
H A М Л А Д О С Т А 
- година 
на младоста 

ЕТЕ HE ПАК ПРЕД 25 МАЈ, Денот иа мла-
доста и роденденот на нашиог сакаи другар 
Тито. Ho со право можеме да речеме дека ова 
беше и година на младоста. 

ТОЧНО ЕДНА ГОДИНА БЕЗ НЕКОЈ ДЕН HE 
ДЕЛИ ОД ЈУНИ, Од тој јуни во кој младината 
на Југославија покажа дека не и е сеедно за она 
штo се случува кај нас. Денови во кои младите 
ја покажаа својата политичка зрелост на малку 
невообичаен начин. Барањата што ги истакнаа 
jунскитеe движења и кои беа содржани пошироко 
во Платформата на СКЈ станаа императив во 
нашата борба за реформата, за нашето самоуправно и социјалистичко општество. 

BO ТЕКОТ НА ОВАА ШКОЛСКА ГОДИНА 
МЛАДИТЕ НА СИТЕ ПОЛИЊА СЕ БОРЕА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ ОД ЈУНИ. И 
може слободно да се рече дека тоа стана борба 
на сите нас и на целото општество, борба која 
сеуште трае, и која не би требало никогаш да 
престане. 

ЈУНИ. Тој делириум на политичноста на мла-
дите можеби нема да се повтори никогаш во 
таков интензитет. Но трагите што тој ги остави 
ce доволно длабоки за да не покренуваат секо-
гаш на акција. И покрај недоразбирањата и ко-
лебливоста наше е да одиме напред. и да се 
запрашаме до каде е стасано во остварувањето 
на задачите и барањата што ги постави Плат-
формата на СКЈ. Потребно е доследно да се 
укаже на негативностите. ЗАТОА НЕКА НИ 

БИДЕ ПPOCTEHO ШТО ЗА ОВОЈ 25 МАЈ ПО-
BEЌE ЗБОРУВАМЕ ЗА ЈУНИ. И тоа беше ден 
на нашата младост, како што е 22 мај.! 
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ДОВИДУВАЊЕ 
ВО СЕПТМВРИ 

Годинава 1969-та во својот политички кален-
дар забележува низа значајни денови, денови 
на IX-от Конгрес на СКЈ кој што со својата 
работа ќе остави длабоки траги во општестве-
но-политичкиот живот на нашево време. Но, 
годинава 1969-та во својот политички кален-
дар вбројува и еден јубилеј, јубилеј ва 50 го-
дини од оснивањето, работењето, борбата на 
КПЈ т. е. СКЈ. 50 години непрекиден контину-
иран револуционерен пат по кој нашите наро-
ди извојуваа низа значајни победи, чии при-
добмвки денес се освова на понатамошниот раз 
виток. И не ќе биде на одмет да повториме веќе 
познати работи како што се: Револуцијата, 
односно Народно-ослободителната борба. Са-
моуправувањето Обвовата и Социјалистичката-
та изградба на разорената и заостаната земја, 
како и Братството и Единството и меѓународ-
ниот углед ва Југославија или... 
Но времево денешно не дозволува а и самиот 
СК не се завимава со плетење на сопствените 
ловорови венци а најмалце дремка на едко так 
во лежиште. 
Една партија не е револуционерна ако во себе 
нема доволно снага да го осети квалитетот и 
ритмот на општествениот развиток, ако во себе 
нема сили кој се одраз на тоа време и одраз на 
иднината на тоа поднебје, сили кои се одраз 
на интересите на масите кој на себе го носат 
потенцијалот на иднината. 
Една партија не би имала оправдување за сво-
ето постоење и доказ за својата револуцио-
нерност ако револуцијата не ја изведе до крај, 
ако и понатаму не ги остварува задачите кои 
ги поставува веќе достигнатиот ниво на оп, 
штествениот развиток. 
Револуцијата трае, општествените токови бара-
ат усмерување и акција на водечките снаги. 
А времево денешно пред СК ги поставува ток— 
му тие револуционерни задачи и од него оче-
кува уште една потврда на неговата револу-
ционерност. 
И нека ни биде гдопуштено, и не ќе биде дигре-
сија, ако наброиме некои од тие задачи што 
се, како од општ интерес на целата заедница, 
така и од посебен интерес за младината на 
оваа земја. 
Во неколкуте разговори со млади работници 
што имавте можност да ги прочитате на ва-
шите страници тие посебно го истакнаа ДО-
СЛЕДНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОР-
МАТА како еден од најважните заклучоци на 
IX-от Конгрес на СКЈ, како задача на СК и 
како посебен интерес на работничката класа и 
младината. 
Исто толкаво значење тие му посветија на е-
ден паралелен процес на борба за ПОНАТА-
МОШЕН РАЗВИТОК НА САМОУПРАВУВА-
ЊЕТО како дел од принципите на реформата 
и како дел на борбата за вклучување на мла-
дите луѓе, посебно младите работници во оп-
штественото одлучување. 
He само како трета задача туку и како дел од 
предходните две е РЕШАВАЊЕТО НА ПРОБ-
ЛЕМОТ НА БЕЗРАБОТНОСТА која како на 
интерес на работничката класа СК мора да му 
посвети целосно внимание, остварувајќи ја сво 
јата улога на водечка снага. Од посебен инте-
рес на младите, сврзан со интересите за само-
управен социјализам е ВКЛУЧУВАЊЕТО НА 
МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО САМОУПРАВУВАЊЕ-
ТО односно активно учество на младината во 
процесот на одлучувањето. За жал мораме да 
го констатираме недоволното присуство на мла 
дите работници во самоуправните органи а ис-
то така нивната пасивна улога во работните 
организации што претставува пречка за нивно 
експонирање и политичко влијание на опште-
ството. 
Оваа лист бесконечно би се оддолжила ако се 
продолжи со набројување и затоа на крајот би 
издвојиле само уште една од задачите на СК, 
задача од посебен интерес на студентите со KO-
ГO се поклопуваат и општествените интереси. 
Тоа е РЕФОРМАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, 
како негово вклопување во самоуправните од-
воси, имајќи ја предвид важната функција 
што тој ја има во современите услови на оп-
штествениот разввток. 
Во комплексот на прашањето на реформата на 
увиверзитетот еден од неговите најважви еле-
менти е РАМНОПРАВНОТО УЧЕСТВО НА 
СТУДЕНТИТЕ ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО. 
За ова СК мора посебно да се заложи а најго-
лемиот дел на борбата им преостанува на сту-
дентите — комунисти. 
Завршувајќи ги овие кратки скици на некој од 
задачите на СК би заклучиле со мислата де-
ка СК не ќе може да се фати во костец со ре-
шавањето на овие задачи и не ќе може докрај 
и доследно да ги спроведе, ако и самиот до 
крај не се прилагоди на времето на кое делува 
ако и самиот доследно не ги спроведува прин-
ципите на демократско, јавно, отворено внат-
решно работење и организирање, принципите 
на еден револуционерен, свеж, реорганизиран СК 

Како прилог кон овој Јубилеј и со цел да се 
запознаеме како некогаш делувала СК го пре-
весуваме овој документ ва Белградскиот про- летарјат од 1919 годива, уште_на почетоците на 
работата на обединетата КПЈ. 

ПРОТЕСТНА РЕЗОЛУЦИЈА 

Белградскиот пролетарјат на својот голем про-
тестен собир одржан на 29 јуни оваа година во 
Социјалистичкиот народен дом констатира де- ка денешната влада во очи Први мај и на са-
миот ден од прославата на Празникот на тру-
дот, а под изговор дека му служиме на непри-
јателот и дека сме припремиле преврат на де-
нешниот овштествен поредок, употреби неза-
конски мерки кон нас и нашето движење и со 
тоа ја стави целокупната работничка класа 
надвор од законот. Таа нареди да се претресат 
во цела Југославија нашите редакции, нашите 
народни домови и ставовите на нашите истак-
нати другари; да се позатворат во Босна и 
Херцеговина сите наши партиски и синдикал-
ни организации, да се уапсат и протераат не-
колку илјади другари, без било каква причина 
и законска основа; 

Дека цензурата, на еден најбезобзирен начин 
се обидува да го загуши нашиот печат и во 
тоа се оди толку далеку дури и ни се забра-
вуваат и позивите на седници на нашите син-
дикални функционери, па дури и ни се забра-
нува и името на нашата Партија; дека законот 
за дуќаните, со најпотполна толеранција на 
сите државни власти потполно се негира и ра-
ботничката класа на тој начин е лишена и од минимална заштита, која со тој закон и е за-
гарантирана; 

Дека цивилните и војни власти во сите штрај-
кови активно интервенираат во корист на ка-
питалистичката класа, употребувајќи најраз-
новидни реакционерни мерки против работни-
ците лишувајќи ја на тој начин работничка-
та класа од едно од најважните нејзини права: 
правото ва штрајк. 
Констатирајќи врз освова на сето тоа дека ра-
ботничката класа во целата земја е ставена 
надвор од законот, Белградскиот пролетарјат 
во името на целокупниот југословенски про-
летерјат најенергично бара од претседателот 
на владата; 
1. Да се пуштат веднаш на слобода сите наши 
другари кои ширум нашата земја се наоѓат во 
затворите; 
2. Да се отворат веднаш сите наши партиски и 
синдикални организации; 
3. Да се пуштат на слобода сите наши интер-
нирани и прогонети другари; 
4. Да се дозволи целосна слобода на движење, 
вклучувајќи ги сите објави и пасоши, тие ос-
татоци на австрискиот окупаторски режим. 
5. Да се дозволи најцелосна слобода на собир и 
договор во целата земја; 
6. Да се престане со прогонот на работниците 
од Белград под изговорот на пренаселеност; 

Да се укине сосема цензурата; 
8. Да му се врати на Законот за дуќаните це-
лосна санкција. Во името на сите синдикални 
и партиски организации 
(следат 25 потписи на претставници на нашето 
синдикално и партиско движење 

Овој двоброј го означува крајот на нашето из-
легување во оваа школска година. Во досегаш-
ната работа се најдовме очи в очи со полно про-
блеми, кои ќе ни останат да ги решиме во сеп-
тември. 
Најнапред ние никако не сакавме да станеме 
весник во кој ќе пишуваат само група исти лy-
ѓe, ами се надевавме дека тој круг постојано ќе 
се шири со нови луѓе. Она што делумно обус-
лови нашите надежи да „пропаднат" е секако и 
релативното малото време во кое нашиот вес-
ник излегуваше. Покрај другото меѓутоа кај 
младите луѓе и покрај нашите напори да анга-
жираме се повеќе луѓе, постоеја мислења, де-
ка секоја редакција е затворена, па и не вреди 
и во нашата да се обидуваат да влезат. Вака ќе 
ни остане во септември поенергично да се зало-
жиме таа фама да стане надмината. 
Во обидите да ги пласираме нашите 6 броја на-
идуваме на напори, за кои воопшто не водевме 
сметка. Така произлегуваше дека „Фокус" е пре-
многу „не-забавен" за своите читатели, дека за 
нашите студенти срамота е лебот да се зарабо-
тува со продавање на весници. дека и покрај 
најдобрата волја не можеме да најдеме човек 
кој би се ангажирал во дистрибуцијата на вес-
никот без да бара „масна надокнада". Иако не 
живееме со соништа, сепак се надеваме дека ќе 
се најдат ентузијасти. 

Сепак од она што досега го направивме, како 
од „експеримент" и добра школа за во иднина 
можеме да бидеме задоволви и да кажеме де-
ка породилните тешкотии на „Фокус" помина. 
Дали тие породилни тешкотии одново ќе се по-
јават во септември тоа никој не го знае, но ба-
рем се надеваме дека ќе бидат што побезбол-
ни. 
Значи да наброиме.- се надеваме дека во сеп-
тември ќе имаме повеќе соработници, повеќе 
читатели и пријатели и дека секако ќе бидеме 
поквалитетни. 
Сепак сите овие зборови на разделба не значат 
дека до септември нема да се видиме и читаме. 
Во текот на летото ќе излегува еднаш месечно, 
„Летен Фокус" на зголемен број страници. 
Се надеваме дека „Летниот Фокус" ќе го поба-
рате во киосците на 15 јуни, 4 јули и 2 август. 



МАНИФЕСТ НА КОНГРЕСОТ НА С0ЈУ30Т НА 
КОМУНИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ДО РАБОТНИЧКАТА МЛАДННА 
ОД ГРАДОТ И СЕЛОТО! 

