фондот за школ-
ство и Фондот за непосредната детска заш-
тита, местото на кое децата од моментот на 
оставањето и земањето нивно, доживувааг 
в о с п и т у в а њ е , нема друго ништо. Од дру-
га страна пак, постои скала според која ро-
дителите плаќаат за ова воспитување. Hero-
вата цена негде е од 3.000 до 11.000 оние, 
најстари динари. Токму овој ценовник усло-
дува згрижувањето на децата (во поголем број 
случаи) на категории семејства, кои сето ова 
можат да го решат и на друг начин. 
Ништо ново нема во тоа што целодневниот и 
продолжен престој во училиштата, се прифа-
ќа како новина потисната со посебен третман 
кој не го заслужува. 
Во условите на засилена индустријализација 
и урбанизација кога се немаат секогаш мож-
вости за прифаќање на своите деца по ча-
совите во училиштата, не се доволни само 
џамлиите и рошуите, како компензација за 
нешто кое би требало да постои. 
Всушност јас не велам оти не постои. 
Минатата година имаше 9 скопски училишта 
со организиран дневен престој за учениците. 
Денес тие се 11, но постои сепак нешто. . . И 
овде постои ценовник: 8.500, 9.000 и 10.000 
стари дин. Само едно училиште цената ја од-
реди според приходот од член на семејството. 
He е потребна голема видовитост. За да се 
заклучи дека оваа воспитна пракса кај вас 
сеуште не наоѓа свој почеток и дека треба да 
се стори и повеќе од ова за што зборуваме. 
Скопје како град со безброј социјални проб-
леми, како град кој доживува своја метармо-
фоза чини да се менува и класичниот начин 
на постоењето на семејството. He би требало 
да се прашаме воопшто дали е доволен един-
ствениот импровизиран дом на пионерите и 
одамна ветениот и (сеуште таков) младински 
дом. Патем речено во градот нема повеќе од 
два младински дома и не повеќе од еден сту-
дентски клуб на 16.000 студенти. 
Грижата наша недоволна е само пo извреш-
таите и ветувањата. Конкретното во оваа 
состојба е навистина да се почне со работа 
за да не остават џамлиите, ролшулите и ва-
шето вечно корзо како едивствени теми за 
идни слични размислувања. М. Ковачевски 

ЧИЈА ида 



ЕДНИ ИЗБОРИ, 
ДРУГИ 
ПРОБЛЕМИ 

П О С Л Е 
ИЗБ0-
Р И Т Е 

„Она што најмногу не импресионира, во веќе 
изминатите избори, беше масовниот одзив на 
избирачите". 
Оваа реченица можеше да се чуе или про-
чита честопати. Наспроти не во праксата, 
постоеше на многу места, дури и спротивна 

ситуација. 
На еден факултет на кандидационите зборо-
ви, со часови се чекаше некои студенти и 
наставници — т. е. работни луѓе да дојдат 
во салата за да може кандидационата конфе-
ренција, да си ја исполни задачата. Мамени 
на најразлични начини студентите дојдоа во 
салата и со судни маки ги подигаа рацете, 
согласувајќи се со се што беше предложено. 
Собирот заврши за 15 минути. На него се че-
каше со часови. 
Изборите, за општинските собранија, на не-
кои факултети се поништија поради малиот 
број на луѓето кои гласале, додека онаму 
каде тие не се поништени, бројот иа гласовите 
е на ивицата на „рентабилитетот". 
Ваквиот однос на младите луѓе е за секоја 
критика. 
Денес кога се бориме за свое место под сон-
цето, ние „свесно" остануваме во мракот, 
Јунските движења беа и пројдоа. Јунските 
движења покажаа дека уште како можеме да 
бидеме политични. Зошто ссга го расипуваме 
токму тоа мислење? 
Некој рече дека можеби се работи за „орга-
низиран бојкот" ва изборите. Младите се вре-
многу неорганизирави, за да организираат 
такво нешто. Во таа грмушка не лежи заја-
кот. И со тоа ве треба да се залажуваме. 
Се работи за една индиферентност, за една 
апатија, за едно отуѓување со она што значи 
политика, што е врзано со непосредно анга-
жирање, а посредна корист. 
Дали е тоа, последица на „попувањето" — 
немојте вие да се занимавате со политика, 
има кој со тоа да се занимава, вие гледајте 
само да учите и тоа е доста!? Можеби! 
Нам како на млади, не би требало да ви биде 
сеедно но ние каков систем и какви односи 
ќе наследиме утре. 
Нам политиката не ни треба како инстру-
мент од кој ќе извадиме посигурна егзистен-
ција или живот на висока нога, туку само 
како средство да го реализираме своето оп-
шгествено битие. 
А вака, добивме паркети no населбите, нови 
чешми и се е во ред! He смееме да претенди-
раме на тоа дека единствено ние сме пови-
кани да решаваме, како најмлади и најпамет-
ни, но не смееме и да апстинираме во вака 
голем степен како што тоа го чиниме сега, 
Надежите кои се полагаат во вас, Авангард-
ност. Расадник на таленти, — и се останато 
што модервата фразеологија го лансира ни 
ги замачкува очите. 
Се лутеме можеби што немаме скоро ниеден 
млад човек во собранијата. А зошто да го 
имаме? Врз основа на што? Врз основа на 
структурата: две жени, десет мажи, еден 
младинец. Така не, подобро и да немаме. 
Фразеологијата и тука е идеален лек. Вре-
мето работи за вас. Бидете стрпливи. Вие ќе 
бидете петтата генерација која ќе се стави 
на чело на четвртата. 
Нам тоа не ни треба. Барем според ова што 
го правиме во праксата, нам не ни требаат 
ниту пратеници, ниту представници ниту де-
легати. 
Можеби затоа што немаме, со што да не пред-
ставуваат! 

. . . „неможам никако да ги разберам, да ги 
смислам овие Југословени, веќе неколку го-
дини сум тука, живеам со нив а сепак неус-
пеав да навлезам во суштината на нивниот из 
борен систем". 

— еден американски новинар — 

Прва приказна— 

Уште една општествена и политичка мани-
фестација заврши. Изборите најдемократски 
одкако Југославија постои ја спуштија заве-
сата ва политичката бина. Co тоа што избо-
рите откако ја разбранија сета ваша зачмае-
на општествена активност завршија непрес-
танаа и сите маки на избирачите. Оставаа 
д и л е м и т е . 

Дали гласавме добро, дали ги избравме нај-
добрите, колку тие ќе не репрезентираат? 
Пред се ова што се предвидуваше тоа и се 
случи: народот гласаше масовно но не затоа 
што Социјалистичкиот сојуз ги налепи своите 
плакати, или го издаде својот проглас. He. 
Јасно е, избирачите го дадоа својот глас оти 
се работеше за нивната судбина, за нивните 
интереси. Неоспорно е: тие сакаа сами да ја ре 
шат својата судбина. И ја решија; некаде по-
лошо, некаде подобро, некаде достоивствено 
верувајќи дека правилото на отповикување 
ќе го искористат доколку нивниот претстав-
вик не задоволува, некаде малограѓански — 
со пцовки и вулгарности. 
Анализата за масовноста, за изборвите резул-
тати, за спроведување на тие резултати во де-
ло да му ја препуштиме на Социјалистичкиот 
сојуз. Во секој случај слободно секој може да 
констатира; изборите завршија, првата политичка рунда за самоуправувањето, за ре-формата е добиена. Сега почнува оваа втора-
та, трајната: да се докаже и на дело (не са-
мо со предизборни фрази) дека вашите „бол-
ни" амбиции и во стварност да ги претвориме 
или оствариме. 

За остварување на сите позитивни тежнени-
ја, за афирмирање ва сите гледишта блиски 
на избирачите било во стопанството или прос 
ветата, било во здравството или демократи-
зацијата на вашето општество, потребни се 
свежи" луѓе, луѓе кои не се понесени од жел-
бата за политичка кариера, луѓе критички на 
строени кон се оноа што не се поклонува со 
вашата реформа. 
Какви претставници избравме, на каков на-
чин? 
Изборите беа најдемократски — тоа го конста 
тиравме. Претставниците се луѓе од произ-
водството — директорите, млади — во својот 
полн замаф со своите 10 и 50 год. не се про-
фесионални политичари — само се претседа-
тели ва општинските собранија, а сме вие се-
пак... И како да ве сме. 
Јаким Спировски беше едивствен кандидат 
во Охрид I I а сепак не доби ниту половина 
од запишаните бирачи. Штета, беше предви-
ден во кадровските комбивации. 
Но драги избирачи не очајувајте. Нам ни се 
потребни и постари пратеници — да ги упатат 



помладите (пo стаж) во работата на собрание-
то. Потребни се и пратеници што ќе не реп-
резентираат со својот стандард пред светот. 
Драги избирачи не отповикувајте веднаш. Ра 
то Дугањиќ вели на „директорите не треба да 
им се оспорува правото на непосредни произ 
водители". Во негово време (кога тој беше 
секретар на СКОЈ) со своите 28 години тој 
беше најмладиот пратеник во Уставотворната 
скупштина. 
Драги избирачи прочитајте ја и втората при-
казна и не очајувајте. Па ние одиме кон по-
отворен собранички живот, кон широки де-
бати, „жолчни" дискусии, и конкретни резул-
тати што веднаш се спроведуваат. 

