
ФОКУС 25 јануари 1970 
БР.18 ЦЕНА 0.50дин. 



СЛЕДНИОТ БРОЈ НА “ФОКУС“ ПОРАДИ ЗИ-

МСКИОТ РАСПУСТ ЌЕ ИЗЛЕЗЕ НА 6 ФЕБ -

РУАРИ. 

неделкик за млади 
Издава Градска конференција на С М на 
Скопје. Весникот го уредуваат: Владимир 
Милчин. Александар Димитров. Љубомир 
Велковиќ, Александар Чомовски и Аљоша 
Руси 
Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси 

Редакција и администрација — Градска ба-
рака број 2, телефон 32-170 и 32-010 
Годишна претплата 20 динари, полугодишна 
10 динари. 
Печатница „Нова Македонија" — Скопје 

РЕФОРМАТА 
НЕ БАРА 
РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА АМИ 
ОСТВАРУВАЊА! 
Досегашниот политички практицизам пока-
жува две тенденции присутни во Партијата, 
егзистентни кога се состанува партиски фо-
рум; или се дискутира за економски прашања 
или се расправа за идеолошки проблеми. При 
тоа, нијансирана присатност во првиот или 
вториот случај има економскиот, ако се збо-
рува за идеолошкиот проблем и обратно. Во 
оваа смисла егземпларни се двете последни 
седници на Претседателството на СКЈ. кога, 
на шестата се разгледуваа" некои конфликт-
ни состојби во работните организации", а на 
седмата се „вршеше обнова" на идеологијата. 
И така, во една состојба кога преовладува 
мислењето за рехабилитација на реформата, 
кога под сите покриви се разгледува оства-
рувањето на средноречниот план (1966—1970), 
кога влегуваме во една дефицитарна буџет-
ска година окарактеризирана со изразот 
„штедење", презентирани се заклучоците на 
ЦК на СКМ кои преставуваа мотив за диску-
сија на првата Конференција на СКМ. 
Не заборавајќи дека идеологијата е само еден 
кондензиран вид на економиката, имајќи во 
предвид дека „рехабилитацијата" значи об-
нова на нешто пропаднато, а реформата не е 
„пропаднат случај", заклучоците „за опште-
ствено - економските и идејни проблеми на 
среднорочниот план за развој на републиката 
и акцијата на СК", значат уште еден чекор 
во системското решавање на насобраните 
проблеми. Повеќе од тоа, заклучоците се 
платформа од каде е возможно да се гради 
и идејното единство на СК. 
Денес повеќе одколку вчера, утре повеке од-
колку денес, станува ненасушна потреба, 
желбата за индустријализација на републи-
ката. Зошто..." СР Македонија и натаму по 
својот степен на развој значително заостанува 
зад југословенскиот просек". Никогаш не ќе 
го добиеме епитетот „развиена република" 
ако не постигнеме динамизација на индустри-
јата. 
И затоа; 
никој никогаш (се додека стрпливоста не не издаде) не ставил забелешка за инвестира-
њето во Железарницата и ОХИС иако досега наместо да бидат стожер на нашето стопан-
ство тие се негово моментно бреме. 
Ако се инсистира на инвестирање (буџетското штедење не важи за неразвиените) во инду-

стријата неповторлива грешка ке биде задо-
волувањето на општинските желби за „своја 
фабрика". Примерот со „политичките" не смее 
да се модифицира во општински" фабрики. 
Згора на тоа, непростиво ке биде кога 11-те 
милијарди собрани од „устата" на нашиот ра-
ботен човек би послужиле за оформување на 
разни ГГ претпријатија во кои работат по де-
сетина стари, пропаднати капиталистички 
шпекуланти. Редно би било тоа да не се слу-
чи. Во спротивно, н и ш т о од така очеку-
ваното вклучување во меѓународната подел-
ба на трудот. 
Невозможно е приклучување на нашето сто-
панство кон таква поделба се додека постојат 
десет „ А г р о — . . . " и толку „ . . . Комерц" прет-
пријатија кои тргуваат со исти предмети а 
различи маржи. 
Денес скоро никој не верува дека со поли-
тички пароли може да се постигне современо 
раководење со економиката. Напротив, еден 
добар елаборат за интеграција вреди повеќе 
од било каква парела која се заборава. за-
пишува или става ад акта. Без разлика кол-
ку и да нестабилните стопански движења, 
кои кај нас циклично се јавуваат „нагоре" 
или „надоле", претставуваат тешкотија за ин-
теграционите потфати, фузијата е преку пот-
ребна. Исто онолку колку е потребно поли-
тичкото единство, нам ни треба и стопанската 
врска. А тоа е неостварливо без интеграција 
во сите области; од трговијата па завршу-
вајки до индустријата. 
И уште нешто; 
СК Македонија мора да ја апострофира но-
торната вистина за интеграција вон репуб-
личките рамки. Не се ли инсистира на тоа. 
желбата за макро-расподелба на трудот ќе 
биде неостварлив сон. На јава се бара голе-
ми и оилни економски Работни организации 
кои можат да го остварат оријентационото 
настојување... „кон производотво и услуги 
за извоз". 
Отсекогаш сме биле аграрна земја (републи-
ка) или барем аграрно-индустриска. Е, ако е 
така, а изгледа дека е, интензивирањето на 
земјоделството мора да добие свое значење. 
Перманентно, веќе една година ако не и по-
веќе, прашањето на тутунот и неговото пре-
изводство е проблем, хронична болест на 
нашето стопанство. Што е уште полошо тоа 
прашање е во „сенка" на сите останати; за 
него дискутираме, правиме временски обиди 
да се нешто направи а при тоа мислиме на 
индустријата, на индустриската тутуно пре-
работувачка. Многу повеќе се интересираме 
за интеграцијата на трите фабрики за цигари 
одошто за мизерниот откуп на тешко произ-
ведениот тутун. Се чини дека на тутунското 
производотво, на оваа наша национална гран-
ка, најмалку и е дадено место во заклучоците 
на ЦК на СКМ. 
„Би било наша обврска — вели Киро Глиго-
ров — да пружиме програма за тоа како ќе 
оди напред таа гранка, како ќе се унапреди 
тоа производство..." Ред би било, ред заради 
онаа петтина од македонското население кое 
егзистира од тутунот. | 
Политичкото и економското предизвикување 
од трибината на Конференцијата на СКМ е 
„фрлено". Кој ке ја прифатн ракавицата на 
овој предизвик може да го најде својот ан-
гажман под кровот на Партијата. На ред е 
уште едно преструктуирање на СК. 

С. Чомовски 



ШТО 
СО 
СРЕДСТВАТА 
ОД 
ЗАЕМОТ? 
Донесена е Програмата за упо-
треба на средствата од заемот 

за зголемување на запосленоста 
во Скопје 

И покрај релативно големата задолженост, 
граѓаните и работните организации од Скопје 
масовно се одзваа при запишувањето на зае-
мот за зголемување на запосленоста и на та-
ков начин уште еднаш дојде до п о л н израз 
нивната солидарност. Запишани се средства 
во' износ од 106.923.611 динари, а тоа значи 
околу 4 милиони динари повеќе од, предви-
дувањата. 
Поаѓајќи од основните интенции на Законот 
за распишување на заем за зголемување на 
запосленоста и Тезите за изготвување прог-
рама за ублажување на безработницата во 
Скопје, на својата последна седница во мина-
тата година Собраниеето на град Скопје донесе 
Програма за употреба на средствата од зае-
мот за зголемување на запосленоста во Скоп-
је. Суштината и целта на нејзиното донесу-
вање е да се оствари усмерување на средства 
од заемот во склад со општествено-економ-
ските потреби на градот и нивното најрацио-
нално искористување. 

Со Програмата се предвидува најголемиот дел 
од средствата да бидат ориентирани на тер-
цијарните дејности. Ваквата ориентација е 
заснована пред се врз потребата за нивниот 
натамошен развој и можностите, со релативно 

помали средства да се обезбеди економски 
оправдана запосленост. Во рамките на овие 

дејности посебно внимание и место се дава 
на занаетчиството. 
Состојбата во која се наоѓа услужното зана-
етчиство не ги задоволува потребите на гра-
ѓаните кои од ден на ден стануваат се пого-
леми за сите видови услуги. Затоа на истото 
му се дава приоритетно место со цел да се 
прошират постојните и да се изградат нови 
капацитети за пружање технички услуги 
(одржување и поправки На моторни возила. 
одржување поправки на радио и телевизиски 
приемници, други електрични и акустични 
уреди, одржување на поправка на технички 
средства и машини во домаќинството и работ-
ните организации, прецизно-механичарски ус-
луги) и лични услуги (берберско - флизерска 
дејност, чевларека и шивачка дејност, перење, 
пеглање и хемиско чистење на облеката и 
друго. 

Програмата согледува можности за инвести-
циони вложувања во производното занает-
чиство и дава насоки за развој на дефицитар-
ните и коњуктурните занаети, кои ќе ги до-
полнуваат и потпомагаат дејностите на оста-
натите стопански области, а особено на инду-
стријата, прометот и туризмот. 

Вложувањата во градежното занаетчиство 
овозможуваат создавање покрупни и посоод-
ветни занаетчиски, работни организации кои 
ќе обезбедуваат поефикасно извршување на 
задачите во оваа дејност. 

Динамичниот развој на градот условува и со-
одветен развој на комуналното стопанство. 
При тоа се нагласува особено потребата за 
создавање и проширување на сервиси за 
одржување иа комуналните фондови. 

