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Во историски корелации, јубилеите постојат 
како моменти во кои минатото, повеќе од било 
кога станува сегашност и ни се наметнува како 
искуство и како пример. 

Борбата на нашите татковци ние никогаш не 
можеме да ја заборавиме. Но таа борба, секо-
гаш кога се сеќаваме на неа, ни дава волја да 
ја продолжиме, да ја оплемениме уште повеќе. 
И да се бориме како и нашите татковци, за 
социјализам, очовечен, за демократија, за про-
грес. 

Тоа е нашата цел. Тоа е и целта на нашите 
татковци. 

Извадоците од дискусијата која беше одржа-
на во просторите на Градската конференција 
на СМ, и на која земаа збор досегашните прет-
седатели на младинската организација на Ско-
пје, сметаме дека се најдобриот придонес, што 
можеме да го дадеме во моментов, кон просла-
вата на 13 ноември, и предстојната прослава 
на 25-годишнината на Младинската организа-
ција на Скопје. 

Ков крајот на септември 1944 година од Вра-
новци преку Козјак, преку Скопска Црна Гора 
дојдов во Скопје по директива на Покраинскиот 
комитет на СКОЈ и како член на Првиот обла-
сен комитет на СКОЈ за Скопската област вле-
гов во градот за да ја воспоставам одново рабо-
тата на Скоевската организација и да одржувам 
врски со (покраинскиот комитет што се наоѓаше 
во Врановци. Ова се наметна поради фактот 
што по капитулацијата на Бугарија се што беше 
организирано во Скопје отиде во партизани, а 
престоеше и непосредно ослободување на градот 
поради што требаше да се подготват внатреш-
ните сили во Скопје во текот на октомври во по-
веќе работни колективи формиравме скоевски 
организации како на пример: во Тутуновиот 
комбинат, во болницата. Беше формиран и ме-
сен комитет на СКОЈ. Во Месниот комитет беа 
шест членови, а јас бев раководител. Како ос-
новна задача во работата поставивме: собирање 
и испраќање материјали и оружје во партизани 
пред се кај партизаните во Китка и Скопска 
Црна Гора, испраќање на младинци во нашите 
единици, прибирање на податоци за германските 
сили и за другите непријатели, потоа уфрлува-
ње на летоци, оние материјали што ги добивав-
ме од Главниот штаб и од другите организации 
меѓу кој имаше печатено и на германски јазик. 
Имавме задача да се грижиме и за сместување 
на (ранетите борци и болни партизани кои што 
доаѓаа од Китка или од Црна Гора. 

Иако работевме доста претпазливо на 10 — 
15 дена пред ослободувањето на градот веќе се 
работеше полу илегално. 

Комитетот се ангажира и за формирање на 
мали ударни диверзантски групи и вршеше под-
готовки за непосредно ангажирање на силите во 
градот при пристигањето на нашите единици за 
неговото ослободување. 

Еве некои од (позабележителните акции. Фаб-
риката за цигари работеше за германците и бе-
ше под нивна непосредна контрола. Меѓутоа 
бевме така организирани што половина од про-
изводството одеше за германците а половина 
за партизаните. 

За дваесет дена организацијата на СКОЈ се 
зголеми на 80 членови. Беа опфатени млади лу-
ѓе. Во тие услови сепак организиравме и еден 
тридневен курс со 7 — 8 предавања на кој се 
зборуваше за улогата и задачите на СКОЈ. Пре-
давачи беа Крсте Марковски и јас. 

Секојдневно од Скопје во тоа време одеа ма-
ли конвои кон единиците на Сковска Црна Гора. 
Се носеше храна, облека и санитетски материјал. 

Тогаш се вршеше и мобилизација. Во Љубан-
ци се печатеа позиви за способните за војска и 
скоевците ги носеа во (градот до адресираните 
личности. 

Вредно е да се спомне дека во овој период 
беше опфатена и циганската Младина. Таа ак-
тивно беше ангажирана во растурање на летоци 
отпечатени на германски јазик, на железничката 
станица, на војните колони. Германците во еден 
момент тоа го открија и извршија големи ре-
пресалии. 

Курирската врска постојано се одржуваше. 
Секојдневно ммавме курирска врска по два-пати 
со Китка и другото подрачје. На 11 ноември од-



носно ноќта на 10 спроти 11 ноември со подато-
ци за распоредот на германските сили, за нив-
ното утврдување, како и за состојбата на мини-
рани објекти, го запознав Штабот на дивизијата 
во Количани. Н а 12 уследи нападот. Овие извеш-
таи беа изготвени врз основа на податоците на 
ударните групи. Нашите ударни групи собраа 
драгоцени податоци за поставеноста, утврденос-
та на германските сили за минирањето на об-
јектите. 

После ослободувањето на 15 односно 16 но-
ември се формира нов Градски комитет на СКОЈ 
во кој влегоа: Санда Писевска, Васка порано ме-
дицинска сестра и уште четворица други дру-
гари. Јас бев раководител ва комитетот. Јас 
заедно со Сандра Писевска и Васка бевме и чле-
нови на Првиот месен комитет на партија чии 
што секретар беше Боге Кузмановски. Комите-
тот е формиран во куќата на брат му на Љупчо 
Арсов во присуство на Нико Вучковиќ и Љупчо 
Арсов. 

П о ослободувањето прва и главна задача на 
скоевската организација беше: да обезбеди про-
стории за сите организации што дојдоа од горе, 
за Централниот комитет, за Покраинскиот ко-
митет. 

Понатаму бевме ангажирани во опфаќањето 
на младината што не беше опфатена во едини-
ците, да ја вклучиме во единиците за да ја про-
должат борбата. 

Трето се пристапи кон формирање на работ-
ни младински единици. Во нив членуваа мла-
динци од 14 — 15 годишна возраст. Тие добија 
задача да работат на расчистување на железнич-
ката станица, на Пералиштето на хромна руда 
во Ѓорче Петров, потоа се формираа бригади за 
сечење на дрва во месноста „Рамно", беа орга-
низирани 7 — 8 бригади кои отидоа да собира-
ат пченка во Војводина. Одзивот кај младинците 
и интересирањето беше многу големо. 

Во овој период се вршеа и подготовки за ор-
ганизирање на Н О М С . Н О М С во Скопје е фор-
миран во салата на Метропол во 1944 година. 
Не се спомнувам за точниот датум. Тоа беше 
на 10 — 15 дена по ослободувањето. Во „Нова 
Македонија" е отпечатен извештајот за форми-
рањето. 

БОШКО СТАНКОВСКИ: 
„ . . . Евоцирајќи спомени мислам дека ќе 

треба да внимаваме грубо речено, колку мак-
симално да го надминеме субјективизмот уште 
повеќе глорификацијата на тогашните настани 
или можеби на поинаков начин формулирано 
тоа прашање, афирмирајки ги тогашните херои 
да ги бараме денешните херои, зошто барем за 
мене јасно е дека секоја фаза на нашиот разви 
ток или поточно речено секоја фаза на разви-
токот на социјалистичката револуција не би би-
ла тоа, ако заедно со борбите за континуитет 
не создава простор за нови вреднувања, за но-
во приоѓање на хероизмот во дадената етапа 
на општествениот развиток... 

. . . В о тие денови непосредно по конститу-
ирањето на органите на СКОЈ односно на 
Н О М С во Скопје беше нужно да се најде вис-
тинска содржина на работата. Но би сакал да 

кажам дека напоредно со првите работни ак-
ции, каде ќе треба посебно да се подвлечат 
акциите за сечење дрва кои навистина ќе останат 
како сведоштво за се што беше готовност да се 
даде од тие млади луѓе и во состојби ненормал-
ни толку атмосферски толку и во други услови 
да појдат и да останат во Равно и да дадат 
придонес за обновата односно за обезбедување 
на огревно дрво на - населението . . . 

. . . Тогаш се поставуваше проблем како да 
се неутрализира интересот бидејќи објективно 
и како квантум не можеше да го задоволиме 
овој интерес, не можеше да ги опфатиме сите 
што сакаат да појдат на овие работни акции . . . " 

МИЛЕ ТОДОРОВСКИ: 
„ . . . Сакам да истакнам овде неколку рабо-

ти. Ангажирањето на младината во работните 
колективи посебно доаѓаше до израз во оства-
рувањето на производствените планови. Мла-
дината се јавуваше како носител на активноста 
за реализирањето на зацртаните планови. Во таа 
насока, во тоа време, беа организирани и мла-
дински бригади во работните колективи што 
беа носители на системот на натпревари. Тогаш 
се реализираше и зголемуваше производството 
преку систем на натпревари. Имавме натпре-
вари меѓу бригади составени од младинци вна-
тре во работните колективи . . . 

. . . Секој од комитетите беше задолжен за 
одреден број младински активи, кои постојано 
ги посетуваше. Во тоа време беше донесен и 
законот за експерименталното работничко са-
моуправување во работните колективи. Млади-
ната се вклучи преку системот на натпревари, 
преку остварувањето на плановите, конкретните 
планови на колективите, да ја презентира це-
лата предност на почетниот експеримент на са-
моуправувањето пред да биде донесен зако-
н о т . . . 

. . . Тогаш навистина не можеше да се зами-
сли да не се соберат младинци, да не се одр-
жи предавањето, да не се одржи конферен-
цијата. Ако се случеше некогаш тоа веднаш бе-
ше предмет за дискусија на целосно ангажира-
ње зошто пропаднала таа конференција, тоа 
предавање.. . Во тоа време младината се со-
бираше. И што е најважно состаноците поч-
нуваа точно во закажаното време. . . 

ДАНЧО НЕТКОВ: 
Во 1949 година дојдов за претседател на 

Градскиот комитет на младина. Тогаш се вр-
шеше спојување на СКОЈ со младината, но се-
уште имаше и комитет на СКОЈ и Градски од-
бор на младината... Во Скопје имаше четири 
реонски комитети. Во нив интензивно се рабо-
теше на припојување на СКОЈ кон младината. 
Требаше да се објасни тој акт. Имаше реаги-
рања, зошто доаѓа до вакво спојување . . . 

