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МНОГУ 
ПРАЗНИЦИ 
ВО ЕДЕН 
ПРАЗНИК 

Дваесет и пети мај, празникот на нашата 
младост, годинава како и секогаш уште еднаш 
ќе биде најсвечено празнуван како празник 
на сите млади, ширум нашата земја. Овој два-
есет и пети мај, за младите од нашиот град 
има посебно значење. Неколку совпаѓања на 
свечените датуми на скопската младина се 
поклопуваат со овој дваесет и пети мај. Нај-
првин, на сите скопски младинци драгата до-
верба, една скопска младинка, ученичка на 
гимназијата „Јосип Броз Тито" — Лилјаана 
Жежова, годинава ќе му ја предаде штафе-
тата на младоста на нашиот сакан учител и 
водач Јосип Броз Тито, и ќе му го честита 
роденденот, кој воедно е роден ден на целата 
нашала мадост. Лилјана Жежова, со предава-
њето аа штафетата ќе ја изрази и нашата љ у -
бов кон саканиот другар Тито. 

Оваа година, организацијата на CM на 
Скопје, слави 25 години од основањето на 
НОМС, што го чини Денот на младоста уште 
посвечен. Токму на овој јубилеј се одржува и 
конференцијата на CM на Скопје, од која се 
очекува да даде нови насоки за понатамош-
ната работа, и да внесе нова свежа крв во то-
ковите на младинското движење во Скопје. 

Третиот момент што го чини празникот 
посвечен, е сознанието дека со изградбата на 
долгоочекуваниот Дом ва младината, техни-
ката и пионерите најпосле се тргна од мртва 
точка. И не само тоа, бидејќи објектот ќе поч-
не да се гради наскоро, и според ветувањето 
на изведувачот на работите тој ќе биде готов 
зa помалку од една година. He треба посебно 
да објаснуваме што овој дом значи за сите 
млади на овој град, кои досега немаа место, 
свое место на кое би можеле да го поминат 
корисно своето слободно време. 

Поради сето ова, дваесет и пети мај, роден-
денот на другарот Тито, празникот на нашата 
младост, ќе го прославиме уште повесело, ќе 
го почувствуваме уште подраго. 



СРЕДБА 
СО ЛИЛЕ 

Лилјана Жожова, осумнаесетгодишна ма-
турантка, одлична ученичка и активен член 
на конференцијата на CM во својата гимнази-
ја, девојката за чие име деновиве е поврзано 
името на Младоста, девојката која сред вели-
чествената светлина на многубројните рефлек-
тори на Стадионот на Југословенската народ-
на армија на другарот Тито ќе му ги пренесе 
сите желби на младината и граѓаните на зем-
јата за неговиот роденден — ете, таа девојка 
е покрај мене, пред нејзиното замиување во 
главниот град. 

Како ги доживува Лилјана овие несекој-
дневно возбудливи денови, сега кога нејзи-
ните соучесници се подготвуваат за завршната 
другарска вечер, а таа патува за да ги пре-
несе нивните желби, за да ја пренесе нивната 
порака до Претседателот, онаа свечена пора-
ка што не возбудува сите нас, овие неколку 
реченици кои ќе звучат импозантно таа ноќ 
во Белград? 

— Секако, возбудена сум и при самата по-
мисла дека токму јас ја имам таа несекојднев-
на должност, тоа задоволство да се сретнам 
со Тито. Сето ова дојде некако неочекувано, 
одеднаш дознав дека јас треба да ги поминам 
последните чекори носејќи ја штафетната пал-
ка на Тито, оваа иста палка која ја носеа ил-
јадници млади луѓе од мојата татковина и сите 
имале скриена желба да се сретнат со својот 
Претседател. 

Дали младата Лиле (како што ја викаат 
нејзините другари од училиштето) размислу-
вала за тоа, зошто токму таа е определена да 
ја пренесе штафетата на Тито? 

— За тоа размислував, се разбира, а искре-
но да ви речам, и во овој момевт не сум осло-
бодена од тие размислувања. Јас знам дека 
има многу одлични ученици, многумина кои 
во текот на своето школување немале ниту 
една четворка, кои немале неоправдани отсу-
етвувања од часовите, верувам дека не сум 
единствената ученичка, која покрај спомена-
тите особини, активно учествува во Младин-
ската организација и добива високи призна-
нија на стручните натпреварувања на младите. 

Но, Лиле не зборува и за својата скромност, 
за која нејзините пријатели пред се би ја ис-
такнале. Нејзината скромност е очигледна, 

нејзината едноставност и непосредност. Секо-
гаш е со своите другари, со оние млади луѓе 
кои, без да и кажат, ја предложија токму 
таа да помине по долгите скали на Стадионот 
на ЈНА и од името на своите млади сограѓани, 
од името на сета младина на Југославија да му 
ги каже оние неколку реченици на Тито, со 
кои му се обраќа сета Младост ва својот во-
дач и учител. 