Со цел да се подобри квалитетот и да се про-
шират видовите на услугите, се предвидува 
дел од средствата да бидат насочени во трго-
вијата и угостителството. Притоа, во областа 
на трговијата, постојат можности, со мали до-
датни вложувања да се отворат нови работни 
места и со работа во повеќе смени да се про-
шират видовите на услугите и да се подобри 
нивниот квалитет. Што се однесува до угос-
тителството, вниманието е свртено кон тоа 
да бидат остварени вложувања за проширу-
вање на постојните капацитети и отворање 
мали угостителски објекти — киосци во де-
ловите на градот каде се јавува недостиг од 
истите. 

Програмата предвидува користење на средст-
вата од заемот и во областа на индустријата 
и тоа за одстранување на тесните грла во 
производството, или пак, за развој на некоја 
додатна дејност, тесно врзана за основата, со 
што би се овозможило порационално корис-
тење на постојните капацитети и зголемена 
запосленост. Притоа, посебно место се дава 
на таканаречените „мали реконструкции". Тие 
ќе абсорбираат мали додатни средства, а нив-
ното брзо ефектуирање ќе повлече поголема 
акомулација на работните организации и со 
тоа можности за нови запослувања. 

Во областа на земјоделието се стимулира ори-
ентацијата кон проширување на производст-
вото на интензивните култури и развивањето 
на сточарството. 
Значајно е да се одбележи дека Програмата 
обврзува, заедно со економско-техничката до-
кументација на инвестициониот објект, секоја 
работна организација што бара кредит да при-
ложи и договор заклучен со Заводот за за-
послување за бројот на новозапослените ра-
ботници. 

Новото запослување ќе се врши од редовите 
на работниците со содветна струка и профил 
креку Заводот за запослување, а како прио-
ритетни критериуми при запослувањето на 
л и ц а што еднакво ги кополнуваат условите 
предвидени со општиот *кт на работната ор-
ганизација (стручна спрема, работни искуства, 
психофизички способности и друго) Програ-
мата га нагласува следните моментн: економ-
ската и социјалната положба на лицата што 
бараат работа, времето поминато под матери-
јално обезбедување и времето поминато на 
чекање за запослување, семејната положба — 
бројот на членовите во семејството, бројот на 
лицата запослени во семејството и друго. 
На крајот треба посебно да се истакне дека 
реализирањето од заемот з а 

зголемување на запосленоста преставува се-
риозна обврска и одговорна задача пред Соб-
ранието на град Скопје. Општествено-поли-
тичките организации непосредните носители 
на стопанската дејност, со цел да се обезбеди 
најрационално, брзо, економско и наменско 
искористување на средствата. 



МЕЃУ 
ЖЕЛБИТЕ 
И 
МОЖНОСТИТЕ 

Последниве години се актуелизира прашање-
то за ветената работна недела за учениците. 
Во нашата земја ѕеќе постојат училишта од 
втор степен кои работат според оваа концеп-
ција на наставно-воспитен процес. 

Неодамна и Просветно-културниот собор на 
Собранието на нашата Република расправаше 
охолу можностите за воведување петдневна нас-
тава во училиштата од втор степен. Начелно, 
кдејата е прифатена и од идната учебна година 
некои училишта ќе нмаат дѕа слободни дена во 
неделата. Тоа ќе биде експериментална настава. 
чии резултати треба да бидат основа за конеч-
ното определување кон скратената наставна сед-
мица. 

* * * 

Меѓутоа, дали тоа треба да бмде навистина 
скратеиа наставна недела? Дали учсницитс ќе 
добијат упгге еден слободен ден — како пгго 
досега тоа беше неделата? Дали ќе им биде 
оставено на самкте ученици да си го планираат 
новиот слободен ден? Каков ќе биде ефектот 
од продолжениот одмор? Ќе имаат ли учени-
ците повеќе можности одколку досега да гн 
прошируваат своите теоретски знаења преку 
нови форми на испитување н израдување или 
ќе добијат само уште еден ден за викенд? 

Секако, постојат ушге многу прашања зад 
желбата за воведување петдневна седмица за 
учениците. Сите тие треба да имаат подготвен 
одговор пред да се почне со експериментирање-
то, зашто би било навистина трагично да се 
појде со полна неизвесност кон така крупнн 
и значајни промени и воспитниот процес на 
младите луѓе. Се разбира, преку експериметал-
ната настава ќе се добие појасна претстава за 
тоа пгго значи да им се овозможи на ученици-
те подолг одмор и скратена учебна година, но 
основните позиции на овој експеримент треба 
да бидат познати пред тој да стане сгварност. 

* * * 
Основно прашање е секако наствната про-

грама. Дали таа треба да биде скратена? Веро-
јатно ќе постојат изменн и програмата, но не-
ма потреба за посебно скратувањс, односно при-
лагодување ва петдневната насгавна недела. За-
право, скратувањето ва неделата е компензира-
но со продолжен престој на учениците и учи-
лишгето и текот на работниот ден. Значи, ќе 
се работи и една смена, во текот на поголем 
дел од денот. 

Токму од оваа поставка произлегуваа глав-
ните практични проблеми. Пред се, за работе-
ње и една смена е потребен простор, далеку 
поголем од овој што сега го поседуваат окоп-
ските училишта од втор степен. Заправо, кога 
и го спомнувам овој проблем, морам да потсе-
там дека статистичарите веќе ги изнесоа своите 
забелешки околу прашањето на простор: на-
место потребниот престор од, 1,60м2 скопските 
ученици располагаат со 1,12м2 за еден ученик. 
Статистичарите, понатаму, навестуваат факти 
кои не го подобруваат впечатокот: Училиштето 
за ученици и стопанството ;,Димитар Влахов" 
располага со 6 училници, на учениците седат но 
тројца во една клупа. 

Понатаму: и овие училишта од втор степен 
(во градот има 31) кон можат да работат во 
две смени, имаат толку лошн услови за работа, 
што за нив навистина треба да се размислува. 

По сите овие спомнати факти кои ае охрао 
руваат, тешко е да се рече дека постојат прос 
торни можности за ваков експеримент. Поточ 
но, ако и се реализира ваквиот експеримент во 
едно училишге, кое, да кажеме, ќе добие нова 
училишна зграда, резултатите ќе бидат само те 
оретски интересни. 

Можеби и би било корисно да се работи са 
мо пет дена за некои училишта како што е 
„Коце Металец", каде што двата отсека (метало-
преработувачкиот и машинскиот) се наоѓаат во 
две различни населби во градот — (првнот во 
Маџари II, а вториот во кругот на поранешна 
та Воена болница...) Веројатно би било ко-
рисно да се скуси учебната недела и за уче-
ниците на гимназхјата „3. Љ. Марку" каде што 
скоро половината од учениците не се од на-
шиот град. Статистичарите забележале дека 
бројот на учениците кои не се постојани жите-
ли на нашиот град е 3351. 

Не е тајна дека „на прсти" можат да се из-
бројат училиштата кои имаат можности за 
нормално изведување на наставата по физичко 
воспитување. Или, за музичката и лековита 
уметност... За слободните активности на уче-
ниците, преку кои се здобиваат со нови созна-
нија за оппггествените проблеми, нашата ствар-
ност, културните настани кај нас и во светот — 
и многу други различни области од животот. 

Но, токму спомнатите недостатоци на наше-
то школство добиваат и особено зиачење во 
идејата за петдневна наставна недела. Така, се 
смета, ќе се добијат знатно повеќе можности за 
реализирање на спомнатите активности. Токму 
во вториот слободен ден. 

Сосем е веројатно дека спортистите ќе имаат 
повеќе време и услови за својот хоби. Љубите-
лите на литературата ќе имаат свој ден, оние 
кои со задоволство ја слушаат музиката, нема 
повеќе да го "жртвуваат" своето слободно вре-
ме од работните денови за своите плочи, а ли-
ковните салони и саботите ќе ги имаат своите 
млади гости. Младинските активисти нема да 
одат од редовните часови да ги реализираат 
своите општествени обврски. Екскурзиите на 
групите ученици ќе бидат почести, посетите на 
работните организации ќе бидат возможни и 
корисни. Задачите по математика нема да се 
препишуваат во понеделник наутро, зашго ќе 
има доволно време за решавање дома, во тие 
два слободни дена. 

Очигледно, предностите на вака скратената 
работна недела се, заправо, во тоа што работ-
ната активност на ученипите би се продолжила 
и би имала далеку поголем ефект. 

Но, целодневниот престој на учениците во 
училиштата, секако, носи со себе и друти проб-
леми. Јас би го споменал само прашањето на 
исхраната на учениците во текот на денот. Ни-
кој и не помислува да ги задржи младите луѓе 
преку целиот ден — гладни. Во овој момент са-
мо неколку училишта се во можност да им оси-
гураат на учениците еден-два оброци. 

Можеби споменатиот проблем е премногу 
прозаичен, но јас повторно инсистирам на ре-
шавање на основните проблеми, пред да се 
запали зелената светлина за експерименталната 
петдневна работна недела. 

За да не се експериментира со учениците во 
вистинската смисла на зборот. 

Спасе ЈОВКОВСКИ 



Непарла-
ментарни 
разговори 
- пода-
дена рака 
- Епилог: Уште еден младин-
ски клуб 

Состанокот дојде одеднаш. Никој не го под-
готвуваше, секој го очекуваше а сепак дојде 
одеднаш. Дојде затоа што дојдоа; од млади-
ната, од синдикатот, од Партијата, беше „град-
скиот отец" за нестопански дејности, а и Ла-
зар Страчков. А . . . а, заборавив? Овој послед-
ниов, директор на Работничкиот дом „донесе" 
уште двајца самоуправувачи, два клатоглав-
ци кои од време навреме мафтаа со своите 
глави во смисол на она: „Да, така е другар 
директор", „токму така". 