Втора приказна — 

Оваа приказна има повеќе приказнички. 
Оваа приказна не е измислена, можеби не е 
најнова (ние сме навикнати да слушаме ста-
ри „работи“ во нови изведби) но дека е многу 
вистинита гарантира Институтот за социолош 
ки и политичко-правни истражувања во Скоп 
је од каде и се користени сите подолу изне-
сени податоци. 
Дејствието ва приказната почнува во собра-
нието на CP Македонија. Тамошните луѓе во 
периодот 1963 — 1967 година од своите наста-
пи и дискусии, состаноци и реферати ја сос-
тавиле оваа приказна. 
— Тоа е еден пратенички мандат? Да токму така. 

Драги избирачи повелете, послужете се со ко 
ја сакате приказна и раскажувајте силно, за 
да ја чујат овие што сега таму ќе претстоју-
ват. Се лажат ако мислите дека тие ќе ја чу-
јат штом од собранието потекнува. 
Е па драги избирачи повелете, читајте и раз-
мислувајте; можеби и сега сте гласале за так-
ви пратеници??? 
Од вкупниот број на пратениците што „учест-
вувале" во работата на Собранието 1963 го-
дина до 25 годишна старост биле само 5,8%. 
Во периодот 1965 — 1967 година тој процент 
изнесувал 4,2. Кога зборуваме за возраста на 
пратениците неминовно се поставува праша-
њето и за нивната активност во работата на 
соборите на Собранието. Анализата покажа де 
ка пратениците до 25 години старост биле пo 
себно активни. 
Истражувањето на Институтот за социолошки 
и политичко-правни истражувања покажува 
запрепастувачки односи во врска со половата 
структура на пратениците во Собранието: 
1963 — 1965 година тој однос бил 78,3 према 
21,7. 
11965 — 1967 година односот изнесувал 81,1 нас 
прам 17,9% жени. 
Наместо наш коментар прочитајте што вели 
Рато Дугавиќ: „Женама најбољих година чес 
то је због познатих разлога отежнуто да ак-
тивно учествује у јавном животу...“ 
Ма колку да се повикуваме ва незастапено-
ста на послабиот пол во соборите на Собрани 
ето сепак ќе се зачудиме од неговата неак-
тивност. 
Од вкупниот број неактивни пратеници 1963 
година во Просветно-културниот собор биле: 
машки 30,70%, а женски 66,6%. Во Општест-
вено-политичкиот собор каде жените најмал 
ку се застапени процентот на неактивни из-
несувал 67,1%. Ова што е интересно да се на-
помене тоа е секако фактот дека меѓу жени-
те многу помал број на пратеници дискутира-
ле повеќе од три пати. 

една анализа на дејноста на пратениците по-
кажа дека непосредните производители (ру-
дари, занаетчии, работници) од вкупниот број 
на пратеници 1963 — 1965 година дискутирале 
само 35,9%. 1965 — 1967 година процентот на 
активните извесувал 44,2%. Многу поголем € 
бројот на партиципација во работата на Соб-
ранието на оние пратеници кои што поседу-
ваат високо или више образование. 
Кога веќе зборуваме за занимањата на прате-
ниците да кажеме дека 1963 — 1965 година е 
11% од вкупниот број претставници биле и 
одборници. Тој процент 1965 — 1967 година 
изнесувал 15%. 
Еден факт запрепастува: 1965 годива 17,4% од 
пратениците имале повеќе од 2,3 или четири 
функции. 
Што работеле вашите пратеници? 
Само 59,8% пратеници мислат дека биле д о -
в о л н о активни. 31,2% таквиот епитет вооп-
што не го заслужиле. Како првчини на недо-

волниот активитет се наведени: 
— Преголема ангажираност на работно место 

12,2% 
— Слаби контакти со избирачите 9%. 
— Слаба организација и вклученост во рабо-
тата на собранието 15,8%. 
Ниту еден од пратениците не наведува прего-
лема оптовареност со, функции (тој број из-
несува 17,1%). На поставеното прашање; дали 
се задоволни со работата на соборите, само 
24,4% одговориле позитивно. 50% од анкети-
раните пратевици одговориле негативно. 

Зошто?? 
— соборите не делуваат ефикасно 15,2%. 

— соборите не се доволно самостојни 12,8%. 
Ова последното го поткрепуваме: од 102 сед-
ници на соборите единствено на 13 е покрена-
та индивидуална пратеничка иницијатива. Од 
вкупно 240 пратеници таква спременост изра-
зиле 16. Да споменеме нешто што е уште пo 
алармантно. Во Стопанскиот собор за 155 пра 
шања немало претрес а за 46 имало. Toa е 
време на стопанската реформа. 
Кога веќе зборуваме за дискусиите на ваши-
те претставници во Собранието да истакнеме 
дека во периодот: 
1963 — 65 год. деведесет и пет пратеника или 
39,5% не учествувале во претресите на собор-
ските седници. Во 1965 — 67 год. тој процент 
изнесувал 35,8%. 
На крајот пред да го истакнеме односот на 
пратениците со нивните избирачи да напоме-
ниме дека во 20-те дебати од вкупно 117 пра-
теници што учествувале во претресите на си-
те собори само 38 пратеника завзеле крити-
чен став кон предложените документи. 

Зарем тоа не е една анемичност на нашите 
пратеници, едно сервирано прифаќање на си-
те одлуки и решенија на Управните органи. 
Другари пратеници помина администратвни 
от период. 
Најголем дел од респондентите прашани дали 
воспоставуваат односи со своите избирачи од-
говориле вегативно; единствено 24,7% дале по-
зотивен одговор. Ниту во кој случај не треба 
да се чудиме од фактот дека 44 пратеници од 
104 своите односи со избирачите ги оствару 
вале преку политичките организации во под-
рачјето каде биле избрани. 

Сашо ЧОМОВСКИ 



ЖИЧАРА 
НА ВОДНО 
ПОТРЕБА 
ИЛИ НОНСЕНС 
Во последно време една иницијатива го свр-
тувa нашето внимание. Имено- се работи за 
предлогот: Да се изгради жичара ва Водно. He 
сакам да навлегувам подлабоко во суштината 
на оваа идеа поради тоа што немам намера да 
ги ставам на вага нејзивата основаност и неос-
нованост. Целта на написот е да ги запознае 
ценетите читатели со предлогот, и да ги пре-
зентира причините од кои тој предлог произ-
легол како и причините според кои изград-
бата жичара на Водно е нонсенс. 
И најмала недоследност е нетенденциозна. 
Причини „ З А “ : 
ПРВА ПРИЧИНА: Развиток на туризмот на 
подрачјето на градот. 
ВТОРА ПРИЧИНА: Остварување пошироки 
можности за рекреација, разонода и одмор 
на граѓаните. 
ПРИЧИНА ТРЕТА: Отворање перспективи за 
развиток на планинарскиот а особено зимски-
те спортови. 
ПРИЧИНА ЧЕТВРТА: Претворање ва Вод-
но во подостапно подрачје за Скопјани 
и други повеќе или помалку важни причини. 
Причини „ПРОТИВ“: 
ПРВА ПРИЧИНА: Огромна сума парични 
средства која е потребна за изградба на жи-
чара, 
ПРИЧИНА ВТОРА: Едносмерноста на патот 
Скопје — Водно — Горно Нерези — Скопје и 
можноста ГСП да воспостави автобуска лини-
ја. 
ТРЕТА ПРИЧИНА: Извонредно мал капаци-
тет за жичарите. 
ПРИМЕР: Жичарата Тетово — Попова Шап-
ка која е од среден капацитет за еден час 
пренесува околу 350 патници. 
За град како Скопје со над 250 илјади жители 
тоа е смешен капацитет, и други повеќе или помалку важни причини. 
Co ова набројување секако не е исцрвпен 
„Фондот“ на причините „ЗА" и „ПРОТИВ". 
Но да го оставиме тоа настрана. Веројатно не 
ќе бидам доследен на она што го изјавив во 
уводниот дел на овој напис но, врз основа на 
погоре наведените причини си го поставувам 
прашањето: Дали жичара е навистина неоп-
ходна за Скопје? И, ги присетувам надлеж-
ните од Градското Собрание на една нивна 
неодамнешна заблуда кога донесоа одлука за 
изградба на системот за илуминација на град-
скиот стадион. Тогаш постоеше алтернатива: 
Покриен базен со олимписки димензии. Меѓу-
тоа на ваше општо (не)задоволство „Градските 
оци" одмерија дека им се попотребни рефлек-
торите на педесетина момчиња кој патем ре-
чено се бават со професионална разонода, 
одошто базен кој би овозможил физичка ре-
ласаксија на неспоредливо поголем број гра-

ѓани. 

Сметам дека може да се стори и нешто пора-
зумно со средствата кој за жал сега се пла-
нираат за жичара. 