Ја предложија, зашто Лиле успешно ги 
претставуваше нејзините соученици и друга-
ри на сите републички и некои сојузни нат-
преварувања на младите љубители на мате-
матиката и физиката. 

Ја предложија, зашто Лиле беше поскромна 
и од најскромните, зашто не се одделуваше од 
своите пријатели и тогаш кога беа сите весе-
ли и тогаш кога им требаше поддршка и по-
мош, тогаш кога требаше некој да им помогне 
во решавањето на математичките или физич-
ките проблеми, кога требаше да се потсетат на 
англиската граматика или латинските декли-
нации. 

Пред Лиле сега стои раскрсницата на жи-
вотот. За кој пат ќе се одлучи, на кое поле 
ќе допринесува за развитокот на научната 
мисла? 

— Секогаш, кога размислував за моето сту-
дирање, бев во дилема: се овределував за ме-
дицина и технологија, и навистина не можев 
да бидам повеќе наклонета кон било која од 
тие две науки повеќе. Меѓутим, сега изгледа 
дека технологијата е попривлечна и веројат-
но оваа есен нема да имам дилеми. 

Но, ете, таа нема да биде на последната 
другарска средба на крајот од своето школу-
вање, на матурската вечер. 

Нема да биде, зашто нејзе и е доверева го-
лема почест, која таа не може да не ја при-
фати, во името на сите млади луѓе од оваа 
земја да му ги пренесе сите искрени желби 
на Тито, за неговиот роденден. 

Овој пат нејзините другари нема да и се 
лутат што не е со нив, зашто таа отсуствува 
за да ги изрази нивните желби на Претседа-
телот, нивните ветувања, нема да и се лутат, 
зашто таа ја реализира почеста која ја при-
фати од другарите, кои ја предложија, токму 
таа да зборува во името на Младоста. 

Спасе ЈОВКОВСКИ 



СТАНДАРДОТ HA МЛАДИТЕ 
ДЕНЕС (3) 

РАБОТНИЦИТЕ 
ГО 
»РАСИПУВААТ« 
ПРОСЕКОТ 
НА ЛИЧНИТЕ 
ПРИМАЊА 

Прашањата во врска со стандардот на ра-
ботниците секогаш имале исклучително зна-
чење во сите политички активности на оп-
штествените и политичките форуми во нашето 
општество. Фактот што оваа година ќе се одр-
жи нов конгрес на работните луѓе, на кој по-
себно внимание ќе им биде посветено на гор-
ливмте проблеми од стандардот на работни-
ците, зборува за деликатноста на проблемот 
за КОЈ денес ќе станува збор. 

Меѓутоа, во написот нема да зборуваат 
претставниците на општествено-политичките 
организации за прашањата поврзани со стан-
дардот на работниците, ами ќе се претстават 
самите работници, непосредно, по нивните ав-
тентични искажувања, без заобиколување на 
постојните проблеми. 

На младите работници им поставивме-пове-
ќе прашања во врска со нивните материјални 
можности, можностите за рекреација и разо-
нода, проблемите во врска со нивниот општ— 
ствен статус и низа други прашања, кои беа 
инспирирани од некои искажувања во текот 
на подолгиот разговор. 

Го посетивме хотелот за работници на гра-
дежното претпријатие „Пелагонија", пред се 
заради тоа што така имавме можност да раз-
говараме со поголем број работници, а од дру-
га страна, имавме непосредна можност и да се 
запознаеме со нивното сместување, прашање 
кое не е помалку актуелно, посебно кога се 
работи за големите градови, каде што секој-
дневно доаѓаат нови млади работници, за да 
се вклучат во производство, често соочувајќи 
се со проблеми кои не можат да се решат 
„преку ноќ". Еден од тие проблеми е токму и 
сместувањето на работниците, кое во претпри-
јатието „Пелагонија" е успешно решено пра-
шање. 

Разговараме со работниците од ова прет-
пријатие, повеќето неквалификувани или ква-
лификувани, младинци од 18 до 25 години, 
кои, ете, дошле да заработуваат во големиот 
град, некои имаат и свои семејства, кои ги ос-
тавиле некаде во внатрешноста на Македсни-
ја, а овие очекуваат секој месец од своите нај-
блиски да им испратат средства за живот. 

Но, колку можат да им испратат работни-
ците на своите семејства? Колку заработуваат 
овие младинци кои се решиле дел од својот 
живот да поминат на големите градилишта, 
покрај песокот и малтерот, на големите дрвени 
скелиња, на машините или во тешките возила? 