Другари, млади работници и работнички! Ис-
торијата на човештвото сеуште до сега не за-
бележа така крупни и судбоносни настани, кои 
по својата сериозност и тежина би можеле да 
се мврат со овие, кои ги преживува вашата ге-
нерација. Се уште никогаш не паднале толку 
жртви и млади творечки снаги, како во овој 
безум и дава војна, во која сите луѓе бесвесво 
се колеа и истребуваа како зверови. Широки-
те слоевм на оцштеството никогаш не биле до-
ведени во пострашна, потешка и понесносна 
положба, како во овие денови на општ хаос и 
длабоки потреси. Ниедна млада генерација не 
сносела поголема одговорност пред историјата 
и иднината од денешната. Историјата и пове-
ри на денешната младина големи должности 
и тешки задачи. Секој младинец мора да ги 
вложи сите свои снаги, последниот атом на 
своето тело, за извршување на доверената ми-
сија. Крвавата петтогодишна војна проголта 
повеќе од 10 милиони животи, разори толку 
културни придобивки, расипа и уништи со ве-
кови создавани општествени богатства и дове-
де најголем дел од работните маси до крајни 
граници на исцрпеност и беда. Гладот, разните 
болести и оскудицата во најнужните потреби 
ги погодуваат првенствено и во најголема мер-
ка работничкиот подмладок во селото и во гра-
дот. Оставена без вистинска заштита, осудена 
на многу тешки и заморни работи уште од 
најраната младост, работничката младина по-
минува црни и тешки денови од животот по за-
гушливите фабрички претпријатија и рабо-
тилници, темните и менливи тунели и рудни-
ци или на полињата и кршевитите ниви, каде 
по најголема жега со парче сув леб ја превр-
тува и обработува земјата, за да може со неј-
зиннте плодови да ја нахрани паразитската 
класа на богаташите, да ги угои силните и збес 
нати газди, капиталисти, лихвари и трговци 
— ограбувачи. 

Млади пролетери, вашиот живот е полн со бол 
и тага, вашата судбина е несреќна, горка и че-
мерна. Вашата младешка крв и нежните дро-
бови се затруени со загушливиот фабрички чад 
и убиствените гасови. Вие стенкате под тере-
тот на прекумерниот ноќен и дневен труд. Вие 
сте плен во канџите на капиталистичката кла-
са која најнемилосрдно ве експлоатира и ве 
цица како вампирот крвта од жилите ваши. Co 
тежок и долготраен труд вие создавате огром-
ни богатства на денешното капиталистичко оп-
штество, а тоа вас ве презира и ве остава без 
нега и заштита како посвоеничиња свои. Са-
кате ли и понатака да ја трпите насилничката 
власт на една потполно паразитска и до срж 
расипана класа? Дали во иднина треба мирно 
и рамнодушно да гледате како работодавците 
и газдите играат со вашите животи, како од 
ден на ден пропаѓате се подлабоко во бездна 
на смртта? Ние ви довикуваме: HE! Вие тоа 
нема да го чините. Вие почнавте да размислу-
вате за својот живот и класната положба. За 
тоа се сведоци многубројните организации на 
комунистичката партија, комунистичката мла-
дина во Југославија, „кои непрестано во сите 
поголеми градови никнуваат и бројно растат. 
Тие се јавија како насушна потреба на наши-
те млади работници. во нив и низ нив да се 
воспитуваат во комунистички дух, да се нао-
ружуваат со знаењето и науката на марксиз-
мот, да се припремат за борци на Пролетерска-
та револуција и да поведат со успех решител-
ва борба против буржуазијата. Да го уништат 
постоечкиот капиталистички поредок. 

Низ целиот живот, млади другари и другарки, 
вие познавате само беда, немаштина, мака и 
горчина. Сите уживања и благодети на оп-
штеството вам ви се ускратени. Ниеден ден во 
својот живот не сте знаеле за среќа, удобност 
и благосостојба. Вратата на зградата од слобо-
дата, задоволствата и мирниот живот сеуште 
и до денес е секогаш затворена за вас. Вашите 
творби, вашата работа и труд го ужива го про-
голтува повластената капиталистичка класа. 
И како награда за тој труд, таа вас најбес-
рамно и без било какви обзири и умствено и 
телесно ве упропастува, дивјачки ве експлоа-
тира и ве цеди како лимуни. Во незаситливата 
цел да ги зачува својата класна владавина и 
да ја продолжи експлоатацијата на работните 
маси од селото и градот, таа во смртничка кри-
за не потклекнува ни од најодвратни мерки, 
за да го загуши по цена ва крвта и нашите жи 
воти секој обид кој би одел на тоа да го осло-
боди човештвото од јаремот на наемното роп-
ство под капиталот, да ги спаси напатените 
работни слоеви на општеството од тиранското 
владеење на капиталистичката класа. Бајоне-
тите, камшиците и крвавите репресалии се е-
динствени и исклучиво средства во рацете на 
буржуазијата во денешниот период на свет-
ска револуција, со кој таа мисли да го зачу-
ва „светото" право на приватната сопственост, 
да ги одбрани своите класни интереси: профи-
тот, рентата и вишокот на вредноста од нава-
лата на наемните робови, од побуната на ра-
ботничката класа. Убивањата, прогонувањата 
и апсењата на работниците кој не бараат ни-
што друго туку поголемо парче леб- подобар 
и поугоден живот, земаат се пошироки раз-
мери. Работничката класа и вие другари мла-
динци заедно со неа, ставени сте надвор од за-
конот од страна на југословенската буржуази-
ја. Секој од вас, кој се борел во Сувобор, Мач-
ков камен и Кајмакчалан мора да се засрами, 
кога ќе види дека на чело на југословенската 
држава седат луѓе кој до вчера биле верни 
слуги на Фрањо Јосиф и грофот Тиса, и дека 
во скоро сите југословенски покраини се вла-
дее по законите на покојна Австрија. Дали не-
когаш сте размислувале за тоа? Дали сте се 
обиделе да побарате лек за тоа зло, за таа про-
клета болка, која го нагризува вашето мла-
дешко тело и душа? Знаете ли вие дека на таа 
аждаја може да и се стапне на врат само така, 
ако вие младите работници од село и град, се 
здружите во една нераскинлива целина и со 
својата организирана сила ја збришете капи-
талистичката класа од лицето на земјата и ја 
фрлите на ѓубриштето на историјата. Тоа ви 
е единственото успешно средство во борбата 
против аждаите и мачнините, кои го дават це-
лиот сиромашен свет. За да го постигнете тоа, 
вие морате најнапред да се организирате, мо-
рате да пристапите во редовите на Сојузот на 
комунистичката младина на Југославија. Само 
и единствено преку организацијата на кому-
нистичката младина, која работи во потполна 
согласност и заедница со револуционерниот 
пролетерјат, вие ќе бидете во состојба да дој-
дете до потполна победа, да се ослободите ко-
нечно. 

Другари млади селани . . . крајно време е и вие 
да се разбудите и дојдете до свеста дека вла-
деачката класа, југословенската буржоазија ве 
фрла во се пострашна беда и глад. Речете му 
дека лаже секој овој што ви зборува, дека ва-
шите интереси се истоветни со интересите на 
големите газди, трговци и лихвари, кои сака-
ат да го изедат сиот ваш имот, Знајте, дека 

вашето место е во организациите на работни-
чката класа, во здруженијата на комунистич-
ката младина, која токму како и вие живее од 
својата пот и својот труд, создава и произведу-
ва се што му е потребно на општеството. По-
меѓу сиромашната селска младина и работнич-
ката младина по градовите владее потполна 
заедница на интересите. Младите работници 
од село и град се едно исто; тие се браќа и 
другари. Тие мораат заеднички и здружено да 
се борат против денешното општество на не-
правди, кражби и насилства. Тие мораат да се 
слеат во едно, да формираат единствени и ед-
нообразни организации, низ кои ќе водите 
безпоштедна класна борба против класата на 
угнетувачи и експлоататори. Само со здруже-
на и заедничка борба на селската и работнич-
ката — градска младина на страната на орга-
низираниот револуционерен пролетерјат ќе 
може да се излезе на крај со оваа несносна по-
ложба; само со потполно единство на акцијата 
низ класните организации, работниците и се-
лавите ќе бидат во состојба да го урнат буржо-
аското владееше и да пристапат кон изградба-
та на едно ново општество на комунистички 
основи. 

Млади селани и работници! Настаните во све-
тот толку бргу се развиваат во смисол на рево-
луција, така што можат да не изненадат и пре-
газат. Тие ќе ве збришат од лицето на земјата, 
како бурата што ги брише сувите лисја, ако не 
бидеме спремни и готови да одиме напоредно 
со нив. Треба да ги впериме очите право на 
Исток и со најголемо внимание и претпазли-
вост да го следиме развитокот на светската 
драма. Наша должност е да ја утростручиме 
нашата енергија, да вложиме што повеќе труд 
и напор околу создавањето и подигањето на 
младински комунистички организации. Секој 
овој кој се колеба и притеснува ќе биде пре-
газен од неумоливата сила ва револуцијата, 
која гази се што и стои ва пат. 
Експлоатирани и напатени младинци! 
Првиот конгрес на Сојузот на комунистичката 
младина на Југославија удри цврст темел за 
градење на една голема комунистичка зграда, 
за подигање и јакнење на комунистичките мла 
дински организации. Тој постави здрави осво-
ви на кои ќе расне и ќе се разгранува младин-
ското комунистичко движење. 

Конгресот се обраќа на сите потиштени и по-
робени младинци и ги повикува, без притесну-
вање и одлагање да стапат во збиените редо-
ви на Сојузот на комунистичката младина на 
Југославија, кој се постави задача, низ орга-
низацијата да ги воспита и припреми младите 
работници од градот и селото за тешката и 
долга борба против капиталистичката класа, 
против класата ва паразити и разбојници. 
Другари младинци! 
Ако сте жедни за светлина и знаење; ако тс-
жите кон подобар и сигурен живот ако било 
кога сте размислувале за своето ослободување 
и посветла иднина; ако ви лежи на срце доб-
рото на сите оние кои патат и работат; ако 
имате намера да ги отфрлите од грбот тешки-
те синџири на наемното ропство, пристапете 
сите во редовите на Сојузот на комунистичка-
та младина, на чие знаме е испишано со злат-
ни букви: Ослободување на поробената работ-
ничка и селска младина низ Пролетерската 
револуција и Диктатура на работниците и се-
ланите. 
Да живее Сојузот на комунистичката младина 
на Југославија! 
Да живее Социјалната револуција! 
Да живее комунизмот! 

Извршен Одбор на CKОJ 



ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН 

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ 
Н А 
Ц Е Н Т Р А Л Н И О Т 
К О М И Т Е Т 

ЗА ЗАДАЧИТЕ НА 

СОВЕТСКАТА 
ВЛАСТ 

(Ова писмо Ленин го напишал на 6 ноември 
1917 година. односно 24 октомври по новиот 
календар, непосредно пред преземањето на 
раководењето со вооруженото востание. Пис-
мото било усмерено против прилично распро-
странетото сфаќање меѓу болшевиците, со вос-
танието требе да се чека II Конгрес на советите 
и тоа да се врзе со одбраната на тој Кон-
грес. Главен застапник на тоа штетно сфаќање 
бил Троцки.) 
Другари, 
Ги пишувам овие редови на 24 навечер; ситуа-
цијата е н е в е р о ј а т н о критична. Јасно е како 
ден дека колебањето за кревање востание е 
исто што и смрт. 
Јас другари, со сета снага Be уверувам дека 
сега се виси на конец, дека на дневен ред се 
прашања кои не ги решаваат конференции и 
конгреси, (па дури и конгреси на советите) ту-
ку исклучиво народот, масите, борбата на во-
оружените маси. 
Буржоаскиот напад на корниловците, симну-
вањето на Верховски, покажува дека не смее 
да се чека! Требе, по секоја цена, вечерва, но-
ќеска да се уапси владата, да се разоружаат. 
(да се отепаат ако се противат), јункерите итн. 
He смееме да чекаме!! Може се да се изгуби!! 
Да се земе власта веднаш — значи да се од-
брани н а р о д о т (не конгресот туку народот, 
војската и селаните во прв ред) од владата на 
Корнилов, која го истера Верховски и ја скова 
втората Корнилова завера. 
Кој требе да ја земе власта? 
Cera тоа не е важно: Нека ја земе Војно-рево-
луционерниот Комитет „или некое друго тело". 
кое ќе изјави дека власта ќе ја предаде един-
ствено на вистинските претставници на инте-
ресите на народот, интересите на војската 
(предлагање веданаш мир). интересите на села-
ните (земјата требе да се земе ведваш и да се 
укине приватната сопственост), интересите на 
гладните. Сите реони, сите полкови, сите сна-
ги требе веднаш да се мобилизираат: веднаш 
да се испрати делегација во Војно-револуцио-
нерниот Комитет, во ЦК на болшевиците која 
упорно ќе бара: Власта во никој случај да не 
се остави во рацете на Керенски и кампанија 
до 25-ти; работите да се решат неминовно ве-
черва или ноќеска. 
Историјата нема да прости никакво колебање 
на револуционерите кои можат да победат де-
вес (и сигурно ќе победат денес), а ризикуваат 
утре да изгубат многу, ризикуваат да изгубат 
се. 
Земајќи ја власта денес, ние ја земаме не про-
тив советите, туку за нив. 
Земањето на власта е работа на востанието; 
неговата политичка цел ќе се покаже после 
тоа освојувавње. 
Да се чека на колебливо гласање од 25-ти. би 
било пропаст или формалност, затоа што на-
родот има право и должен е, таквите прашања 
да ги решава со сила, а не со гласање; наро-
дот има право и должен е во критични момен-
ти на револуцијата да им укажува на праве-
цот на своите претставници, па дури и на сво-
ите најдобри претставници, а не да ги чека. 
Тоа го докажа историјата на сите револуции. 
Би претставувало злочин на револуционерите 
кога тие би го испуштиле моментот, знаејќи де-
ка од нив зависи с п а с о т на р е в о л у ц и -
ј а т а, предлагање мир, спас на Петроград, 
спас од глад, предавање на земјата на села-
ните. 
Владата се колеба. Требе да се дотолчи по се-
која цена! 
Колебање во акција е исто што и смрт. 
(првпат објавено 1924 година) 