. . . Овој период се карактеризираше и со по-
знатите напади врз нашата земја и нејзиното ра-

ководство врз целиот наш народ што е резул-
тат на Резолуцијата на Информбирото. Млади-
ната беше со партијата. Немавме пример млад 
човек да се искаже за Резолуцијата. Младите 
низ практични акции, низ секојдневнн ангажи-
рања за поголемо производство, за подобро у-
чење, на дело ги одбиваа сите клевети. Мла-
динците беа и носители на разјаснувачката ра-
бота. Ако некаде имаше некој обид од поедин-
ци, предимно како резултат на неупатеност мла-
динците беа ангажирани во разјаснувањето, а 
по потреба и во раскринкувањето на некои 
л у ѓ е . . . 

ТИХО ЦВЕТКОВСКИ: 
. . . Мојата генерација беше последната воена 

генерација. Целата гарнитура почнувајќи од о-
дењето на другарот Бошко, Стипе, Ангеле што 
беше во Градскиот комитет замина на одредени 
функции во државниот и општествениот апа-
рат. Ние тогаш вклучивме другари кои беа или 
ученици или непосредни производители. Ние 
гогаш засилено работевме врз издигањето на 
овие раководни кадри. . . 

. . . Јас сакам да кажам нешто за тој конти-
нуитет во доаѓањето на кадри. Имавме одличен 
континуитет на оспособување на раководни кад-
ри и на нивната замена.. . 

. . . Ние имавме формирано во Скопје во се-
кое училиште работна бригада, имавме работ-
нички и селски работни бригади. Беше навис-
тина свечено и спектакуларно одржувано испра-
ќањето и дочекувањето од акција. Посебно им-
пресионираше марширањето на младинците по 
улиците на градот пред одењето и но пристиг-
нувањето од акција. . . 

. . . Неколку збора би кажал за организира-
њето на културно-забавниот живот. Верувајте 
дека во она време секое попладне, сабота и не-
дела навечер, кога ќе прошетавме низ градот 
насекаде слушавме музика насекаде можевме да 
појдеме на игранки. Тогаш се собираше млади-
ната. Тогаш младината играше. Танцуваше, не 
губеше време. . . 

БОРЧЕ АТАНАСОВСКИ 

. . . Во еден период ние чувствувавме потреба 
дека треба да се менува нешто во нашата ор-
ганизациона поставеност. Но не бевме во со-
стојба што и како тоа да го поставиме. Тоа 
не ни беше наполно јасно. Во секој случај една 
карактеристика за тој период е дека тој интерес 
на човекот за делување во овие политички орга-
низации стагнираше но се трансформираше во 
нешто друго. Тогаш веќе почна п о д о б р о да се 
организира доброволно активноста на марк-
систичките и дебатните клубови. Овие посебно 
беа активни во училиштата каде што се обра-
ботуваа посебни теми без една одредена про-
грама. . . 

. . . Во тоа време беа испратени барања да се 
обноват младинските работни акции, да поч-
нат пак да се одржуваат. Како резултат на тоа 
во 1956 година почнаа пак републичките работ-
ни акции. Најголеми тогаш беа: работните ак-



ции кај Асамати, кај Пелагонија и патот на 
Кожув. Покрај овие имавме и некои локални 
улици како што беше изградбата на улицата 
Партизанска... 

ЗДРАВКА ЈОВКОВСКА: 
. . . В о мое време почна една тешка акција. 

Т е ш к о се боревме за реализацијата на таа акци 
ја. На крајот успеавме. Станува збор за долго 
очекуваниот младински дом. Бев еден од теме-
лоположителите. Пред реорганизацијата рабо-
тите ги затекнав на идејни проекти. И навис-
тина требаше да се изгради еден убав дом. За-
мислата беше многу убава . . . Ние појдовме на 
еден но доста масивен дом. Ако беа четири мо-
жеби еден ќе се спасеше од земјотресот. . . 

ТАШКО ТЕОДОСКЕВСКИ: 
. . . М е ѓ у т о а кога говориме за дилемите, за 

местото и улогата на младината пред овие две 
катастрофи (се мисли на земјотресот и попла-
вата — примедба на уредникот) сметам дека 
е важна да се истакне и приемот на младите 
во Сојузот на комунистите. Овој прием го де-
мантира мислењето и дилемите дека младина-
та од градот е аполитична, дека не е полити-
зирана и слично. Сметам дека настаните од 
1962 и 1963 година со масовното вклучување на 
младината во Сојузот на комунистите, во остра-
нувањето на последиците од земјотресот, так-
вите дилеми што во претходниот период од 
овие теоретски расправи што постоеја прак-
тично беа демантирани. Јас не случајно го пра-
вам ова споредување меѓу 1963 и 1968 година. 
Во условите кога младиот човек нема простор 
и практично да се изрази, каде што предимно 
може да дојде до израз неговиот ентузијазам 
и неговата способност во одредениот период, 
привидно се правеше дека младиот човек е 
повлечен од збиднувањата во градот и опште-
ството... 

РАДЕ ФИЛИПОВСКИ: 
. . . Сојузот на младината посебно беше ан-

гажиран во своето реорганизирање. Во овој 
временски период голем дел од активноста на 
мдадите беше свртен токму кон ова прашање 
што значеше и прилагодување за уште пого-
лемо организирано и поактивно вклучување во 
ошптествените проблеми во нашата земја. Ре-
организацијата во овој период преставуваше 
и значење една сакана основа која во многу 
се разликуваше од дотогашната организациона 
структура на младината, а тоа пред се зна-
чеше одбегнување на шематниот и класични-
те форми на ангажирање на младите. Покрај 
тоа младината беше еден од првите иницијато-
ри и непосредни креатори во воведувањето на 

новиот комунален систем во градот и во Репуб-
ликата. Имавме мошне развиена активност и на 
посебна конференција беше усвена одлуката за 
обединување на организацијата на Сојузот на 
младината која дотогаш во градот беше соста-
вена и на ниво на општините, а постоеше и 
градска организација, односно Градски комитет 
во една градска организација на Сојузот на мла-
дината на Скопје . . . 

КРСТЕ ПАНГОВСКИ: 
Во СКОЈ сум од 1941 годин. Во Првата 

Скопска Мијачка скоевска група членуваа: Кец-
каровски Ристо, Поповски Блаже, јас, Аврам 
Писевски и Круме Контевски. 

Во 1942 година се формира таканаречен Бе-
жански сектор со пет скоевски групи со 30 
скоевци. Во тоа време имавме големо доаѓање 
на луѓето од Западна Македонија која беше 
под Италијанска и Албанска окупација. Во на-
редната година како член на Месниот комитет 
па СКОЈ во Скопје ние имавме над 500 скоев-
ци. Од овие 135 беа во Бежанискиот сектор ка-
де што секретар бев јас. Во секторот на ра-
ботничката младина секретар беше шнајдер-
чето Томе Арсовски, а во секторот на средно-
школската младина секретар беше Лазо, жи-
вееше во Дебар маало. На секторот на дома-
ќинство секретарка беше покојната Вера (же-
наму да Бане Ковач). 

В о Месниот комитет беа: Л а з е Богоев, се -
кретар, Томе Арсовски, Душко од II-та Машка 
гимназија и јас. Сите што водевме сектори бев-
ме членови на Месниот комитет. 

Имавме повеќе акции. Мошне е интересна 
акцијата за Илинден. Бугарите спроти Илинден 
зборуваа дека е уништено партизанското дви-
жење, дека партизаните веќе ги нема, се уни-
штени. Се готвеа за голема прослава, меѓутоа 
ние скоевците ги изненадивме со тоа што на 
Илинден насекаде беа излепени плакати со кои 
се говори за успесите на партизаните и се по-
викува народот за борба против окупаторот. 

Скоевската организација работеше и на ра-
стурање на вестите. Оваа група на скоевците — 
Мијаци беше задолжена за прихваќање и ра-
стурање на техничките материјали и техниката 
и на радио-вестите. Интересно е да се каже 
нешто и за овој материјал. Тој материјал се со-
бираше на едно место а главен дистрибутер 
беше Блаже Панговски. Во тоа време парти-
ската организација имаше провала. Грижата о-
колу растурањето на материјалите ја презеде 
врз себе Мијачката скоевска група која што 
беше најмногубројна. 

Во тоа време доста се работеше на собира-
ње на материјали, исхрана, средства. Тоа беше 
лесно кај нашата група бидеќи имавме доста 
Мијаци дуќанџии. 

Сакам да кажам неколку збора за еден пре-
красен лик на мајка — борец. Се работи за 
Санда Паковска. Во нејзината куќа што беше 
во непосредна близина на Градскиот парк ние 

одржувавме состаноци. Таа со фурка во ра-
це, предеше волна, всушност чуваше стража. Беа 
договорени знаци во случај на опасност. Во 
нејзината куќа се чуваше оружјето, материја-
лот. Оваа старица сеуште е жива и има добиено 
одликување. Состаноци сме одржувале и во ку-
ќата на Блаже Поповски, потоа во една шивач-
ка работилница — наспроти срушената Като-
личка црква, а сме ја користеле и канцелари-
јата на тогашниот адвокат сега професорот 
Цанко Христов во која што работеше Кецкар 
помалиот. 
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Денес е тринаесетти ноември Дваесетипе-
ттиот тринаесети ноември кој го прославуваме 
во слобода, дваесетипеттиот тринаесетти но-
ември на кој се радуваме и се сеќаваме на де-
нот од пред дваесетипет години, кога нашиот 
град, нашето Скопје, по тешки борби беше ос-
лободено од тешките стеги на повеќевековната 
окупација. А како секој јубилеј, и овој наш 
празник носи со себе резултати, постигнувања 
и идни планови. 

В о текот на дваесетипетгодишната изградба, 
секако дека одредено место им припаѓа на мла-
дите — на младата генерација која учествува-
ла, учествува и ќе учествува во изградбата на 
нашиот самоуправен социјализам. За пробле-
мите на младите, нивните желби ,ангажира-
ност и учество во самоуправувањето, зборуваат 
неколку млади луѓе — студенти на Скопскиот 
универзитет. 

„ Ф О К У С " — Какво е Вашето мислење за 
општествената ангажираност на младите? 