Раде Петровски, од Куманово, квалифику-
ван работник. Има „повеќе од дваесет години, 
но чувствувам дека сум веќе стар", месечно 
заработува 52000 стари динари, а добива и по 
сто осумдесет динари (стари) дневно, како по-
себен теренски додаток. Значи, вкупно, него-
вите примања се движат околу педесет и пет 
илјади стари динари. Од нив, за сместувањето 
во хотелот плаќа две и пол илјади стари ди-
нари, а за храна во истиот хотел дава околу 
дванаесет илјади динари. 

Значи, на Раде му остануваат четириесет 
илјади стари динари месечно, за неговата же-
на и две малечки деца. 

Антон Јаковиќ има/дваесет и пет години. 
Квалификуван работник, има семејство од пет 
члена, Се разбира, семејството чека од него 
на секој почеток на месецот пари. Семејство-
то е во Крива Паланка. Неговите лични при-
мања се движат околу педесет илјади стари 
динари, во кои е пресметан и додатокот, кој 

изнесува сто и триесет стари динари дневно 
зашто тој е работник од таканаречената „прва 
група", која ииа најмали лични примања. 

Јордан Станковски има подобра заработу-
вачка. Тој прима шеесет илјади стари динарн 
месечно, но и тој ги испраќа парите што му 
остануваат откога ќе плати за сместувавде во 
хотелот и храна значи: четириесет и пет ил-
јади динари на своето семејство во Куманово. 
Јордан има четири деца — ученици, Инаку, 
Јордан е квалификуван работник. 

Меѓутоа, изгледа неверојатно, кога ќе 
слушнете дека некои работници имаат лични 
примања од 30000 стари динари месечно. Колку 
и да изгледа провокативно, може едноставно 
да се рече дека со тие пари, ако се плати ста-
нот и храната во хотелот еден работник бук-
вално не може да живее. . . 

А такви работници, изгледа не се ретки: 
Атанасов Трајко е еден од тие работници. Има 
дваесет и пет години, Зуха Реџеп има триесет 
и шест илјади стари динари, а од нив, се раз-
бира дава петнаесет илјади за станот и храна-
та во претпријатието. Исти примања има и 
Стојан Алексовски, неквалификуван работ-
ник, еден од најмладите, има осумнаесет го-
дини. Златко Тошевски има примања од трие-
сет и пет илјади стари динари, а добива и те-
ренски Додаток секојдневно, по сто и триесет 
илјади стари динари, како и другите работ-
ници од првата група. 

Круне Георгиевски прима 43000 стари ди-
нари, женет е и има четири деца. Семејството 
е во Крива Паланка. 

Живко Јанкуловски има месечни примања 
од 65.000 стари динари, бидејќи е висококвали-
фикуван работник. Во ова претпријатие ра-
боти седма година. 

И Живко Доневски е работник, има двае-
сет и две години, платата му е 65000 стари ди-
нари, теренскиот додаток му изнесува околу 
девет илјади динари месечно, зашто е работ-
ник во четвртата група. Во претпријатието е 
четврта година. 

Стојадин Стоилковски има осумнаесет го-
дини. Платата со решение му е 45000 стари 
динари, меѓутоа добива теренски додаток од 
сто и осумдесет динари дневно. 

Според сопствените, инпровизирани калку-
лации, просечните примања на неквалифику-
ваните работници се движат околу четириесет 
до четириесет пет илјади динари, квалифику-
ваните имат примања околу педесет илјади 
стари динари, а висококвалификуваните има-
ат примања од шеесет до шеесет и пет илјади 
стари динари. 

Сите работници добиваат посебен теренски 
додаток, зависно од нивната група, — која 
всушност е групирање на работниците спрем 
нивниот стаж. 

Резимирајќи околу, прашањето за личните 
примаша на младите работници, уште еднаш 
потсетуваме дека сите работници кои се смес-
тени во овој хотел плаќаат по околу дванае-
сет до петнаесет илјади стари динари месечно 
за своето сместување. 

Повеќето се неквалификувани работници, 
поретко полуквалификувани и квалификува-
ни односно висококвалификувани. Секој до-
бива според квалификациите, но постојат. 
природно, и разлики во нивните индивидуал-
ни приман»а на работници со еднакви квали-



фшслции, заради различно реализирање ва 
иормата. 

Што се одвесува до вормата, работвиците 
«елат дека е обичво сеедво дали ќе ја испол-
шт одредевата ворма или „ја врефрлат'% за-
што добиваат незначителни дополиителни на-
градувања. Затоа, изгледа, многумина в ве се 
трудат повеќе од ова што е потребно за ис-
полнуваље ва вормата. 

Меѓутоа, се прашуваме, далв взвесвв личвв 
лримања ве се резултат ва веисволвети вор-
ми, зашто, како што сме ивформирави од 
службените лица во претпријатието, мини-
малните личнв доходи до први аврвл се зага-
равтирави: 43000 стари дивари. Највисоквте 
»бичво се околу шеесет илјади стари дввари, 
се разбвра аа работввците во градилиштата. 