Другари! 
Работничката и селанска револуција. за чија 
неопходност сето време зборуваа болшевиците, 
е извршена. 
Какво значење има таа работничка и селан-
ска револуција? Пред се, значењето на тој 
преврат се состои во тоа што ќе имаме советска 
влада, свој сопствен орган на власт, без и нај-
мало учество на буржуазијата. Угнетените мa-
cи сами ќе ја создадат власта. Потполно ќе би-
де разбиен стариот државен апарат и ќе биде 
создаден нов апарат на управување во вид на 
советски организации. 
Од сега почнува нова епоха во историјата на 
Русија, и оваа трета руска револуција, мора 
во својот краен резултат да доведе до победа 
на социјализмот. 
Една од нашите наредни задачи е веднаш да 
ја завршиме војната. А за да ја завршиме оваа 
војна која е тесно поврзана со денешниот капи 
талистички поредок, на сите им е јасно дека 
за тоа е неопходно рушењето на самиот капи-
тал. 
Во таа работа ќе ни помогне она светско ра-
ботничко движење кое веќе почнува да се 

развива во Италија, Англија и Германија. Пра 
веден, неодложен мир кој го предложивме на 
меѓународната демократија. секаде ќе најде 

на жив одзив кај меѓународните пролетерски 
маси. За да ја зацврстиме оваа доверба на про-

летаријатот, потребно е веднаш да ги објавиме 
сите тајни договори. 
Во Русија огромнимот дел селани рекоа: Доста 
игри со капиталистите — ќе појдеме со работ-
ниците. Ние ќе ја здобиеме довербата на се-
ланите со еден декрет, со кој ќе ја уништиме 
спаиската сопственост. 
Селаните ќе сфатат дека само во сојуз со ра-
ботниците е нивниот спас. Ние ќе заведеме вис 

тинска работничка контрола врз производ-
ството. 
Cегa научивме да работиме сложно. За тоа све-
дочи револуцијата која што туку е извршена. 
Ние ја имаме онаа снага на масовна органи-
зација која ќе победи се и која ќе го доведе 
пролетаријатот до светска револуција. 
Ние сега мораме да се зафатиме со изградба 
на пролетерска социјалистичка држава во Ру-
сија. 
Да живее светската социјалистичка револу-
ција? 
(од рефератот на седницата на Петроградскиот 
совет на работничките и војничките депутати. 
25 октомври, 7 ноември по новиот календар 
1917 годвна) 

I 



„ЧЛЕН СУМ НА САМОУПРАВЕН ОРГАН 
А ПАСИВНО САМОУПРАВУВАМ... ИМА И 
ПОГОЛЕМИ ГЛАВИ И OA МЕНЕ" 
Симоновски Јордан 20 годишен тапетар во „Треска" 

ИНФОРМИРАНОСТ 

но ? ? ? ? ? 

Драги самоуправувачи добар 
ден! Добра вечер не ви пожелувам оти тогаш 
самоуправувате а добро утро бидејќи сеуште 
„спиете" од синоќешниот состанок на работнич 
киот совет. Значи добар ден. како сте? Добро 
нели? Што е лошо сте пак, сигурно не е извр-
шена добро распределба на доходот, не добив-
те соодветен личен доход? 

Ако е така освен добро утро драги мои мла-
ди непосредни самоуправувачи ви понудувам и 

напис. 
Овој напис е една гола вистина. Гола е за-

тоа што не е облечена. А не е облечена бидеј-
ќи не поседувам материјал со што би ја обле-
кол (разберете ме, ова е период кога најмалку 
се пишува реферати за самоуправувањето па не 
сум во состојба да позајмам некоја фраза со 
што би ја облекол оваа моја гола приказна). 

Ете затоа написов е гола вистииа за распре-
делбата на доходот во работната организација и 
вашето учество во овој самоуправен чин; ...тоа 
е една кратка сторија за вешто (не)прифаќање 
на работничкиот совет како непосреден орган 
на управување оној момент кога тој со одлуки-
те тангира ваши интереси. 

Истражувањето, во кое со свое анкетно 
учество дале прилог 432-ве младинки и младин-
ци, непосредни производители од петнаесет ин-
дустриски објекти на Македонија, имало за цел 
да покаже колку респондентите работничкиот со 
вет го прифаќаат како фактор на самоуправу-
вањето во работната организација. Но, разгле-
дувањето на овој. проблем е проследено не низ 
призмата на учеството на младите во работата 
на самоуправните органи туку низ аспектот на 
распределбата на личниот доход, распоните ме-
ѓу највисокиот и најнискиот доход, напредува-
њето според залагањето итн. 

Чинам, потребно е уште на почетокот да 
истакнам дека од сите анкетирани младинци за-
доволни со својот личен доход, 50,5% сметаат 
дека работничкиот совет може да управува со 
работната организација. Таквото мислење го де-
лат и 30,5% од незадоволните со својот доход. 
Меѓу респондентите постои и мислење да „ра-
ботничкиот совет не е посебен фактор на упра-
вување". Тоа го тврдат 45 до 90 производители 
кои се резигнирани од висината на својот личен 
доход. Само 3,8% од оние младинци кои „сто-
јат" на гледиште дека нивниот доход е адек-
ватен на вложениот труд одговориле негативно 
во однос на улогата на работничкиот совет. 

На досега кажаното мораме да надоврземе. 
уште некои индикатори. Тоа значи оти треба да 
ги наведеме и податоците што се однесуваат на 
начинот на распределба на доходот. Тие факти 
зборуваат дека: 51,7% од анкетираните млади 
производители кои се задоволни со постојаниот 
начин на распределба мислат дека работничкиот 
совет може да управува. Истото тоа го велат и 
21% од оние што се незадоволни со начинот на 
распределбата. Во највисокиот орган на само-
управувањето изразиле сомневање 48% од оние 
младинци што го негираат воспоставениот на-
чин на распределба на доходот во работните 
организации. 

Некако само од себе се наметвува комента-
рот на овие резултати. Несомнено е дека постои 
извесна корелација меѓу органите на самоупра-
вување и правилната поделба на доходите. Јас-
но е: оние млади производители што се довол-
ни со своите лични примања недвосмислено ве-
руваат во успешното управување на работнич-

киот совет, другите го игнорираат самоуправу-
вањето, едноставно не веруваат во него. И за-
тоа тие се пасивизираат, не учествуваат во рабо-
тата на органите на самоуправување. 

И затоа само 35% од респондентите во слу-
чај на сторена неправда за помош се обраќаат 
до работничкиот совет. 

На ова место за ова прашање остануваме не-
доискажани. 

Сакаме да истакнеме и една корелација што 
се наметнува. 

Станува збор за односот на младите кон ра-
ботничкото самоуправување согледан низ приз-
мата на можноста за напредување според зала-
гањето. 

Делува шокантно, на 49,7% таквата можност 
nе предвидуваат или мислат дека го достигна 
ле својот максимум во својата кариера. 

Co своите 27 години — максимум??? 
Неверојатно каква малодушност!!! 
Би биле недоследни ако ги елиминираме 

оние млади производители кои веруваат во так-
вата можност. Меѓутоа, само 53,7% од оние што 
сметаат дека можат да напредуваат, работнич-
киот, совет го прифаќаат како централен орган 
на управувањето во работната организација. 

Што се однесува до разликата помеѓу најви-
сокиот и најнискиот доход во една работна ор-
ганизација, анкетата покажа дека меѓу оние што 
тие разлики ги претставуваат како големи или 
мали има 40% односно 36% кои изразуваат. по-
малку или повеќе сомневање во компетенциите 
што работничкиот совет како орган на само-
управување може да ги остварува. I 

Малку погоре останавме недоречени. Тоа го 
сторивме не затоа што немавме што да кажеме 
туку затоа што мислам дека ВИЕ сите недоре-
чености подобро ќе ги разберете. Јас ви пре-
зентирав а ВИЕ решите за своите акции. 

П. С. 
Ако ништо не решите не оптужувајте ме за 

демагогија. \ 

Театарот 
на поезија 
пред старт 
По се изгледа дека најпосле ќе се оствари дам-
нешната желба на љубителите на поезијата од 
градот! Најверојатно е дека Театарот на пое-
зијата ќе почне со работа кон крајот на мај. 
Како прва, се предвидува претставата на цр-
нечка поезија. Изборот на текстови е направен 
од И. Петрушевска и В. Шопов, а режијата му 
е доверена на младиот режисер К. Ценевски. 
Во својот план. Театарот предвидува на сцена 
да го постави познатото дело на Матија Беч-
ковиќ "Че", кое по се изгледа ќе го режира 
Владимир Милчин. Исто така, веројатно ќе се 
оствари претстава на битничка поезија, но тоа 
некаде на есен. По расформирањето на Нетеа-
тарот „Кактус", ова е втор обид на младите 
театарски ентузијасти во градот. Тоа секако ќе 
предизвика голем интерес во нашата култур-
на јавност, а особено меѓу младите. Театарот 
воедно ќе значи и извесно освежување на скоп 
скиот театарски медиум. 

Л.Вељковиќ 

Прашањето за информираноста на младите 
луѓе и улогата на младинските и студентските 
весници е секогаш актуелна. Како предмет за 
дискусија и размислување често се поставува се-
каде каде што постојат гласила на младите. Се 
чини како да ние во Македонија од поодамна 

се го решиле "решиле" ова прашање. До еден ваков 
заклучок наблудувачот ќе дојде гледајќи го по-
мирувачкиот однос кој ние младите го имаме 
кон сопствените гласила. 
За подобро да ја согледаме нашата положба би 
можеле веднаш да речеме дека додека во дру-
гите републики фазата на следење и бележење 
на она што се случува во младинските и студент-
ските форуми како и во форумите на општес-

твено политичките организации и општествено 
политичките заедници, како начин на информи-
рање, веќе од поодамна е надмината, кај нас 
тоа не е случај. Анализирајќи ја содржината на 
написите кои се јавуваат во нашите два весника 
со најдолга традиција „Млад Борец" и „Студент-
ски збор", лесно ќе го потврдиме ова мислење. 
He може да се рече дека не постојат обиди вак-
вата состојба да се надмине, особено во „Сту-
дентски збор", меѓутоа тие обиди се огледуваат 
во повремени написи, кои во себе содржат не-
што повеќе од „голо информирање", а не во 
една трајно прифатена и разработена концеп-
ција, на пишување. 
Евидентно е дека без творечко ангажирање прот-
каено со подлабоко анализирање на проблемите 
за кои се пишува, весниците на младите нема 
никогаш да стават она што всушност и би тре-
бало да бидат: трибини преко кои и млади лу-
ѓе ќе ги изнесуваат своите ставови и согледува-
ња (па макар некогаш биле тие и погрешни, три-
бини преку кои младите ќе презентираат нешто 
свое и само на нив својствено. 
Тешкотиите кои се јавуваат при создавањето ва 
ков вид весник се големи Секако далеку е по-
лесно да се издава весник кој повеќе наликува 
ку своето творечко ангажирање дури и ќе вли-
јае врз политиката на форумите преку земање 
одговорна улога во креирањето на јавното мне-
ние на младите. 
Тоа го почувствувавме сите ние кои сме ангажи-
рани околу издавањето на овој весник. He ретко 
сме и ќе бидеме изложени на најразлични кри-
тики за одделни написи и ставови во смисол де-
ка не се „издржани", дека не се доволно „по-
литички дефинирани" и тн. и тн. Неретко оние 
што ќе негодуваат ќе имаат и право, сепак уве-
рени сме дека основната концепција ва весни-
кот е правилна. Секако ќе се јават душебрижници 
кои ќе речат дека патот по кој одиме е доста 
„несигурен" но спремни сме да го земеме на 
себе тој ризик, ако воопшто може да се зборува 
за некој ризик. 

ДЕНКО МАЛЕСКИ 



СТУДЕНТИТЕ И КРИЗАТА ВО ССЈ ОДНОСОТ СКЈ-ССЈ ПОПЛАВА НА МЕДИОКРИТЕТИ 
Состојбата во која се наоѓа организацијата на 
студентите денес, донекаде се разликува од 
еден до друг универзитетски центар. Меѓутоа 
основна карактеристика на денешнава состој-
ба е потполната незаинтересираност на сту-
дентите за работата на нивната организација. 
Очигледно е дека се наоѓаме во една криза ко-
ја не ќе може лесно да се надмине, но воедно 
и криза која не е карактеристична само за ор-
ганизацијата на студентите. Сепак, позитив-
ното што во последно време избива на п о в р -
шина е отворената дискусија во највисоките 
форуми за реалната положба во која се наоѓа-
ме. Ова особено се однесува на словенечките 
студенти кои, одкога истакнаа дека навистина 
нема никаква корист ССЈ да егзистира и по-
натаму онаков каков што е денес, предложија 
и спроведоа низа суштински измени во начи-
нот на работењето кои остануваат да бидат 
потврдени или отфрлени во практичното спро-
ведување. Ваквиот однос кон постоечките „нор 
ми на делување“ е секако за поздравување и 
нс би требало никого да загрижува. Она што 
загрижува е (не)свесниот обид на поединци да 
се задржи она што постои, да не се прават ни-
какви експерименти, „барем не се додека јас 
се наоѓам во тие форуми кои одлучуваат". 
Ваквата политика на студентите кои се наоѓа-
ат раководните тела, особено во универзи-
тетските центри, доведува само до пролонги-
рање на постоечките односи кои еден ден ќе 
мораат да се елиминираат но, веројатно не на 
начин на кој тоа може да се стори денес, туку 
во вид на ерупција на негодување. 
Рековме дека состојбата во студентското дви-
жење се разликува од еден до друг универзи-
тетски центар. Ова треба добро да го уочат си-
те оние општествени фактори кои контактира-
ат со студентската организација т. е. со нејзи-
ното раководство. Лоша услуга им се чини на 
с и т е студенти и на натамошното раздвижува-
ње во организацијата, ако на едно раковод-
ство му се придава по голема (или помала) 
важност отколку што тоа го заслужува. Зошто, 
треба да ни е јасно — едно е што се случува 
во студентското движење во Белград, Љубља-
на или било кој друг универзитетски центар 
а сосема друго она што се случува во Скопје. 
Она за што се избориле студентите од другите 
републики не е и наш успех ако и ние не сме 
придонеле кон тоа. Меѓутоа денес сеуште се се 
става во еден „кош" и под фирмата „ССЈ" се 
истапува пред јавноста . . . 