Т О Д О Р П А Ш О В С К И , студент: Сметам дека 
младината и младинската организација особе-
но, се наоѓаат во период на криза, со исклу-
чок на студентската младина. Секако дека по-
стојат објективни и субјективни причини за 
ваквата положба. И покрај реорганизацијата 
во Сојузот на младината, со која се ветуваше 
нешто ново и поефикасно, ние не бевме под-
готвени да ја прифатиме целосно реоргани-
зацијата. Порано средношколските младински 

комитети беа носители на активноста на мла-
дината во училиштата. Сега како да се се пове-
ќе зачаурени и пасивизирани и како да чека-
ат поттик за активност од горе — од Град-
ската конференција. Сепак, што се однезува 
до активноста на младите, многу зависи од 
подготвеноста на кадрите за работа во реша-
вањето на проблемите што ги тангираат мла-
дите. Штета е што семинарите се чиста фор-
малност. Сметаме дека се работи за пресвртни-
ца — или самоуправна младина, или зачауре-
ност. 

ФИДАНЧО ТРАЈКОВСКИ, студент: Ако го 
погледаме приливот на младите во СК, може да 
се дојде до извесни согледувања. Големо праша-
ње е дали демократските права дадени на мла-
дите се остваруваат, или остануваат само испи-
шани на хартија. На многумина не им е поз-
нато што всушност значи да се биде член на 
СК, односно се добива впечаток, дека на млади-
те, новопримени членови, единствена желба им 
е да добијат црпена книшка. 

Потоа. избираме органи на самоуправување-
то на Факултетот, без да ги познаваме кандида-
тите и навната општествена ангажираност. Не 
сме информирани за реорганизациите и работа-
та на Деканатот. 

СЛОБОДАНКА ШКАРКОВСКА, студент: Во 
младинската организација има голем број чле-
нови, кои воопшто не работат, или не се анга-
жираат сосема совесно и во доволна мера. 
Членската книшка, членувањето и функцијата 
се главни преокупации на младите. Кога ќе се 
вклучат во одделни форуми, тогаш наеднаш се 
пасивизираат, се изгубуваат, како изборот во 
некое од раководствата на организациите да им 
бил единствена или крајна цел. 

ЗОРАН М А Н Д И Ќ : Сметам дека младите не 
ги запознале своите можности и придонесите 
што можат да ги дадат во општите напори на 
натамошната изградба на нашето општество. 
Еден поголем дел несериозно ги сваќаат рабо-
тите. Не се запознати со програмата и целите 
на младинската организација, па и на Сојузот 
на комунисгите. И доколку има желба да биде 
член на СК, тоа е заради сопствена афирмација 
и извесни привилегии, ако како член на Соју-
зот на комунистите може да ги реализира. При-
мањето во СК на сегашниов начин не е адекват-
но на основните цели на Сојузот во однос на 
идејните насоки на младите луѓе и не е начин 
за нивно општествено ангажирање, бидејќи не 
дава можности за темелно провлекување на ос-
новните квалитети на кандидатите. 

„ФОКУС": Веќе живееме дваесетипетгодини 
во слободен град. Дали младите го нашле сво-
ето место во сестраниот развиток на градот? 
но, тогаш сме неблагодарни. Сепак за нас мош-
не е сторено, иако можеби почесто тоа е нешто 
индиректно. Убеден сум дека во секој град се 
работи за младите. Се градат младински домо-
ви, рекреативни центри, се помага во нивната 
ориентација во општествениот живот и сл. 

Ф И Д А Н Ч О Т Р А Ј К О В С К И : Во мојот град 
(Штип), на иницијатива на младите беа покре-
нати низа акции, како на пример: акцијата за 
изградба на паркови и други зелени површини 
во градот и околината. Меѓутоа, критиката де-
ка за нас младите ништо не се прави е во це-
лост неточна, па спрема тоа и неоправдана. 
Ние секогаш треба да бидеме иницијатори на 
разни акции и барања. 

С Л О Б О Д А Н К А Ш К А Р К О В С К А : Иако мла-
дите имаат многу барања, малку од нив се ре-
ализираат, а повеќето остануваат само барања 
и желби. Во Охрид беше поставено барање за 
изградба на младински дом. Меѓутоа. заради 
финансиски тешкотии и други причинин, бара-
њето не беше реализирано. Младите луѓе мал-
ку се вклучени во оние форуми, каде што се 
одлучува за изградба на разни објекти, кои 
толку многумина им се потребни. Нам ни ос-
тануваат само корзото, кафеаните и други ви-
дови квази — забавни „институции". 

„ Ф О К У С " : Што мислите за односите меѓу 
старата и младата генерација? 

ТОДОР П А Ш О В С К И : Тоа е многу диску-
табилно прашање. Размислувам како тие се 
чувствувале кога биле на наши години и ка-
ков бил нивниот однос кон постарата генера-
ција. Сигурно сличен (критички) како кон де-
нешнава млада генерација. Иако како да не-
маат доверба кон нас, сепак сега како да го ме-
нуваат своето М И С Л Е Њ Е И однос кон нас. Сме-
там дека самите ние направивме - придоне-
суваме за создавањето на таквата доверба во 
нашите способности, во нашите квалитети. Тоа 
го постигнуваме со труд, со резултати. Меѓутоа, 
оправдана е критиката на постарите во однос 
на разни девијации кај младите. 

Ф И Д А Н Ч О Т Р А Ј А Н О В С К И : Сметам дека 
постарите генерации мислаат на нас младите. 
Конкретно ќе го земам за пример законот за 
ублажување на проблемот на безработноста. Би 
го спомнал и Законот за заделжително прима-
ње приправници во работните организации во 
стопанството и вонстопанските - дејнооти. К а ј 
нас голем број млади луѓе се во ситуација да 
не се во состојба да создаваат, да помагаат и 
на општеството и на домашните. И тоа ги ма-
чи. Верувам дека Заемот доста ќе помогне за 
ублажувањето на овој ,во сегашниов момент, 
најактуелен проблем. 

Ш К А Р К О В С К А С Л О Б О Д А Н К А : Односот 
меѓу младата и старата генерација — би рекле, 
не е така мазен и сјаен, како што на некои. им 
се чини. Секој млад кога претендира н а нешто 
свое лично, несвојствено на постарите, се суди 
со нивните идеи и застарени сваќања 

З О Р А Н М А Н Д И Ќ : Сметам дека и едните и 
другите се во право. Старите упорно ги држат 
своите позиции и не се задлабочуваат да ги 
разберат младите, па затоа се загрижени за ид-
нината на денешново општество. А наспроти 
нив, сметаат дека треба кон нив да се има по-
голема доверба и повеќе да се ангажираат. 

Што се однесува на нашето последно пра-
шање за тоа дали е обезбедено нешто на мла-
дите во самоуправните демократски процеси, 
дали за тоа место треба да се изборат и какво 
е нивното сваќање за учеството ,на младите во 
самоуправувањето, сите учесници во разгово-
рот беа еднодушни во тоа дека местото на мла-
дата генерација во самоуправните органи е 
обезбедено и дека има голем број млади луѓе 
во органи. Но сепак, сметаат дека младите тре-
ба да се борат за таквите места со својата ак-
тивност во политичкиот и општествениот жи-
вот во сите негови области, и тоа масовно, со 
што би се оневозможило бирократизирањето на 
младите, ако тие учествуваат како поединци во 
самоуправните тела. 

Љ У П Ч О А Р С О В С К И 
В А Н Ч О М У Р А Т О В С К И 



Младино на Југославија 
Виетнамскиот народ и младината веќе долго 

години водат надчовечка борба, невидена по хе-

ројството, решителноста и вољата да се победи 

агресорот и одбрани слободата, да се оствари 

независен и единствен Виетнам, да му се овоз-

можи на виетнамскиот народ правото сам да го 

одредува правецот на својот ошптествен разви-

ток. 

Борбата на виетнамскиот народ е инспира-
ција и симбол на борбата на сите народи за 
слобода, независност и суверенитет, а против 
мешањето и притисоците, против колонијалното 
и империјалистичкото угнетување. 

Во пожарот на војната која му е наметната, 
виетнамскиот народ и младината со решител-
ност, доследност и херојска борба за независ-
ност и самостојност, на целиот свет му покажаа 
дека ниедна сила колку и да е јака, не е толку 
моќна да го покори народот решен единствено, 
решително и непоколебливо да го брани своето 
право на слобода. Виетнамскиот народ покажа 
дека малите народи можат да бидат големи. Со 
тоа го задолжи човештвото и стекна доверба на 
сите слободољубиви, мирољубиви и прогресивни 
народи на светот. 

Во фазата кога народите на Виетнам се нао-
ѓаат пред конечна победа, тие ја очекуваат нај-
широката подршка, солидарноста и помошта на 
сите народи од светот и југословенските народи 
и младината кои и самите ја осетиле тежината 
на борбата за слобода, незавионост и правед-
ност. Тие и во иднина ќе бидат тоа. 

Млади на Југославија 
Да му пружиме уште посилна поддршка на 

праведната борба на виетнамскиот народ. Во 
Неделата на солидарноста со борбата на наро-
дот на Виетнам од 15 до 22 ноември, преку ми-
тинзи, манифестации на солидарност и помош, 
акции на доброволно давање на крв, собирање 
материјална помош за Виетнам, прилози на гра-
ѓаните и младината, спортски и културни при-
редби за Виетнам и други активности да го ис-
кажеме својот процес против неправедната војна 
што им е наметната на виетнамскиот народ. 

Да го подржиме апелот на Стокхолмската 
конференција за Виетнам и Светскиот собир на 
младината и студентите за подршка на борбата 
на народот на Виетнам одржан во Хелсинки, во 
кои се бара итно и безусловно повлекување на 
сите америкавски трупи од Виетнам и овозмо-
жување на правото народот на Виетнам сам, без 
мешање од надвор, да решава за својата суд-
бина. Младината на Југославија и во Неделата на солидарноста со народот на Виетнам, како и досега ќе го покаже својот интернационалистич-ки дух и чувство за правда и слобода и ќе пру-жи политичка морална и материјална помош на величествената борба на виетнамскиот народ. Претседателство на СМЈ 

борбениот референ на нимната на ФХО. Неа 
Ја копонирал Хиињ-Мињ Сиенг 
ОСЛОБОДИТЕЛЕН ЈУГ 
На нозе херојски народе од Југот, 
на нозе, победи ги сите бури. 
Ветуваме декз земјата наша ќе ја спасиме, 
ветуваме дека ќе се жртвуваме до крај. 
Напред со мечови и пушки. 
Одзвони часот за нашата земја. 
Сонце се крева сегде 
и ние се заколнуваме дека ќе ја изградиме 

нашата земја 
и да ја направиме посветла и порадосна 

засекогаш. 