Во Дирекцијата бевме ивформирави дека 
личвите примања од први април ке се зголе-
мат за триесет процевти, меѓутоа, досега ве се 
усвоеви официјалните докумевти. 

Во Дирекцијата, меѓутоа, ви беше кажаво 
дека прооечните лвчвв примања во ова прет-
пријатие се движат околу осумдесет и вет ил-
јади стари дивари. 

Очвгледво, векои други, а ве работвиците, 
остваруваат вакви вросечви личви вримања, 
или, хако што популарво се зборува, работви-
ците го „расипуваат" просекот ва лвчввте 
прииања... 

НЕШТО ОКОЛУ ТОА, КОЛКУ ЧЕСТО 
РАБОТНИЦИТЕ ОДАТ ВО КИНО, ТЕАТАР 

И КОНЦЕРТ 
Зборувајќи отворево, работниците од ова 

претпријатие, одвосво, овие осумстотиви кои, 
се сместеви во свомеватвот хотел, практичво 
викогаш ве одат во киво, во тетар влв ва ков-
церт ва забава или вародва музика. 

Зошто? 
Трајав Симоновски вели дека парите што 

му оставуваат ги вотрошува за цвгари (патем, 
вувш најефтини цвгарв — Зета"), а купува в 
„Вечер". Добвва и „Трудбевик", во вего и ве 
го чита. Зовгто тогаш зема весвик што ве го 
чита? 

— „Нам ви одбвваат од платата за секој 
број ва „Трудбевик" одвавред, ввкој ве ве 
прашува далв сакаме или ве." 

Другарот Керимовски Трајко е висококва-
лификував возач» па сметаме дека и веговите 
интересирања се вовшроки. Меѓутоа, тој nose-
Ice сака парите што ги добива да ги даде ва 
своето семејство, а покрај тоа, „мвогу троши и 
за цигари". 

Злато Тошевски има осумваесет годиви, во 
нема обичај да оди во киво, зашто картите се 
премвогу скавв за веговите лични примања. 
Затоа, вели, вевријатво се чувствува кога ќе 
излезе со својата девојка, а ве може да ја од-
весе во театар вли ковцерт, како што можат 
повеќето веговв врсввци. 

Златко чвта „Чик" и „Вечерње вовости" 
а векогаш купува в „Старт". „За вас, работ-
ниците, тоа се едивствевите лристапни весни-
ци. Ако ве се тие, вие вема да имаме викаква 
друга разонода" — вели Стојаи Алексовски, 
осумваесетгодишев младивец. Ни тој ве оди 
во киво виту во театар. За ковцерт — не ста-
вува ви збор. 

Другите работвици се „солидарви" со гор-
ните млади рабо^ници: некои дури резигни-

раво рекоа дека ве зваат каде има кино т 
градот. 

„Добивавме порано беплатви карти за Tea-
Tap и кино и за jio векој ковцерт. Пораво, во 
сеѓа никој од нас ве добил таква карта. И кога 
добивавме, малку мвва имаа можвост да одат, 
зашто имаше малку карти, а вие сме многу... 
— вели едев од работвиците. 

Се интересиравме во Дирекцијата за спо-
меватите искажувања ва работниците. Бевме 
извевадеви кога вв беше одговорево и доку-
иевтирано дека во вретвријатието вмаат из-
двоево тринаесет милиони стари дивари за 
културвиот и спортскот живот ва работни-
ците. 

„Меѓутоа, работвиците едвоставво ве одат 
ни во киво ви во театар. Нве им ги даваме 
картите бесплатно, а тие ги продаваат... Има-
ме договоревв претстави.за вовеќе вретстави 
во градот и Ревублвката, ло веколку претста-
вв во годивата". 

На кого да веруваме? Работвицвте велат 
дека картите ги земат ввжевервте и другите 
ивтелектуалци во вретвријатието, а за работ-
ввцвте ве оставуваат карти. 

Во овој случај, ве можеме да бидеме си-
гурвв. Оввгтвот ввечаток е дека селак, работ-
ниците своите варв гв трошат за храва, за 
сместување, цвгари и векои весвицв. Кввото 
и театарот, како и ковцертвите сали ве се 
полуларни меѓу работвицвте кои изгледа по-
веќе сакаат да бидат ва „отворев простор, за-
охто и овака во вавште соби сме осум до десет 
луѓе"... 

Во салата за разовода во вввввот хотел 
има телевизор. Тоа е взвесва разовода за ра-
ботвиците, меѓутоа, можете лв да замислите 
осумстотини Луѓе во едва сала кои, гледаат те-
левизија секоја вечер заедво, а потоа одат во 
своите соби каде ќе слијат во осум души? 