В. АЛЕКСАНДРОВ 

»ДОЛЕ 
КУРИРИТЕ« 
» Д О Л Е 
ДАКТИЛОГРА-
ФКИТЕ« 

Малку необичен наслов, нерли? Многу често 
слушаме, читаме пароли вакви, такви, онак 
ви. Меѓутоа, како со овие „Долу куририте' 
„Долу дактилографките", немаме често при-
лика да се сретнеме. Било како било, селак 
јас се најдов во ситуација да ги извикам 
токму овие две пароли. Прво, нешто за при-
чината околу извикувањето на: „Долу кури-
рите". 
Во ек се изборите, се реализира нов изборен 
систем. Во тој изборен систем постои и една 
„карика", наречена „изборна конференција" 
која е составена од одреден број делегати 
избрани од секоја изборна единица. И така 
се предлагаат кандидати во изборните едини-
ци, а делегатите преку изборната конферен-
ција ги утврдуваат кандидатурите може да 
се каже, даваат номинација. Меѓу предложе-
ните кандидати за пратеници имаше предло-
жено и повеќе студенти и други луѓе од 
Универзитетот. Меѓутоа, што се случи. Мно-
гу малку луѓе посебно од универзитетот, беа 
ставени на листите за гласање, односно до-
бија номинација од изборните конференции. 
Причината за ова е таа што на тие конфе-
ренции кога се утврдуваат кандидатурите 
имаше многу малку кандидати од Универзи-
тетот. Но тие не присуствувале, дошле, не 
затоа што не сакале, туку затоа што не биле 
информирани, не добиле никакви покани. 
Е па сега, зарем со право не извикав „Долу 
куририте". 
А сега нешто и зошто „Долу дактилографки-
те". Нашиот најнов изборен систем е таков 
што пратеници за стопанските, културно-
просветните и други собори ва републичкото 
и сојузното Собрание ги избираат делегатите 
на изборната конференција и новоизбраните 
одборници. За да знае пак, спомнатиот изби-
рач кои се кандидати за избирање, тој ги има 
во дневниот печат, разни изборни билтени и 
особено на една листа, која ја добиваат, ими-
њата на кандидатите и некои податоци кои 
треба да ја карактеризираат личноста која 
се избира. А тука пак за некој кандидат има 
една реченица, за некого три, за некого една 
четвртина од ова што би требало нормално 
да се напише, за некого шест половини. Како 
пак сега, во втор пат, да не извикам „Долу 
дактилографките". 

П. МАНЧЕВСКИ 



ЈА КЕ 
KAЖАM 
ПА 
ШТО? 

ИЗГУБЕНИ 
И Л У З И И 

Н А Ш И О Т 
ЧОВЕК 
И 
ШОВИНИЗМОТ 

Еве Дуле, син му на газдата вели, фраер. 
Стално (пуши „Дрина“, ф а т и и нова женска, 
па опа и од шест до осум стално у „Култу-
ра“. 
Дома? Какво дома! Прексиноќа дојде од кај 
шнајдерот, дојде со ново оделце и експадри-
ли. Вика, џапнал од стариот некој динар. 
Ама Дуле ќе окине. Така вика газдата! Има 
рамно пет кеца и плус пцуел мајка... Таму, 
што знам! 
На корзо дојде со онаа неговата, и стално 
прашаше за саат, ко бајаги сe негде брза, о-
тидов... А после за пола саат пред мои очи, 
зијани сто банки доле, на аутоматите. 
Рече Дуле, со друштво ќе оди на жур у са-
бота, па да идам ако сакам — женски има. 
Знам ја за женските, ама немам оделце и 
машна. 
— „Нема везе, вика Дуле, имам едно у ре-
зерва, ќе ти дадам". И ми даде. И бев на 
жур. Имаше плочи, се Том Џонс. На крај 
Дуле со напи дрво и ја остави женската, па 
го носев сам дома. 
A A A ! Kara го носев дома, по улица, повра-
ќаше. И рече — ништо, ништо. Па сигурно 
ништо, негово е оделцето. 
Газдата на полноќ викаше дека Дуле е сви-
ња и лешпер, ама после ја викна и старата, 
за да свари кафе. 
За сабајле незнам. Земав осмина со сирење, 
и се опнав на двојка — шверц. Цимерот ја 
смота негде месечната. 
Знам! За Први мај требало да идат негде... 
Co иљаду — 300. Немаше ја да идам и да ме 
викаше Дуле, син му на газдата, не ли. Он 
никогаш не е под пет бона и стално плаќал 
цех, така викаат. 

А за школо, исто. Се со векои мутави типови се зезал и затоа ќе зима приватно. Може пе-
есет бона му требале, ама вика дека ќе смота 
од стариот. 

И за (мене ќе кажам, па што? 
На први дојдоа дваес бона. И писмо. Три 
страни ама ce за школо, и да бубам, и да 
гледам да не истрошам се до динар. 
Таму рмбале, a ја да отворам очи у Скопје 
— да не киксирам. 

МАРКО КОВАЧЕВСКИ 

Во оваа ера ва техника, кога статистиката, 
потпомогната од компјутерите и електронски-
те рачунала цути побргу од пролетта, се за-
поставуваат некои суштествени бројки и по-датоци: 

Колкумина од младите што стојат ва жи-
вотната раскрсница го избираат правиот пат, 
а колкумина од нив се кријат зад дебелите 
корвци и во дупките на законот, се додека 
самиот закон не ги скрие зад своите решетки. 

Од овие, вториве, резултираат тие толку 
фамозни статистички податоци — колку уда-
ри доаѓаат во грбот и главата на секој наш 
човек и колкав е процентот на паднати (чи-
тај легнати) малолетни девојки. 

Резултатите на двете спомнати друштва се 
во постојан пораст, што во престојнава тури-
стичка сезона ќе одигра голема улога докол-
ку со нивните производи бидат услужени 
многубројни странски туристи кои веќе се 
наоѓаат пред вратите на нашето море. 

Кога го запрашавме еден граѓавин: кој 
со своите примени удари во грбот и главата 
го надминува југословенскиот просек, дали 
очекува ситуацијата да се поправи, тој само 
одмавна со главата и падна во несвест во 
уверение дека зборува со статистичарот на 
силеџискиот завод. 

Што да речеме за многубројните малолет-
ни девојки кои во вертикална положба един-
ствено можеме да ги сретнеме само кај су-
диите за прекршоци. 

Деновиве ја прочитавме во весниците вес-
та за деветте горделиви девојки кои својата 
чест не сакале да ја фрлат во кал за некол-
ку стотини германски марки. 

За жал почести се девојките кои „горде-
ливо" ја продаваат својата чест и своето тело 
за ефтини пари. 

Кај нив е најомилена девизата: 
Чест секому, вересија никому. 
А сега да се вратиме на почетокот. 
Што е тоа што на овие статистички пода-

тоци им дозволува рапидно растење и покрај 
постојаните анкети и дискусии за сериознос-
та на овој проблем? 

Одговорот на ова прашање може да биде 
многу деликатен, со оглед на тоа дека одго-
ворните фактори својата одговорност како 
пинг-понг топче ја префрлаат еден на друг, 
на општо задоволство на спомнатите делик-
венти кои се поактивно работат на менување 
на личните фасади на нашите граѓани. 

Органите на безбедноста, во чиј делокруг 
спаѓаат спомнатите статистички абоненти, се 
како моите органи за слух и вид — на глуви 
и слепи пред акутноста на проблемот. 

А проблемот со две непознати останува 
како еден од индикаторите дека ни математи-
ката не е способна да реши се, а камо ли 
власта. 

Затоа ова нека ни послужи како утешение, 
кога веќе немаме нешто поарно. 

Тихомир Илиевски 

НАШИОТ ЧОВЕК 

Се сретнале во кафеава нашиот човек и шо-
винизмот. 
— Здраво човеку, се сеќаваш ли на мене — 
почван шовинизмот. 
— Да, се секавам, но нe си ми потребен во-
веќе. Те молам остави ме. 
Шовинизмот го погледнал под око. 
— Ма чекај човече, застани. Ајде да се на-
пиеме по една. 
— Немам јас никакви причини да пијам со 
тебе. Впрочем, морам да си о д а м . Брзам. Ајде 
догледање — рекол човекот, ја ставил шап-
ката на глава и излегол. 
Па, ете тука греши нашиот човек. На шови-

низмот му вели „до скоро видување наместо 
„не поврати се повеќе. 

ЧОВЕКОТ И ГАВОЛОТ 

Се сретнале човекот и ѓаволот на улица. 
— Здраво човеку, јас сум твојот ѓавол. Ајде 
да крадеме и убиваме. 
— He сакам — рекол човекот. 
— Ајде тогаш да зборуваме. 
— He сакам — веќе се налутил човекот. 
— Па добро ајде тогаш да ги набедиме на-

шите раководители за корупција. 
— Ма доста ми досадуваш несреќо една, оди 
во ѓаволите — се развикал човекот и про-
должил, горд што го истерал ѓаволот од себе. 
Но, тоа е уште една грешка на нашиот чо-
век. Го вратил ѓаволот во старото друштво 
од каде што овој ќе излезе уште поголем ѓа-
вол, наместо да го испрати кај анѓелите кои 
сигурно би го извеле ѓаволот на прав пат. 

Ч А Р Л И О Г Л А С 

Братска Бугарија врши (упис на македонски 
револуционери во бугарската историја. 
Заинтересираните да се јават што поскоро. 
П. С. Незаинтереоиравите, со сила ќe бидат 
внесени во бугарските матични книги. Толку 

да знаат. 

Како работите успешно се развиваат, наскоро 
се очекува да излезат од печат мемоарите 
на десетгодшниот Ганчо Гавчев за акциите 
на бугарската војска при ослободувањето на 
Скопје. 