И ете, сите дојдоа, сите се напија: ко ј кафе, 
кој чај, сите седнаа, мислеа и мудруваа; 

КОЈ Е ВО ПРАВО? 

Не еднаш сум размислувал за луѓето и нив-
ните особини. Зошто сме такви „табиетлии": 
не параламентарни, кавгаџии, секогаш накос-
трешени да си ја префрлуваат вината едни 
на други и . . . секогаш со мисла дека само 
„ЈАС" сум во право и никој друг? 
Во таков стил, без секаков парламентаризам, 
настроени да расчистуваат некои лични смет-
ки, почна состанокот. Се изнесуваа аргументи, 
противдокази и од едната и од другата страна. 
Простете, од метежот на мисли што ми се на-
оѓа в глава, за да не заборавам нешто го ис-
пуштив најважното, основното: се споруваат 
СМ на Скопје (Ѓеорги Ѓошев) и Работничкиот 
дом, (читај Лазар Страчков), за 22 м 2 површи-
на — цврста градба. 

Ако ми простивте за сторената грешка да 
продолжам со малку историја: Четири години 
пред да отпочне акцијата за изградба на мла-
дински домови по повод 25-та годишнина од 
АСНОМ, СМ на Скопје формира младински 
клуб. Тој работеше (како и да е) во „барски-
те" простории на Работничкиот дом. 
И се ќе беше во ред, ако СМ на Скопје ги до-
биеше тритеипол милиони, колку чинеше за-
купнината за тие простории. Меѓутоа, ветер и 
магла. Ниту пари имаше, ниту клубот работе-
ше. По две години постоење беше „исфрлен" 
на улица. 
Работничкиот дом е установа од посебен оп-
штествен интерес, која е изградена со сред-
ствата на работните организации од Скопје. 
Со времето зградата се амортизира и затоа се 
потребни одредени реновирања. Бидејќи сред-
ствата во амортизационите фондови се малку 
а заедницата не ги надополнува, Работнички-
от дом е „принуден" да се бори за нив. 

Во една ваква состојба кога младината не е во 
положба да ги исполни обврските, а динарот е 
преку потребен, б и з н и с о т надвладува. 

ВО ОРОТО ВЛЕГУВА ИНЕХ 

Меѓувремето, откако СМ на Скопје ги напуш-
та просторните, со клупите од „некое" вечер-
но училиште се пополнува спорениот простор. 
Минатата година отпочнува широката експан-
зија на ИНЕХ во Македонија. Знаејќи што е 
бизнис, безкрупулозен, колонизаторски нас-
троен кон сите објекти (особено кон оние во 
Охрид — Горица и на Попова Шапка) што 
ние, македонците сме ги изградиле а нив им 
ги подаривме, ИНЕХ го „намириса" најубаво-
ТО место во градог. И реши: АВТОМАТ К Л У Б . 

Несакајки да се задоволи со еден во градот, 
оваа туристичка агенција своите бизарни ав-
томати ги инсталира во веќе толку спомену-
ваните простории. Незадоволувајќи се со ав-
томат клубот во подрумските простории на 
Домот на градежните работници, кои повеќе 
личи на коцкарница или на собиралиште од 
оние младинци кои барем еднаш „летуваат" 
во Казнено - воспитниот дом за малолетници, 
ИНЕХ нуди осум милиони дин. закупнина. 

Не барем еднаш сум размислувал за динарот 
и неговата вредност. И не еднаш сум заклу-
чил: заради динарот секаков морал, секаква 
социјалистичка етика се дави во водите на 
нашето општество. Очигледна е конвертабил-
носта на динарот. 
И така, во таков стил, Лазар Страчков, тој и 
само тој, го потпишува во октомври месец 
69 г. уговорот со ИНЕХ, чии валидитет е 2-3 
години (и тој самиот не знае на колкав пери-
од). 
Нов подстанар со автоматите за „забава" на 
„младинците" станува ИНЕХ. „Со тоа — раз-
мислува Страчков — обезбедени ми се поло-
вина од средствата со кој ќе ја извршам про-
мената на сите прозорци во Работничкиот 
дом". 

ОРОТО ДОБИВА НОВА КОРЕОГРАФИЈА 

Алармирајќи ја оваа состојба на работите кај 
својот „градски отец", СМ на Скопје бара итен 
состанок. На ден 8.1. оваа година, во кабине-
тот на потпретседателот на Скопје се одржа 
состанокот. Иако за состанокот одвои с а м о 
половин час, Кочо Битољану мораше да оста-
не уште цел еден повеќе. Заземајќи став на 
арбитражен судија, веројатно сакајќи да учес 
твува во работата на друг состанок, Кочо Би-
тољану предложи: Во променета и мирна. ат-
мосфера претставниците на СМ и на Работ-
ничкиот дом треба да најдат заедничко реше-
ние. 
Атмосферата навистина беше променета. На-
место во собата на потпреседателот на Скопје 
разговорите продолжија во канцеларијата на 
Синдикатот. Но, жестината на дискусијата не 
стивна. 
Не еднаш сум размислувал за општествениот 
интерес. И не еднаш сум констатирал дека тој 
многу лесно „паѓа" во налетот на личниот или 
на тесно колективниот. 
По низа навагувања претежи средната солу-
ција; 
На СМ од Скопје м о р а да и се остапат две 
простории (централни) чија квадратура изне-
сува 100 м2. Во останатата квадратура сепак 
ќе бидат сместени автоматите на ИНЕХ (око-
лу 25-30). 
И покрај настојувањата на Сојузот на млади-
ната од Скопје ИНЕХ да не ги добие тие 
простории, под сила на законските норми 
компромисот мораше да се направи. Во спро-
тивно, Работничкиот дом ќе беше принуден 
да надокнадува штета од околу дванаесет ми-
лиони динари. И наместо да добие тој ќе из-
губеше. 
Останува впечатокот за една недоследност, па 
и желба ИНЕХ да остане и им овозможи на 
„младите забава". „ К о р и с н а з а б а в а " ! ! ! 



ВО 
ЗНАКОТ 
НA ТРИ »А« 

Кога младите луѓе се бунтуваат, кога младите 
социјалисти на работничкото движење станува-
ат против формулите и форумите и ги отфр-
лаат, бидејќи им се чинат надминати, на сите 
страни се слушаат гласови: Тоа е судир на ге-
нерации, кој одсекогаш постоел и кој секогаш 
ќе постои. И ние бевме, често се додава, во на-
шата младост радикални, но со староста поста-
навме разумни и научивме дека мора да се вра-
тиме во стварноста. Тоа е, отприлика, иста фи-
лозофија како и да ги пееш стиховите: исмевај 
ја староста додека не помине младоста. 

Сигурно е дека од секогаш постоел судир на 
генерации, но исто така е сигурно дека секој 
судир на генерациите имал сопствени историски 
и социјални рамки, посебни социолошки пред-
услови. 
Вредно е да се спомене мислата на Антони Гра-
миш, еден од најзначајните маркисти меѓу две-
те светски војни, кој еднаш напишал дека „во 
епохите на големи преобразувања и пресвртни-
ци, во периодот на големи духовни кризи, су-
дирот на генерациите добива карактер на опш-
тествени противречности. Верувам дека и ние 
сме современици на едно таказначајно движе-
ње и сведоци на голема духовна криза. Живееме 
во време кога во разнообразни и противречни 
форми се манифестира сета кршливост на до-
сегашните облици на животот, кога се распаѓа 
стариот поредок, животен поредок. Сосем е 
разбирливо и природно овие проблеми да мо-
жат да ги решаваат и совладуваат младите, а не 
старите, кои често ое обземени со други маки 
и проблеми, па затоа се потонати во извесна 
духовна „дремка" и повеќе сакаат работите да 
ги гледаат од прозорец. 
Ние сме современици на големата научна и тех-
ничка револуција која поминува во знакот на 
три „А" — автоматизација, атомска енергија, 
астронаутика — кои понатаму ги револуциони-
зираат човековите претстави, а истовремено ја 
менуваат структурата на општеството. 

Таа промена не се гледа само во тоа што бро-
јот на службеници расте на сметка на работ-
ниците, туку и во тоа што во развиените капи-
талистички земји бројот на научните работници 
годишно расте за околу 7% па во овие земји 
по дваесет години 20% од сета работна сила ќе 
биде научни работници. 

Кога Маркс зборуваше дека владетелските идеи 
се идеи на владеачката класа, гигантскиот про-
дор на новите манипулативни фабрики само ја 
збогати оваа теза додавајќи и нов квалитет. Ме-
ѓутоа, традиционалните форми на демократија 
станувале се попразни. Англискиот филозоф 
Бертнард Расел во една прилика, сакајќи да го _ 
изрази севкупниот развој на науките се произ-
несол: ,.Се повеќе знаеме за се помал број на 
работи, се приближува моментот кога ќе знае-
ме многу ни за што". На тој начин, исто така, 
може да се изрази се поголемата празнотија на 
демократијата, се поголем и поголем број луѓе 
има се помалку и помалку да каже. Овој развој, 
шачи, тесно е сврзан со парламентарната демо-
кратија. 

Уште Ленин говореше дека мора да се прави 
разлика меѓу она што е историско и она што 
во свеста на луѓето е премавнато. Тој не на-
учи дека парламентариот г историски премав 

нат, но во свеста на широките маси сеуште не 
е. Оваа мисла е и денеска од важност, само што 
е повеќе ограничена.. На се поголемиот дел од 
населението и вон револуционерното движење 
му има станато јасно дека одлуките кои се до-
несуваат никако не се донесуваат во парламен-
тот. 