Работвиците, сепак, велат дека лрема па-
рите што ги даваат за сместување во хотелот, 
не би можеле да очекуваат повеќе. 

HA КРАЈОТ, КАКОВ Е СТАНДАРДОТ 
НА МЛАДИТЕ ДЕНЕС? 

Почвавме со ставдардот ва младите средво-
школци. Тие обично ве заработуваат сами, 
ами добвваат вари од своите родители. Секој 
добива спрема вримањата ва родителите, како 
што наглаеивме, ве може да се смета дека 
младвте средвошколци добиваат вајмвогу 
пари, во споредба со другите категории мла-
дивци. Co свовте десет влјади стари дивари, 
тие одат во киво в театар, поретко ва ковцерт, 
a се чести гоств в ва спортските ватвревари. 
Ретко кувуваат книги, во затоа повеќемина 
имаат дискотеки. 

Младите работници, пак, сами ги заработу-
ваат своите пари, во, тие често мораат да да-
ваат голем дел од заработувачката ва своите 
семејства, а за виввите секојдвевви потреби 
оставуваат мвогу малку средства. He станува 
ни збор за купување плочи или книги, посе-
тите ва културвите ивституции се ретки. 

Телевизијата е едивствевата забава. Одат 
во кафави, како што ви рекоа младите работ-
вици од „Пелагонија", ве заради разовода, 
ами „за да ги заборават маквте виввв, се-
којдвевви"... 

Дури ниввите врсвици од училиштата или 
факултетите често си организираат дрмашви, 

ппиватви. забави со музмка, младите работаицм 
имат големо задоволет^о од време ва време т 
рдат ва векоја игравка, таму помивуваат не-
колку часовв, убаво облечеви, како за векоЈ* 
свеченост, зашто се млади и сакаат и тисса-
каат да бидат меѓу младите, без чувство на 
инфериервост, што често се сретнува кај мла-
двте работвици. 

За жал, вивните материјални можности не 
се такви, тве ве можат да си го дозволат ова 
што можат младите учевицв од гимвазиите. 
Работвиците работат често в во ведела в во 
празници, па така им се скусени виввите 
можвости за рекреација и разовода. Работат 
осум часа двевво, спијат во вовеќекреветви 
соби, се храват трипати двевво и секогат т 
чувствуваат уморвв од вапорвата работа. Мо-
жеби затоа, нивната разовода ја наоѓаат на 
спортските натпревари и во кафеаните, може-
бв затоа читаат влустрирави и вечерни вес-
ници, се чувствуваат интелектуално инфери-
орви и ве би можеле лесво да се решат да 
одат во театар илв ва ковцерт, иако некогаш 
ќе добијат в бесллатви карти. 

Како и да е, востојат очигледви разлики в<> 
ставдардот ва иладите, за кои вавистива тре-
ба да се размислува. 

Сласе ЈОВКОВСКМ 



КИПРАС1И 
КОИ ОБВИНУВШ 

УВОД 

На само десетина километри од Скопје, ва 
падините на Водно, селото Нерези станува 
своевидна тракција и реткост. Во еден прос-
тор во исто време се сретнуваат два света. 
две цивилизации, два дијаметрално спротив-
ни начиви ва живот. 
Врвев луксуз со крајва беда. 
За вас, за жал, појава која не е возбуду-
ѕачка!? 
Всушвост, за што се работи. 

повод 

Пред извесно времечпечатот, радиото и телеви-
зијата исцрпно ја информираа јавноста за пуш-
тањето во работа на ресторанот во преуреде-
ните конаци ва мавастирот Светв Пантелеј-
мод во село Нерези. При тоа, повеќето вови-
нари од големиот број ва редакцив трудељу-
биво се погрижија да се дозвае дека струја 
посебно е доведева од градот до мавастирот 
и дека сето тоа преуредување чиви 6 мили-
<»ии вови дивари (!); илв 600 милиови стари 
динари (.'). БидејЌи е позвато од лоодамва 
дека селото Нерези нема струја затоа што 
нема пари да се спроведе (?!), се јавв и ло-
водот за кратката посета и овој текст за 
местото на средба меѓу старото и новото, ме-
ѓу безоѕирната штедливост и несфатливата 

Ковцевцијата ва општовародвата борбае 
израз пред се, ва спремноста ва вашите на-
роди да ги одбрават тековиввте ва револуци-
|ата и самоувраввиот социјализам. Во тој 
ковцепт едва голема улога играат младвв-
ските борбевв одреди. Заоега се формирави 
три младввски одредв ва територијата ва 
вашиот град, во зголемува&ето ва виввиот 
број е само прашање ва времето. Младите 
аа Скопје ва оваа акција и врвјдоа со цела-
та своја сериозвост в младешкв жар, што 

в^рочем и то докажаа со своето одвесување 
за.лреме ва формирањето ва младивскито 
борбеви одреди. 

ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА — РЕШЕ-
НОСТ НА НАШИТЕ НАРОДИ ДА СЕ БОРАТ 
ЗА ОДБРАНА НА САМОУПРАВНИОТ 

ЦИЈАЛИЗАМ 

оваа акција, затоа што остава мвогу мож-
ноств за зближување ва младите луѓе за 
нивно подобро запознавање, т.е. за јакие-
н>е ва меѓусебвата поврзавост и коленЈгивви-
от дух. Во таквата средива се разввва и дру-
гарството и иеѓусебвата ломош во совладу-
вањето ва задачите и проблемите што ги 
ваметвува општовародната одбрава, како 
таква. 

Тоа сето звачв дека вашите млади луѓе 
ќе бидат уште како способни и зрели за да ги 
подвесат и најголемхте жртви за одбравата 
ва вашата татковива, и ќе овозможат неј-
зив вепречев развиток, за благодет и добро-
состојба ва југословевските вароди. 

Ваквв одреди се формираат ширум на-
шата земја и ја взразуваат спремвоста ва 
нашвте млади луѓе да ја брават својата зем-
ја в тековивите стеквати со макотрпви ва-
пори. Секако дека тоа може да ве радува, 
ако се има во предвид дека младите, со сво-
јата младешка сила ќе бидат способви да го 
извесат товарот ва одбрават ва вашата зем-
ја ва своите градв, служејќи се со примерот 
ва младите и виввата борба во НОБ. 

Да ве зборуваме за тоа колкаво зваче-
н>е, од моралев и воспитев карактер има 



негрижа, и мегаломавијата и неразумното 
трошење аа пари, 

ПОСЕТА 1 

Гордо исправен меѓу зелеваат трева, а аешто 
аодолу и меѓу кафанските етолици и маси. 
мавастирот предизвикува поичтуван»е и вос-
хит. И затоа, ке му биде жал на секого при 
созвавието дека пијавите гости ке повраќаат 
околу веговите, сега реетаврирнаи ѕидови. 
Мермерват фовтава богата со вода, десетина 
неовски светилки само ја предвестуваат рас-
кошвата внатрешаост на објектот. Стилски 
столици и маТЧГ богато извезени покравки, 
дамболии, светилки од коваво железо и спе-
цијалво стакло, италијанска керамика и 
плочки на подот, специјални уред за регу-
лирање на интензитетот на светлината за 
создавање на поинтимна атмосфера, на по-
дот или на ѕидовите крзна од мечка, венти-
лација, сопствено парно греење, грамофони и 
магнетофони, сето тоа зборува за луксузната 
опременост на ресторавот и барот. 
Од љубезниот шеф Илиев Петар дозвавме 
дека објектот е добро посетен, дека дневниот 
промет се движи од 8.000—10.000 нови дина-
ри, дека во салите ва ресторавот постојано 
се оргавизираат званични ручеци. Тој ден 
требаше да дојдат гости од Синдикатите, од 
Извршниот совет и професори-хирурзи. Бро-
јот на местата, инаку, е околу 700. 

ПОСЕТА 2 

Патот од два-три века вазад го помивавме за 
пет минути и од луксузните конаци стигвав-
ме во селото Нерези. Единствен доказ дека 
селото живее во лосовремев свет е асфалтви-
от пат што го дели, еден или два травзисто-
ри и садовите во кои децата носат вода; се-
га се од канти за моторно уље кои автомо-
билистите тука ги фрлиле. НЕМА СТРУЈА. 
нема продавници. нема превоз до Скопје, има 
вода од планински извори и од бунари. Един-
ствено превозно средство е коњот или мага-
рето, а од полуксузните, запрежните коли. 
Најблиското растојание до Скопје е околу 
5 километри по планински патчиња. Co еден 
збор, селото ж «вее живот на една друга ци-
вилизација, на еден друг свет од пред два-три 
века. 
Одборникот Ајдини Ајдин кажува дека селото 
има 24 фамилиии, што се приближно 200 жи-
тели и дека сите тие водат еден тежок жи-
вот, дека главно и единствено занимање е 
земјоделството кое е заостанато. Слушаме: 
на сите „веќе им здодеало да одат и молат 
и бараат струја"; дека единствениот одговор 
што при тоа го добиваат е „ќе биде" и „че-
кајте до одуќи гјожиќ". 
„Па срамота е за луксуз да има струја, а за 
живеење да нема!" 
Велат дека се готови и да платат за да се до-
веде струјата, дека сами ќс направат бандери 
и ископаат дупки, дека сето зависи од доб-
рата волја на некого. 
Навистина, струјата од селото е оддалечена 
само 100 метри. 
Пресметале дека спроведувањето на струја 
Ice чиви од 30.000 до 50.000 нови динари (од 3 
до 5 милиоии стари динари). 