Целокупниот однос најчесто се сведува на 
контактите меѓу Универзитетскиот одбор и У-
ниверзитетскиот комитет. Меѓутоа постојат ни-
за заблуди во врска со овој однос. Она што е 
карактеристично е укинувањето на трансми-
сијата како облик на контактирање. Укинува-
њето на трансмисирниот однос не значи и вос-
поставување такви односи каде едни на други 
не подлегнуваат под влијание. Парадоксално 
е тоа што во крајна линија овој однос зависи 
од тоа колку еден одбор т. е. еден комитет е 
„силен", односно, какви луѓе се наоѓаат во овие 
тела. Така не ретко се случува една година од-
борот пројавува иницијатива не подлегнува на 

дека ова не е правилно, и дека би требало да 
постојат у т в р д е н и и строго почитувани 
односи, ваквата состојба нема да се измени. О-
на што останува на нас студентите е навистина 
да ги избереме најдобрите и во одборите и во 

комитетите 

Она што е евидентно тоа е дека студентите кои 
би можеле многу да допринесат не се заинте-

ресирани за работата на организацијата. Тие 
наоѓаат за непотребно да „губат верме“ и нај-
често се ориентираат кон својата струка или 
својот интерес го усмеруваат во друг правец. 
Ваквиот став, кој во никој случај не е за оп-

I, кој во никој случај не е за оп-
равдување, широко им ги отвара вратите на 
оние студенти чии лични квалитети се на ни-
вото на просечниот студент или дури и под 
тоа ниво така што на челото на организаци-
јата која се наоѓа во една деликатна фаза на 
реорганизирање, не по сопствена вина, доа-
ѓаат луѓе кои, во најмала рака, далеку помал-
ку се во состојба да придонесуваат од горе-
споменатите. Меѓутоа за ова не можат да би-
дат обвинувани избраните, туку токму оние 
кои резигнирано а понекогаш дури и навреде-
во креваат раце од било каква активност со 
мотивација дека не се разбрани од средината. 

ДЕНКО МАЛЕСКИ 
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Пројде веке ивогу време од годишвата кон-
феревцкја ва CM, ж од оној дев кога беа јавво 
прокламврани пржнципите ва реоргаввзацвјата 
ва CM. Градската конферевција ва CM досега 
веке кма одржаво две ковферевцкж и вовеке 
составоцж ва своето Претседателство. Во билан-
сот мораме да ги вклучиме ж организирањето 
ва традкцконалните маиифестации како Девот 
ва волволетството, акцкјата за формжрав»е ва 
Театар ва воезкја, учеството ва смотржте во За-
греб к вжза другж. Од волжтвчкиот дел ва ак-
твввоста вредж да се спомене ангажирањето ва 
CM во кзборжте, кое беше оцевето како успеш-
во, в покрај тоа што ве сме задоволвж со бро-
јот ва вашжте претставвжцж. И тоа ве заради 
фактот што ве е вложев вавор, амж поради ре-
дица другж вркчжвж. 
Ретросвектквво, ова ж ве взгледа мвогу. Меѓу-
тоа вамерата воопшто и ве ни беше да гк ва-
бројуваме акцжите на Градската ковферевцжја. 
Се работк за вешто друго прсуштествено. За тоа 
како ја разбжраме реоргавжзацжјата. 
Повекето од члевовжте ва Претседателството се 
вовк. Од вкв бв се очекувало да се учат од 
„старите". И тоа ва вовк работв ж ва вов ва-
чжв. Мж се чжвж дека кај вжв отсуствува само-
жвкцжјатжва. 
Друго прашање е колку таа самоквицжјатвва 
доаѓа до жзраз. He сме лж ж времвогу вавжк-
ватж ва „старжте добрж обжчаж" за се х се да 
решаваат само жстж х малубројвж. Илк ако тоа 
ве е вавжка, ве се одвесуваме ли премногу вов-
шалавтво, вајдувајкв овравдување за својата ве-
брежвост во зборовжте: „тке се влатевж, тже не-
ка работат". Бжло како да бжло, очжгледво е 
едво: дека иалкумжна работат. Активниот одвос 
отсуствува. 
На составоцвте ва Претседателството ретко се 
случува да жма ловеке од 16 члевовж, што врет-
ставува број ва жвжцата ва кворумот. Туристич-
кото доаѓање ва составоцжте ва Претседател-
ството е вообжчаежа војава. На тже составоцж, 
кож лжчат ва моволозж ва „платевите лица", 
еджвствевата работа ва члевовжте ва претседа-
телството е да гласаат за жлж вротжв. Составо-
цжте се сметаат за место ва кое може да се дис-
кутжра едваш иесечво жлж годжшво, ва вжд ва 
дебатев клуб со постојани вредавачк овавлоте-
вж во жстжте тже „влатени лжца". Свте вжввк 
ваворж да восвостават работва атмосфера, се 
вовустж. Очжгледво вовата воставевост тешко 
се лробжва. 
Овравдуваке за ваквата вватреоша аватжја (вад-
воревшата е одамва регжстржрава ж лозвата) се 
веројатво во тоа што малжумжва се овхе кох 
зваат што треба да се врави, и ве в увидувајки 
дежа е дојдево време ж самхте да размжслат 
дека тже треба да решат што треба да се пра-
вж а ве да очежуваат од векое вровждевже да 
ревш. Проблемот ва безкзлезвоста, за ќорсока-
кот во кој CM „се ваоѓа" ве мачж сите, во ве 
треба веројатао да се чека сам восебе ж да се 
разрешх. 
Во момевтот жога теоретскжте докумевтж да-
ваат доволво возможвостк отсуствува комплет-
во авгажжравост таа теоржја да орејде во врак 
са. Очжтледво кај вас вреодот од зборовк т 
дела, вочвува да стааува комплекс ж се BOjcepm-
зев проблем жвфжцжрав со масоввх<дози ва 
колектквва апатжја х вебрежв»сѓГисполвував.е-
то ва задачхте киксжра, tокму порадж тоа. 

Каде е хзлезојт?^На едеа составок ва Прет-
седателстврр» бевде шомевата ж колективната 

оставка како вхд ва средство за будепе. Меѓу-
тоа се чквк дека тоа ве е кзлез бидејки тевшо 
е да се вретвоставж дека вовкте луѓе вема да 
се владеат во старкте вавжкж. Далк CM треба 
да се укхве како таков? И вокрај се, такввот 
чекор бж бжл резжгвацжја к доказ дека ве сме 
спремвх вжту пак сакаме да се фатвме во кос-
тец со тевжотжжте. 
Меѓутоа мора да се каже дека атрофкјата ва 
CM толку рапидно вавредува што сега е краев 
момевт ва некаков вачжв да се ввтервевжра. 
Едев од вачжвжте бж можел да бвде во јакне-
љето на културвата дејност, со формирањего ва 
т.в. Цевтар за жултура, жој бж гж хвкцкрал ак-
тжввостжте во волето ва културата. Заедвкцата 
ва клубовжте во сжлов ва овој Цевтар бк доби-
ла вово место в бж вочвала актжвво да делу-
ва, со организирањето ва програми. Културвата 
дејност, бждејкж ж во веа кај младжте сме жв-
суфжцжевтвж, во жлувсжжте вросторжж ке усвее 
да собере мвогу младж луѓе кож сега се соби-
раат ва улжца, ж за кож ковтактот со CM е ка-
ко ватува&е ва Северев Пол. Тука ж no таа кул-
турва дејност треба да вајде место, кдеолошко 
полжтжчхата дејвост. 
Мжслам дежа треба ж да се прекжве со прак-
сата да се делува к работи во свте правцв одед-
ваш ж дежа е ред да се делува во едев вравец 
во сериозно и со сите сили. Да поставиме луѓе 
кок ке пишуваат резолуцвв в хипотетични про-
грамж за работа, да делуваме ва волето ва кул-
турата, да восееме за да жмаме барем вешто 
за жжеевке подоцна. 

Аљоша РУСИ 



Bo посета на Гранит 
Разговор со Нурединовски Мемед — раководител 
на Општиот кадровски сектор инаку дипломи-
ран економист во Г. П. „ГРАНИТ" - СКОПЈЕ. 
Другар Нурединовски колку што ни е познато 
„Гранит" е една од најголемите работни орга-
низации во Републиката. Можете ли да ни ка-
жете нешто за неговиот стопански подем? 
— Дозволете во неколку збора да ја претставам 
личната карта на „Гранит": 
Роден 1952 
запослени (при формирање) 400 
почетни основни средства 80 милиони с. д. 
почетни обртни средства 500 илјади с. д. 
стручен кадар: 
инженери еден 

техничари ....... . еден 
итн. 

Сега е поинаку... I 
запослени се 3.672 работници од кои 60 инже-
нери, 155 техничари, 14 економисти, 349 висо-
коквалификувани работницн итн. Денеска „Гра-
нит" располага со современи орудија за работа 
во вредност од над 10 милијарди с. д. и солидна 
кадровска база. Да ви напоменам дека во своето 
работење „Гранит" проектира и изведува работи 
низ целата наша земја, градејќи најкомпликува-
ни објекти од сите видови градба. Имаме аранж-
мани и во некои земји во странство. 
Нашето второ прашање се однесува за тоа как-
во е учеството на младите во животот на „Гра-
нит"? 
— Може да се каже дека „Гранит" е младинска 
работна организација зошто просекот на годи-
ните на тие што се запослеви кај нас е 27 го-
дини. Од вкупно запослените помалку од 25 го-
дини имаат над 1.000, оваа бројка секако дава 
одговор и на Вашето прашање. Во сите наши 
структури младите се застапени, така што ако 
се земе во предвид специфичноста на дејноста 
во нашата работна организација би рекол дека 
застапеноста на младите е голема. И нашиот ге-
верален директор Саве Гаџовски е поранешен 
младински раководител. 
Информирани сме дека „Гранит" меѓу првите 
работни организации во Републиката широко ги 
отвори вратите за прием на млади приправници. 
Какви се вашите натамошни планови? 
— Точно сте ивформирани, ние ги отворивме 
вратите за младите приправници меѓу првите ра-
ботни организации во Републиката, а можеби и 
во земјата. Го велам ова зошто два месеца пред 
донесувањето на Републичкиот закон за прием 
на приправници ние примивме на работа три-
есетина млади стручни кадри, а заедно со не-
посредните производители околу стотина. По 
донесувањето на Законот продолживме со оваа 
практика. Минатата година на работа примивме 
околу 45 приправници; но зборувајќи за ова би 
сакал да потсетам на еден проблем на кој наи-
дуваме: Младите стручни кадри кои се без ра-
бота како да не сакаат да работат надвор од 
Скопје иако им нудиме мошне добри услови a 
тоа се и до и педесет насто личен доход повеќе 
од оние што се во градот. Во прилог на ова би 
можело да се каже дека условите за животот 
на терен се многу добри. Честопати се органи-
зараат и културно-забавни приредби специјално 
за нашите „теренци". Што се однесува до на-
шите понатамошни планови ние ќе продолжиме 
со водењето на истата кадровска политика, со 
примање на што повеќе млади луѓе во нашата 
работна организација. 
Другар Нурединовски на крајот кажете ни не-
што како работи младинската организација кај 
вас? 
— Мислам дека нашата младинска организација 
работи добро. Меѓутоа, треба да направат не-
што повеќе за својата афирмација. Тоа не е 1 

случај само кај нас. Така е за жал се чини во 
сите работни организации. He ќе биде лошо ако 
на овој план се ангажира малку повеќе Град-
ската конференција на CM од Скопје. па ако 
сакате и вашиот весник, зошто млади луѓе без 
иницијатива, без отворено истапување и прифа-

ќање на задачите што ги налага животот, сме-
там не се млади. 

Разговорог го водеа: 
Тушар Мајда и 
Јакимовски Стојче 



ТЕ ПPAВАТ 
ЗВИЗНАТ 
ПРИ ЗДРАВ 
РАЗУМ 

ИМАМ 
ДОМА... 

Слушај бре, jac сум ти сељак човек. Толку да 
знаеш. И ако ти се слуша, слушај и пиши така 
како што ќе ти кажам. 

Нема да биде литературно, како што се збо-
рува во академија, ама да знаеш бре ваква мука 
што си ја имам, ни две академии не ја перат. 