РАЗЛИЧНИ ПАТИШТА ВО СОЦИЈАЛИЗАМ 

Проблематиката на третиот свет достигна таква 
заоштреност за која во разгледувањето на ре-
волуционерното работничко движење не се во-
дело доволно грижа. Уште Ленин зборуваше дека 

социјал-демократското тумачење и разбира-
ње на марксизмот мора да се отфрли — по кој 
мора да се чека на одреден ток, историски ток 
— феудализам, капитализам, социјализам. Ис-
торијата покажа дека не само што историските 
фази со помош на револуцијата можат да се 
скусат, туку и прескокнат. Како што покажува-
ат земјите на Азија, Африка и Латинска Аме-
рика — дека овие земји не мораат да одат по 
истиот пат со кој е одреден европскиот модел 
на револуцијата. И ви паѓа во очи фактот дека 
од земјите кои се сега неразвиени се бара да 
се однесуваат така како што пред двеста или 
триста години се однесувале тие. 
Факт е, најразвиените од неразвиените сега се 
на оној стадиум на кој пред сто или двеста го-
дини најнеразвиените од најразвиените. Но, кај 
овие прашања и проблеми не може да се бара 
одговор во формулите од вчера. 
Заради тоа повеќе од неопходно е да се пот-
сетиме на една Ленинова реченица во која се 
вели: нашите деца ќе мораат да најдат друг 
пат во социјализмот од оној кој ние сме го на-
шле. 
Денешните млади луѓе кои овде живеат не са-
каат социјализам заради неподносливи економ-
ски услови, туку таа желба се раѓа од созна-
нието дека постои голема днскриминација меѓу 
можностите кои ги дава научно-техничката ре-
волуција и стварноста во која се наоѓаме. Во 
оваа смисла, особено искуствата од последните 
години, покажуваат дека младите луѓе доаѓаат 
до сознание за неопходноста на социјалистичка-
та борба по пат на критика на веќе воспоставе-
ните хиерархиски и ауторитарни структури. По-
требата од револуција донесе во една мала за-
останата земја до пораст на бирократизмот; та-
ка во Русија веќе дваесет години „кружи" една 
народна изрека дека во историјата на чове-
штвото постојат три фази патријахат, матри-
јахат и секретарјат. Во меѓувреме, овие форми 
на ауторитарни репресии имаат толку зајакнато 
што дојде време кога стварноста и противречи 
на визијата од научниот социјализам, па затоа 
се слушаат искрени и вистинити гласови дека е 
потребно да се најдат патишта како да се пре-
мости оваа противречност на визијата и прак-
сата. 

На сето ова мора да се додаде: младите луѓе 
денес се наоѓаат соочени (за разлика од пери-
одот меѓу двете светски војни кога постоеше 
само еден експеримент на социјалистичка из-
градба) со низа земји кои тој експеримент го 
спроведуваат со свои национални особености кои 
ги разликуваат и екснериментот добива друга 
боја 

Не така одамна австрискиот часопис за младина 
„Јugent" 69", кој го издава „Слободна австриска 
младина" го донесе изложувањето на членот на 
ЦК на КП на Австрија Франсоа Марек. 

Актуелноста и посебниот приод кон тематиката 
на изложувањето беа причина, речта на овој 
познат марксиста да ви ја презентираме со из-
весни скусувања. 



Зо Сојузот, 
организаци-
јата, делик-
венцијата 
и за другите 
туѓи зборови 
во нашиот 
речник 

Многу сакав да читам бајки. Ќе седнев 
и долго, долго - не се делев од мојот новоот-
криен свет. Насоне често бев со него, па дури 
почнав да ги мешам мирисите на јавето и мо-
јот свет. 

Првпат дознав дека невидливите сили од 
моите сништа се побркаа со јавето кога го на 
пишав мојот прв расказ, поточно, мојата пр-
ва сатира или одмазда за двојката п о мате-
матика. 

Со десет години и со бајкин свет во гла-
вата, а во рацете парче лисја од тетратка и 
се обратив на многупочитуваната јавност од 
седум до седумдесетиседум години, н а мојата 
литературна дружина. Грст смеа и топло ве-
тување од тетката, водач на „Колибри" дру-
жината, да го очекувам расказот в о „Нова 
Македонија". И чекање, чекање, па ништо. 
Неколкупати така и ништо. 

Тогаш дознав дека невидливата сила мо-
же да го видоизменува своето лице. Овојпат 
таа го имаше земено лицето на мојата учи-
телка. 

Кога заодев во основно училиште (од пе-
то до осмо одделение) оваа непозната сила до 
би ново и (за мене) многу чудно лице . 

Ѓавол ли или што беше, кој м е тераше 
мене и неколкуте другари и другарки да ос-
тануваме по петтиот час, да гласаме, да ор-
ганизираме избори, да ги собираме учениците 
на некојси предавања од кои ни самите не 
запаметувавме ниту збор, да се кочопериме 
со црвени ленти околу лактовите, д а измис-
луваме и да ги решаваме овие наши измис-
лени проблеми на наставничките совети од 
кои и на наставниците, имуни на секакви ва-
ријации на човечкиот ум, им избиваше пот 
на чело, да се враќаме дома по два часот, да 
доаѓаме гладни и да си одиме гладни, а без и 
најмалку да размислиме: зошто го чиниме се-
то тоа? 

Сега не е тешко да го дадам вистинскиот 
одговор. Тоа беше таа сила, доволно позната, 
но сега со ново лице и со ново име: Младин-
ска Организација. 

Токму сега, на овој степен на моето раз-
мислување, ги смешувам причините и после-
диците. 

Кому, зошто икако му служеше оваа Ор« 
ганизација? 

Дали нејзината дејност беше организира-
на од потребите и интересите на младината, или како последица на нејзиното постоење и служевме нејзе? 

Одговорот не го барам јас, тој сам се на-
метнува. Сојузот на Младината, како соста-
вен дел од општеството, дејствуваа во цели-
на со него, користејќи ги неговите хумани на-
чела. И тука се поставува проблемог. Живо-
тот или неживотот но младината, се разби-
ра на еден нејзин дел, во општеството. Велам 
неживот, затоа што ни малку не личи на жи-
вот ДЕЛИКВЕНЦИЈАТА, секаквото животин 
ско изживување по скопските театри на сред-
ношколската младина, постојаните тепачки, 
постоењето на скопско младинско подземје, 
нечуеното консумирање на шундот, апсурдни-
те појави дури и „Чик", синоним на најголе-
миот и најопасниот шунд, да пишува за него 
со моралистички тон, а сето тоа покрај пос-
тоењето на средношколски младински коми-
тети, кои вршат избори, реизбори, организи-
рања, кои наоѓаат се понови и понови форми 
за решавање на акутните проблеми, а кога ќе 
се зафатат со нивното решавање, откриваат 
дека се беспомошни. 

А младината? Таа се повеќе и повеќе: 
„ЧИК„ и „ШОК" и ,МАГАЗИН" и, и, и . . . А 
од другастрана секоја година првокласниците 
пишуваат писмени задачи „КНИГО, ЈАС ТЕ 
ЉУБАМ". „КНИГАТА, ПРОЗОРЕЦ КОН СВЕ-
ТОТ„, „КНИГАТА, НАЈДОБАР ПРИЈАТЕЛ", 
а кога ќе се сврши оваа оппгтообразовна ин-
ституција, се забораваат сите ветувања, (мно-
гу патетични), дадени во моментот кога сме 
се бореле за Петка. 

А училиштето? Ништо! А гимназијата? 
Ништо! А кој тогаш воспитува? Дали соци-
јалистичката улица? Да не личи таа случај-
но на скопското Корзо? 

А одговорот да не се наоѓа длабоко, дла-
боко во внатрешноста, меѓу сонот и јавето 
од каде што се јавува онаа сила? Да не е од-
говорот самата таа СИЛА? Можеби. 

Људмил Спасов 



ДЕЛИКВЕНЦИЈ0 
МАКО МОЈА, 
ДО КОГА ЌЕ ТЕ 
ТРЕТИРАМЕ КАКО 
ПРОБЛЕМ 

Мораме да признаеме дека на сите веќе ни 
досадија иницијалите со кои во весниците го 
заменуваат името на младите деликвенти. Затоа 
ние решивме да постапиме поинаку. Наместо 
иницијали, ќе го наведеме нивниот псеудоним. 
И тоа од повеќе причини. 

Прво: Некои од овие момчиња и девојки, ве-
ќе го заборавиле своето виетинско име и пре-
зиме. 

Второ: Некои од нив самите изразија желба 
да не им се наведе името и презимето, заради 
далекусежните негативни последици. 

Трето: Авторот на овој текст самоиниција-
тивно прекрсти неколкумина од нив со една, 
единствена цел: превентивна заштита на сопст-
вениот личен опис на чија иставетност (заради 
одамна признаените квалитети) авторот претен-
дира и во иднина. 

Како што гледате, во почетокот се обидовме 
да го разводениме разговорот т . е . да одземеме 
дел од тежината на текстот. Но, во предвид мора да се има следното. Никакви несериозни 

коментари што одвреме-навреме ќе провејуваат 
низ текстот, нема да успеат (нити имаат за цел) 
да го отстранат вниманието на читателите (доколку такви се најдат) од сржта на проблемот. 