Мерси (на френски) драги Ганчо. 

Девовиве Радио „Родина“ објави дека и Ниш 
има да и заблагодари на бугарската војска за 
своето ослободување. 
Co нетрпение го очекуваме ослободувањето. 
на Белград, Загреб и Љубљана. Бугари побр-
зајте. 
Горе главата, сичко ште биде! 

Ч А Р Л И 



B o п о с е т а к а ј с т а р а т а д а м а Талија 

Париз 1896. Театарот на симболистичкиот ре-
жисер Лиње По. Премиера на драмата на не-
говиот секретар, Алфред Жари. Драмата се 
вика „Кралот Иби" или, во превод, „Кралот 
Лајно"! 
Тоа е драма за успехот и падот на еден капе 
тан кој станува крал со тоа што го убива 
кралот. 
Иби: Имам чест да ве известам дека заради 
богатењето на кралството ќе ги испотепам си-
те благородници и ќе им ги одземам имотите! 
Иби заведува реформа во државата. 
Иби: Прво, судиите нема да имаат плата. 
Судиите: А од што ние ќе живееме? Бедни сме. 
Иби: Од казните што ќе ги наплатувате и од 
имотите на осудените на смрт. 
Судиите: Ужас. Срамно. Скандалозно. Нечуе-
но. Одбиваме да судиме во такви услови. 
Иби: Судиите в дупка! 
Иби планира да се обогати така што ќе го 
пљачкоса народот, потоа се живо ќе истепа 
и на крајот ќe си оди. Меѓутоа, народот го 
изгонува од Полска и тој оди со брод за Па-
риз каде сака да биде управник на финан-
сиите. Последната мудрост што ја вели е: 
„Полска е сепак најубава. Зашто, да не е Пол-
ска, не би биле ни Полјаците." 
Високопочитувавата публика, ценетите дами 
и господа од високото париско општество се 
скандализирани и шокирани! Познатиот кри-
тичар Сарсеј ја напушта претставата. Тој на-
сетил дека зад навидум непретенциозната 
„фарса" се крие политичка сатира на буржоа-
скиот морал и сето општество. Toј сетил де-
ка тоа е еден од најострите напади против 
Неговото височество ГРАЃАНИНОТ! 
Прага 1964. Театар на Забрадли, режисер Јан 
Гросман. „Кралот Иби" го играат како поли-
тичка сатира против бирократијата, против 
бестијалните изопачување на човекот што со 
сила доаѓа на власт! Оваа претстава беше 
една од најголемите во Прага. Во неа гледа-
чите препознаваа и се препознаваа. He знам 
дали и оваа претстава истерала некои кри-
тичари, но знам дека културните инквизи-
тори на Новотни ја напаѓаа како „анархо-
буржоаска"! Имаше и такви што ја прогласија 
за „аполитична"!? He знам ни дали едно од 
причините за ваквиот став е сцената во која 
Иби, пред бојот со Русите клечи и метани-
сува свртен со грб кон публиката. Публиката 
мисли дека се моли. А кога се врти, гледаме 
дека всушност пиел од шише! Дали инкви-
зиторите тука гледале разоткривање на дема-
гогијата на овие што се на власт?! 
Белград 1968/69. He можев да замислам дека 
ваков текст може да се игра како обична ла-
кардија. He верував дека оваа драма може 
да предизвикува само смеа, а не и горчлив 
вкус во грлото. Кутриот Жари сигурно би се 
откажал од својата претстава да можеше да 
види една наша „авангардна" постановка која 
место да удира по малограѓаните, ми се додво-
рува со тоа што ја скокотка нивната хипо-
кризија и неизживеаност затрувувајќи ги со 
пцости кои досега беа „табу" во вашиот теа-
тар. Мене тој „Иби и ми личеше на излапена 
мечка без заби, која дури и не се обидува 
да касне, ами само зинува. 
Жари сакал „Кралот Иби" да биде огледало 
за публмката. Искривено огледало во кое пуб-
ликата ќe се види себе си, изопачена во свои-
те греови. А овде публиката одлично се за-
бавуваше гледајќи смешни фигури кои трчаат 
по сцената и постојано повторуваат „Лајно.. . 
лајно... лајно...“ и притоа очекуваат публи-
ката да умре од смеа и да ги награди со то-
пол снобовски аплауз. И таа умира. СЕ РАС-
ПАЃА! / 
Ha публиката и годи тоа што овој дебел, 
бескурпулозен, плашлив, мизерен, лаком, ал-
чен, кратковид и глупав Иби во оваа прет-
става е прикажан симпатично. 
После оваа претстава човек се прашува дали 
Андре Бретон не згрешил кога рекол дека 
„Иби“ е голема одмазничка драма на модер-
вото време. 
А на Жари да му е на здравје! 

Разочаран Ваш, 
Владимир Милчин 

P. Ѕ. Јас сепак повеќе сакам да читам „Иби" 
со заби, отколку да гледам „Иби", без заби. 
А вие? 
P. Ѕ. Ѕ. Однапред се оградувам од сите оби-
ди мојов коментар да биде врзан за една 
претстава на „Кралот Иби“ која ни е позната! 
P.S.O.S.. !!!!!!!!! 

Ке 
урнеме 
се, 
a 
можеби 
ке 
ги 
урнеме 
И 
УРНАТИНИ 
ТЕ!!! 

3a еден ѕид 
не е доволна 
една глава 
или: 
жаловита вест 
Co неизмерна болка во нашата широка маке-
донска душа Be известуваме, драги читатели, 
дека написот од претходната страна ненадејно 
стана последен напис на нашиот постојан до-
писник 

Коле Малинов 
од село Нерези — Телевизиоко маало. 

Неговото племенито хемиско пенкало пресуши 
токму во моментот кога од него се очекуваше 
да почве да пишува хвалоспеви за своето село 
и соселани. 
Co овој траорен чин сета негова добронамер-
ност сега ја разнесуваат ветровите како што 
ја разнесуваат пепелта на брегот од светата 
река Ганг. 
Кремирање и make ip нема да има бидејќи 
тој лично ќе изврши самоспалување на сво-
ите духовни рестлови. Телото и онака не е 
вечно. 
Ha тој начин ќе присуствуваат и повеќе кул-
турни и јавни работници од неколку културни 
и јавни куќи од градот и селото. Се очекуваат 
и торжествени говори пропратеви со хорско 
пеење од рвау — васк. 
Телевизијата ќе врш свечен пренос на овој 
тажен спекуларен настан. He заборавате, на 
видни места, да истакнете свои рекламни панои. 

Овој број на „Фокус" го прогласуваме за број 
на жалоста кон пресушеното хемиско пенкало 
на нашиот мил и ценет соработник, па затоа 
го печатиме со црни букви. Колорот на из-
весни места е присутев за да го покаже наши-
от оптимизам и верба во посреќна иднина, т. е. 
дека во блиска иднина ќе најдеме нов сора-
ботник. 
И наредвиот број на „Фокус“ ќе го прогласиме 
за број на жалоста кон пенкалото на нашиот 
соработник и по тој повод ќe симнеме некол-
ку глави на пола копје. 
Ожалостеното уредништво на „Фокус" — ва-
шиот омилен младински весник „Фокус"; би-
локаде безфокусникаде; трет го даваме фа-
куснегодаваме: кингдом фор „Фокус"; бе ор 
вот то бе — „фокус" е во прашање — прима 
само искрени сочувства секој работен ден и 
во верските празници од 11 — 14 часот во 
Редакцијата и во „Кермез". 
Техничко решевие: 
Написов да се смести во побезсмртен некролог 
во форма на црн ТВ екран врз подлога од но-
тите на композицијата „Ха, Ха — рече клов-
нот“. 
Слика на „милиот и ценет соработник" не е 
потребна бидејќи и онака ќe има директен 
пренос. 



ВКУС 
HA 
ВЛАСТА 
Театарчето „Модро окце" во своето фоајенце 
организира литературно-револуционерно чита-
ње, со мисло кои пукаат во сите позиции, од 
ценетиот другар и писател Ладислав Мњачко 
— директнаја од Чехословачка 

ВКУСОТ НА ВЛАСТА 
Уводно предавање: 

Ладмслав Мњачко е представник на модерната 
чехлосавчка, со право наречена, ангажирана 
литература. Кај нас е познат по филмуваниот 
роман „Смртта се вика Енгелхем". Книгата 
„Вкусот на власта" е растурена непосредно 
пред печатењето, бидејќи бившиот председа-
тел на Чехословачката република, Новотни се 
препознал во неа. Содржината на романот се 
состои од сеќавањата на еден фотограф — 
Франк, над одарот на својот пријател од дет-
ството — Првиот човек. Книгата ја прикажува 
метаморфозата на револуционерот во бирократ 
кој се бори само да ја задржи власта. 
Цитат број 1: 
Да се стои во нивната средина? Имаа нездрава 
боја на функционери. Нивните стомаци збо-
руваа дека не се движат доволно. Co автомо-
бил во канцаларија, со автомобил од канцела-
рија, со автомобил на седница, на прием, на 
трен, на свеченост, во службената работна со-
ба, дома удобен кауч. . . Еднаш, два пати го-
дишно лов, месец на плажа од затворен тип, 
работен ден од шеснаесет и повеќе часови. 
Шеснаесет часови на бессмислени советувања, 
бесмислени укази, конференции на кои ќе се 
утврди дека не се реализирани целите поста-
вени на минатата конференција, и на кои ќе се 
постават нови цели кои истотака нема да би-
дат реализирани. Немаат време, за ништо не-
маат време, непрестано ги бараат, преоптова-
рени се со илјадници смешни прашања, ситни 
прашања, кои не им дозволуваат да се занима-
ваат со сериозни проблеми. 
Цитат број 2: 
Тој одлучуваше за се, тој одлучуваше што е 
право а што е криво донесуваше мериторни 
оценки во уметноста, во што воопшто не се раз-
бираше, денес раководеше со советувањето за 
селско-стопанските проблеми, утредента за 
сложената технологија на хидроцентралите... 
Сосема разбирливо беше дека во секој поглед 
криви беа другите. Така со време во неговите 
мисли целата нација стана безглава и безлич-
на маса, која треба да се води за рака, да се 
чува, да се казнува, која не заслужува никак-
ва доверба, која се работи за инат, т.е нему за 
инат, која му завидува и која сака да го ком-
промитира. Последните години немаше доверба 
во никого. Сите го изневерија, напуштија, ра-
зочараа, лажеа. На никој не можеше да се нас-
лони. 