Шест правила за војување на 
Виетконг 

Секој може да се бори против 
агресорот; 

И мала единица ИЛИ поединец 
може да се бори против непри-
јотелот, 

Непријателот може да се бие 
на секое место, во секој мо-
мент и во секоја ПРИЛИКА; 

Ако е некој оддучен секој ке нај-
де најпогоден начин за успех во 
борбата; 

Можно е да се бие и победи 
секеја единица на американска-
та војска, а особено во бор-
бата гради в гради: 



Генералното собрание на О О Н едногласно ја 
усвои Декларацијата за ширење на идеалот за 
мир меѓу младината. Во нешто скратена форма 
го предаваме текстот на оваа декларација 

ГЕНЕРЛАНО 
СОБРАНИЕ 
НА ООН 
Потсеќајки дека се во согласност со Повелбата 
на Обединитите Нации, народите ја изразија сво-
јата решеност да ги спасат идните поколенија од 
стравотиите на војната. 
Потсеќајки понатаму, дека Обединетите Нации 
во Повелбата ја потврдиле својата верба и ос-
новните права на човекот, во достоинството на 
човековата личност и во равноправност на луѓе-
то и народите. 
Имајќи го наум дека за време на воените суди-
ри младината била таа која најмногу претрпела 
и дала најголем број жртви. 
Убедини дека младината сака да има безбедна 
иднина и дека мирот, слободата и правдата ме-
ѓу луѓето се главна гаранција за остварување на 
тежненијата кон посреќен живот, 
Уверени дека младата генерација треба да го за-
познае, почитува и развива културното наслед-
ство на својата земја и човештвото како целина. 
Генералното собрание ја прогласува оваа декла-
рација и го прифаќа нејзиниот текст: 

Начело I 

Младите луѓе треба да бидат одгдедани во ду-
хот на мирот, правдата, слободата, взаемното по 
читување и равноправност на сите луѓе и на-
ции, економски н социјален напредок, разоружу-
вање и чување на меѓународниот мир и безбед-
ност. 

Начело II 

Сите средства на воспитување, вклучувајќи го 
особено значајното воспитно влијание на родите-
лите и фамилијата, сите средства на настава и 
информирање што се наменети за младите, тре-
ба да го одгледуваат идеалот на мирот, слобода-
та и меѓународната солидарност, како и сите 
други идеали кои улогата доверена на Обедине-
тите Нации како форма за сочување на мирот, 
сето тоа треба да го негуваат младите луѓе. 

Начело III 

Младите луѓе треба да бидат воспитувани со 
сознанието за достоинство и еднаквост меѓу сите 
луѓе, без разлика на раса, боја на кожа, етничко 

потекло или вера, во духот на почитување на 
освовните права човекови и правото на народот 
на самоопределување. 

Начело IV 

Меѓу младите луѓе од сите народи треба да би-
де поттикнувана меѓусебната размена, патувања, 
туризам, средби, изучување на странски јазици, 
збратимување на градови н универзитети. 

Начело V 

Националните и меѓународните здружувања на 
младите луѓе мораат да ги поттикнуваат за уна-
предувања сите цели на Обединетите Нации, осо 
бено меѓународннот мир и безбедност, пријател-
ските односи меѓу народите кои се засниваат на 
почитување меѓу државите, конечно укинување 
на колонијализмот и расната дискриминација. 

Начело VI 

Еден од основните цели во воспитувањето на 
младите луѓе треба да биде развивањето на си-
те нивни способности и развивањето на личнос-
та со високи морални особености, длабоко при-
врзана кон племенитите идеали за мирот, слобо-
дата, достоинството и ранноправноста меѓу си-
те луѓе. 
М Л А Д И Н А Т А МОРА ДА СТАНЕ СВЕСНА ЗА 
СВОИТЕ ОДГОВОРНОСТИ ВО СВЕТОТ, СО КОЈ 
ЕДЕН ДЕН К Е УПРАВУВА, И ЗАТОА, ТАА МО-
РА ДА Е ВДАХНОВЕНА СО ПОВРЕМЕНИЕТО 
КОН СРЕЌНА И Д Н И Н А Н А ЧОВЕЧАНСТВОТО. 
М Л А Д И Н А Т А МОРА ДА СЕ БОРИ ЗА М И Р ! 



ИСПИТ НА ЗРЕЛОСТА ИЛИ ЗРЕЛОСТ НА ИСПИТОТ 
Едно прашање се повеќе се актуелизира и 

станува се поприсутно во разговорите меѓу уче-
-ниците. Станува збор за начинот на полагање на 
матурата. Имено, познато е дека досега „испи-
тот на зрелоста" се состоеше од писмена рабо-
та по македонски јазик, домашна работа од со-
-одветен предмет, нејзина одбрана и полагање на 
самиот предмет. 

Меѓутоа, сега се повеќе се истакнува, дека 
ваквиот начин на полагање на завршниот ма-
турски испит не задоволува, дека не е баш нај-
добар и дека дивергира од својата функција и 
вистинска смисла. Ваквите констатации се сека-
ко правилни кога ќе се земе предвид дека го-
лем број домашни работи не се самостојни, не 
се дело на самиот ученик, не се израз на не-
говите знаења и квалитети. Затоа се јавуваат 
разни нови предлози и мислења со кои се нас-
тојува да се стори нешто, да се корегира и из-
најде најсоодветно решение. 

И додека се бара по најадекватниот начин 
на полагање на матурата, ги изнесуваме искажу-
вања по ова прашање на повеќе ученици, мату-
ранти и вицематуранти, од гимназијата „ГЕОР-
Г И Д И М И Т Р О В " . 

Горан СТЕФАНОВСКИ: „Јас сум за матур-
ски испит каков што е сега. П о мое мислење 
сегашниот начин има една добра страна: обно-
вување и освежување на знаењата од избраниот 
предмет што е неопходен пред стапување на 
факултет". 

Боро СТОЈКОСКИ: „Воопшто не е потребно 
да се полага завршен матурски испит, зашто чи-
нам самото „довлекување" на ученикот до чет-
врти клас е потврда за неговата зрелост. Спо-
ред тоа и писмената работа како компонента на 
сегашната матура треба да отпадне, зашто 16 
писмени работи изработени во текот на четири-
те години секако сведочат за зрелоста на уче-
никот, за неговиот квантум знаења од предаде-
ниот материјал, за владеењето со литературни-
от јазик итн.„. 

Алјоша С И М Ј А Н О В С К И : „Матурата сфатена 
како „испит на зрелоста", несомнено треба да 
се полага на класичен начин. Повеќе ја сакам 
класичната матура заради тоа што таа е најуба-
ва прилика за пополнување на пропустите во 
знаењето направени во текот на школувањето. 
Со сегашниот начин ученик лесно може да се 
„провлече" и да излезе од гимназија „неком-
плетен". 

Тоа се искажувањата на матурантите. А , еве 
ги искажувањата на вицематурантите: 

Лилјана П О П О В А : „Јас сметам дека завршен 
матурски испит треба да се полага. Би предло-
жила да се прошири сегашнава матура, да се 
„отежни". Само така од гимназијата ќе излегу-
ваат покомплетни личности". 

Мирче СТОЈЧЕВСКИ: „Сегашниот начин на 
полагање на матурата не е најдобра демонстра-
ција на знаењата и квалитетите на ученикот. 
Ако се полага класична матура, тогаш ние не 
би требало да ја полагаме". 

Катица БОРОНИЕВА: „Воопшто да не се по-
лага матура. Сегашниот начин на полагање на 
„испитот на зрелоста" не е вистински испит на 
зрелоста." 

Тоа се искажувањата. Очевидно дека тие се 
различни, дури и спротивни едни со други. Се-
кој од свој аспект му пристапува на ова праша-
ње и го вреднува според свои критериуми. Н о , 
од разговорите со другите ученици, чии иска-
жувања овде не се изнесени, се изведува заклу-
чокот дека доминира мислењето за неполагање 
на завршен „испит на зрелоста". Како и да е, 
оваа учебна година ќе се полага на досегашни-
от начин. Матурските теми во некои гимназии 
веќе се разделени. 

На крајот само да споменеме дека од идна-
та година во СР Србија ќе се полага нова мату-
ра. Во нашата Република засега, за тоа — ни-
што. 

Зоран САВЕСКИ 



Како до ја 
учиме 
национолната 
историја ? 

Политичките прилики последниве неколку 
години на Балканот се такви што, конечно, до-
бивме прилика нашето постоење дефинитивно 
да го „докажеме", за да можат „недоверливите'' 
соседи на исток да имаат мирен политички сон. 
Едноставно, нашите научни работници од Ин-
ститутот за нацианална историја аргументирано 
ја покажаа нашата генеза, нашето историско 
суштествување, — од времето на цар Самуил 

до современите револуционерни движења, кои 
добија своја смисла во здружената борба на ју-
гословенските народи против империјалистички-
те аспирации во изминатата Светска војна. 

Меѓутоа, додека од една страна Институтот 
сериозно работи на публикации кои добиваат 
посебна улога во современите политички прили-
ки на Балканот, нашите издавачки куќи кои се 
задолжени за издавање учебници по национал-
на историја за средните училишта, од година на 
година преведуваат учебници од автори од дру-
гите републики, кои, се разбира, ги подготву-
ваат своите трудови спрема, сепак, различната 
наставна програма. Всушност, незгодата е во тоа 
што оние делови кои се однесуваат на светската 
историја се, помалку или повеќе, идентични во 
сите посебни републички програми, меѓутоа, на-
ционалната историја во различните учебници 
има посебно место, што е, секако, разбирливо 
и сосем природно. 

Ако вака се гледаат работите, нам ни е со-
сем сеедно дали ние ќе ја учиме Историјата на 

-овој или оној народ повеќе од другите, па спо-
ред тоа, единствениот критериум при определу-
вањето на учебниците за Историја би можел да 
биде фактот дека определен учебник односно 
автор има стекнато соодветна репутација. 

Н о , од каде, тогаш, ќе ја учиме сопствената 
историја, онаа историја која нашите источни со-
седи ја негираат или ревидираат? Можеби пу-
бликациите на Националниот Институт за исто-
рија се доволно популарни и пристапни за на-

шите средношколци, но и покрај тоа тие не се 
наоѓаат во домашните библиотеки. Поранешни-
те Дебатни или Историски клубови во училиш-
тата, кои не ретко се занимаваа со прашањата 
на нашата историја, — скоро да не постојат. 