Накусо речено, излеговме на улица, влегов-
ме во кафеаните и разгова-
равме со некои познати имиња, адути на наше-
то секојдневно подземје. Со повеќето од нив 
разговорот беше искрен, спонтан и срдечен, а само кај два тројца нашата посета заврши без 
успех. Но, во интерес на вистината го приложу-
ваме и лекарското уверение, од кое се гледа 
дека и по нашето гостување на непријателската 
територија, сите работи си се на свое место 

Значи, да дообјасниме, кај многумина од овие 
со црни слова во сите архиви запишани момчи-
ња и девојки, се обидовме да ја дознаеме вис-

тинската причина за нивното одметнување на 
другата страна од законот. Честопати ги обви-

нуваме без размислување со индигниција во 
гласот зборуваме за нив и нивните постапки 
Но. ретко се запрашуваме: што е тоа што овие 
млади луѓе ги натерало да го одберат полошиот 

пат? 
Популарниот Тексас го сретнавме во Авто-

мат-клубот. Потпрен на флиперот, го џвака ци-
гарето и брзо одговара: Незнам, немам појма, 
ама така, често сум гледал такви филмови и 
сакав да бидат такви. Уште од мал еден мој 
другар крадеше пари од дома и ме носеше во 
кино. Сега е во затвор. Незнам кога ќе излезе. 
Имам деветнаесет години и малце школо. Са-
кам да работам, зошто да не, само да не е мно-
гу тешко. Може да одам во Франција, ако ми 
се јави Перо. Ако не, се во ред, и тука може 
да се живее. Не сакам да се тепам, ама ако ме 
натера некој, поарно да не ме чека. Пасошот 
и магла. 

Загледан во својот идол, малиот Владо и не 
забележува дека него го прашуваме. 

— Колку години имаш? 
— Банка, а ти? 

— Две банки плус две. Зошто не си на шко-
ло? 

— Киднав. Ми се игра фудбал. 
— Кое одделение си? 
— Не прашај, поарно да не ти кажувам. 
Излегуваме надвор. Пред „Турист" постојано 

„кисне" Лујза. 

— Здраво душо, чекаш некого?. 
—Немам шанси, ладно е. 

Лујза е прекраско русокосо девојче од шес-
наесет години. Ја избркал од дома таткото, I 
торен пијаница пред 23 месеци. Се обидела 1 
тетката, но истата ситуација ја пречекала и та-
му. Случајно на школскиот одмор се занозна 
со еден постар господин кој и ветувал многу 
кој само на ветувања останал. А таа на улица 

— Зошто не одиш на училиште? 
— А кој ме прима мене на училиште и со 

што да ги купувам книгите? 
Во очите на Лујза светка солза. Излитен н 

винарски фазон, Ќе речете. Излитен, ама точен 
— Довидување, Лујза. 
— Довидување и немој да ми го спомнува 

името. 
Ѓорѓи подобро познат како „Ѓоко каубоец 

отиде на работа во Германија. Останаа нетови-
те другари. 

— Цале, Миш, Џери и Тарзан, вие заеда 
имате 74 години, од тоа само 16 години школо 

— Не сум јас крив. Дојдовме од село и тат-
ко ми не ме даваше на школо. Несакав да ра-
ботам и бегав од дома. Таму ги сретнав овие 
се здруживме. Ми се чини дека ќе се смирам 
кога ќе се оженам. 

— А кога ќе се ожениш. 
— Кога? Кога ќе се смирам. — Се смеат си-

те четворица. Треба п а р и да се издржава же 
на. Ќе се оженам за некоја „стрејнџерка" Тие 
се полни со „лова". 

Ринго не успеавме да го најдеме. Ни рекоа 
не излегува. „Седи дома и учи". Решил да го 
продолжи школувањето "алал му вера". Браво 
Ринго твојот пример е добар. Но немој да ги заборавиш старите пријатели. Наврати кај нив 

посоветувај ги. И тие се добри момчиња. Само 
не успеале досега да се тргнат од калта. Но 

ќе дојде и нивниот ден. 

Фани сум ја сретнал и порано 
- Здраво. 

-Ако си досол пак да ни држиш предава-
ња. подобро оди си. 

.— Не Фани, сум дошол да те прашам зошто 
се бавиш со овој занает и зошто тој ти се до-
паѓа. 

Фани прво професионално се смешка, а по-
тоа не издржува и праска. 

— Кој ти рече дека ми се допаѓа. Но, мо-
рам. Се обидов да се запослам пред неколку 
месеци како продавачка и успеав. Тогаш дојде 
еден муштерија и ме позна. Сакаше да ме ви-
ди вечерта. Му реков дека сум прекинала со 
стариот живот. Тој извади куп пари и се обиде 
да ми ги тутне во прслучето. Го буткав и му ги 
фрлив парите во лице. Тој се налути, отиде кај 
шефот и му кажа каква сум била и што сум 
била. По пет дена ме отпуштија од работа. Ми 
рекоа:: работното место се укинува. Но овде да 
ми се фатиш што се укинува. Само не сакаат 



да и дадат шанса на една курва, која сака да 
си биде поштена женска. 

Но, овој црниов што стои пред нас не му 
го знам името. 

— како се викаш? 
— Не е важно. 

- — Сум чул дека тепаш луѓе онака од чиста 
мира. 

— Арно си чул, а сакаш ли да осетиш како 
изгледа тоа. 

— Не, фала немам време. 
Пред кино „Вардар" го сретнав Црв. Има са-

мо девет години, а неколку пати бил во поправ- , 
ни домови. 

— Ти пак препродаваш? 
— Не се дери бе, ќе те чуе некој цајкан. 
Сакав да го запрашам што му работат роди-

телите, зошто не обрнуваат малку повеќе вни-
мание на него. Потоа се сетив на разговорот 
ШТО ГО ВОДЕВ СО ТАТКО МИ ПРЕД ИЗВЕСНО ВРЕМЕ. 

Цитирам: - Зошто не превземете некои педа-
гошки мерки - да го превоспитате - црв. 
Како да не превземам, се лути татко му, се-
којпат штом ќе ми дојде дома педагошки го 
претепувам. Но, памет не му доаѓа. 
Очигледно, педагошките мерки на таткото 
се најважната причина за продавањето на 

Црв. 
Се сеќавам на уште еден случај сличен на 
претходниот. Се викаше "Џони" беше препродавач 
на билети и ситен џепчија кој лесно може 
да си обезбеди рецепција и во подземјето на 
Чикаго, конечно решава да тргне по правиот 
пат. Во дваесетата година., по враќањето во 
школувањето. Од армијата се враќа со куп кни-
ги и не поздравува Hallow, how are yom? 
Прилишно добро го испекол англискиот. И што 
се случува сега? Татко му, по занимање оџа, не 
сака ни да чуеза желбата на синот. Тој инсис-

тира Џони да го продолжи неговото занимање. 
Овој не сака и татко му го истерува од дома. 

Инзвонредна прилика да се врати на стариот 

пат. Но тој е упорен. Никогаш повеќе во ста-
рото друштво. Работи како статист во Малцин-
скиот театар и се издржува. Сонува да стане 

глумец. Во меѓувреме заминува на работа во 
Германија. Вели — „Кога веке неможев да ста-

нам учен човек, барем ќе се вратам како струч-

њак. О.К.? 

О.К. Џони. Врати се. 
Овој паттразговаравме со луѓето чии за-
нимање и грижата над овие одметници. Ќе го 
чуеме нивното мислење друг пат. Засега довол-

ни ки се м и с л е њ а т а овде горе споменативе. 
за да заклучиме дека вината не е само во нив 
П. С. Ако ви се допадне оваа репортажа, ако 
ве интересира како се чувствува човек кога раз-
говара со ..силеџија" Само го поднел престојот 
иа нивната територија.^ру!о побарајте ме. Мојот 

лнчен опис е исто како и порано. И во моето 
име нема никакви промени. Тихомир Илиевски, па дури и она Чарли стана 



ПОДШИ-
ШАНА 
>>К0СА<< 

КАДЕ ШТО Е 

МАТНО, 

СЕ ЛОВИ 

И - УЛОВУВА 

„Атеље 212" претставува за сите љуби-
тели на театарската уметност асоцијација на 
нешто квалитетно и предуслов да се доживее 
нешто необично. Сето тоа допринесува госту-
вањата на оваа наша реномирана куќа да 
бидат масовно посетени. Меѓутоа, во послед-
но време може да се забележи поголем степен 
на комерцијализација на настапите што нај-
многу се почувствува на последниот, односно 
на последните два настапа со мјузикло „КО-
СА". 

Никој нема ништо против комерцијализа-
цијата како средство за матерјално обезбеду-
вање, но кога комерцкјализацијата ќе стане 
средство за себе, а со тоа го засегнува ква-
литетот, тогаш на таа појава мора да се гледа 
со подруги очи. Варирањето во квалитетот 
особено е забележливо кога ќе се споредат 
преставите на „КОСА" на сцената на „Атеље 
212" со изведбата во Скопската „Универзал-
ка". Не треба да се биде професионален кри-
тичар, па да се увидат очигледните разлики. 
Не треба да се биде голем познавач на теа-
тарот ,па да се види деке две претстави не 
можат да се играат едноподруго. Во овој слу 
чај не станува збор за некоја квалитетна 
изведба. На ваков потфат не би се решиле ни 
најрутинирани професиосалци. Во конкрет-
ниов случај, анеамблот во својот најголем дел 
е аматерски. 

Како еден од факторнте за слабата изведба 
секако треба да се земе и Универзалната са-
ла која во досегашната практика се покажала 
како многу неподесна за претстави од оваков 
вид. Самиот амбиент е неподесен да се овоз-
можи контакт со публиката. Тоа секако го 
почувствуваа во голема меерка нзведувачите 
на „КОСА". 