ИНТЕЛЕКТУ-
АЛЕЦОТ 

ВО 
СОВРЕМЕНИОТ 
СВЕТ 
Создавајќи го новото општество секоја аван-
гарда подразбира создавање таков ниво на 
интелектуализирана личност, која со својот 
општ ниво на созвавање твори и создава 
можности за објективна слика за се, за лич-
ностите во општеството над сите нивои, од 
средновековен, западен, модел на интелектуа-
лец кој се создава како резултат на недоста-
ток на свои основни сознанија за стварноста 
ва средината и самиот себе си. Што е инте-
лектуалец на модерниот (југословенски) соци-
јализам? 
Набљудувајќи ги основните вредности, пред 
се етички кои ја карактеризираат личноста 
на интелектуалецот и неговата трансплантација 
на се околу себе, своите етички исправни лич-
ности, помислуваме дека модерниот контраст 
на трансформираната личност се руши на сите 
ѕидини на неразбирливото, на стварноста и 
самиот себе. Помислата на неидеалниот инте-
лектуалец се однесува на просечност, почнува 
да лута околу своето его, размислувајќи нај-
често за лакирани фасади на својата лич-
вост, својата кола и својот апартман. 
Опсесијата на материјализирањето владеач-
ки ја окупира емотивноста, свеста го конфор-
тира потесниот и поширокиот интелект. 
Судејќи се, социјалистичката интелектуална 
личност со своето самобитие, создава и раѓа 
култ спроти уметничкиот модел на богови итн. 
Во самобитието најинтересен е односот на 
европскиот културен интелектуализам (се мис-
ли на категорија културни интелектуалци) во 
прави од сите професии кои подеднакво ја 
разбираат својата професија и својот прија-
тел сликар, филозоф итн.). He случајни се 
општите размислувања за филмот и најверо-
јатниот феномен на неговото уметничко 
сознавање денеска. Неоспорни се си-
те успеси на домашниот филм во све-
тот. Меѓутоа, копирањето и држењето на не-
кои од тој уметнички филм даваат свесна по-
тврда за трансплантација на интелектуализ-
мот кон материјалното, одвосно духовната, 
морална и етичка граница. 
Канскиот фестивал го покажа ваквиот извон-
реден несклад, а таквата потврда до последеи 
момент се чувствуваше и на венецијанскиот 
фестивал. Убеденоста за одмерените вреднос-
ти или преголемото неразбирање, нашите 
филмови се држат резервирано очекувајќи 
од умирање на нешто па да и бидат повлече-
ни. Дали е намерата на неподржувањето на 
боржуаскиот интелектуализам, кое неподр-
жување на „левиот" интелектуален талас на 
модерна Европа. Во севкупниот опус на вак-
вите настави интелектуалната снага на про-
сечниот интелектуалец во нашето силно егзис-
тирана средина го губи чекорот помеѓу над-
просечниот веќе признат интелектуалец во 
нашата и туѓа средина и една нова интелек-
туално регрутирана снага меѓу гимназијал-
ци, студенти, аматери и „пионери". 
Овие што ќe помислат дека ваква полариза-
чија не е возможна едноставно не ги раз-
бираат движењата на помладите. Вистинскиот 
евтузијазам на сите е толку различит што 
баш во тоа би требале да се насочат нашите 
размислувања. 
За ангажираноста воопшто најизразито се 
подразбира способноста на повеќето интелек-
туалци. За разбирање на сето што е јавно, 
дали ќе стапи во редовите а јавните демон-
странти против војната во Виетнам или ќе 
пишува протесни песни, или ќе пее во згра-
дата на Мадридската опера обоена сo црвено 
бојата на социјализмот. 

Ловро Гулоја 



Лесли Морган Колинс 

КРЕОЛКА 
Кога играш, 
на Шпанија ли мислиш, — 
На сукњи пурпурни и игриви кастањети, 
Креолко? 

Кога се смееш, 
на Франција ли мислиш, — 
На златно вино и нежви менуети, 
Креолко? 

Кога пееш, 
На младата Америка ли мислиш, — 
На сиво оружје убојни бајонети, 
Креолко? 

Кога плачеш, 
на Африка ли мислиш, — 
На модри ноќи, спонтани канцонети, 
Креолко? 

Агостино Нието 

ДА СЕ ТВОРИ 
Да се створи да се твори 
да се твори во разумот да се твори во секоја 

клетка да се твори во секој нерв 

Да се твори во човекот да се твори во масите 
да се твори 
да се творат очи без солзи 

Да се твори да се твори 
и покрај касапењето на шумите 
и покрај бесрамотната снага на камшикот 
да се твори во мирисот на пресечените стебла 
да се твори 
да се творат очи без солзи 

Да се твори да се твори 
да се исмева омаловажувањето на палматорија 
храброста на шилестите чизми на белите 
снагата во остатоците на разурнатата порта 
цврстината во црвената крв на веспокојството 
да се твори 
да се творат очи без солзи 
Да се твори да се твори 
ѕвезди на секира воинствена 
мир на детскиот плач 
мир на потта плачот на солзата од договорот 
мир на омразата 
да се твори 
да се твори мир во очите без солзи 
Да се твори да се твори 
да се твори слобода на ропските улици 
лисици на љубовта на паганските патишта на 

љубовта 
празници и звуци на нишањето на телото при „лажното бесење“ 

Да се твори 
да се твори љубов во очите без солзи 

ОГАН И РИТАМ 

долги патишта пат на затворени видици 
сепак патишта 
Патишта отворени и покрај 
немоќта на рацете 

Огни 
Игра 

Там-там. 
Ритам 

Ритам во светлините 
Ритам во боите 
Ритам во звуците 

Ритам во движењата 
Ритам во крвавите рани на босите нозе 

Ритати во искорнетите нокти 
и пак р и т а м 
Ритам 

О, Болни одгласи на Африка 

Франк Маршал Девис 

Како успешен деловен човек 
кој заработи три автомобили 
две љубовници и една жена 
куќа и покуќнина 
човекот за кого се зборува во градот 
три пати претседател на добротворното 

друштво 
Роберт Витман 
умре од капка 
кога некој непознат од Џорџија 
погрешно го именува 
како бивш келнер од Мејкон. 

Роберт Хејдн 

БАХАНАЛ 
Сакам да се веселам, 
Ке се напијам како земја. 
He можам да се смеам, 
а да плачам немам желба. 
Сакам да се веселам. 

Утривава се затвори фабриката, 
Ја зедов последната плата своја. 
Некој убавец од Хестингс 
Ја одведе црната женска моја. 

Co голтка џин 
Ил малку ликер, 
Се заборава теснецот 
и злото што те гони. 

Господе, што да цимолам, 
Подага ли тоа- мајка му стара? 
А што да правам, бар да знам 
кога пијам со последната пара. 

Радост мора да има, 
мора да чека довек. 
од оваа страна на небото 
еден јаден црн човек. 

Ке се напијам како земја. 

Стерлинг А. Браун 

ПОЛИЦАЕЦОТ 
ОД ЈУГ 

Простете му на Тај Кендрикс. 
Се случи во Дорктаун. Што се може беше млад. 
Нервите напнати му беа. Врел ден, одедмаш 

шум. 
Некој црнец потрчал в град 
И заработил куршуми. 

Треба да го сфатиме Тај Кевдрикс. 
Црнецот секако бил опасен. 
потрчал, иако старец бил 
И на еден новајлија му дал прилика 
Да покаже колку револверот му е мил. 

He земајте му за зло на Тај Кендрикс 
Ако веќе да го одликуваме можно не е. 
Кога видел зошто црнецот трча 
Забележал доцна се е. 
Тој црнец баш немал среќа. И тоа е се 
Што може да се каже, гласно и јасно. 
Да му простиме на Тај Кендрикс. 
Пријано секако не му било. 
Исплашен како зајак, со пиштол што се пуши, 
Долго не се мрднал, 
Принуден да го слуша писокот на слугинката 
И грчењето на црвецот што издивнува и се 
гуши. 