Конечно, сите тие институции се незадолжи-
телни, а нашиот средношколски дух не е прете-
рано наклонет кон тие „незадолжителни" фор-
ми. 

Тогаш, да се вратиме повторно на прашање-
то на учебниците по Историја. 

За нашите ученици во средните училишта 
постојат учебници исклучиво од историчари кои 

не се Македонци. Се разбира, проблемот не е 

во тоа што авторите не се Македонци, туку во 

тоа што тие автори и посветуваат мал дел на 

историјата на нашиот народ, што повеќе личи 

на дополнување на текстот за подобрите учени-

ци, отколку научен пристап кон националната 

егзистенција на Македонците. Секако, во такви-
те учебници и не треба да се бара било што 

за нашата национална култура во минатото, за 
општествените (а не само за политичките) од-
носи и превирања. Еден сумарен преглед, по-
местен во неколку с т р а н и ц и во еден учебник по 
Историја, е премалку за да се добие јасен при-
каз за минатото на еден народ 

Да не се добие впечаток на цинизам, ќе се 
ограничиме само на следнава забелешка: колкав 
ќе беше просторот посветен на Македонската 
историја ,ако нашата Македонија не се наоѓаше 
на Балканот, важно стратегиско место на конти-
нентот и ако аспирациите на големите земји не 
се однесуваа на Македонија? 

Се обидував да ги ограничам моите размис-
лувања на фактите, а за причините за ваквата 
состојба, верувам, ќе зборуваат одговорните. Н о , 
нека ми биде дозволено да ги упатам историча-
рите од нашата Република и издавачите на суш-
тествениот проблем: како да ја учиме нашата 
историја? 

Спасе ЈОВКОВСКИ 

ЛИТЕРАТУРА 
ВО 
ГИМНАЗИИТЕ 

Во гимназиите и стручните училишта од 
втор степен во тек на четири години се изведу-
ва настава од македонски јазик и литература, 
преку која учениците треба да се здобијат со 
знаења за писатели и дела од југословенската 
литература, во прв ред, а делумно и од светска-
та литература. Поимот југословенска литерату-
ра би требало да значи, во наставната програ-
ма да бидат застапени писатели од национал-
ните литератури на сите југословенски народи 
во сооднос, рамномерност и рамноправност. 
Постојната програма по која се работело и се 
работи не може да се пофали со југословенство. 
Од стотина писатели кои се спомнуваат и изу-
чуваат во тек на трИ години, (ВО прва година се 
изучува: теорија на литературата) од словенеч-
ката литература застапени се 6, од хрватската 
10, од црногорската два, од светската 15, од ма-
кедонската 13 писатели, а сите останати се од 
српската литература. Во програмата од српска-
та литература се зело се и што треба и што 
не треба. Застапени се писатели како Ј. Весе-

линовиќ, С. Ранковик, М . Глишиќ, С. Сремац и 
други, чии дела имаат претежно книжевно-исто-
риска вредност. Наместо такви писатели би мо-
жело да се изучуваат писателите од современа-
та светска и македонска литература кои многу 
повеќе ќе придонесат за подобро формирање 
на учениковите погледи. Што е застапено од 
нашата литература во наставните програми на 
другите југословенски народи? Застапени се са-
мо тројца писатели од современата македонска 
литература: Конески, Јаневски и Шопов. Ника-
де ги нема нашите писатели од 19 век и од ста-
рата литература. Како да постоиме како народ 
од вчера. Како да сме дрво без корен. 

Современата македонска литература и нејзи-
ната застапеност во наставната програма е по-
себно прашање. Таа многу малку се презенти-
ра, а за учениците е интересна и блиска до 
нивните сфаќања. Во современата македонска 
литература има над дваесет п и с а т е л и чии дела 
може да се изучуваат во гимназиите, а во про-
грамата има само тројца. Познато е дека во 
последниве дваесетипет години на дел од маке-
донскиот народ му е овозможено да ги разви-
ва своите творечки способности и дека немаме 
богати книжевни остварувања од минатото. Тој 
недостиг може да се надомести со писатели од 
современата литература. Како можеме да збо-
руваме за национална литература и култура 
преку изучување на писатели од други јазични 
подрачја? Литературата е уметност на зборот, 
таа има важна општествена функција, го збога-т ува читателот и со убавото во мајчиниот ја-
зик. Само на делата од националниот јазик уче-
никот може да ја совлада лексиката, фразеоло-

гијата и стилистиката на литературниот јазик. 
Нашите ученици во овој однос поставени се во 

незавидна положба: најчесто читаат дека на 
српскохрватски, а учат македонски јазик и ли-

тература. Кога ќе се направи една анкета за 
книжниот фонд по градските и училишните биб-
лиотеки, ќе се добијат веројатно зачудувачки ре-з ултати. Околу 90% од книжниот фонд е на 
српскохрватски, а само 10% на македонски ја-
зик. К е ги наведам примерите со училилшнте 
библиотеки на гимназијата „Ј. Б. Тито" во која 
од 6.000 книги само 3—4 стотини се на маке-
донски јазик. И гимназијата „ Ѓ . Димитров" во 
која од 10.000 примероци само 500 се на маке-
донски јазик. Од ова може да се заклучи дека 
предметот македонски јазик и литература по-
веќе во своето име е таков, — суштината му е 
поинаква. 

Какви се знаењата што учениците ќе ги по-
несат по свршување на гимназијата за нашата 
литература? Многу сиромашни. Ќе наведам 
еден пример. Пред две години на натпреварот 
„Младите во науката и уметноста", организиран 
од Градската конференција на младината, има-
ше предвидено натпревар за творештвото на 
С. Јаневски. Од шест скопски гимназии не беше 
пријавен ниту еден ученик. Примеров покажува 

дека и предвидените три писатели во програма-
та не се изучуваат како што треба. Ова не е слу 

чајно. Сите македонски писатели според про-
грамата- се изучуваат на последно место во хро-
нолошки ред, а тоа е крајот на учебната годи-
на кога интензитетот во работата опаѓа. И во 
овој однос, нешто треба да се измени во про-
грамата. 

Н . Исакова 
професор по литература 



ЖИЛ 
НИК 
И 
НИЕ 

Филмската младина приреди проекција на фил-
мовите „Липањска гибања" и „Рани трудови", а 
потоа разговор со нивниот автор, Желимир Жил-
ник. Се надевавме дека ваква проекција ќе има 
и публика која навистина ја интересира делото и 
личноста на Жилник. Публика имаше многу. Н о , 
еден голем дел се однесуваше крајно невоспита-
но, безобразно и нетолерантно. Уште еден сиг-
нал за примитивниот малограѓански вкус на мла 
дите луѓе кој е секојдневно нагризуван од сите 
врсти шунд и кич. 

Жилник и неговите филмови се судрија со инер-
цијата на масата. Тоа личеше на онаа секвенца 

ОД „Рани трудови" во која селаните ги тепаат во 

калта младите романтични јунаци на филмот 
кои дошле со желба да ги просветат, да им,по-
могнат, да ги направат свесни за нивната ситу-
ација, да ги истргнат од инерцијата. . . И не ус-
певаат! 

П Р А З Н И К Н А Ш У Н Д О Т 

На 8 октомври 1967 година убиен е Ч е Гевара. 
И како да сакаше да ја „одбележи" херојската 
смрт на овој РЕВОЛУЦИОНЕР, Н И П „Вјесник" 
од Загреб издаде С Т Р И П кој го „обработува" жи 
вотот на Ч е Гевара. Н е треба да објасниме како 
изгледа тоа „обработување". 
Само се прашуваме дали некој ќе го праша ди-
ректорот на Н И П „Вјесник", кој е инаку угледен 
јавен н политички работник, дали сака во оваа 
земја да ја пропагира претставата за ЧЕ која ја 
лансира и протура Ц И А ? 
Нека ни е на здравје! 

ЈЕВГЕНИЈ З А М Ј А Т И Н „ Н И Е " , И З Д А Н И Е 
ПРОСВЕТА ОД БЕЛГРАД 

„Денот на едногласието. Утре ќе ја видам онаа 
возбудлива глетка која се повторува од година в 
година, и секој пат на нов начнн: моќна чаша на 
слогата, со стравопочитување дигнати раце. Утре 
е ден на годишниот избор на Добротворот. Утре 
повторно ќе му ги предадеме на Добротворот 
клучовите од непоколебливата тврдина на на-
шата среќа. Се разбира дека тоа не личи на неу-
редените, неорганизирани избори кај древните 
луѓе кога — смешно е да се рече — однапред не 
се знаеле ни резултатите од изборите. Да се гра-
ди држава на непресметани случајности, насле-
по — што може да биде побесмислено од тоа? А 
сепак излегува дека биле потребни векови за да 
да се сфати тоа." 
Негде меѓу 1922 и 1924 година, еден човек кој не 
можел да ја сфати Октомвриската револуција, го 
напишал романот „Ние" . „ Н и е " е политичко-со-
цијална утопија. Визија на едно технократско, 
тоталитарно општество на чие чело стои биро-
кратска диктатура. Во него луѓето се симнати на 
ниво на обични броеви. Замјатин го напишал она 
што го знаеме подоцна за манипулацијата со 
луѓето во фашизмот, сталинизмот и денешна 
Америка. Во ова општество се, па дури н мис-
лите на луѓето се контролирани од семоќните 
Чувари. 
Последната реченица. „Не треба да одолговле-
чувам бидејќи во западните квартови се уште 
владее — хаос, пискот, мрши, животни. За жал, 
голема количина броеви го изневери разумот. 
„Броевите што го изневериле разумот се рево-
луционерни — оние што сакаат да бидат Л У Ѓ Е . 
Н о револуцијата пропаѓа. И излез нема. 

НЕМОЈТЕ ОВА ДА Г О С Ф А Т И Т Е КАКО 
Д О М А Ш Н А З А Д А Ч А 

Би сакале извесен простор да им посветиме на 
„Мајките на инвенцијата". Донесете ни ги или 
пратете ни ги вашите текстови за нивната музи-
ка, за нивните плочи, за н и в . . . 
Преведете ги нивните текстови! 
Однапред благодарни. 