Како кзговор се слушаше, прилнчно не-
коректниот однос на публиката. Мислам дека 
ова не држи како комплетеи нзговор. Пуб-
ликата е пајмалку крнва зн нввооностаавпим 
контакт. Публиката, може да се каже е еден 
пасивен чинител и конзумент во преставата. 
на што се сведува нејзината улога. Изведу-
вачот е тој кој треба да ја почувствува н да 
и се приближи. 

Лошото озвучување (тоа е хронична бо-
лест на Уннверзалната сала на ваков вид 
приредбн) во голема мерка допринесе мјузик-
лот да го нзгубн својот шарм и спонтаност. 

Ако го отворнме тевтерот ва спомените 
за настапите на оваа наша театарска куќа ќе 
забележиме дека не е ова единствениот тез-
гарски настан, Свеж е случајот со Олбмеватн 

„Деликатна равнотежа" каде што артистите 
често не си ги знаеа ролјите. а преставата. 
рекламирана како премиера, дали, личеше и 
на генерална проба. Очигледно губење на 
контакт со публиката беше при изведбата на 
Сартровата „Зад затворените врати" каде по 
завршувањето на преставата, публиката про-
должи да чека втор чин. за потоа да биде ис-
мејувана како некултурна . . . итн. 

Користејќи го сеердно своето реноме 
„Атеље 212" си дозволува вакви комерцијал-
ни „испади" наоѓајќи погодно тло на сцената 
на „Универзалната сала" Приходот што ве-

веројатно беше остварен, за една година ваква соработка ќе биде сосема доволен да можат 
да издржуваат еден фудбалски клуб или да 
циркус за што се најподесни 

КВАЛИТЕТОТ Е НЕПРИКОСНОВЕН !!! 
Една убава претстава мораше да прерасне 
во ГОЛА атракција. 
КВАЛИТЕТОТ Е НЕПРИКОСНОВЕН !!! 
АМИН... 

Во нашиот град има, се разбира институции 
кои треба да се грижат за нашата културна 
клима. Но, тие, изгледа не се привикнале се-
уште на културните ветрови, кои инцидентно. 
провејуваат низ градските уметнички куќи. 

Додека одредени културни манифестации 
остануваат забележани само во новинарските 
хроники. други, кои имаат повеќе естрадеи 
карактер и сомнителна содржина. привлеку-
ваат необично бројна публика. Обично. поет-
ските сеанси ја имаат честа да бидат незабе-
лежани и скромно посетени. а вечерите на се-
риозната музика ја доживуваат редовно иста-
та судбина. 

Најголемиот дел од публиката што при-
суствува на уметничките приредби се млади-
те. Токму затоа, мислам, има причини да се 
загрижиме: ние, младите, културните инсти-
туции и нашата Младинска организација, со 

вејзините комцетентни форуми за културни-
от живот. 

Сеуште се свежи впечатоците од гостува-
њето на познатиот театар „Ателје 212" во на-
шиот град. Белградските уметници ја изведоа 
пред младата скопска публика прославената 
игра „Коса". Забележав дека беа исполнети 
и највисоките редови во имлозантната Уни-
верзална сала и добив впечаток дека прос-
торот беше мал за да ги собере сите младин-
ци на овој „хипи-спектакл". Неколку дена по 
рано, гостувањето на „Ателјето" беше најак-
туелната тема во разговорите на младите од 
градот. Дневните весници се погрижија да 
создаваат вонреден публицитет за гостување-
то, а јавните згради во градот беа преплаве-
ни со информацин кои беа присутни исклу-
чиво од комерцијални причини. 

Се на се, се створи, голема врева, како 
што би рекол Шекспир, за ништо. Но, врева-
та постоеше и тоа го искористија домаќиннте 
на гостите од Белград. Кога ги одредуваа це-
ните за претставата, не беа ни скромни, ни 
наивни. Тие одлично во ги познаваат нашите 
културни прилики, заправо знаат дека е мат-
но во нашите културни токови, а таму каде 
што е матно, таму се лови. 

И — не згрешија. Нивногго трговско сети-
во ни овој пат не згреши, си ги наполнија н 
така полните каси, и — покрај се „патриот-
ски" рекоа дека се грижат за културниот 
живот на младите. 

Точно е тоа, дека имавме можност да ја 
видиме прочуената претстава на двајцата мла 
ди хипи-драматурзи дека тоа токму ни го 
овозможија луѓето од Центарот за организи-
рање приредби — но од кои причини беше 
донесен големиот ансамбл во нашиот град? 
Цените за претстава се најдобриот одговор. 
Се равбира, јасно е и зошто имаше Две прет-
стави на мјузиклот; за тоа, значи се погри-
жија нашите културни трговци. 

Овие термини не треба да звучат навред-
ливо. Зар сето тоа не личи на добро органи-
знрана продажба на уметноста — и тоа од 
оние кои и не се квалификувани за уметнич-
ко стварање? 

Нека не се лутат младите граѓани кон два 
часа поминаа во Универзалната сала за да 
слушаат убава музика и зборови од жаргонот 
на хнпицнте, но у вствував должност да им 

се обратат и ним зошто дозволуваме со нас 
да се постапува како „гладни за секс и воз-
будување". зошто не ја отфрлиме нечесната 
уцена? 

Зошто се возбудуваме околу една секој-
дневна игра која заради приликите во наши-
от културен живот стана „настан на месецот" 
во градот? 

Се прашувам: дали ќе се ловеше и уло-
вуваше, да не беше матно во нашите култур-
ни текони? 

Спасе ЈОВКОВСКИ 



До Редакцијата на „Фокус" Скопје 

Другар уредник. 
користејќи го законското право што ми го 

овозможува членот 36 од Законот за печат и 
други видови информации, молам да го об-
јавите на ист простор и со исти букви следниот 
демант: 

Во ..Фокус" бр. 14 беше објавен написот под 
наслов „Етикетите и паролите на С. Климов-
ски" од В. Шопов. Земам слобода по тој напис 
да го изјавам следното: 

Со такви поинтелектуалчени квазибунтовни 
индивидуи како што е авторот на тој напис. кој 
си зема за слобода се да критикува и при тоа 
секогаш да е непогрешив и единствено испра-
вен. кој ми припишува морална и етичка недос-
ледност (наводно, илјадарчињата ме расипале), 
а кој самиот не гледа дека во него веќе дла-
боко напредува болеста чија дијагноза уште 
Ленин ја дефинирал како ..детска болест на ле-
вичарството", не можам да воспоставам еден 
здрав човечки дијалог од простата причина што 
за него оние основни хумани уставни принци-
пи, кои ш содржи и кодексот на новинарите 
на СФРЈ (објективноста, провереноста и висти-
нитоста). веќе се „реликвија" и му мирисаат на 
„Исус Христос". 

Тој во својот напис. кој сигурно алудира на 
мојот напис „Малограѓански пуч" објавен во 
„Студентски збор". не се обидел да негира ни-
ТУ еден елемент од истиот (што уште појасно 
зборува за новинарските и морални квалитети 
на В. Шопов), туку се фатил за еден ноторен 
факт како што е мојата награда, (не плата) во 
„Студентски збор", што е на сите познат и до-
несен од самоуправните органи на НИО „Сту-
дентски збор". 

Сметам дека начинот. суштината и стилот на 
демантирање со кој се служи В. Шопов не само 
што е крајно сензационалистички, по својата 
содржина празен и свесно насочен не да вос-
постави дијалог, туку малограѓански кој ого-
вара и навредува, кај мене создава едно чув-
ство на потреба да не се спуштам на неговиот 
начин на конверзацнја. 

Саво КЛИМОВСКИ 

П. С. Со В. Шопов како автор на написот, 
кој во стилот на народната „Трла баба л а н . . . " 
— да земе хонорар, па дури и со нечесни ме-
тоди на навреда на личност, не би можело на 
друг начин да се зборува освен — пред суд. 

Горниот демант молам да се објави под нас-
лов „За ниските удари на В. Шопов". 

Сите работи подлежат на предрасуди во 
сеуште неоживеаните места на оваа голе-
ма земја. Тоа се случи и овој пат. 

Однапред беше се кажано за девојката што 
често можеше да се сретне на улицата или на 
пазарчето, во својот полудолг реденгот со дол-
га и мрсна коса што се делеше на патец, го 
покриваше лицето и се прекршуваше на костес-
тите и слаби раменици. 
Одеше секојпат спокојно, со однапред фиксиран 
поглед. Не водеше сметка за погледите на лу-
ѓето кои во ист момент ја сожалуваа и прези-
раа. и невкусните дофрдувања на оние околу 
меаната на пазарчето не го нарушуваа нејзини-
от мир и трпение. 
Дом, љубов, топлина, таа немаше почувствува-
но. Често се сретнуваше на крајот од прегра-
дието, во сутеренот на згрбавената куќа, каде 
што забецот на времето оставил длабок белег. 
Сиот имот и се состоеше од железниот кревет, 
веќе искинатата покривка и парталавата кукла 
што и ја подари тетка и пред да умре. 
А родителите — би прашал некој. Каде се? Ја 
заборавиле ли својата родителска, човечка дол-
жност? Понекогаш таа ги замислуваше на сре-
дината од крстопатот на четирите страни ва 
светот. а за останатото и самата не знаеше и 
не сакаше да мисли. 
Знаеше едно: дека мора да живее. Дека сама 
треба да ја рамни каменестата патека и ако 
нејакигге раце едвам го подигаа чеканот. Но, ду-
хот не и потклекнуваше ниту во најтешките мо-
менти. Дури и тогаш кога мораше да побара 
засолниште во подрумот на мензата, поткрепа 
во веќе прегризената храна, а друштво во град-
ските кучиња. Заедно ги собираше потребата за 
храна и пријателство. И таа беше среќна, топ-
лина наоѓаше во искреното пријателство, неис-
кажаво, животинско. 
Во малото неоформено тело се криеше големо 
срце и љубов. Љубов кон пријателството, уба-
вината, човекот. А за да ја осети оваа љубов 
што подлабоко, го започна животот што им 
припаѓа на клошарите. Долу, под влажниот ка-
мен мост, во свежииата на воздухот и ледената 
вода, во сосема испарталените алишта ја осети 
топлината на тоа пријателство. 
Прв пат се почувствува еднаква со сите луѓе, 
прв пат почувствува дека и таа значи нешто. За 
прв пат успеа да ги прочита толку љубените 
зборови што ги запишуваше на краевите од 
изгужваните весници. Успеа да им каже дека: 
,„Да живееш... значи да знаеш, да се надеваш, 
да се восхитуваш, значи да правиш добро. Жи-
вее најдолго оној, кој со духот, срцето и постап-
ките тоа го потврдува." 