Ви ги 
претставуваме 
најдобрите 

Ha 13. април се одржаа градските натпревари 
пo литература, општествено — политички 
систем на СФРЈ и натпреварите на тема „Де-
лото на АЦО Шопов", „Од Илинден до 
АСНОМ" и „Младинското движење во НОБ“ 
Овие натпревари бea писмени, т.е. кандидати-
те итно се натпреваруваа изработија писмени 
задачи и исполнија прашалници на знаењето. 
Еден ден подоцна се состава жири комисија-
јата за натлреварот за делото на Ацо Шо-
пов и ги разгледа писмените задачи и пра-
шалниците и ги објави постигнатите резулта-
ти: на финалниот квиз натпревар во Универ-
залната сала ќе се натпреваруваат Санде 
Сгојчевски, ученик од гим. „Јосип Броз Ти-
то", Младеновска Лилјана, ученичка од гимн. 
„Раде Јовчевски Корчагин" и Димитровска 
Благица, ученичка од СЕУ „Борис Кидрич". 
Според мислењето на оваа жири комисија 
писмевата работа што ја изработи Санде Стој-
чевски далеку ги надминува останатите пис-
мени состави и затоа ја оцеви со најголем 
број можни бодови. 
Затоа и ја објавуваме 

САНДЕ СТОЈЧЕВСКИ 

ФАЗИТЕ НА ПОЕТСКИОТ РАЗВИТОК 
НА АЦО ШОПОВ 

Неоспорлив факт е сознанието дека секој по-
ет израснува од својот никулец, па преку раз-
вивањето на својата поетска сувтина, преку 
модификацијата на своите интелектуални со-
држини и преку емотивните длабочини на 
своето човечко и поетско чувствување еволу-
ира и се приближува кон точката во која се 
содржи кулминационата можност за неговото 
покажување, за неговата потполна реализа-
ција и афирмација, за пронаоѓањето на свое-
то ЈАС. 
Еволуцијата е неминовна патека на неговите 
затрчувања, негов колосек, негова судбина и 
незбежност. Тоа е стартна линија, тоа е ра-
ѓање на поетски немири и барања, тоа е утро 
на денот на поезијата во чија светлина поетот 
го претавува своето егзистирање, среде чија 
констатација на се она што се случува на тој 
терен завзема свое место и останува како 
присутност, потврдена како непобитност. 
Овој факт се јавува како патоказ и на пате-
ките по кои се движел, кои се губел и се 
пронаоѓал себе си еден Шопов, една наша 
височина во преводот на вибрациите на срца-
та. Никулецот на неговата поезија, неговите 
први чекори и испитувања во непознатоста на 
чувствата, неговиот прв допир со нежната ра-
ка на поезијата што цел живот нема да ја 
испушти од својата, временски е поместен во 
неговата рана младост, во годините пред HOB, 
Во Штип. Од момчешките копнежи и сонува-
ња го отргнува војната но не и од неговата 
тетратка со стихови, што ја сокрива во џебот 
за да може да ја држи пушката. Така Шопов 
уште во младоста ќе доживее едно специфич-
но сознание за светот или подобро речено, во 

животот тој влегува преку револуцијата, не 
се гледа од нејзин аспект. Ацо Шопов ја жи-
веел револуцијата, се идентификувал со неј-
зината убиствена музика, согорувал во неа, 
плачел и се радувал на нејзините падови и 
летови, под нејзин шепот ги пишувал своите 
песни. Ете ја мотивацијата што го одтерми-
нира респектот кон идеалот на масите — ре-
волуцијата. Веднаш по револуцијата Шопов 
со еден иладешки полет, со будна егзалтација 
на целото свое суштество се впушта во живо-
тот, во поезијата. Во тој период се раѓаат 
песните што критичарите ги вбројуваат во 
првата фаза од неговата поетска еволуција. 
Tea се години кога сите се збунети и восхите-
ни од револуцијата. Ацо Шопов се слева во 
хорот на оваа објективна возбуденост. Пред 
публиката истапува со песните пишувани за 
време ва HOB и непосредно по неа. Тие пес-
ни, сосем нормално, претставуваат апотеоза 
на револуцијата, нејзина химна. Во оваа фаза 
во песните доминира општата егзалтација на 
масите песните ги изразуваат превирањата 
меѓу нив додека личното, субјективното дожи-
вување има второ значење, дури и е потис-
вато. Ова се карактеристиките сите песни од 
збирките „Песни", „Пруга на младоста", „На 
Грамос и „Со наши раце". Ова беше каракте-
ристика на целокупната поетска продукција 
во тие години, една опсесија кај поетите да 
тргнуваат од општото и секогаш да му даваат 
приоритет. Но сепак во тој хаос на радоста и 
изградбата на земјата егзистира и човекот 
како единка што во себе носи свои болки, 
свои радости, свои трауми и немири. Револу-
цијата е голема придобивка и тоа е факт, не-
ка биде и фундаментално среќен и радостен 
факт, меѓутоа човекот има и нешто само 
СВОЕ, нешто што ја засега само неговата ин-
тима. Поради оваа противречност меѓу содр-
жината што е внатре во луѓето и она што се 
изнесува трансформирано во поетската иска-
жаност, збирката на Шопов „Стихови за ма-
ката и радоста" претставува една мала рево-
луција во нашата литература, конкретно во 
поезијата. Co неа Шопов покажал дека посто-
јат и други релации кон кои може да се ус-
мери активноста на поетот, дека постојат 
внатрешни светови што можат да го заитри-
гираат секој творец. Овде Ацо Шопов поаѓа 
од личното па оди кон општото, заедничкото. 
Од појавувањето на оваа збирка па се до 
збирката „Ветерот носи убаво време" во 1957 
година кај Шопов се забележува еден перма-
нентен афинитет кон морето чувства, кон сен-
зибилитетот на личноста, кои емотивните не-
мири и вибрации. Овој период критичарите го 
наречуваат интимно — исповедна фаза. Прио-
ритет има чувството, емоцијата, личното до-
живување. Во оваа фаза поетот се свртува 
кон тишината во околината. Во сообразност 
со ваквиот Пристап кон третирањето на проб-
лемите што го обработува, поетот ќе даде една 
блага сугестија, ненаметлива, во убедлива и 
моќна. Во 1957 година се појавува неговата 
стихозбврка „Ветерот носи убаво време" и 
според критичарите, со неа почнува третиот, 

денешниот период, сегашната фаза од негова-
та еволуција. Во оваа фаза Шопов оставува 
на релациите на емотивноста и сензибилите-
тот, но своето поетско забележување го обо-
гатува во една интелекгуално — филозофска 
можност за транспонирање во финален про-
извод, во песна. Во оваа фаза спаѓа и збирка-
та „Небиднина" и сите други песни што ги 
објавил од тогаш па наваму. 

He слетувај галебе мој 
врати се пак во јатото 
Јас сум лотка осудена 
на судир со непознатото. 

Шопов чувствува, кога ќе се наднесе над по-
стоењето, дека НЕПОЗНАТОТО е насекаде, 
дека е во се, непознатото е во нас, во поетот, 
во неговите неиспитани длабочини во кои тој 
ги бара и нурка без кормило и ленгери и каде 
доаѓа до констатација дека има долу тешка 
една крв 
има крв една. 
Крвта е основна супстанција ваша, таа теч-
вост ја детерминира вашата егзистенција, a 
сепак е препонва со непознатото, тешка е, не-
мирна, гребе и лудува. Секаде лебдее мож-
носта за тој судир со непознатото од кој се 
плаши и поетот. 
Биди небо биди синост моја. Ѕвезди снопје. 
Живо време во четири ѕида. 
Забоди се непогрешно в срце. Како копје. 
И потпри ме ко каријатида. 
Во оваа фаза ва творење Шопов го заитриги-
раат и прашањата метафизички, постоењето и 
непостоењето, небиднината. За да се одбрани 
од оваа метафизика што опседнува и уморува 
до лудило, Шопов пристапува кон анализа на 
себе си, на љубовта. Како се тешки и фун-
даментално изгорливи поетски немирни сого-
рувања на творештвото колку е мачно „ра-
ѓањето на зборот". За да се пронајде овој 
„обичен но се уште непријатен збор", збор 
што ќе го искаже со ова што не вознемирува, 
треба да се согорува во неговото раѓање, треба 
да се бара „зборот што ги крши сите слепо-
очници" и на кој „модар јаглен му гори во 
утробата". И Шопов го бара. Го бара и во таа 
изгорлива потрага по него тој се пронаоѓа ce-
бe си, ја пронаоѓа својата поетска суштина, 
своето место во поезијата на оваа наша Ма-
кедонија. Во оваа трета, сегашна фаза на не-
говото творење, тој се повеќе се потврдува не 
само како преведувач на своето срце, туку ка-
ко една оформена, комплексна поетска при-
сутност во нашата литература, навистина со 
акцент кој паѓа врз емотивниот патос на не-
говиот немирно — богат и буен, македонски, 
темпераментен сензибилитет, но кој успева да 
го синхронизира со својот интелектуален на-
чин вн гледање и поимање на предметите и 
појавите. Ваков, Шопов останува надвиснат и 
замислен во својата поетска имагинација и во 
својата човечка реалност како непобитна 
вредност во нашата југословенска литература 