Владимир Милчин 

КАКО МОЈОТ 
ТАТКО ГО 
МИНИРА 
УЧЕЊЕТО 

Јаде жив компир за да добие висока темпе-
ратура. 

Голта апчиња за прочистување за почесто да 
оди в клозет и таму слободно да пуши. 

Секој комарец што ќе го касне му е достат-
на причина да се заклучи в соба закачувајќи на 
врата натпис: ЗАБРАНЕТ ВЛЕЗ — Б О Л Е Н ОД 
МАЛАРИЈА!" 

Меѓу страниците крие слики на голи женски. 
Меѓу редови чита спорт. 
Кога јас не сум дома, ја отвора вратата со 

калауз и бега на фудбалски натпревар. 
Кога е воена вежба, го користи алармот да 

се скрие во кафеана. 
Ги вика пријателите за да не учи сам, потоа 

играат преферанс. 
Фалсификува лекарски оправдувања! 
Го извежбал мојот потпис и под мое име 

сам си пишува извинувања. 
Н а стар некролог пишува Нов датум. 
Има две црни ленти. Додека едната ја носи, 

другата се пере. 
Го зголемил бројот на тетките што треба да 

ги посетува в болница, од една на пет! 
Ги посетува тетките на теткините тетки 
Симулира ишијас. 
Симулира инфаркт. 
Бараше да му купам прирачник за учење 

под хипноза. Сега ме хипнотисува штом ќе го 
потерам да учи. 

Зева слушајќи, слуша зевајќи. 
Му се заканува на професорот дека ќе го 

исфрли од работа, штом ќе стане секретар за 
просвета и култура. 

Ја вади вештачката вилица кога одговара за 
да не разберат што зборува. 

Н а учителката и ветува брак само ако го 
пушти на поправен. 

Н а час пие вино со пипета. 
Раскажува вицеви од стомак. 
За да не учи ноќе, ги краде бушоните. 
Подметнува куршлуси. 
Здравите сијалици ги заменува со прегорени. 
За зимскиот распуст отиде на зимување во 

фрижидер. 
За месец дена ќе стане дедо, а уште не се 

воозбилил! 

РУСОМИР БОГДАНОВСКИ 



БЕЛКИМ 
ТРПЕНИЕ 
Е 
СПАСЕНИЕ 
Неколку години по земјотресот, покрај другото, 
се јави и проблемот на глувците кој со својот 
број веќе застрашувачки делуваат. Така, некој 
странец што тогаш минувал низ градот помис-
лил дека е град на глувците. Но, благодарејќи на 
надлежните и со помош на младинската органи-
зација, (кој вели дека младината кај нас неучес-
твува во решавањето на општествените пробле-
ми?) проблемот беше решен: беше затворен 
единствениот младински клуб, а на младите не 
им остана ништо друго освен да се мрзнат на 
корзото. 

За мудроста и добрата страна на постапкава и 
да не зборуваме, се решија оддеднаш повеќе про 
блеми!?? . . Глувците се сместија во простори-
ите на клубот и веќе со години ги грицкаат те-
мелите на еден Работнички Универзитет. 
Резерватот навистина им е многу добар, имаат 
бифе, фржидерр, парно отоплување, па дури и 
тапети на столовите каде можат да се котат. До 
пред еден месец понекогаш можеа, одвреме — 
навреме да слушаат музика одозгора и тие им 
беа благодарни на дискофилите, кои — како — 
така, два пати неделно се тискаа во една сала 
над нив. Сега во салата, од каде доаѓаше музи-
ката со која глувците музички се издигнуваа, се 
сместува читална, како сега би можеле и култу-
рно да се издигнуваат, а и повеќе за грицкање 
да имаат. П о се изгледа дека на младите не им 
останува ништо друго освен да им се придру-
жат, на другите млади од корзото, во надежите 
и мечтите за младински дом. 
Со ова се реши и втор проблем: сега веќе не тре-
ба да се страхува дека корзото ќе изумре. Ние, 
скопјаните сме за традицијата, а покрај тоа, за-
рем оној или било кој странец не рекол дека, 
заедно со турската чаршија, корзото претставува 
голема и своеврсна атракција. 
Меѓутоа, со затворањето на младинскиот клуб и 
сместувањето на глувците „белким" се најде ре-
шение и на најголемиот проблем — деликвенци-
јата . . . (навистина во последно време неможат 
да се видат навечер глувци како шетаат и кра-
дат). 

Како што се гледа, надлежните кај нас кога ми-
слат, мислено е. Така, скопјани се надеваат де-
ка кога се најде решение на проблемот за збри-
нување на глувците, ќе се стори нешто и за збри-
нување на младите, кои покрај ѓубрето, го сочи-
нуваат најголемиот дел од Скопје . . . Старите 
велат: „трпение е спасение". 
Пред кратко време се слушнаа званични изјави 
како забрзано се изведуваат работите на изград-
бата на младинскиот дом за кој се зборуваше по 
земјотресот кога се кроеше урбанистичкиот план 
на градот. За жал, се виде дека изјавава била 
однапред непроверена, па скопјани сега почнаа 
повеќе да сочувствуваат и ги жалат блиските по 
мака, бањалучани, на кои деновиве како помош 
им е ветен младински објект. 
„Колку пак ли тие ќе чекаат?" — се прашува-
ат и страхуваат скептички настроените скопјани. 
Храбро пријатели! Можеби старите имаат право: 
„трпение е спасение". Можеби така мислат и 
надлежните. 

В. Хаџи — Наумов 

Вест број еден: 
Младите од Скопје ќе им помогнат на своите 
врсници од Бања Лука. Претседателството на Со-
јузот на младината на Скопје донесе одлука за 
помош на разрушената Бања Лука. Секој мла-
динец од средните училишта треба да одвои нај-
малку по еден динар за настраданите граѓани. 
Акцијата е во тек. 
Редакцијата на „Фокус" одлучи хонорарите од 
8 број на овој младински весник да бидат при-
ложени во фондот за обнова на Бања Лука. 

Вест број два: 
Во просториите на Градската Конференција на 
СК Скопје се одржа составок на кој присуству-
ваа: Ќамуран Тахири и Љупчо Арнаудовски 
претседател и секретар на Конференцијата на 
СК Скопје, Борче Наумовски, Др. Ѓеорги Стар-
делов, претседател на Универзитетска конферен-
ција на СК, Претседател и секретарот на Прет-
седателството на Конференцијата на Сојузот (на 
младината на Скопје и членовите на редакцијата 
„Фокус’’. 

Вест број три: 
У Тант, генерален секретар на О О Н , сака да от-
вори меѓународен Универзитет под покровител-
ство на Обединетите Нации. Проектот за фор-
мирање на еден ваков универзитет, како светски 
академски центар во кој би се стекнувале разни 
култури, во кој студентите од разни делови на 
светот би можеле подобро да се разберат, се-
уште е во фаза на идеја. Ваква една светска 
институција ја крие во себе можноста да бидат 
„срушени сите бариери меѓу нациите и култури-
те, сите недоразбирања и доверби меѓу наро-
дите". Како места во кој би се наоѓал овој уни-
верзитет во кулуарите на светската организација 
се предлагаат; Швајцарија или Индија. 

Вест број четири: 
Одржани се изборни конференцни во гимнази-
ите „Јосип Броз Тито" и „Раде Јовчевски — 
Корчагин". На 10. XI. 1969 година и во училиш-
тето за Забари и заботехничари е одржана кон-
ференција на младинската организација. 

Вест број пет: 
Од Заводот за школство на град Скопје ја до-
бивме ова вест: Во учебната 1968/69 година, од 
20.050, повторувале 2554 ученика во средните 
училишта. Тоа е еднакво на три скопски гимна-
зии, Ако се има на ум фактот дека оти секој 
ученнк општеството го чини 130 илјадн динара, 
тогаш цели 332.020.000 државата фрлила во кош 
за одпадоци. За да добиете поконкретна прет-
става да ви кажеме дека се тоа достатни сред-
ства да се изгради едно училиште од помал 
капацитет. 



ВАСИЛ ПУЈОВСКИ 

PANTOLOGYA 
NUOVA 
КОН ЧИТАТЕЛИТЕ 
Драги пријатели, 
прелистувајки ги книгите на некои мои поста-
ри колеги и пријатели, препрочитувајќи по не 
знам кој пат извесни стихови, почувствував де-
ка поаѓајќи од истите може да се дојде до 
извесни малку поинакви претстави, да се стиг-
не до еден поуспешен судир меѓу две паралели: 
времето во кое ги пишувале тие и времето во 
кое, низ познатите настанати ситуации денес се 
наметнуваат малку поинаку, од еден подруг 
агол во кој нема да претставуват само како уба-
ва литература, ами и како извесно забележува-
ње, извесно разоткривање (иако на нешто што е 
веќе одамна познат како такво), предупреду-
вање. 
Да се разбереме. Пародирајќи го она што оста-
нува за секогаш читко, фаќајќи се во несакан 
преграб со немили вистини, немам помисла да 
го уривам она што во дадено време имало сво-
ја големина, светост, туку напротив — да посо-
чи на извесни искривоколчени смерници и па-
токази, отворено согледувани од секого, меѓу-
тоа, којзнае зошто, „незабележани". Дури мо-
жеби ќе е престрого ако кажеме: прикривани, 
премолчувани и уште што ли не слично. 
И друго: забележувајќи ги добронамерно тие 
вистини патоказот е еден, таков и никако по-
инаков: — она што чини, чини и толку, она 
што не чини, не чини и пак толку. Нам ни ос-
танува само да избереме: дали да се удираме 
в гради за она што е навистина големо, пофал-
но и добро или да ја прифатиме битката со 
она што така немило, (а тоа мораме да го при-
занеме) и тоа како ја смалува, до збунување го-
лемата вредност, големина, пофалност, на она 
доброто. 
Правејќи го овој пантологиски избор, што, се 
надевам ќе имаме со што да го одбележуваме 
барем уште во неколку броја, јас се решив, се 
застапив за второто. 
Ваше е дали ќе го прифатите и вие! 

Светлината е тука и треба само да се остави да 
блесне. 
-Од неа може да заблеснат противречности, тоа 
му е јасно на секој автор што влегува во една 
несакана битка. 
Битката е почната и јас стојам зад неа, зафа-
ќајќи се што ќе произлезе од неа, секаква из-
држана полемика, секакво побивање на тукаре-
ченото. 