А ако не ти чини, ај у мајчину, боли ме бри-
га дали ќе се продава мојата историја во вес-
ници или не. Џебот и вака и така нема аир од 
тоа. 

Дај викни уште една комова и слушај, немој 
мајтап да тераш со мене, зошто знаат сите со 
Џоко Кубоец, нема трте мрте, една вака, карате 
стил — тап и не те вади ни брза помош. Ако 
пишуваш пишуј, што си зјапнал во мене и само 
се клебериш како мува во муќеница. И немој 
да мислиш дека сум некултурен, сум ги гледал 
сите филмови во Вардар и Култура, а нарочно 
Кубојските. Чик и Темпо увек купувам, а некој 
пат и Македонија, да видам дали има некој ог-
лас за работа. 

Е тоа ме боли бате, неправдата. 
Е слушај, право ли е тоа, ене глеј, се гледа 

одовде, оној Мерцедесон или Опелон, кој ги вози 
тие аута, од кај на тие луѓе толку пари. Е тоа 
нечини гледаш, како може да има некој толку 
пари, а ти со занат да неможеш да најдеш ра-
бота. Те прават звизнат на прав разум. 

Како да сум јас во чамец роден, мислат сум 
цицал весла. Е слушај сега, во жица си ме дир-
нал, јас сум обично карпа тврд, ама еве кога 
ќе ме натера некој, морам да кажам се што 
ми лежи на душава. 

Уште од мал сум растел како куче, почесто 
на улица, а дома ретко. И се разбира малу-ма-
лу, па фун мене во дом. 

Ќe мазнеш нешто, неможеш да се воздржиш 
човек си. Гледаш, сите јадат колачи, сладолед, 
одат во кино, за први мај ќе си облечат фини 
алишта. а ти партал Петко, ни ова на, неможеш 
да го сокриеш. И сигурно дека ќе станеш шит-
кач и лево-џебарош. Па после милиција, па те-
пање, сум јал ќутек како магаре, алал да ти е 
што си поштен, ич да си немаш работа со пај-
кани. 

После се фатив со некои шферцери и пробав 
да бегам преку граница. Три пати ме фатија 
браќата, два на австриската и еднаш грците. 

Me бутаа во затвор често, ама јас си ја те-
рав и школата полека-полека, си свршив осмо 
одделение и отидов на занат. Станав механичар. 
Е, кога си свршив тоа, си ги зедов документите 
и си реков: Џоко, сега нема више маење по 
улици, 20 и една година си, ќе си се заработиш 
и ќе си бидеш господин човек. 

Арно, ама сум се зезнал тука. Две години 
има како што сум дошол од војска и уште не 
ме примаат на работа. Се со веза се прави. Та-
ман да ме примат ќе дојде некој со вујко вла-
дика, и на што ќе го примат Џокота. A jac со 
кого ќе ургирам, ни татко имам, ни ѓавол. И 
почнав пак по старо, станав Џоко Кубоец. 

И се така до пред некој ден. Дојде Миле од 
Германија и рече дека таму за нас имало леб. 
И сега чекам документите, па да фаќам магла. 
А, нема мене секој да ме врти како сака. Не 
сум јас звизнат. Само слушај една работа. Право 
да ти кажам не ми баш мерак што идам кај 
швабите на „арбајтер", „Мајнехер гутен таг ау 

фидерзен". Тоа е се што знам. И гледај сега 
глупа работа. Кога не вредев ни пет пари, ме 
враќаа со сила од граница и не ме пуштаа во 
странство. А сега кога имам убав занат во ра-
цете, не сака никој да ме заносли овде. Е тоа 
ме боли. Сум учел, сум се потел и сегa морам 
да бегам од своја куќа и да му рмбам таму 
на некој Фриц. Зар неможам и овде да бидам од 
корист. Ми се плаче од оваа неправда, само 
слушај не го пишувај тоа, рипни го да не мислат 
луѓето дека сум плачко. А би можело и тука 
да има работа за сите. Поткини од овој, дај му 
на оној и за сите ќе има леб. Тоа е мојата фи-
лозофија и арна е, само никој несака да ја 
купи. 

Доста, не пијам повеќе. Имам судар со де-
војката, а таа се лути ако смрдам на ракија. 
Ајде, ау фидерзен, бате. 

Ау фидерзен „Џоко" и белким кога ќе те 
видам повторно ќе има леб и за тебе. 

Тихомир Илиевски 

Имам дома глушец, имам дома глушец, 
имам дома вошлив, вошлив глушец. 
Што ќе правиш со тој глушец, што ќе правиш 

со тој вошлив глушец што ќе сториш со тој 
вошлив глушец? 

Ќе му ја одрерам кожата, ќе му ја одерам 
кожата, 

ќе му ја одерам вошливата, вошливата кожа. 
Што ќе правиш со таа кожа, што ќе правиш со 

таа кожа, 
што ќе правиш со таа вошлива кожа? 
Ќе добијам за неа пари, ќе добијам за неа пари, 
ќе добијам за неа вошливи, вошливи пари. 
Што ќе правиш со тие пари, што ќе правиш со 

тие пари, 
што ќе правиш со тие вошливи пари? 
Ќе си купам со нив девојка, ќе си купам со нив 

девојка, 
ќе си купам со нив вошлива, вошлива девојка. 
Што ќе правиш со таа девојка, што ќе правиш 

со таа девојка, 
што ќе правиш со таа вошлива девојка? 
Ќe и направам дете, ќе и направам дете, 
ќе м направам вошливо, вошливо дете. 
Што ке правиш со тоа дете, што ќе правиш со 

тоа дете, 
што ќе правиш со тоа вошливо дете? 
Ќе го направам поп, ќе го направам поп. 
ќе направам од него вошлив, вошлив поп. 
Што ќе правиш со тој поп, што ќе правиш со тој 

поп 
што ќе правиш со тој вошлив поп? 
Тој поп ќе ме качи на небо, тој поп ќе ме качи 

на небо, 
тој поп ќе ме качи на вошливото, вошливото 

небо. 
Што ќе правиш на тоа вошливо небо? 
Од тоа небо ќе се посерам на тебе, од тоа небо 

ќе се посерам на тебе, 
од тоа небо ќе се посерам на тебе! 
(Песна на еден прашки хулиган од минатиот век) 

препев од чешки: В. Милчин 



За кого 
бијат 
камбаните 

Совреме 
ници и 
историјо 

Тука бевме секогаш ние. Ние кои најре-
довно го правевме она што од нас го бараа 
да се направи. 

Воопшто немавме време за ништо бидејќи 
секогаш пред зори одевме во борба. Тогаш 
ми беше наредено да стапиме во акција со 
еден одред, пред да отпочне општиот напад. 
Тоа значи дека непријателот ќе зароби ба-
рем еден од нас, така што, отстранувањето 
на ознаките и последниот куршум останаа 
потполна бесмислица. 

Тие вас, најпросто, не чекаа. Чекаа на 
старите војници кои упорно ќе одат во пе-
колот и тоа седум дена непрекинато. Знам 
колку се досадни за секој човек, прераска-
жувањата на личните воени доживувања 

Сите го земаат тоа некако лично. Никој 
во принцип. теориски, не е заинтересиран, 
освен правите војници, а нив ги нема многу. 

Ќе ги извежбаш, и оние кои се добри ќе 
изгинат." 

Е Хемингвеј 
(Преку реката и во дрвјата) 

Собрание на општина „Идадија" 

С к о п ј е 
бр. 15.V.1968 г. 

На основа на член 82 од Законот за Воените 
инвалиди од војните член 202 од Законот за 
општата управна постапка, решавајќи по служ-
бена должност по инвалидскиот предмет на 
(презимето сосема неточно напишано во орги-
налот) С , уживател на семејна инвалид-
нина од Скопје, со стан на ул. ............. Одде-
лението за управн работи, донесе 

РЕШЕНИЕ 

(Повторно неточно презиме) С.........од Скоп 
је, уживател на семејна инвалиднина, губи свој-
ство на семеен инвалид и право на семејна инва 
лиднина. Co ова решение се укинува решението бр на инвалидската комисија при Шта- бот на V армија — Скопје. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

(трет пат неточно презиме) С од Скопје 
со решението наведено во дијапозитивот на ова 
решение, бил признаен за семеен инвалид со 
право на редовна месечна инвалиднина, бидејќи 
неговиот татко покојни М загинал како 
припадник на народно-ослободителната војска на 
Југославија, во борба против непријателот. 

Меѓутоа, именуваниот уживател навршил 26 
години од животот, па поради тоа, а во врска со 
член 16 од законот за Војните инвалиди од вој-
ните именуваниот, губи својство на семеен ин-
валид и право на семејна инвалиднина, па зара-
ди тоа се донесе решение како во диспозитивот. 

п о к а за ж а л б а т а 

Против ова решение незадоволната странка 
ама право на жалба во рок од 15 дена по при-
емот на решението преку овој орган до Репуб-
личкиот секретаријат за Народно здравје и Co-
цијална политика на СРМ — Скопје. 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВНИ РАБОТИ 
Началник, 

Ова е решение — како што гледате. 
Co три члена од Законот. Се по прописите, се 

по законите! 
Само, нигде неможе да се сретне (со бројки 

или букви сосема сеедно) висината на СЕМЕЈ-
НАТА ИНВАЛИДНИНА. 

Оној, поради кој се дава таа, 1943 загинал 
како припрадник HOB на Југославија — во бор-
ба против непријателот. 

Оној кој ја добива таа тогаш имал: две годи-
ни живот и мајка во интернација. И се би било 
по трите члена од двата Закона, ако не се знае 
ова! 

Таа фамозна семејна инвалиднина изнесува 1200 стари динари (иљада и двеста стари динари) 
— во месечен износ. 

Ова е решение — како што гледате. 
Се однесува на личност или поправо син на 

паднат борец — на кој при врачувањето на овој 
лист хартија, со три члена од два Закона, му е 
речено: 

— Другар! досега те помагавме што те пома-
гавме, но одсега ќе мораш сам да се снаоѓаш". 

Звачи снаоѓањето негово низ животот според 
нив, започна од скоро — со укинувањето на ме-
сечните 1200 стари динари. 

Ова е решение — како што гледате. 
И поука за жалба има: во рок од 15 дена. 

Се по прописите, се по законите. 
А за тоа што од 1948 — во рок од 20 години 

„Цената" за нешто свето останала иста? 
„Секогаш не збунуваа зборовите; жртва и 

славен. Ги чувствуваме понекогаш стоејќи на 
дождот, готово надвор од допирот на слухот, 
така што само зборовите прекумерно гласно из-
говорени допираа до нас. И ги читавме објавите, 
прогласите и наредбите излепени по столбовите. 
Од тогаш мина долго време како не сум видел 
ништо свето и работите што беа славни немаат 
ништо славно, и жртвите се како оние, насекаде 
неможејќи со нив ништо друго да се стори освен 
да се паметат" 

Е. Хемингвеј 
(Преку реката и во дрвјата) 

Ова е решение — како што гледате, со поука 
за жалба до Секретаријатот 

За н а р о д н о з д р а в ј е 

Марко Ковачевски 

Меѓу загинатите борци кои ги положија своите 
животи за ослободувањето на Скопје, се наоѓа и 
младинецот Миле Арсовски, кој со неполни 
шеснаесет години е најмладиот загинат борец, 
за ослободувањето на нашиот град. Оваа годи-
на се навршуваат 25 години од неговата смрт. 

Во книгата „Документи и материјали за ос-
лободувањето на Скопје, издание на Историс-
киот архив, за неговата смрт пишуваат неговите 
соборци Методија Котевски, Ангеле Михајлов-
ски-Ѓаче, и Јаким Спировски. 
I. . . .Од зградата на Радио — Скопје и Глав-
ната пошта, отпор исто така даваа до длабоко 
во ноќта. Во борбата за овие згради загинаа 
Лазо Јаневски и комесарот на четата Миле Ар-
совски. Поголем дел од Германците од овие 
згради успеаа да се извлечат во текот на ноќ-
та, да го прегазат Вардар и да побегнат... 
II. . . .Во учителската школа, на 12 ноември 
кон 11 часот претпладне, се водеа жестоки бор-
би со опколените Германци. Ние вршевме на-
пад и не можевме веднаш да го заземеме учи 
лиштето. Наидовме на отпор од Германците, 
кои броеја повеќе десетина и беа модерно воо-
ружени со модерно — автоматско оружје. 

Од граѓаните имавме полна поддршка. Тие 
не хранеа, облекуваа и ги носеа ранетите. Во 
еден јуриш пред нас загина Миле Арсовски, 
храбар младинец од Скопје и член на СКОЈ. 
Изрешетан од митралески куршуми го повле-
ковме во блиските куќи. . . 
III. . . . Минавме низ Дебар Маало, слеговме 
во Паркот. Наедваш, долг митралески рафал. 
Германците не открија. Еден вод го опколи учи 
лиштето од правецот од каде допираше непри-
јателскиот оган, а ние продолживме напред кон 
гимназијата. Се разви борба која за неколку 
минути скапо не чинеше. Падна Миле Главур-
дата. Дебармалецот... 

— Напред другари, удрете по тие кучиња, 
зошто јас веќе не можам — рече тој и вечно се 
раздели од в а с . . . 

Неговите родители знаат и четврта верзија 
за неговото загинување, а од општествената за-
едница имаат два мали спомена. Месната заед-
ница во Железничката колонија го носи него-
вото име и за него примаат 13 нови динари ме-
сечно! 