ВТОРА ЛЕКЦИЈА зa „ѓоко 
И КОМПАНИЈА" 

Азбука на 
блузот, Боб 
Дилан и уште 
нешто 

Благодарејќи му делумно на радио Скопје, 
многумина од вас, драги пријатели, не се упа-
тени во поп-азбуката, а за блуз-азбуката и да 
не зборуваме. Но не е се така црно. Старите 
велат: „Човек се учи додека е жив". Затоа 
денес решив да ви ја кажам азбуката на блуз. 
Напоменувам дека ќе се ограничам на најно-
вите блуз актери од Британија и САД. 
Блузот ги воодушевувал нашите татковци 
пред толку години, денес не воодушевува и 
нас. Нашите генерации, (мислам во Југосла-
вија) подоцна навлегоа во редовите на љуби-
телите на блузот, но тоа не им пречеше да го 
прифатат како што треба. Туку, да не се од-
далечувам и да поминеме ведпаш на 

АЗБУКАТА НА БЛУЗОТ 

Буквата А им припаѓа на „Ајслеј Дабар Ро-
талиејши" (или во слободен превод: „Одмаз-
дата на Ајслеј Дабар") Овој „блуз бенд" е мош 
не популарен во светот. Доволно е да је чуе-
те нивната Л П плоча „ЗАБЕЛЕЖУВАЊАТА 
НА ДОКТОР ДАБНАР", па да ги прогласите 
за блуз кралеви. 

Б 

Ова место сосема заслужево го завзема Џин-
џер Бекер од „Крим". Бекер е доволно познат 
и јас можам за него да кажам само дека е 
фантастичен. (Затоа и му дозволив да се по-
јави со својата слика во „ФОКУС") . 

В 

Тука го сместив Мај Вернон од дискограф-
ската куќа „Блу хоризон рекордс" Тој овоз-
можи да дојдат до израз многу талентирани 
блуз музичари. 

Г 

Овде му е местото на Питре Грин од „ Ф л и ј -
вуд мек". За „АЛБАТРОС" сигурно сте чуле, 
мене ми останува само да ви кажам дека на 
таа плоча Питер свиреше соло гитара. 
Д 

е за „Доктор К блуз бенд". Оваа група е уш-
те млада, но ветува многу. 

Е 

Ова место си го обезбеди Елмор Џемс од Чи-

кагo. Тој е некој „лев" пеач, воопшто не ми 

се допаѓа, но за Е немав подобар избор. 
3 

„Ред Зепелин", состав кој се појави пред по-
малку од една година. Го оформи Џими Паж 
од поранешните „Јардбрдси". 
Ј 
Тука ги сместив Џетро Тул и неговите. Учест 
вото бo „Рок ен рол циркусот“ на Стоунси ги 
направи популарни. Нивниот овогодишен хит 
„Љубовна приказна" потсигна среден успех. 
К 
Сосема заслужено овде стои името на Б. Б. 
Кинг. Овој гитарист и солист е еден од блуз-

ветераните. Оние што го слушаат Нешковиќ, 
за него доволно знаат. 

Л 
Пред половина година се појави плочата 
„Сабр данс“ (ја издаде и „Југотон"). Неколку 
месеци лотоа и Л П — плочата „Блуз — по-
мош“. Овие две плочи се достапни во блуз 
азбуката да ги ставам и „Лав скалитр“. 
М 

Џон Меил и неговите, „Блузбекерси". ги знае 
цел свет. Меил со еден збор е најоргинални-
от блуз творец во Британија. 

П 

Овде и е местото на платинската поча на 
„Крим“ со наслов „Пламени јазици". „Крим" 
го знаеме сите и затоа ни е жал што се рас-
тури. Едно време кружеа гласови дека Клап 
тон, Бекер и Винвуд ќе свират заедно. Камо 
среќа да е така. 
е за Мајк Равен од „Радио 1“ на BBC, Го-
лем пропагатор на блузот. Неговиот шоу мо-
жете да го слушате секоја недела навечер. 

Т 
„ТЕЈСТ" со мелодиите „Иста стара приказна" 
и „Страшна од времето" овие денови јури-
шаат на англиската топ-листа. Инаку тоа е 
добар млад бенд. 

У 

е за „Уенд" ЛП плочата на „Тен јрс афтр“ 
Секси плоча, инаку овој состав го сочину-
ваат: Алвин Ли — соло гитара, Лео Лионо 
— бас, Чик Черчил — органа, и Рик Ли — 
тапани. 

Ф 

е за „Флијвуд мек". 

X 
е за Џон Ли Хокер, стар американски гитарист 
Се обидов да ви ја претставам елитата на 
денешниот блуз. Азбуката ми е малку штрба, 
во јас мислам дека сепак нешто научивте 
Но да преминеме сега на 

БОБ ДИЛАН 

Немам намера да ви го раскажувам живот-
виот пат на Дилан, тоа сите го знаат. Ќе ви 
зборувам за „НЕШВИЛ СКАЈЛАЈН". Сигур-
во наслутувате, тоа е новиот албум на Боб. 
Се појави на 25 алрил и само за една неде-
ла во Британија се продаде во 100 000 приме-
роци. Оние што го позваваат Дилан сигурно 
знаат дека по едногодишната пауза, тој лани 
(негде на почетокот) ја издаде својата плоча 
,Џо Весли Хардинг". Оттогаш му се губи 
гласот. Повремено во „Мелоди мејкер" ќе се 
јавеше некој напис за него или некој негов 
хит ќе се појавеше во интерпретација на поз-
нати поп групи и солисти. Дилановата по-

влеченост сега е разбирлива. Тој напишал 
една книга и го спремал „Нешвил скајлајн" 
Да ви ги пренесам моите импресии за овој 
албум: Дилан овде го среќаваме онаков ка-
ков што го познаваме и малку изменет, т.е 
со примеси на вештачкиот стил „Пандергра-
унд". Особено успешни се мелодиите: „Уште 
една ноќ“, „Пегин Ден", „Кажи дека тоа не 
е вистииа". He ни останува ништо сем да се 
надеваме дека до следната плоча ќе поми-
не помалку време. 
А сега, како и секогаш 

ДА ВИДИМЕ Ш Т О ИМА НОВО 

Веќе две недели горам од желба да ви пре-
зентирам нешто навистина ново, актуелно и 
занимливо. Пред да догорам ќе ви соопштам 
неколку новости. 
„Флијвуд мек" за кого стана збор во блуз 
азбуката ги изневери сите очекувања. Нив-
виот нов сингл „Светски човек" не е вооп-
што добар. За жал! Питер грин би требало 
да внимава, зошто лесно е да се изгуби до-
вербата кај публиката, а тешко е повторно 
да се здобие. 
Групата „Ху", едва од поп ветераните, неза-
пирливо се качува со својот нов сингл „Пин-
бал визард" кон врвот на топ листата во Ан-
глија. Истовремено тие одржаа десетина кон-
церти и тоа секако им помогна да го свртат 
вниманието кон себе. Овој пат среќата ве-
ројатао ќе им се насмевне. 
Џими Хендрикс го издаде својот нов сингл 
„Преку градскиот промет". Ни се претставу-
ва пак во старото светло. Рапав глас и им-
провизации со гитара, тоа е се што нуди 
оваа плоча, Инаку Џими беше на неколку 
турнеи надвор од Англија, е сега се спрегна 
да приреди и гала концерт во Лондон. 
Гледачите во Англија преку BBC ќе има-
ат можанст да се потсетат на Отис Рединг 
и неговата последна турнеа кај нив преку 
филмот „Слатката соул музика". Во филмот 
покрај Отис се јавуваат и Еди Флојд, Сам 
и Дејв, Артур Конли, Роско и други. 
Клиф Ричард, поп старец, сепак заради сво-
јата популарност кај женските срца добро се 
котира со овојот хит ,Добри времиња". Клиф 
толку ми оди на нерви што за него веќе нема 
ништо да ви кажам. 
Некои другари ми префрлија дека многу 
„давам" со тој Лондон и дека е ред да се 
свртам малку и кон Скопје. 
За денес ќе ви соопштам дека наскоро овде 
ќе можете да читате за скопската поп-сцена. 
Јас се сомневам дека таа воопшто постои па 
затоа пак ќе го видите мојот критички став 
за се што не чини. 
Мене ме здоболе раката од пишување, а вас 
сигурно ве болат очите од читање. Звачи 
право време за разделба. 

ИСО РУСИ 



УТЕШЕНИЕ 
ГРЕШНИМ 

1 

Директоре, ве молиме примете го подарокот! 
He е, ништо особено — примете го! 
Саме еден „Мерцедес“. 
Директоре, ве молиме примете го подарокот! 

Паѓаме на колена, 
Нашите нозе едвај не држат во работно време 
Вие само стоите — вашите нозе се поставени 
на цврста основа — додека ние клечиме. 
Директоре ова добро е ваша заслуга. 
Нашите коверти зборуваат така 
нашите коверти ce малку подебели. 
Сме навикнале да ги ггледаме слаби! 
Директоре, ве молиме примете го подарокот! 
ни досади дa бидеме caми. 
А кога ни оди лошо — сами сме! 
Добиваме казни. 
Добиваме 80%. 
Добиваме откази. 
He дозволете да останеме сами cегa кога ни 
оди добро! 
Ќе сe чувстауваме многу осамени, сами и во 
лошо и во добро! 
Бидете со нас — барем во добро! 
Директоре, ве молиме примете го подарокот! 
Паднати сме на колена! Треба ли да легнеме? 