Ако противаргументите бидат посилни од тука-
реченото, поразот е мој, ако мојата вистина мо-
же да биде спротивставена на поуспешна про-
тиввистина, кусогледоста во дадениот момент на 
раѓањето на дискутабилната пародична песна, 
пак моја. 
А верувајте, тоа ќе ме стори само пресреќен, 
тоа може само да ме радува и да ме бодри! 
Свесно би сакал, верувајте, да биде така! 
Засега толку . . . 

ПРИЈАТЕЛИ 
(М. Беќковиќ) 

Пред бурните години и двајцата голи 
исти болки болуваа исто да ги боли 

Каде да заминеа се иста им друшка 
фишеклија полна посестрима пушка 

Едниот разговорлив Лакте како оган 
другиот Молчаливко ни зборче за поган 

Заедно чекореа во вриеж во борби 
двајцата со главите во еднакви торби 

Се мина и врвот Лактето го качи 
а пак молчаливкото пак мака си мачи 

Уште мисли некој може да го праша 
зошто да не сркаме една иста каша 

И дури првиот се јази од форум на повисок 
форум 

вториот пополнува сред мртвите кворум . . . 

ХИЛДА 
(Г. Ивановски) 

И така тоа девојче го запознав во градот 
Ипсилон Икс 

мислев ученичка е а беше „естрадна" певица 
вистина, морам да признаам што беше мојот 

најголем кикс 
дури разденуваа други со неа, упорно мислев — 

е девица. 

Хилда „заспиваше" и со десетина во една 
ноќна рата 

верувајте, никогаш не можеше повеќе од таа 
ставка 

иако по учинок ја заработуваше „слатката" 
плата, 

мојата малечка Хилдичка, мојата скромна 
девиза и јавка. 

Ја барав насекаде и безмерно, безмерно многу 
ја љубев 

затоа и ја заштедував секогаш од интимите 
порано постојано мамините ќеркички од 

забрзаност така ги губев 

па мислев ако, уште нека е во списокот на 
невините. 

А да знаев само со колкумина во една ноќ 
„прилегнува" 

да знаев однапред од каков ред е и марка 
ќе ги изброеше ѕвездите што ги „стегнува" 
па ќе ја проплачеше секоја десетилјадарка. 

Никогаш не и префрлив што премногу рано од 
мене оди 

мислев — има строги родители па мора на 
време да е дома, 

да знаев само на каква служба тоа време ја 
води 

што ли ќе ш дозлогрдеше јас сеуште не знам на 
мојата мома. 

Мислев девица е а таа б е ш е . . . со печат 
но јас ја љубев без неа ниту траг од сјајот 
да знаев, да знаев колкумина на неа бреме си 

лечат 
не знам кому денес, не ќе му се знаеше ни 

почетокот ниту крајот. 

А кога разбрав што всушност беше и каков јас 
бев лудак 

се ми се заврте в свеста н ниту траг од лутината 
се ми раскажа Хилда, ја слушав збунето и како 

вие не знаете ништо, вие ништо не знаете кај 
беше вината . . . 

Хилда не беше ни она што смисливте, ниту 
девица 

скромно девојче што не сакаше на високите 
службеници да им е утешение, 

Хилда сеуште беше девојче, сеуште чиста, 
најчиста, во душата уште девица 

заради „неодговорност во службата" во рацете 
уште со отказно без право на жалба 

решение 

Ипсилон Икс — октомври 1969 година 



ГЛУВИ КОМАНДИ 
(С. Јаневски) 

Паметот в глава — Ај-де 
каде со уката 
ветер го одвеал Зај-де 
штукна науката. 

Торбата на рамо Рам-нај'с 
торбички немаме 
брчкаме дипломи в џеб Ајс 
па неврат земаме. 

На јуриш! Светот не че-ка 
чека туѓината 
тука немаме простор не-ка 
ај од родината. 

Тишина! В редови бојни 
едни патуваме 
далеку, додека стројни 
други сладуваме. 

Храбреци надвор сите 
свијте ги плеќата 
Друг. Со вас. Гуд. Биен. Бите 
нека ја личи среќата. 

ЈАС И МОЈОТ ПРИЈАТЕЛ 
(А. Шопов) 

Игравме заедно, детството нижеше страници 
читки 

и мислевме секогаш иста судба не чека 
но кога дојде војната дури јас гинев во битки 
тој си пробиваше место во ЦЕ-КА. 
Денес ме срети, погледот уште ме реже 
како ме погдедна јас ќе се сеќавам довек, 
помина „господин", помина „гроф, барон, 

кнеже" 
денес бев за него јас само неписмен човек. 

UNDERGROUND 
НА 
УНДЕРГРОУНД 
НАЧИН 

1) Во оксфорскиот речник под „underground" 
може да се најде: подземје. Скриено, тајно дви-
жење 

2) Underground е АНТИ, ПРОТИВ. Undergro-
und" е дури и против underground 

3) Underground е отпор, демонстрација, опо-
зиција. Отпор против она што е општопризна-
ено, устоличено, утврдено. 

4) Underground е предизвикување Мани-
фестот на футуристите од 1912 година се вика 
„Шлаканипа на општествениот вкус’’ 

МИНАТОТО Е ТЕСНО. АКАДЕМИЈАТА И ПУШКИН СЕ 

понеразрирливи со хиероглифите ќе ѓи от-
фрлиме Пушкин, Достоевски, Толстој и другите, 

и другите од Параходот на Современоста!" 
(Мајаковски, Хлебник, Бурљук, Кручооик) 
5) Underground е слобода слобода слобода 
„Сознанието дека уметноста Н И Ш Т О НЕ 

МОРА И СМЕЕ СЕ немаа да може да го спречи 

никаква уметничка бирократија ниту културна 
политика. 

(од книгата „За потребата од уметноста" од 
Ернст Фишер, австриски теоретичар на марк-
сизмот). 

6) Underground е циничен и ироничен. Уди-
ра и притоа не води сметка за сентиментите. На 
корицата на една П Л О Ч А од „Јефферсон Аирпла 
не’’ се наоѓа колор фотографија на експлози 
јата на атомската бомба над Хирошима. Долу 
пишува: со куртоазија на УСАФ (воздухоплов-
ството на САД). Инаку, плочата се вика „Крува 
на творештвото"! 

7) Underground знае ПРОТИВ што е. а не 
ЗА што е! Тоа е негова карактеристика Ни по-
зитивна, ни негативна, ами Underground! 

„Уметникот нема функција, уметникот всуш-
вост има само една единствена функција да 
раскине со Грдоста „и да го развие духот кој на 
ништо не почива", („Она Ш т о Преостанува Г о 
Утврдуваат Поетите"), додека тешките цокули на 
Војниците и Интелектот, маршираат, преку, 
цветните полиња на потсвеста, додека беззаба-
та уста на Западната цивилизација, бакнува, со 
смрад на идеологии, и крематориум". 

(од манифестот на Новиот американски филм, 
печатен). 

8) Underground е безмислен. Кон снобовите, 
естаблишменот, Underground-от. 

„Ги видов најдобрите умови на својата гене-
рација уништена од беснило, хистерично разго-
литени од глад, како се влечкаат низ црнечки-
те квартови барајки бесна доза, мудреци со л и -
кови како ангели кои чезнеат по небесниот пос-
редник со звезден, динамо во машинеријата на 
ноќта..." 

(Ален Гинзберг) 
9) Underground е политика, уметност, порно-

графија, дрога... Underground е авангарда, де-
монстрација... Underground е се што се прави 
за да се исчисти нешто закоравено! 

10) Underground е блуење. Блуеш за да ги 
натераш другите да блујат! Така се лечиш и ги 
лечиш! 

11) Underground е практичен. За да млад 
Американец ве биде пратен во Виетнам доволно 
е да ја прочита книгата на Тили Купферберг 
„1001 начин ..’’ „Прати и телеграма на регрутната 
комисија и речи им дека на драго срце би раз-
говарал со нив, но дека тој ден си спречен би-
дејќи одиш на антивоени демонстрации. Замо-
ли ги да ти закажат нов состанок и речи им 
дека се надеваш дека тој ден нема да има ни-
какви анти-воени демонстрации " 

12. Underground е симпатија за ѓаволот 
13. Underground може да биде заборавен 

„Платата на чиновникот не смее да биде по-
голема од просекот на плата на добар работ-
ник." 

(Ленин во »Априлските 
тези«) 

14) Underground е забрануван. Во тоа е него-
вата снага. Кога ќе престане да биде забрану-
ван Т О Ј повеке нема да биде Underground 

15) За жал, по правило секој Underground 
набргу се претворува во Конвенција. 

16) За среќа по правило се јавува нов 
Underground 

17) Колку да не се заборави, и Пушкин мо-
же да биде Underground 

„Ова-е одвратен век кога во секоја прилика 
човекот е, тиранин, предавник или затвореник. " 

18) Underground е во нас 
Underground е наш спас! 

Владимир Милчин 



»К0J Е 
КOJ« 
КAJ 
ТАПАНЕ 
РИТЕ 

Минатата недела имав мошне лесна работа 
претставувајќи ви ги десетте најдобри соло гита-
ристи, бидејќи тие на извесен начин повеќе се 
ценат од останатите музичари од страна на пуб-
ликата, и со тоа се мошне популарни (и за нив 
доста се знае.) Секако тоа е резултат на голема-
та улога( кај некои групи дури и единствена) 
на соло гитарата во денешната поп музика. Но 
кај сите групи посебво место завзема звукот на 
тапаните. Вештината на поодделните тапанери е 
чеесто и карактеристика на групата чии членови 
се. Многу млади луѓе се во заблуда кога се зане-
суваат со мислата дека за тапанер е роден секој 
и дека се што треба да се стори за да се биде 
тапанер е да се набави батерија тапани. За тaпa-
нep се потребни предиспозиции многу поголеми 
отколку за било кој инструменталист. Луѓето 
што подолу ќе ви ги претставам се големи тален-
ти со истанчен вкус и слух кои знаат што се мо-
жат да извлечат од својата батерија. Секој од нив 
има свој специфичен стил и воглавно е ориенти-
рaн на еден дел од гарнитурата тапани, кој е нај 
често дуплиран, што не значи дека ги запоставу-
ваат останатите или пак не владеат добро со нив. 
Ќe ви ги претставам без да се ограничувам на 
извесен дел и без да ги рангирам. 