Јелена Максимовиќ 



Универзитет нa слободниот ум (3) 

ПРИКAЗНA 
ЗА БАФ 
Езра Паунд е една oд најоспорувaните лич-
ности, не само во американската, туку и во 
модерната литература воопшто: со смета-
час за голем поет, час за шарлатан, час за 
смел авангардист и генијален откривач, час 
за злочинец и лудак. Вистината е, како и 
обично, многу сложена за да ја стегнеме во 
крилатици. 

Личноста на Езра Паунд е чудна, судби-
ната мачна, делото сеуште толку живо и при-
сутно, така што судот за него подлегнува на 
постојани промени. Конечна оценка за поетот 
ќе мора, како и секогаш, да донесе времето: 
— Кога ќе се заборават тривијалните и не-
пријатни псединости на тој дрзок Бафа, по 
се изгледа дека неговата поезија ќе живее. 

Роден е 1885 година и по кратка универзи-
тетска кариера во татковината, не можејќи да 
се прилагоди ни на кариерата, ни на таткови-
ната, заминува за Италија и од овојата двае-
сет и трета година се приклучува и физички 
на „Духовната емиграција" на американските 
литерати и интелектуалци, како Хенри Џемс, 
Т. С. Елиот, а подоцна и писателите од „из-
губената генерација". Живее во Италија, Лон 
дон, Париз, а потоа повторно во Италија (во 
Рапал) се до крајот на втората оветска војна, 
кога присилно се враќа во татковината како 
велеиздајник. 

Кога завршила војната американските 
војници го држеле во кафез во еден логор 
крај Пиза, каде неговиот истоштен дух до 
крај попуштил — на процесот за велеиздај-
ство е прогласен за ментално болен со след-
ните зборови на стручниот лекареки конзи-, 
лијум: 

— Оптужениот, сега шеесет години стар и 
општо земено во добра физичка сосотјба, 
прерано созреал. Уште како студент, кој се 
специјализирал за литература. Бил доброво-
лен емигрант, с к о р о четириесет години, жи-
веел во Англија и Француска, а последните 
дваесетиедна година во Италија, издржувајќи 
се од несигурни приходи, од пишување на 
поезија и критики. На неговата поезија и 

книжевна критика упатени се многу приз-
нанија, но во последно време неговата прео-
купација со паричната теорија и економи-
јата се очигледна препрека на неговата ли-
тературна продуктивност. Околината веќе 
одамна го смета за незадоволен, ексцентричен 
и егоцентричен. Во овој час тој покажува 
крајно отсуство на свест за својата положба. 
Тој упорно тврди дека неговите радио-еми-
сии не биле издајнички, туку, дека целата 
негова делатност на радиото потекнува од 
самонаречената мисија да го „спаси Уставот". 
Абнормално разметлив, интензивен и буен во 

однесувањето... 

Хоспитализиран, 1949 ја прима Болинге-
новата награда, која му ја доделува конси-
лиумот составен од така истакнати личности 
како што се Т. С. Елиот, Роберт Ловел, В. X . 
Ајдин, Конрад, Ајкен и други. Таа награда 
предизвикала бурни раоправии за случајот 
Паунд, како воопшто за односот на писате-
лот како човек и неговите дела, за односот 
на личните уверувања и поетската реализа-
ција, и колку, отфрлувајќи го човекот и не-
говите идеи, мораме да го отфрлиме и него-
вото дело. Од осудата за велеиздајство, Паунд 
го спаси лудилото, од заборавот, неговата 
поезија ја спаси вредноста и убавината, не-
зависна од неговите лични убедувања и идеи. 
К а к о неопасен за околината, пуштен е од бол-
н и ц а - повторно се преселил во И т а л и ј а , ка-
де и денеска живее. 

Тој "доброволен емигрант" кој живее од 
НЕСИГУРНИ приходи пишувајќи 
критики" по зборовите на еден биограф „тат-
ковина само го истерала од работа во Анг-
лија никогаш не е т р е т и р а н освен 
како забавен "ексцентрик" Биографот пона-
таму заклучува: дека не е неприродно што 
свртел грб на тие з е м ј и , па и на нивното оп-
штествено уредување, наивно прифаќајќи ја 
првата алтернатива која му дошла под рака". 
— Каде преовладуваат комерцијални вред-
ности и притисок према конформирање, за-
вист и страв од медиокритетство, колку на-
ши поети и уметници тераме во прогонство, 
опозиција, ексцентричност можеби лудило, 
можеби дури предавство? — „ (Г. С. Фрејзер: 
Езра Пауид, Лондон, 1960). 

Езра Пауид, судејќи по биографијата на 
Чарлс Норман, го поминал овојот живот во 
релативна беда, обколен со изгнаници и бое-
ми слични на него по се изгледа дека за пари 
бил малку заинтересиран: штом ќе ги задово-
лел најнужните потреби, и од своите повеќе 
одколку скромни приходи, одвојувал за да 
им помага на другите уметници, или да 
учествува во покренување на некој часопис: 
„ — Езра беше најблагородниот писател кого 
било кога сум го видел, а покрај тоа и нај-
несебичен. Им помагаше на поетите, слика-
рите, скулпторите и прозните писатели во 
кои воруваше, а би помогнал и било кој, во 
кого веруваше или не, само ако овој би се 
нашол во неприлика.—" (Хемингвеј — „под-
вижен празник"). 

Младите таленти, вели биографот, во јата 
се собираа околу него, а неговата кореспон-

денција со многу современи поети и уметници 
изнесува многу тетратки: со безбројни пре-
пораки, запознавање, пари, совети, псовки и 
молби, му помогнал на, скоро, секој значаен 
американски писател од тоа време. Се одне-
сувал како чудак, се облекувал нападно и 
неконвенционално, паѓал во очи, често пре-
дизвикувал скандали и судири. Никогаш ниш 
то не правел од комерцијални или компро-
мисни причини: бил роден грандоман, самоу-
верен, повремено бомбастичен. 

— „Езра беше многу подобар и многу по-
христијански наклонет кон луѓето од мене. 
Неговото пипгување, кога ќе настојуваше, 
беше така совршено, а покрај тоа, кон своите 
грешки беше така иокрен и така заљубен во 
своите заблуди, а во исто време така љубезен 
кон светот, што за него секогаш мислев како 
за светец. Тој исто така беше и плашлив, но 
тоа можеби биле и многу други светци." (Хе-
мингвеј подвижен празник.") 

Корените на неговото осебујно творепгтво, 
можат прилично јасно да се одредат по осе-
бујните и езотерични литерарни интереси кои 
ги одгледувал. Особено го интереоирала сред-
новековната литература, провонсалските тру-
бадури, потоа, кинеската и латинската лите-
ратура. 

Асимилирајќи во својата поезија многу 
влијанија, прибегнувајќи кон позајмици од 
огромната и шаролика лектира, апсорбирајќи 
го наследството кое, по негово уверување се 
наоѓа во коренот на целокупната европска 
култура — тој е еден од зачетоците на арти-
кулиран пропагатор на модерниот литерарен 
космополитизам. 

Како писател постојано се чувствувал ка-
ко пионер, борец, авангарда, и неговите пес-

ни и ден-денес покажуваат авангардистички, 
експериментален печат, кој ги карактеризира карактеризи-
при самото настанување, но и покрај тоа ја сочувале вонред-

ната свежина на изразот, 
аураата на правото вдахнување, а поркај сиот 
книшки и медиевален реквизиториј, живот-
носта и современоста. 

Во таа поезија јавно се зацртуваат, скоро сите, подоцнежни карактеристики на најдобрата модерна американска и англиска поезија 
; скоро сите значајни движења и смерови се зачнале од неа: имажинизам, вортицизам, ренесанса на традициите, особено метафизичката, слободното мешање на стиловите, композиција на стихотне по ритам на метроном, туку во синтактички звук 
поетизација на интелектуалистичкиот и ерудитски товар. Вредноста на неговата поезија 

времето се повеќе расте. Неговиот, во низа 
правци, отворен и недовршен опус, позаним-
лив е, како што изгледа, за нашево време од 
заокружената целосна поезија на неговиот 
ученик Т. С. Елиот. 

3. ПАНОВСКИ 



Ајде. да се сожалмме ни оние. на кои им е 
подобро од нас 

Ајде, мила моја, сети се дека богатите 
имаат слуви, а немаат, иријатели. 

Ние имаме пријатели и немаме слуети 
Ајде, да ги пожалиме мажените и немажените 

Зората влегува на малите стопала 
к'о позлатена Павлова 

А јас сум гсрај мојата желба 
Ниту има во животот нешто подобро 
Од овој час на криктгална овежина. 