Љупчо АРСОВСКИ 



ШТО 
ГОРИ? 

Bo пробниот број на нашиот весник, во написот 
„интеграција гаранција за успех", во еден дел 
изразив меѓу другото сомневање кон реализаци-
јата на филмот „Републиката во пламен". He сле-
дејќи никаква тенденциозна инерција констати-
рам дека сомнезањата според мене се обисти-
нија. Кои беа тие?: Првото сомневање беше во 
квалитетот на сценариото, второто во авторот и 
третото во согласноста на советот во проширен 
состав, на продуцентот „Вардар филм", да го 
одобри таквото сценарио за снимање. Co ова не 
сакам да негирам воопшто создавање на филм 
за легендарната Крушевска република, кој ќе 
ја овековечи. Сакам да ја негирам заблудата 
дека таа историска вредност е доволно импре-
сивен национален и историски параван за да се 
направи медиокритетски филм, кој не му ко-
ристи туку го деградира и обезвреднува. Co фил-
мот „Републиката во пламен" овака реализиран, 
најголемата страница од националната историја 
е на свој начин прокоцкана на полето на фил-
мот, со изгубени шанси да добие, снажен и не-
заборавен белег. He ќе пројде долго време кога 
ќе се почувствува потреба да се направи нова 
вистинска вредна верзија како рехабилитација 
за првата. 
Советската кинематографија чекаше половина 
век да „узрее" за својот најепохален филм „Вој-
на и мир". Ако „Крушовската Република" пре-
тендираше да е наша „Војна и мир" тогаш по 
аналогија секако требаше да се почека, да се 
учи и подготвува за да се круниса големиот ис-
ториски момент со големо филмско дело. Да не 
бегаме далеку, југословенската кинематографија 
дури пред две години се осети спремна да го 
сними грандиозниот потфат „Неретва". Како би 
стоеле работите ако наивно би се реализирал 
истиот одма по ослободувањето? Во случајот со 
македонскиот филм следи дека најдобро ќе биде 
ако се чекаше погодниот миг и вистинската го-
товност. Мене веќе раката пишувајќи и устата 
зборувајќи, ме болат од тврдењето и повтору-
вањето дека нашите автори треба постепено да 
се здобиваат со знаење, а да не се прават ме-
галомански чекори. Илузијата и суетноста де-
ка некој е спремен за големо филмско Дело, 
прво него а потоа на националната култура, ќе 
им одат на штета. Ако некој навистина не е 
спремен, а тоа е секако случај со режисерот 
Љубиша Георгиевски тогаш е почесно и поис-
крено и заслужно за респектирање ако се чека 
на вистински осознаената спремност. Најнапред 
во врска со него и со неговиот филм треба да 
расчистиме со извесни заблуди кои можат да 
заслепат дел од гледачите. Љ. Георгиевски е пред 
се театарски режисер чии успеси во тој медиум 
не се гаранција за успех и на филмот. Него-
виот „првенец „Планината на гневот" откри за 
жал, дека тој пребрзал со филмската режија a 
во случајот со „Републиката во пламен" не от-
крива наивен потек и заблуда за сопствените 
сили. Неговиот филм пред се и исклучиво оти-
дов да го гледам како филмско остварување. 
Секоја историска величина има афирмација и 
полн погодок во вистински вредно (за својот 
медиум) уметничко дело. Георгиевски не напра-
вил добар филм. По се изгледа дека за него 
доволно импресивно делувале фактите дека 
филмот е посветен на епохален историски на-
стан и дека е тоа најголем патфат до сега во 
нашата Република. Целата таа компезност од 
која многу се очекуваше не се реализира во 
оној интензитет со кој беше најавувана, 

КОНКРЕТНО ЗА ФИЛМОТ 

Веќе реков дека сценариото е слабо. Но најна-
пред треба да напоменам дека било неопходно 
должината на филмот да била поголема од стан-
дарната. Ова го велам бидејќи добив впечаток 
дека режисерот се нашол во цајтнот уфрлајќи 
во својот филм од се по малку од она што на-
учил. Co тоа дошол во ситуација на недорече-
ност. Во врска со сценариото најдобра илустра-
ција за него е дијалогот кој премногу театрално 
беше интерпретиран. Театралност беше очиглед-
но во глумата така што на моменти се добиваше 
впечаток на снимен театар бидејќи скоро сите 
глумци глумат со еден сценски манир кој е уоч-
лив на филмот ако не претрпи соодветна рафи-
нираност. Дека Георгиевски е театарски а не 
филмски режисер се илустрира во неговото ин-
систирање на стелизираниот мизан сцен не во-
дејќи сметка за филмскиот ритам во кадарот и 
меѓу кадровите. Неговиот филм е од жанрот на 
историските спектакли полни со акционост и ди-
намика. Тоа не успеал да го транспонира на 
ефектен филмски начин бидејќи камерата и 
монтажните зафати во најдинамичните моменти 
се премногу инертни и академски пластични. Во 
своето интервју за „Нова Македонија" Георгиев-
ски со импонираност ја прифаќа констатацијата 
дека е стилист во методот на обработување на 
филмската тема. Познато е дека стелизацијата 
и метафоричноста се најделикатни потфати кон 
кои приоѓаат само изразити и префинети мај-
стори на филмот кои узреале и се осетиле спрем-
ни за овој доста суптилен филмски израз. Во 
случајот на Љубиша Георгиевски стилизацијата 
во првиот филм е делимично во новиот е инди-
скретно што зборува за префорсираност и диле-
тантизам. Најкомпомитивни деталји во филмот 
се драстичните копирања на веќе виденото, из-
весните вестерн зафати а ла: фрлање од коњ 
на коњ и потоа бокс меч, погодување на капа 
во битката, силување и други се толку инфан-
тилни што вистинскиот филмски сладокусец ги 
доживува како горчливи пилули. Режисерот Ге-
оргиевски оди дури толку далеку што во споме 
натото интервју го присвојува и со гордост го 
истакнува својот „изум" за метаформата со ко-
њот. Може би намерно или не знае дека за не 
гова несреќа истиот тој потек во исти околности 
со сличен историски контекст и токму во фи-
налето на својот филм „Вива Запата", го иско-
ристил Елија Казан уште пред десетина години 
Вака иако не е претходно ново во прашање само 
за себе ,е досадно по втор пат да ја експлоатира 
метафората со коњот која беше наскоро ист 
начин користена во „Планината на гневог". Ми-
слам дека е подобро да се признае копирањето 
и епигонството отколку тврдоглаво и некоректно 
да се присвојува туѓото, обидувајќи се да се за-
лажува себе си и другите. Георгиевски е непра 
веден и кон извесни режисери, конкретно изја-
вувајќи дека македонската историја била при-
кажувана „со салонска ноншалантност а ла Ж. 
Митровиќ". Заради корекција и информација са-
миот Георгиевски учел од учениците на Ж. Мит-
ровиќ и дека „МИС СТОН" иако снимен пред 
десетина години за него е само пример како 
треба да се прави филм. Во резиме на досега 
кажано би заклучил: Љ. Георгиевски не треба 
да се занесува со статусот анфан терибал во ма-
кедонската кинематографија, а понајмалку на 
месје во поглед на нејзиното салонство, бидејќи 
тоа се коси со тоа што го покажа како и со из-
борот на глумици од калибарот на О. Вучо (во 
првиот, што е приказна за себе) и Ирена Просен 
и Ј. Жигон во вториов филм. Потоа, пожелно 
е да биде поконселвентен во изјавите кои вари-
раат меѓу тоа дека филмот „Републиката во пла-
мен" повеќето го снимал за примамливиот хо-
норар од околу 7,000,000 динари, отколку со 
уметнички претензии и меѓу хипокритското и 
контрадикторно залажување дека направил филм 
со европски стандарди. Фактот дека тој е пред-
виден како режисер за новиот епохален филм-
ски спектакл за цар Самоил, е загрижувачки. 
Треба да се размисли дали во таков мал интер-
вал наскоро ни е потребен нов голем потфат и 
дали со истиот режисер? За „Републиката во пла-
мен" се потрошени повеке од 300.000,000 с. дин. 
а Самоил сигурно барем како се планира ќе би-
дат потребни скоро двојно повеќе. Дали и тој 
филм ќе биде спектакл само на зборови? И дали 
во тој случај нема да се потврди поговорката. 
„брза кучка слепи кучиња раѓа". 
П. С. не треба да се прифати сечие удирање 
в гради и здраво за готово. Може секој да крева 
врева и да изјавува дека создава нешто вредно 
но најчесто создаденото покажува колку е тоа 
точно и прав вистински ангажман лишен од лич-
ни интереси а колку дволичност и кокетирање. 

Благоја Куновски — Доре 

GO UP 
» Н А П Р Е Д У В А Њ Е 

-

Сценарио за аматерски филм. 
Асфалтен пат во рекреативниот центар Ca-

рај. Од левата и десната страна од патот, на 
секои педесет метри има кошнички за отпадо-
ци. По патот се приближуваат кон камерата две 
девојки и две момчиња. Пијат сок со сламки 
од тетрапак. Весели, безгрижни. Камерата си 
игра. 

Соковите се испиени. Забележуваат дека на 
неколку метри од нив има кошничка за отпа-
доци. Се упатуваат кон неа. Доаѓаат до неа, ја 
заобиколуваат и со свечени движења ги фрлаат 
тотрапак кутиите во кошничката. 

Во моментот кога кутиите паѓаат во кошнич-
ката, нов кадар: сепија или колор, — воен ор-
кестар во свечени униформи. Младичите и де-
војките се изненадени. Блех музиката свири до 
крајот на филмот. , 

Младите . одеднаш се наоѓаат на зелениот 
тревиик. Кон нив се приближува човек облечен 
во фрак, закитен со многу ордени. Покрај не-
го оди една девојка која на кадифено јастуче 
носи четири ордени. Човекот прави свечени 
движења. Камерата се шета меѓу човекот, де-
војката и „четворката". 

Човекот доаѓа пред „четворката". Младичите 
и девојките се во права линија. Од нивните ли-
ца исчезнува изненадувањето и тие се однесу-
ваат како херои во момент на примање ордени. 
Човекот им ги закачува ордените. Атмосферата 
е многу свечена и помпезна. Човекот и девој-
ката застануваат крај „четворката". Се свири 
химна. Тие стојат мирно со погледи свртени ко-
со кон небото. Камерата се шета. „Четворката", 
јасиките крај патот, човекот, девојката, блех му-
зиката 

Покрај автомобил (по можност опел темна 
боја) стои човекот со фракот. На автомобилот 
пароли: „Да живеат", „Браво наши". Автомоби-
лот е искитен со цвеќе. Човекот во фракот ја 
отвора задната врата. „Четворката" влегува во 
автомобилот. Се слуша силен аплауз. Швенк на 
камерата по групата луѓе што стојат покрај па-
тот. Некои од нив мафтаат со државни знамен-
ца. Некои фрлаат цвеќе. Двајца носат транспа-
рент: „Напред во комунизам". Четворката маф-
га со рацете. Движењата им се протокуларни. 
Автомобилот поаѓа. Публиката ракоплеска и 
пее. Автомобилот се губи во далечината. Блех 
музиката свири. 

По истиот пат чекори друга четворка. Пи-
јат тетрапак сокови. Се приближуваат до кош-
ничка за отпадоци. Ги фрлаат кутиите. Започ-
нува блех музика. Од зелениот тревник кон нив 
се приближува првата „четворка" во фракови. 
Покрај првата четворка чекори девојката со ка-
дифено перниче на кое има четири ордени. 

Владимир ШОПОВ 



ДА ЖИВЕЕ 5 МАЈ 
-ДЕНОТ НА ЉУБИША 

ГЕОРГИЕВСКИ 
Bo основа разговорот со Љубиша Георгиев-

ски, е неоснован, затоа и не се одржа. Доколку 
го објавиме, тоа ќе биде наша грешка. А греш-
ките се плаќаат. Некои и по 7 милиони. 

„Клапа еден, кадар втори, пази, се снима!" 

1. Иронија. Републиката во пламен, а парите 
во вода. 

- Капна нешто и во нашите џепови. 

2. Изгореа 300 милиони. Зар не можевте да по-
трошите повеќе? 

- Прашањето е точно. 
3. Ќe ви стигнат ли два душека да го сместите 

во нив хонорарот од филмот? 

— Употребувам само јоги душек. На нив поле-
сно се спие. 

4. „Планината на гневот" е вашиот прв самосто 
ен филм, „Републиката во пламен" — после-
ден (да се надеваме). 

— Јас сум безнадежен случај. 

5. Според статистиката, на секој 8 човек му 
одите на нерви. 

— Дали вашите нозе се толку цврсти? 
— Ако не нозете, цврст ми е грбот. 
6. Дали секој има право да прави филм? 

— Под услов да не прави глупости. 
7. Вие сте исклучок? 

— Реков дека имам добар приклучок. 
8. Во „Планината на гневот" употребивте еден 

коњ, во „Републиката" друг, уште колку има 
во вашиот фијат 850. 

— Толку + 1. 
9. Одговорот е на место, а Вие? 

— Се капам во солзите на моите обожавателки. 

10. Од сите легии најцрна е привилегијата. 
— Полагам авторско право на таа легија. 

11. Ќe се обидете да го оживеете цар Самоил. 

— Of course! 