Рака аа срце, оваа цеаа е везабележливо 
мала во елоредба со цеаата аа ресторанот. 

НАМЕСТО КРАЈ 

Се враќаме во XX век, се враќаме во Скопје. 
Додека во ресторавот едва уметаичка душа 
ваоѓаше ивспирација со „слободвите умет-
вости", „кршејќи се" околу ввв, отворајќи им 
ја вратата од колата, ваместувајќи им ја сто 
лицата, припалувајќи им цигара и постојаво 
прашајќи што сакаат да пијат, во селото ви-
довме едва друга „вдвличва" слвка: мажот 
заедво со детето качеви ва коњот се враќаа 
од нивите, а жевата одеше пешки зад нив. 
If се јавува едво прашање: зар е можво? 
ЗАР Е МОЖНО? 
Зар е можво во околивата ва Сколје да 
живеат две цивилизации, два света како по-
следвца ва вегрвжа в чудво сфаќање ва ра-
ботите, а викого да ве го болв глава за тоа? 
Зар е можно диварот да е поважен од чо~ 
векот? 
Зар е можво во едво време ва хумавост и 
солвдарвост, селото Нерези да живее живог 
како лоследвца ва вехумавоста и несј-ли-
дарвоста? 
Зар е можно ресторавот да „ллива" во стру-
ја, а селото да ја вема затоа што тоа ве се 
исплатува од комерцијални причиви? 
Кој е тој ^ито ќе вајде зборовв ков олравду-
ваат? 
Велат, сето тоа се прави за стравците. Па 
зар стравцвте се ловажви од вашите гра-
ѓавв? 
Зар е можво во XX век, век ва вауката м 
техвиката да се живее со борива и петролеј-
ска ламба? 
Зар е можво секојдвеввите потреби: елек -
тричев шпорет, фрижидер, бојлер, радио, те-
лввизија и други во селото да се мислеви 
имевки и светски чуда? 
Зар ќе рече векој дека вема 5 милиови, кога. 
се дадеви (фрлеви) 600? 
Зар сите тие „силви вовинари" не забележаа 
и ае зваат во какви услови живее селото? 
Зар сите тие делегации не виделе во каква 
положба се ваоѓа селото? 
И како можат свте тие мирно да јадат и ии-
јат ве ваоѓајќи виту збор за обвииевие за 
прекумерввот луксуз ислреплетев со крајва 
беда и заоставатост? 
Зар е можен живот од изгрејсовце до зај-
двсовце? 
Едводушво ги осудуваме вајразворазвите re-
fa в мвзерев живот покрај невидениот рас-
кош, во во стравство. 
Зошто овде сме завемеле? 
ЗАР НЕМА ЛУГЕ ВО СКОШЕ? 

<: * * 
Посетете го ресторавот, посетете го и селото 
Нерези, сетете се дека за ресторавот се даде-
ни 6.000.000 в. див.- а дека за селото вема 
50.000 в. див. за да се слроведе струја! па 
после може да се зборува за некакви идеали, 
привциви, хумавост, врска меѓу материјално-
то и духовното богатство, социјалистичк a 
етнка, човечко достоввство, човечвост! 
ЗАР ОВИЕ КОНТРАСТИ НИКОГО HE ОБ-
ВИНУВААТ? 

текст: А. Димитров 
фотографија: Р. Ќамилов 
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Пролетери, обединете се! 
Пролетерјотот на уни-
верзитет! 

• , 

ШТО САКАМЕ ДА РЕФОРМИРАМЕ? 

Си зададовме задача да го реформираме Уни-
верзитетот. Да го реформираме на таков на-
чин, што ќе ги вклучиме студентите поактив-
но во педагошко-научвата работа, што ќе го 
иапуштиме енциклопедиското и катедарското 
предавање на материјата, што ќе ги отвориме 
катедрите за ивтердисциплинаро соработува-
и>е, што квалитетот на педагошката и научна-
та работа ќе стане единствен критериум за 
напредување на педагошките работници и на. 
крај, што ќе го развиеме самоуправувањето на 
факултетите и универзитетите, така тоа да не 
биде самоувравување само на професорите, 
туку на сите што работат на Универзитетот, 
од студентите и асистентите до професорите. 

ЗОШТО САКАМЕ ДА ГО РЕФОРМИРАМЕ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ? 

За успешен развој на науката, стопанството 
и социјалистичките општествени односи во 
нашиот простор, неопходно е потребен вис-
тински, ефикасен Универзитет. 

КАКО УСПЕВА РЕФОРМАТА 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ? 