2 

Ние мислиме на нас! 
Ние ве имаме на ум! 
Be водиме во подобар живот. 
Стрпетe сe ќе биде и тоа чудо! 
Но најнапред ние мораме да го пробаме тој 
подобар живот! 
Пред вас и за вас. 
Да не ви стане лошо ако наеднаш влезете од 
лош во подобар живот. 
Да не се отруете! 
Да не ce расипете! 
Внимавајте на нас! 
Ние живееме пробен подобар живот! 
Ние живееме преоден подобар живот! 
Преоден, но не заразен! 
Има деформации, има скршнувања има недо-
следности. 
Има омраза, има завист, има грабаање! 
Ете гледате подобриот живот — е лош! 
Стрпете ce уште малку! 
Подобриот живот може да чека! 
Се одлага за подобри времиња! 
He очајувајте! 

Hиe мислиме на вас. 
Ние ве имаме на ум! 

3 

Ми нудат помош 
во мое име од некоја (страна 
да им бидам благодарен 
мојата грижа нивна што стана. 
Ми нудат воздух 
место мене да дишат 
да им бидам благодарен 
и во историјата тоа ќе пишат! 
Ми нудат срце 
наместо моето да штрака 
да им бидам благодарен 
зошто ми помогнале така. 
Ми нудат очи 
место со моите да гледам 
да им бидам благодарен 
моите очи ќе ги штедам. 
Ми нудат уши 
место со моите да слушам 
да им бидам благодарен 
од зборови не ќе се гушам. 

Ми нудат уста 
место мојата да молчи 
да им бидам благодарен 
во мое име ce ќe ce толчи! 
Ми нудат мозок 
место мојот нешто да смисли . 
да им бидам благодарен 
ме чуваат од опасни мисли! 
Ми нудат животот 
место мене до смрт да го пратат 
да им бидам благодарен 
и таа мака ќе ми ја скратат. 
И зар тие ce виновни 
што трпам маки земни 
кога не ги примам сите жртви 
на кои тие се спремни! 

4 

Што слушам, госпоѓицата сака да се мажи? 
Стасала токму за мажење. 
А за кого тоа? К о ј ти е кандидатот? 
Има ли плата? Има ли куќа? 
Што! Речи уште еднаш, да не слушнав лошо! 
Твојот кандидат е работник! 
А , кфалификуван!? 
На зарем затоа те дадов да учиш во Париз, 
вo Лондон и по белиот свет? 
За да се о м а ж и ш за работник? 
За тоа ли? 
Што слушам! Па и јас бев работник. 
Но тогаш сите бевме работници! 
He сакам да се мажиш за работник! 
Зарем ќе сe одродиш од нашиот рант! 
Сега ќе тi одговара неговата сила! 
Утре нема да можеш да ги гледаш неговите 
од работа извалкани раце. 
Неговата облека, ќе биде полна со флеки? 
Ќe му ја переш ли со твоите негувани прсти. 
Ти која не знаеш ни рацете да ги измиеш! 
Оставија љубовта на страна — денео се важни 
парите! 

Ти нема да се омажиш за работник. 
Зарем ќe живеете од неговите 500 динари? 
Зарем твоето негувано тело ќе го спуштиш 
во кревет без душек? 
Ти која ги мевуваш чаршафите секјоја ноќ. 
Ќе јадеш ли проја или грав, секој ден? 
Тк која си научена на филе миљон, свинско 
печено на жар! 
Ќе ја чистиш ли куќата co метла? 
Ти коja си научена да валкаш. 
Што ти стана наеднаш! 
Порано во паметот ти се вртеа — доктори, 
инжинери! 
Зошто сакаш да се спуштиш од врвот. 
He постојат класи, но постојат класни раз-
лики! 
Да не влезе некоја нова мода! 
Иднината е нивна, но ние живееме денес! 
Нема да се мажиш за работаник! 

Само преку мене мртов! 

5 

Како сте? Како е? 
Секој за себе — приватно! 

Лошо, не може да биде полошо! 
Сите лажат, сите крадат! 
Работам како вол — така и живеам! 
Грешка по грешка — не водат во провалија. 
Умот царува — во прогонство! 
Се ранам од трошки! 
Горе е добро — лошо е долу! 
Мизеруваме — не водат во беда! 

Како сте? Како е? 
Сите заедно — јавно! 

Добро, не може да биде подобро! 
Живееме како бубрег во лој! 
Тече мед и млеко! 
Среќата не ни треба! 
Среќни сме и без неа! 
He водат убаво - во убавина! 
Мудро раководство! 
Мудра политика! 

Одсега па натаму — зборувајте само заедно! 
А. Руси 

Повеке секс, 
помалку 
политика 
и проолеми 
Парола на нашите новинско издавачки 

куќи. 
Па тоа народ го сака. А и неговите 

претставници... 

Доста голи жени, ни требаат голи вистини! 
А што ако голите вистини не се за 

објавување? 

Зар се голите жени? 
Да ги направиме голите вистини за 

објавување. 

Како? 
Ке ги облечеме жените. 
И уште? 
И уште... 
Да ги држиме голите жени во тајност, a 

голите вистини 
во јавност! 
Подобро јавна гола вистина, отколку јавна 

гола жена! 
Me интересира колку голи жени има по глава 

на жител, а колку 
голи вистини? 
И мене. 
Кој страда повеќе: овој што има гола жена 

на врат, или гола вистина? 
Првиот, вториот,... и двајцата. 
Што има многу ? 
Голи жени. 
А што има малку? 
Голи вистини. 
До кога една од ретките голи вистини ќе биде 

таа дека 
имаме малку г о л и вистини? 
Да живеат голите вистини! 
Долу голите жени! 
Кој прави да има повеќе голи жени отколку 

голи вистини? 
Оној кого што голите вистини лично го 

засегнуваат. 
В затвор со него. 
А со голите жени? 

А голите вистини ? 
Пуштете ги на слобода ! 

Да живее слободата — извикуваат. 
Идат поубави времиња. 

Напомена: 

Алузија која треба да се разбере онака 
како што ја разбрал авторот. За сите други 
разбирања не одговараат. Читањето не е доз-
волено на лица од предшколска возраст, a 
пожелно за сите останати. Учење на изуст, 
по желба. 

А. Димитров 



Една од најглавните задачи, ако не и нај-
главна, ceгa е да се развие колку може по-
широко таа самоиницијатива на работниците 
и воопшто, на сите кои работат и кои се 
експлоатирани и да се преобрне во творечка 
организаторска работа. На секоа цена треба 
да се скрши стариот, бесмислен, див, гнасен 
и омразен предрасадок, оти само така наре-
чените виши класи, само богаташите и тие 
кои ја преминале школата на богатите класи 
можат да управуваат со државата, да ја ра-
ководат организаторската изградба на соци-
јалистичкото друштво. 

* * * 

Само доброволното и добросовесвото, извр-
шуено со револуционероки ентузиазам, сора-
ботуење на масата работници и селани во 
надзорот и контролата над богаташите, над 
лоповите, безработните може да ги победи тие 
отпадоци на проклетото капиталистичко дру-
штво, тие отпадоци на човечанството, тие 
безнадежно гнили и застарели делови, таа 

зараза, чума, чир, кој капитализмот ги ос-
тави во наследство на социјализмот. 

* * * 

Работници и селани, трудбеници и експлоа-
тирани! Земјата, банките, фабриките, заво-
дите станаа сопственост на целиот народ! Зе-
мете си го сами во својте раце надзорот и 
контролата над производството и расподел-
бата на продуктите, — во тоа и само во тоа 
е патот кон победата на социјализмот, залога 
за неговата победа, залога за победата над 
секаква експлоатација над секаква оскудица 
и беда. 

* * * 

Богаташи и лопови — тоа се двете страни на 
еден ист медал, тоа се двете главни катего-
рии паразити, отхранети од страна на капи-
тализмот, тоа се главните непријатели на со-
циализмот и тие непријатели треба да бидат 
земени под нарочен надзор на целото насе-
ление, со нив треба да се расправаме безпош-
тадно при најмало нарушуење од нивна стра-

на на правилата и законите на социалистич-
кото друштво. Секоа слабост, секоја колеб-
ливост, секоа сентименталност во тоа отно-
шение би биле најголем злочин пред социа-
лизмот. 

* * * 

Таа занемареност, небрежност, неактивност, 
нетачност, нервна брзина, склоност да се де-
лото заменуе со дискусии, работата со раз-
говори, склоност да се започнуе се и ништо 
да не се довршуе, тоа е една од особините на 
„образованите лугје", коа никако не довагја од 
нивната лоша природа, уште помалку од 
нивната злоба, ами од придобивените во жи-
вотот навики и од условната на нивниот труд, 
од преуморот, од ненормалното расделуење 
на умствеиот труд од физичкиот и така на-
таму. 

Цитатите се од брошурата „ К А К О 
ДА СE ОРГАНИЗИРА НАДПРЕВАРУЕ-

ЊЕТО" од В. И. ЛЕНИН, издание на „ К у л -
тура", Скопје 1946 г. 