тој час на заедничкото будење. 

Велите дека многу се превземам 
Дека се кочоперам во дрскост облечен. 

За некоја година никој не ќе се сеќава на 
Б а ф ф 

Не ќе ги помни тривијалните делови од мене. 
Смешните поединасти ќе исчезнат. 
Додека гаие, вие в земја ќе гниете 
И прашање е дури, дали вашето ѓубре 

ќе биде доволно плодно 

Да ја храни трввата 
на!д вашиот гроб. 

Ајде, мои песни, да ги кзразиме нашнте ниски 
страсти 

Да Изразиме завист кон луѓето со стално 
запослување, 

без грижи за иднината. 

Многу сте докони, пеши мои. 
Се плашам, лошо ќе завршите. 
Лутате по улиците, 
Застанувате по аглите и автобуските станици. 
Скоро баш ништо не работите. 

Дури ни нашите внатрешни племенитости не 
ги изразувате; 

Многу лошо ќе завршите. 

А јас? 
Н а пола сум слегол од умот, 
Толку многу со вас разговарав, 

дури и околу себе ве гледам, 
Дроки животинчиња, бесрамни, разголени! 
Но ти, најнова песно, 
Уште не ои доволно стара да направиш многу 

зла, 
Ќе ти купам зелено палто од Кина 
Со амаеви навезено, 
Ќе ти набавам скарлетни, свилени пантолони 
Од статуата на детето Христос во Санта Ма-

рија Новела 
Да не речат, оокудеваме со вкус, 
И л и дека нема касти во ова семејепво. 

Поткровје Монумеитум аере, етц Понатомошни инструкции 





ДО КОГА 
ВАКА 
ишто 
П0НАТА-
МУ? 

Пред една година се жалевме дека сме по-
назад во поп-музиката од другите републики. 
Тогаш дури немавме ниту една добра емисија. 
Денес во тој поглед сме во подобра ситуација. 
Имаме неколку емисии, кои ако ништо друго 
барем означија дека работите тргнале на доб-
ре, дека во иднина ќе биде уште подобро. Се-
како ќе треба уште многу, многу труд да се 
вложи за да го достасаме југословенскиот про-
сек во тој поглед, кој патем речено во никој 
случај не е на завидно ниво. Да одиме поната-
му: Во Љубљана се жалат дека десетината 
диско-клубови што ги имаат не им се довол-
ни и дека ситуацијата ќе се подобри ако се 
отворат уште толку клубови. Ние во Скопје 

како да сме поскромни во моментов имаме 
еден диско-клуб и очекуваме во најскоро вре-
ме да добиеме уште еден. Единствениот клуб, 
иако со многу недостатоци сепак внесе вед-
рина во Скопје. Два пати неделно ограничен 
број младинци можеше да го остави празно 
своето место на корзото. Повторно сум опти-
мист: овие чекори колку и да се мали сепак 
значат: „одиме напред!". 
Овој напис не го замислив како жалопојка 
за нас младите затоа што немаме каде да оди-
ме и како да се разонодуваме, ниту пак поне-
знам кој пат да заклучам дека сме поназад 
од оние во Белград, Загреб, Сараево. . . Целта 
ми беше сосема поинаква. Држејќи се дирек-
тно до музиката да се обидам да дадам рези-
ме за нашите сили, можности за тоа каде сме 
и што понатаму треба да чиниме. 
Ќе почнам од вокалните солисти. Во 1969 
оние што колку толку и беа познати на југо-
словенската јавност или и понатаму се во 
зенитот на популарноста (за жал, мое мисле-
ње е дека само Зафир Хаџиманов заслужува 
да биде овде. Тој со професионален однос кон 
музиката успеа да ги покаже своите несомне-
ни квалитети. Факт е дека и Љупка Димит-
ровска е популарна во југословенски рамки, 
но, барем за мене, таа нејзина популарност не 
е резултат на нејзините квалитети, или пак не 
успеаја да се задржат меѓу југословенските 
пеачки ѕвезди, што не значи дека немаат ква-
литети, туку дека не успеале да ги искорис-
тат. ( Д и м е Поповски). Од друга страна „клу-
бот на локалните ѕвезди" доби многу малку 
нови членови. Од масата анонимни таленти 
се одвои Јадвига Митревска. Таа слободно мо-
же да се рече имаше среќа да биде откриена. 
Велам среќата е пресудна бидејќи се вложу-
ваат многу малку напори и им се дават многу 
малку шанси на анонимните млади таленти 
да ги покажат своите квалитети. Радио Скоп-
је не е во состојба да ги бара талентите насе-
каде, ниту пак може на сите да им овозможи 
да покажат колку вредат, па затоа неговите 
акции за изнаоѓање таленти се повремени, 
кампањски и тесни. Пеачки таленти постојат, 
можат да се најдат насекаде низ републиката 
но за тоа е потребна широка постојана акци-
ја. Само така ќе можеме да продуцираме ква-
литетни солисти кои достојно ќе не презенти-
раат. 
Да видиме што станува со нашите групи. 
Ќе ги поделам на две групи. Првата ја сочи-
нуваат „Безимени", „Бис—Без, „Џудо" и 
„Вихори". Сите овие групи имаат спрема ко 
ја им овозможува горе-доле квалитетно музи-
цирање. Факт е и дека многумина од нив се 
таленти. Но сите се карактеризираат со крај-
но непрофесионален однос кон музиката. Не-
редовните проби и настапи направија тие да 
не можат да ги одразат своите потенцијални 
можности. „Безимени" и „Бис—Без" не мо-
жам воопшто да ги сметам за групи кога се 
појавуваат само два-три пати годишно. Тие 
важат за најквалитетни скопски групи. Нив-
ните ретки настапи скоро секогаш се комен-
тираат со ласкави зборови. Ги издигнуваат на 
пиедесталот за богови ги величаат и тие де-
нес се скоро легенда. Мое мислење е дека тие 
треба почесто да покажуваат што умеат, а не 
да живеат на слава. Кога веќе решиле да нас-
тапуваат како групи треба сериозно да рабо-
тат, Најнапред треба да решат да бидат про-

фесионалци и да работат како такви. Само 
така ќе можат да ги покажат своите можнос-
ти и во пошироки рамки и што е уште поваж-
но ќе можат да еволуираат како состав до из-
наоѓање стил, боја што највеќе им одговара. 
Ако продолжат како што тргнале подобре е 
да се откажат од музицирањето 
Втората група состави ја сочинуваат соста-
вите кои немаат квалитетна спрема ниту срет-
ства да ја набават. Неквалитетната спрема од 
своја страна прави тие да се презентираат во 
лоша светлина, иако меѓу нив има мноѓу не-
познати таленти. Што може еден добар гита-
рист со правена електрична гитара и лошо 
појачало или дали може еден тапанар да по-
каже што знае со еден добош? Составите од 
оваа група сепак многу настапуваат по разни 
игранки на најразлични места без воопшто да 
се двоумат. Заради лошата спрема и музици-
рањето прилагодено на неа секогаш се пре-
зентираат како „леви". Голем дел од нив на-
вистина се неквалитетни, но не сите. Неодам-
на имав можност да слушам еден таков мал 
состав и најпријатно бев изненаден од квали-

-тетот на нивниот сологитарист. Оттогаш веру-
вам дека меѓу овие мали групи постојат пое-
динци, дури и групи кои се поквалитетни или 
во најмала рака на исто ниво со „Безимени" 
и „Бес—Биз„. Треба значи да им се овозможи 
поширок аудиториум да се запознае со нив и 
што е најважно да им се овозможи да дојдат 

до квалитетна спрема. 
Да резимирам. Со постоечката ситуација во 

никој случај не треба да сме задоволни. Пот-
ребни ни се уште радио емисии со музика за 
млади, уште диско-клубови што од своја стра 
на ќе овозможат да добиеме публика која ќе 
биде упатена во светските музички струења и 
која ке биде способна да оцени што е квали-
тетно а што не. Потоа треба да им се овозмо-
жи на талентите да дојдат до израз. „Бези-
мени" и сличните на нив треба повеќе да ра-
ботат и настапуваат, а не да се „водат" на 
стара слава. Ако се исполнат горенаведените 
услови ќе имаме квалитетна публика, квали-
тетни солисти и квалитетни состави. Ваквите 
квалитетни музички кадри ке бидат гаранци-
ја дека нашиот фестивал нема да биде истрел 
во празно. Тогаш, со презентирање на несом-
нен квалитет, никој нема да не „запоставува" 
(со овој термин често многу неквалитетни му-
зичари и солисти се правдаат. Пример Григор 
Копров.) и не ќе има потреба од наша диско-
графска куќа постоечките никогаш не запос-
тавувале ниеден наш поединец, ниту група 
кои ги покажале своите квалитети. И уште 
нешто. Ако успееме да им овозможиме барем 
на половината неоткриени таленти да дојдат 
до израз, ке треба да ги поткрепиме со доб-
ри композиции и аранжмани. Со тоа ке се из-
бегне да имаме само маса репродуктивци и ќе 
се овозможи пред се многуте можности што 
ги дава нашиот фолклор со своремен аран-
жман да се искористат. 
Има многу да се работи за да застанеме на 
цврсти нозе. Да не губиме време и да се за-
фатиме со сите сили на работа. Јас веќе за-
почнав. Не само со написов. Преоѓам од збо-
рови на дела. За време на зимскиот распуст 
ќе работам со една „мала" група — „Паци-
фисти", која крие неслутени можности. Се на-
девам дека ке успеам! Значи. НА РАБОТА! 

Исо Руси 