12. Of lele! 
— И за тоа има лек. 
13. Вељко Булаиќ ќе ви помага. . . 

— Нека се подучува човекот. 
14. Ќe ги потрошите сите пари што лежат 

во нашата филмска каса за „Цар Самоил", 
Ќe се појавите ли пак на телевизија за да 

речете дека младите кадри се запоставени. 

— Без друго. Младите треба да се стимулираат. 
Еве, јас сум например млад. 

15. Младост-лудост 

— He ве разбирам. 
Знаев дека ќе ме прочитате. 

П. С. Офелио, оди во манастир или барем 

врати се во театар. 

Смрт на фавшзмот 

слобода ва авторот 

ТИХОМИР ИЛИЕВСКИ 



КОЈ КЕ ПОБЕДИ НА ПОП 
МАРАТОНОТ ЈАС ЗНАМ, А В И Е ? 

Веројатно веќе сте планирале да присуству-
вате на финалната вечер на Првиот Поп мара-
тон кој е одржан во Скопје. Ако сакате да се 
убедите деска Скопје сепак е н у л а во спо-
редба со Сараево .Загреб и Белград по квали-
тетот на своите групи, тогаш секако дојдете. 
Уште во минатиот број ви реков дека Скопје 
обилува со „леви" состави, затоа дојдете и уве-
рете се дека сум во право. Ако продолжам да 
ве поканувам на овој начин ќе помислите дека 
имам нешто против организаторите. Напротив, 
јас од моја страна им честитам! Ако ништо дру-
го, тие барем им овозможија на некои состави 
јавно да го прикажат својот „квалитет". Како и 
да било овој ПОП МАРАТОН искристализира 
две работи: 1, дека многу состави ако сакаат не-
што да постигнат треба многу да работат и 2. 
дека составите „Армен и Безимени" и донекаде 
„Џудо" покажаа дека отпакнуваат од останатите. 
Кога се осврнав на скопската поп сцена напо-
менав дека за мене се најквалитетни „Безиме-
ни". He ќе биде на одмет тоа уште еднаш да гo 
напоменам. Оние кои ги слушаа „Безимени" на 
16 овој месец во Работнички дом сигурно се се-
ќаваа на нивната изведба на мелодиите: 
„HЕLP" — во нов, модереи аранжман, „CRIM-
SON AND GLOVER и „GAMES PEOPLE PLAY''. 
Ако не сте ги чуле овие мелодии во изведба на 
„Безимени" тогаш навистина вреди да прису-
ствувате на финалната вечер на поп маратонот. 
Групата „Џудо" на маратонот се појави зајак-
ната. Co внесувањето органа во составот тие до-
бија во квалитет, тоа е сигурно, но јас би им 
препорачал ако веќе решиле да се одвојат од 
„левите" дека треба да најдат своја сопствена 
„боја" која највеќе им одговара. Јас би им пре-
порачал нешто: да се определат за соул. Мислам 
дека соулот е вечен, потоа „Џудо" ги има Са-
шо, Крцко и Љубиша. (Сашо е добар за соул 
пеач, Крцко свири бас-гитара перфектно а Љу-
биша слично соло гитара). Значи ако сакаат 
„Џудо" може да стане просечен соул бенд, се-
како ако вметнат и барем два дувачи (труба и 
сакс). 

По насловот веројатно наслутувате дека го 
знам победникот на Поп маратонот. Секој кој го 
прател маратонот може да заклучи дека. „Без-
имени" се најдобри. ЗАТОА БИ ТРЕБАЛО ТИЕ 
И ДА ПОБЕДАТ. (Секому според способностите, 
зар не?) Ако тие не го добијат заслуженото прво 
место, тогаш некој од зад сцена ја режирал ра-
ботата. Пред неколку недели кружеа гласови 
дека се е „наместено" во полза на „Необични" 
па ако тие победат тогаш се ќе биде јасно. 

По мојот минатонеделен напис за скопската 
поп сцена примив повеќе забелешки. Некои ми 
забележуваат дека сум ги оштетил „БИС-БЕЗ". 
Јас не знам како тоа сум ги оштетил. Оние кои 
повнимателно го читале написот сигурно се се-
ќаваат дека единствено што ценам од „Бис-Без" 
е Коце. Па кој друг и вреди од таму? Второ јас 
за „Бис-Без" како група неможам да зборувам 
кога тие во Скопје јавно не настапиле скоро це-
ла година. Кружат гласови дека тие набавиле 
нова спрема од Германија и дека наскоро ќе ги 
слушнеме во проширен состав. Дури тогаш ќе 
можам да зборувам за нивните квалитети како 
група. Инаку од стара слава не се живее. 

Да се разделиме од Скопје и да ви ги сооо-
штам моите 

БЕЛГРАДСКИ ИМПРЕСИИ 
Неодамна претстојував во Белград и за жал 

не можев да се состанам ни со Нешковиќ, ни со 
Милован Илиќ — Минимакс. Но затоа мe вооду-
шевија следниве работи: 

1. Во Белград може да се набават секакви 
плочи, се разбира ако имате пари за тоа. По-
себно богат избор има во продавницата на 
„МЛАДИНСКА КНИГА". Затоа ако одите во Бел-
град понесете доволно пари за да купите плочи 
по ваш вкус. 

2. Дансинг салата на Домот на младината ка-
де настапуваа „ЏЕНТЛЕМЕНИ" — Ех кога 
Скопје ќе има таков дом и таков состав. 

и 3. гардеробата на младите белграѓани 
ШТО ИМА НОВО 
По минатонеделната диета се чувствувам 

должен овој пат да ви понудам повеке вести од 
сите страни на светот. 

Да почнеме од Германија. Таму личност иа 
сезоната е секако Бари Рајан. Само така може 
да се објасни фактот дека Бари Рајан е единстве-
ниот пеач кој со два свои хита (..Eloi ѕе" и „Lo-
ve is love") ce наоѓа меѓу првите во „Music 
box''-от на „Bravo". 

Koгa сме веќе кај топ листата на „Bravo" то-
гаш да ви кажам дека од странците добро се 
котираат Донован. Лулу и Карел Гот. 

Во Франција во офанзива се домашните поп 
ѕвезди. Имено од дванаесетте први на топ лис-
тата само двајца се странци. Тоа се Мери Хоп-
кин и Давид Александар Винтер. Во последно 
време во Франција и порасна популарноста на 
Џињола Чинквети. Па и ред е некој италијански 
хит да се пробие во Франција, кога се знае кол-
ку француски успеваат во Италија. 

Америка е земја во која промените се многу 
чести. Заради тоа Tommy James & Shondells за 
последниве два месеци издадоа два сингла. Пр-
виот — ..Crimson and Clover" откако се „истро-
ши" во.Америка прејде во Европа, каде што ста-
на голем хит. Но, за Томи секако најважна е 
Америка. Затоа тој го издаде и вториот сингл 
„Sweet Sherry Wine" на кој му претстои и добар 
успех и во Европа. (Се што ќе успее во Америка 
добива виза за европските топ листи — тоа е 
барем јасно). 

Од Англија многу има новости за денес. 
Боб Дилан по двегодишна пауза издаде 

сингл. Тоа е мелодијата „Threw it all away" од 
неговиот последен албум „NashvilIe skyline" за 
кој веќе ви зборував. И како и секој Диланов 
сингл и овој веднаш ќе го освои врвот на топ 
листите во Англија. 

* Ролинг Стоунси ќе осниваат фирма аналог-
на на „Арр1е". Таа ќе се вика „PEAR". Се пла-
нира тесна соработка на овие две фирми со цел 
што повеќе таленти да бидат откриени. 

Една радосна вест од Лондон. Ерик Клап-
тон, Џинџер Бекер, Стиви Винвуд кои веќе добро 
ги знаеме заедно со Рик Греч, кој меѓу другото 
свири и електрична виолина, ја оформија гру-
пата „Blind vfaith". Дали оваа група ќе ги над-
мине „Cream", тоа се прашуваат многумина. Ед-
но е сигурио: Ерик Клаптон и Џинџср Бскер по-
јачани со Стиви Винвуд мора да дадат нешто 
добро. 

Том Џонс повторпо е меѓу нас, овој пат со 
синглот „Сакајме оваа ноќ". Стариот добар Том! 

За денес ми се, чини доста. Довидување до 
идниот број. 

Исо Руси 



BРЕМЕСКА 

ПОЛИТИЧКА 
ПРОГНОЗА 

направена врз основа податоците 
од минатата година. 

Во летните месеци ќе биде топло, особено 
во ј у н и. Времето ќе биде ц р в е н о , а ис-
ТОТО се очекува и од нас. Извесните наобла-
чувања и грмотевици од гope се од кратко-
трајна природа и локален карактер. Ќe ду-
ваат силни ветрови кои ќе создадат услови 
за едрење и едриличарство во кое што, во 
повластена -положба ќе бидат оние со празни 
глави. Крајниот ефект ќе биде тој што сите 
ние ќе бидеме оддувани л е в о. И ако нема 
да врне многу, се очекуваат обилни падну-
вања. По патиштата ќе има лизгавици на 
кое нешто возачите на луксузните автомо-
били крајно се опоменуваат и им се препо-
рачува внимателност во иитерес на личната 
безбедност. На поединци и групи им се сове-
тува поретко отворање на устата бидејќи е 
познато дека течностите (се мисли на она 
во главата) на високи температури полесно 
испаруваат. Се предвидуваат движења на 
помладите маои кои нема да бидат од турис-
тичко значенње. Феријални попусти нема да 
има. Исто така, во врска со пред малку за 
кажаното, се очекува испробување на некои 
нови противпожарни средства а истото се 
однесува и на некои производи за исклучи-
во рачна употреба од тврда варена гума. Фа-
бриките за стакло за излози ќе го зголемат 
своето производство. а асфалтирањето на 
улиците дотогаш ќе биде завршено. Опту-
жувањата за постоење на реакција кај по-
младите маси ќе паднат во надојдените води 
затоа што е познато дека реакцијата постои 
само тогаш кога постои акција (трет основен 
закон на механиката). Дождот од ветувања 
кои нема да бидат исполнети, кој тогаш ќе 
ги зафати нашите краеви и средини ќе на-
несе големи штети затоа што системот на ка-
нализација и одвод ни е добро решен па се 
ќе биде однесено. Потресите поради ерозив 
ност на почвите како последица на невре-
мето ќе оштетат голем број приватпи и јав-
ни објекти, згради, вили, домови, канцеларии 
и фотељи. Сите трансплантации на идеи во 
овој месец нема да успеат. Обидотт за веш-
тачко поделување на придвижените маси на 
физички и интелектуален дел, масите ќе го 
отфрлат затоа што имуната вакцина ја при-

мија лани. Се очекува закажување на некои 
посети и разговори од голема важност. По-
барувачката на филмски ленти и мастило 
за новинарски пера ќе порасне, а должината 
на вестите на радио и тв-двевникот ќе се 
зголеми. И некои други полиња ќе родат со 
плод, а не само сексуалното. 

И на крајот една долгорочна прогноза: 
по ј у н и ќе настапи сончево и убаво вре-
ме без никакви колебања, со изедначеност 
на температурите, ветрот од социјалистички 
правец ќе дува напред. Климата ќе биде по-
годна за развивање на успесите, а опште-
ствените приноси ќе бидат високо развиени. 

Напомена: исполнувањето на оваа вре-
менско-политичка прогноза зависи од многу 
фактори. но ние сме сепак најважни. 

КОГА ВИЕ ГО ТУПИТЕ, НИЕ 
МОРАМЕ ДА БИДЕМЕ ОС-
ТРИ! НЕКОИ ИМААТ СТИ-
ПЕНДИЈА ЗА БЕНЗИН, ДРУ-

ГИ ПРОДАВААТ БЕНЗИН ЗА 
ДА СТУДИРААТ. ЖИВОТ 
Е ЕДЕН, ФАКУЛТЕТИ ИМА 
ПОВЕКЕ! АКО ВИ СМЕТА 
ПУШЕЊЕТО ПРИ РАБОТАТА, 
ОСТАВЕТЕ ЈА РАБОТАТА. 
ДОСТА НАГРАДИ, АЈДЕ МА-
ЛКУ НАГРБ! И НАД ПО-
ПОТ ИМА ПОП-ПОПАДИЈАТА. 
МУДРЕЦОТ И 0Н0Ј ДРУГИ-
ОТ ГИ ДЕЛИ САМО ЕДНА 
ГОВОРНА МАНА. * ЗАД Д0-
БРИОТ КОЊ ПРАШИНА СЕ 
ДИГА. HE Е ДОБАР, AМA 
Е КОЊ. * СИРОМАШТИЈО, 
КОЛКУ СИ БОГАТА ВО 
ТВОИТЕ ФОРМИ! 

0, совест 
моја влегла 
водо и 
во ушите 
ТВОИ 

Co оглед на тоа дека сме дефицитарни со со 
веста, а суфицитарни со поети, (на секој граѓа 
нин му одат на нерви барем по два поети) ре 
шив да ги соберам поетите на збир, за да вне-
сат меѓу заспаните совести малку немир. 

Во оваа ера на реформи 
кога многу ставови 
ги менуваат своите форми, 
да ја реформираме и совеста на човекот 
или официјално да ја расформираме. 

Да ги сочуваме барем последните 
остатоци на совеста, да ги монтираме 
и како музејски експонат 
да им ги прикажуваме на младите генерации. 
Ако веќе не можеме да најдеме 
ниту една комплетна совест. 