Кеит Мун од „Ху". Кеит е вонредно вклопен 
во звукот на „Ху", затоа можеме да кажеме: 
Кеит без „Ху" и „Ху" без Кеит не претставуваат 
никаков особен квалитет. Неговиот звук е многу 
богат и разновиден, што се должи на неговото 
динамично музицирање. Почнувајки од „Мојата 
генерација" па завршувајки со поп-операта „То-
ми", насекаде се среќавами со константно при-
јатниот, не нападен и восхитувачки стил на Ке-
ит Мун, што дава голем придонес во општиот 
звук на „Ху" во чиј квалитет не треба да се 
сомвеваме. Неговата гарнитура се состои од 2 

бас-тапани, 3 тимпани, 4 „длабоки" тимпани, 1 
добош и 3 чинели! Тој музицира со уживање и 
за свое задоволство. 

Џ И Н Џ Е Р БЕКЕР од „Бланд феит". Почнува 
активно да се занимава со музика „отсек" — та-
пани уште со неполни 12 години. Денес, според 
„Мелоди мајкер", најдобар во својот фах, со сво-
јата појава го насочува вниманието кон себе. 
За неко рекле: „Овој висок, „исушен" Ирец е 
навистина ненадмашен во своите импровизации 
на бас-тапаните и тимпаните". Почнува во „Гра-
хам Бонд Организејшн", типичев џез состав, по-
тоа стапува во „Крим" каде ги постигнува врв-
ните достигања. Во „Блаинд феит" пофторно вос 
хитува и како тапанер и како композитор. Се 
зборува дека сака да се повлече од сцената, мо-
тивирајќи го тоа со потреба за одмор. Неговиот 
звук е главно во рамките на џезот и слоу-блузот. 

М И Ч М И Ч Е Л од „Џими Хендрикс експери-
енс". Млад, но со големо искуство. Дебитира во 
„Бул фејм", група со која настапуваше Џорџи 
Фејм. П о растурањето на оваа група со препора-
ка од Час Чандлер, гитарист на старите „Енимал 
си", доаѓа во „ЏИХ Експериенс", a пo растура-
њето на оваа група за него малку се слуша. 
Неговиот стил има допирни точки со стиловите 
на Кеит Мун и Блинки Дејвисон, но има многу 
свои карактеристики. Неговиот звук затоа е един 
ствен, за тоа зборува и еден оглас во „Мелоди 
мејкер". „Се бара тапанер од тип Мич Мичел! 

Б Л И Н К И ДЕЈВИСОН од „Најс". По растура 
њето ва „Марк Лимен фајв" пред повеќе години 
Б л и н к и се селеше од група во група без да ус-
пее да се вклопи во нив и даде резултати кои се 
адекватни на неговиот талент. Може да се рече 
дека тој успеа да се прилагоди релативно доцна 
и во „Најс", од кога и датира подемот на оваа 
група, чии албуми се денес меѓу најбараните. 

БРАЈАН БЕНЕТ („Шедоуси") и БОБИ Е Л И -
ОТ („Холис") се претставници на бит-тапанерите. 
Брајан пред да дојде во „Шедоуси" настапувал 
со разни џез групи, дури издал и соло албум. He 
говите соло делници се извонредно динамични. 
За Боби може да се рече деха се движи во рам-
ките на просечен групен тапанер, чии амбиции 
се да настапува со големи џез-бендови. 

На Р И Н Г О СТАР ве потсетува секоја нова 
плоча вн Битлсите. Овој неверојатно скромен и 
весел музичар успеа да им докаже на сите што 
му префрлуваа дека е просечен дури и лош та-
панер, дека има талент кој знае да го искори-
сти. Албумот „Еби роуд" е најдобар доказ за 
тоа. Ринго успеал да се вклопи и да ги оплеме-

ни композициите од албумот, особено мелодиите 
на Џон Леон. 

Од секогаш во музиката на Ролинг Стоунси 
придонесот на Ч А Р Л И ВАТС бил огромен. Неж-
ниот звук на неговите тапани одлично се надо-
полнува со гласот на Мик Џегер. Лично најмно-
гу ми се допаѓа звукот на Чарли. Ненаметлив а 
сепак во полна мера динамичен. 

Поред гореспоменатите тапанери треба да 
ги споменеме и АЈСЛЕЈ ДАНБАР (од „Ајслеј Даи 
бар риталиејшн" еден од членовите на многуте 
„Блузбекерси на Џов Меил, исклучиво посветен 
на џезот и чистиот блуз.), МАЈК ХАФ, ПИТЕР 
ЈОРК И М И К И ВАЛЕР. 

Од мојата листа намерно ги изоставив тапа-
нерите на многу „андерграунд" групи чии ква-
литети покажани на малкуте снимени албуми се 
несомнени, во чиј стил се уште не е доизграден. 
За нивните вредности ќе зборуваме во иднина. 

Исо Руси 



КОНВЕР 
ЗАЦИЈА (2) 
СО ИМПРОВИ 
ЗАЦИЈА 
Бараме самокритика, но од другите. 

Нереални ни се плановите! Ако, и така нема да 
ги исполниме. 

Некои работат, други делат пари. Меѓучовечка 
поделба на трудот. 

Немаме неписмени работници, неписмени ни се 
директорите. 

Некои имаат пари, други совест. 

И ние се бориме за високи цели: П Л А Т И Т Е 
Зошто трчењето по жени не е спорт. Во тоа 
дисциплина би биле светски прваци. 

Некои имаат по две секретарки — неженети се. 

Делиме по неколку плати, па се чудиме од ка-
де толкава социјална нееднаквост 

Зоштоо не отвориме циркуси, кога има толку 
многу луѓе што одат по нашите нерви? 

Некои за единствено мерило на малограѓаншти-
ната го земаат нискиот раст. Ние пак, имаме и 
високи малограѓани. 

Н е е чудо што некои работи не ни одат, кога 
со секого разменуваме искуства. 

Премногу се залагаме за материјализмот, но не 
за дијалектичкиот. 

Доказ дека не се запоставени работнипите е 
тој што тие секогаш го добиваат подебелиот 
крај. 

Н и гостуват циркуси од странство. За нашите 
нема толкаво место. 

Секој трет збор ни е пцовка, а не сме ликвидни. 

Правиме станови за работниците, но само за 
оние што се на раководни места. 
Одиме од крајност в крајност — во тоа сме бес-
крајни. 

За некои лифтовите одат само горе. 

Остро истапуваме, но во наша корист. 

Распределуваме според трудот, но грабаме без 
него. 

Ништо не учиме, а се знаеме. 
Н е сме дебели, а постојано јадеме. 

П о состаноците секојпат пуштаме вода. 

Од преголемото читање на реферати и заклу-
чоци не стигнуваме да го исполниме она што е 
кажано во нив. 

„Подоброто утре" го дочекуваме в кревет. 

Мислиме дека интелетенцијата се стекнува со 
факултетска диплома. 

Сметаме дека материјалното богатство е МНОГУ 
поважно од д у х о в о т о . 

Бараме активност — тоа е нашата активност 

Се држиме на линијата — на помал отпор. 

Со нееднакви средства се бориме за еднаквост. 

Противници сме на јавањето" — велиме, каче-
ни на седлото. 

Се испокаравме докажувајќи го нашето един-
ство. 
Зборот другарство го бараме во лексикон. 

Рамноправни сме — се слуша и од долу и од 
горе. 

За да не ја заборавиме Револуцијата се потсе-
туваме со плодовите што сами си ги зедовме 
од неа. 

Револуционери сме, но на сексуалното поле. 

од текстот се оградува 
александар димитров 

АВТОРИТЕТ 
Еднаш веќе Ве прашав: 
Каде е Вашиот авторитет? 
Вие молчите. 
Јас ќе одговорам. 
Вие го изгубивте 
без него никаде нема да стигнете. 
Секаде покажуваат со прст, 
на професорите без авторитет 
Морате да признаете дека тоа е страпшо, 
зар не!!! 
Дали чувствувате дека без него сте 
Н И Ш Т О ! 
И затоа е потребно, да создадете 
Н О В АВТОРИТЕТ 
подобар, посилен и поголем 
А учениците? 
Тие ќе бидат задоволни и восхитени. 
Верувајте, тие знаат да го ценат. 

Љ . Арсовски 

Ја молам Телевизија 

Скопје од сега тв-рекла-

мите да ги прави подол-

ги. Пет минути ми се малку за во клозет. 



СИТЕ ДЕЦА НА СВЕТОТ ПОДЕДНАКВО СЕ СМЕАТ И ПЛАЧАТ 
Кога бев малечка ме учеа да не лажам и да 
не крадам, но видов дека во животот луѓето 
крадат и лажат. 
ЗОШТО Г И КРАДЕТЕ ТУЃИТЕ ЖИВОТИ? 
ЗОШТО Г И ЛАЖЕТЕ МАЈКИТЕ ДЕКА СИНО-
ВИТЕ КЕ И М СЕ ВРАТАТ? 
УЧЕТЕ ГИ ДЕЦАТА ДА НЕ ЛАЖАТ И ДА НЕ 
КРАДАТ, ОСТАВЕТЕ ГИ ДА БИДАТ ДЕЦА, А 
ВИЕ БИДИТЕ ЛУЃЕ! 

Виетнам е далечна земја, пишува во учебни-
ците. а јас велам 

Виетнам не е земја, таа е врела почва на 
жртви. 
Ако сакате да ги научите децата да не лажат 
и да не крадат БИДЕТЕ ЛУЃЕ и оставете го 
Виетнам да биде далечна земја како што пи-
шува во учебниците. 
Секој човек живее и го има тоа право. 
Човекот бел, црвен, жолт или црн има црвена 
крв и умее да живее. 
Живеј онака како што ти се допаѓа, но не го 
терај другиот да живее како тебе, тој живее 

за себе 

Оризовото поле не ќе стане град од облакодери, 
а ни жолтиот човек што го обработува не ќе 
стане роб. 
Зошто да треперат малите детски усни? 
Зошто да знаат детските очи што е војна? 
НАУЧЕТЕ ГИ ДЕЦАТА ДА БИДАТ ДЕЦА и 
нека знаат за војната само од учебниците на 
историјата. 
Малечок е куршумот да го убие човековото 
срце. 

С. М О М И Р О С К А 