He се обидувајте да најдете 
никакви трагм ва совеста 
таму каде што се манипулира 
со коли, викенд-куќарки и 
приватни месечеви кратери 

Совеста е минато време 
од глаголот 
„брат за брат, сирење за долари" 

Чекам два дена пред плоштадот на падна 
тите совести. 
Да имаше некоја здрава, ќе наминеше досега. 

Веројатно останала кај 
луѓето мали, 
па конечно, нека имаат и тие 
свои идеали. 

П. С. Затоа што бев отворен, ме затворија. 
Сега ќе се обидам да влезам внатре, веројатно 
ќе ме исфрлат надвор. 

Тихомир ИЛИЕВСКИ 

А. Димитров 



М И Р О С Л А В Ш И М Е К И Ј У Р Ж И Г Р О С М А Н 

MOИTE ДОЖИВУВАЊА 
OД ДЕТСТВОТО 
Кога бев дете, не спаѓав во оние најподвижни-
те. Многу тешко трчав со моите рамни нозе, a 
плус тоа, ми беше многу тешко од мојот голем 
мсв да гледам каде газам. Фигурата нависти-
на ми беше приличко кршлива, но затоа пак 
за пропорции не стануваше ни збор. На при-
мер, за гаќи мене ми требаше толку материјал, 
колку што на моите другари им требаше за пал 
то, а мојата капа со своите димензии потсету-
ваше на кратерот на Етна. Иако природата си 
поиграла и створила чуда на мене со кои јас 
се разликував од другите деца, не можам да 
речам дека во колективот не ме сакаа. Мом-
чињата и девојките си играа со мене; јас дури 
бев главен херој во детските игри. Случајно си 
спомнувам на најсаканата игра на нашиот 
клас, што ја игравме и по неколку пати днев-
но и во која јас бев централна личност. Беше 
тоа познатата игра „Претепаното момче". Во 
училиштето бев толку популарен, што учени-
ците од повисоките класови ме земаа на заем 
за оваа игра. И учителите многу ме сакаа. Про 
фесорот по биологија ме избра за свој љуби-
мец и често ме употребуваше како учебно по-
магало. И денес си спомнувам на тоа како спо-
ред мене извонредно го опиша нилскиот коњ. 
Само учителот по фискултура ме мразеше. He 
можеше да заборави дека го скршив разбојот 
и ги истргнав круговите со-се таванот, кога ме 
качи на нив со помош на дигалка. Исто така 
ми префрлаше што го нагазив медигинбалот и 
го набив длабоко во подот. Но, јас сепак се о -
бидував да одржам добри односи со фискул-
турникот, да му докажам дека сум спортист. 
Затоа се пријавив за зимувањето што го орга-
низира училиштето. Учителот не беше многу 
одушевен, дури и ми се довери, дека плани-
ните се полни со опасности, но јас не се отка-
жав. Стрико ми дрводелецот, израмни два сто-
летни даба за скии, а од две млади дрвца на-
прави стапови. Само, гојзерици не можев да 
најдам. Број 56 некако не можеше да се најде 
таа година. Но, пак ми помогна стрико ми. Ми 
направи дрвени чевли со ремчиња, така што 
во понеделникот изутрина бев на станица со 
комплетна спрема. My се јавив на професорот 
и го прашав каде можам да го сместм мојот 
сандак со јадење. Учителот поцрвене и ме од-
несе во ресторанот каде што се обиде да ме 
напие со мастика. Кога остана без пари, пла-
чејќи ме молеше да останам дома. My реков 
дека сакам да ојакнам на чист воздух. Фис-
културникот викаше дека како Голијат треба 
да одам в музеј, а не на скијање. Потоа ми на-

реди да си се грижам самиот за себе си и да 
одам 30 минути зад групата. Потоа заде од па-
рите што беа собрани од учениците за пат, ме 
проколна и се напи самиот. Отидов со санда-
кот на перонот. Шефот на станицата се оби-
дуваше со некакво железо да ме истурка од 
станицата, но јас го дувнав, и самиот не знам 
каде. Седев сам во преполнетото купе. Локо-
мотивата се напрегна, но возот ни да мрдне. 
„Имаме малку пареа", — рече некој. „Виновен 
е оној дебелиов", — шепотеа другите и пока-
жуваа кон моето купе. „Не задржувај ме, море 
сало", рече една дама, „брзаме". He се мрднав. 
Бев навикнат на слични навреди. Еднаш, кога 
со родителите тргнавме на излет со автобус и 
завршивме под првиот мост, излетниците се о-
бидоа да ја фрлат вината на мене и ми дофр-
лаа најлоши имиња. Возот наеднаш тргна и 
ние се возевме. He најбрзо, но тоа сепак беше 
движење. Трите локомотиви работеа со сите 
сили и набрзо бевме во планините. 
Планините беа прекрасни. Само ме изненаду-
ваше што снегот толку се лизгаше. Толку често 
бев на земја, што не се исплатуваше да стану-
вам. Но, сепак се истакнав со нешто. На изле-
тот по сртот, на којшто само со максимален на-
пор го држев темпото на соучениците и се вле-
чев со своите дапчиња кои патеката ја мену-
ваа во солиден кањон, над нас се одрони огро-
мен пласт снег. „Дојде крајот", викаше фис-
културникот „дебелиот одрони лавина!" Тоа 
ме навреди. Ги потпрев нозете на една пенуш-
ка и и го свртев задникот на катастрофата. 
Почувствував (скокотлив) удар. За миг ги от-
ворив очите. Соучениците стоеја собрани око-
лу мене, а учителот ми ги бакнуваше рацете. 
„Држиш лавина, момче!" — „Знам," реков, и 
ќе ја држам се до пролет, за да ве спасам. 
Оправдајте ме на училиште и донесете ми го 
јадењето од сандакот". Во април лавината ко-
нечно се стопи. Co оправдание од Горската 
служба која потврдуваше дека шест недели 
држев лавина, се вратив во училиштето. Дру-
гарот директор со целиот наставнички колеги-
ум направи полукруг и скоро успеа да ме пре-
грне. Потоа излезе претседателот на класот и 
објави дека ме примиле во пионери. Поставиј, 
скеле и ми ја врзаа шамијата (сошиена од два 
чаршава.) А кога соучениците ме викнаа да ја 
играме нашата најсакана игра, мојата среќа 
немаше граници, Сепак, најтрогателен момент 
настана кога влезе фискултурникот. Ми при-
стапи, ја избриша солзата и со скршен глас 
ми шепна: „Дојди да вежбаме, слабичок!" 



Отсатен глас 
Ax, далечна земјо моја! 
Сино небо, река од седеф, 
во тебе снага оставив 
и душата моја со неа. 
Среќен да си ти, што ќе ја видиш! 

Ах, шуми дружељубиви! 
Сенки и музика! Моќна 
сенко, ти ја распалуваш мојата носталгија! 
Песни на гранките! 

Среќен да си ти, што ќе ја видиш! 

Ах, кат мој, уништен сон 
Од кој не остана ништо! 
Речете ми сал дека од урнатините 
ќе се кренат нови огништа. 

Среќен да си ти, што ќе ја видиш! 

Ах, тие зелени брегови 
каде старите приземаа снага! 
Ми велат дека дрвениот покрив 
оддамна го голтнал оган 

Среќен да си ти, што ќе ја видиш! 

Ах, љубов моја недофатлива 
го чекаш повратокот мој! 
Велат, страдањата 
ги заснежиле твоите црни коси. 

Среќен да си ти, што ќе ја видиш 
Патнику, но ти не ја љубиш.. . 
Среќен да си ти, што ќе ја видиш 
Но тебе никој) не те очекува! 

РАФАЕЛ АЛБЕРТО АРИЕТА 

СЕ 

На што мислиш? 
— На ништо. 

Да се мисли на ништо! 
— Нектар 

на привилигираните. 
Свет што се затвора 
во душевен молк. 

(нешто што никогаш не доаѓа . . . 
нешто што веќе е тука 
нешто што не ќе биде . . . ) 

На што мислиш? 
— На ништо. 

Песна на една 
жена 

Ц Р Н Е Ч Н А Н А Р О Д Н А П Е С Н А 

Слепец на 
патот стоеше 

Слепец на патот стоеше и плачеше 
Слепец на патот стоеше и плачеше 
Плачеше „Господе, смилувај се на мене?" 
Слепец на патот стоеше и плачеше. 

Низ плач молеше да прогледа пак 
Низ плач молеше да прогледа пак 

Плачеше „Господе, смилувај се на мене!' 
Слепец на патот стоеше и плачеше. 

„Ќе се вратам, ќе се вратам штом ме повикаш", 
Ми рече мојата љубов. 
Замина, 
„Ни земјата ни морињата 
не ќе го сопрат гласот твој. 
И еве, од далечни земји 
без да го повикам се врати. 
До мене е; го викам . . . 
He го слуша мојот глас. 

Во спокојство ва градквата 
поточе тмвко шумоли. 
Мирот е толку кристалво чист 
што н шумолекето се губи. 
Во спокојство ва градввата 
ве шумолн само поточе. 
Ткшввата е толку мокаа, 
што вк моето срце ве се слуша. 

Утринско 
с о н ц е 

Утринско сонце 
празник на зимата. 
По патот од злато 
чекори слепец. 
Белина е неговата зеница, белина. 
Неговите нозе трпат 
Рацете негови висат како суви гранки. 
До мојот прозорец, тука, 
сопре слепецот егар. 
— Пеј ми, пеј ми 
поете непознат. 

Сонце на пешаците 
светлина на јадните . . . 

Три сестри бевме. Првата рече: 
„Љубовта со првата ѕвезда ќе стаса . . . ' 
Но смрт дојде и не остави без неа. 

Останавме две сестри. Ми рече: 
ќе дојде смртта, ќе самуваш с е с т р о . . . " 
Но, љубов дојде по неа. 

Јас посакав и викнав: „Љубов или смрт. 
Љубов или смрт сакам". 
И чекам с е у ш т е . . . 

(Превод и препев 
Илинка Петрушевска и 
Владиммр Шопов) 

ЗА ПРВПАТ НА 
МАКЕДОНСКИ 
ЛИТЕРАТУРЕН 
ЗБОР 

По златниот плочннк" 
замкнува слепецот стар, 
Утрввско сомце 
Радост во зимата. 



ПРАВИЛО 
ЗА ИГРАЊЕ 
ЏАМЛИИ 

„Фокус" ви го претставува најомилениотспорт на скопските младинци 
Очекувајќи да се изгради ветениот младински 

дом, и ветените младински сврталишта, младите 
скопјани се наоѓаат на разни начини кога е во 
прашање слободното време. Најновиот спорт. 
кој добива општемладински размери е стар по 
потекло. Веројатно и нашите татковци се сеќа-
ваат на играта со стаклените топчиња - т. е. 
џамлии. Овде ви ги донесуваме правилата на 
оваа игра, за да не се мачите да ги правите са-

мите. 
За оваа игра ви е потребен добар и рамен те-
рен(например пред кафеаната Кермес). Димен-
зиите на игралиштето ги имате на нашиот цртеж 

ПРАВИЛА 
1. Џамлии може да игра секој човек од 7 до 
77 години под услов да има раце и џамлии. 

2. Се игра во одреден простор, со утврдени ди-
мемзии. Најпрвин се фрла на линија. Оној што 
е прв на линијата, прв се уфрлува во просторот 
и има право прв да игра. Ова не важи единстве-
но во случај -во текот на фрлањето ако некој 
од линија, погоди нечија џамлија. со што авто-
матски станува прв. 
3. Играта се игра до истребување. Истребен е 
секој, кој е удрен, од страна на играч кој има 
дупка. Дупка има секој играч кој со џамлијата 
влегол во неа. 
4. Ако противникот се удри, а притоа немате 
дупка, тој останува во игра додека не добиете 
дупка 
5. По секој удар на противникот а и по доби-

вањето на дупката имате право на повторен 
удар. 

Има уште полно други правила, по тие не се толку важни. Џамлиите ги играат аматери и 

професионалци. Аматерите играат без пари за 
забава, додека професионалците играат во на-
тура ( во џамлии) или во пари. Секоја тура се 
плаќа по 10 стари динари. Победниког ги доби-
ва сите пари. Професионално може да се игра 

парови т. е. со ортаци. 
РЕЧНИК НА ИЗРАЗИ 
РЕНТУ — Право да се исчисти патот до џам-
лијата на противникот 
ТУРЈАН - Право да се стрела одозгора. 
РЕНТУ-ТУРЈАН — горните права одеднаш и 
двете. 
ТЕПКА — погодок одозгора, при кој џамлијата 
на противникот редовно се крши. 
ТАКСЕМААШ - архаичен џамлиски израз. Се 
употребува во време кога се играло во неогра-
ничен простор. Тој значи мавај од каде си за-
течен. 
СЕ ВАДАМ — право да се стрела од почисто 
или порамно место. 
ТЕ ИМАМ — Погодок на противникот, без да 
се има дупка. 

Се надеваме дека овие мали правила и изрази 
ќе ви помогнат и вие да станете поклоник на 
оваа приземна игра. Внимавајте само на тоа да 
играте аматерски. бидејќи сеуште не постои 
Професионална Џамлиска Федерација. која би 
ги чувала интересите на професионалните џам-
лиџии. Но како сме нме напредни, наскоро ќе 

го има и тоа чудо. 