Освен бројните високофрекфентни деклара-
ции и некои ситни подобрувања не може да 
се забележат повидни уопеси. Недостатокот 
на средствата (како изговор за неуспех на ре-
формата) вас не може да не оправда. Рефор-
мираниот, отворениот Универзитет би бил спо-
собев да ангажира исто така и поголеми оп-
штествени средства за потребите на високо-
школските студии и за потребите на науката. 

ЗОШТО РЕФОРМАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
HE УСПЕВА? 

На реформата на Универзитетот никој јавно 
не и се противи. 
Затоа дејноста на противреформските насто-
јувања е нејавна. 
Нејаввата активност против јавното делување 
на мнозинството е саботажа. 

КОЈ ГИ САБОТИРА РЕФОРМСКИТЕ 
НАСТОЈУВАЊА? 

Саботер на реформските настојувања на Уни-
верзитетот може да биде само тој, кој со ре-
формата нешто губи. Што ја загрозува ре-
формата? Реформата ја загрозуваат безгриж-
носта и многусаканиот мир. Саботери на ре-
формата се пред се сопствениците на без-
грижноста, тоа се оние, чија што положба не 
се темели на нивните денешни работни успеси. 

КАДЕ ДЕЛУВААТ САБОТЕРИТЕ? 

Саботерите делуваат секаде, каде што мо-
же да се влијае и делува. Тоа ии е овозможено 
затоа што развиевоста на вистинското само-
управување и јавноста на работата ва самоуп-
равните органи на Универзитетот е сразмерно 
слаба. Мнозинството на работни луѓе (студен-
тите) има скоро симболични самоуправни пра-

ва. Фактичките самоуправни можности на 
асистентите на некои факултети не се битно 
поголеми. Освовните организации на СК исто 
така ее едно од подрачјата на кои делуваат 
саботерите. Примери на такви саботажи: со 
неучеетво на конферевциите на основните ор-
ганизации ое оневозможува кворумот и со тоа 
донесува&ето на заклучоците, со упади на 
состаноците може да се замати и разводони 
дискусијата. 

КОЈГ Е НЕПОСРЕДНИО ЗАИНТЕРЕСИРАН 
ЗА РЕФОРМАТА? 

Покрај ооштеството во целина, на Увиверзи-
тетвт-за реформата се заинтересирани сту-
дентите хако целина, а не како поединци. 
Студентот почнува да се занимава поживо со 
проблематиката на факултетот дури во тре-
тата и четвртата година. А тоа е толку доцна 
што тој не може да дочека да биде и корис-
нјпс на евентуалните позитивни резултати оД 
реформата на Универзитетот. Во однос ва 
тоа, а поради активноста за реформските на-
стојувања студевтот како воедивец може лес-
во многу да изгубв. Покрај времето, кое со 
таа дејност би го изгубил, многу лесво можат 
да му наштетат замерувањата со воедиви про-
фесори (што ва своја кожа го вочуствувале 
мвогу студевти и понекогаш и векој доцент). 
Покрај студевтите за реформата се заинтере-
сирани исто така и сите поспособни научни-
и ведагошки работвици, ков би добиле уште 
поповолна атмосфера за работа и успенгао ши-
рење ва резултатите од својата работа. 

КОЈ Е ПРОЛЕТЕР? 

Од способните ваучви и ведагошки работвици, 
ков со реформата би добиле многу, меѓу уви-
верзитетскиот пролетаријат ги вбројуваме 
оние кои при неуспешната акција (што е мно-
гу можно, со оглед на моќта ва ковтрареволу-
циовервите свли) за реформа ве би можеле 
да изгубат ввшто друго „освев оковите". Тие 
пролетери оковите, што ги врзуваат ври педа-
гошко-научната работа, ќе ги раскиват ва два 
начина. Првиот, индивидуалниот вачив е оде-
в>ето ва научниците, во млади, динамични вов 
увиверзитетски ивститути, и во стопавството, 
каде што се попогодни условвте за мавифес-
тирање ва своите свособвоств. (Еден од ла-
тентните облици ва ова одење од Универзи-
тетот е непријавувањето ва ковкурсите за 
асистенти). ВТОРИОТ, РЕВОЛУЦИОНЕРНИ-
ОТ НАЧИН НА РАСКИНУВАЊЕ HA ОКО-
ВИТЕ Е ЗАЕДНИЧКАТА А К Ц Ш А НА УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИОТ ПРОЛЕТАРИЈАТ ЗА РЕ-
ФОРМА И ЗА РАСКРИНКУВАЊЕ НА САБО-
ТЕРИТЕ. 

ПРОЛЕТЕРИ, ОБЕДИНЕТЕ СЕ! 

ТРИБУНА 14.4.1970 
број 10 година XIX 
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Студентски дом Кузман Јооифовски Питу. 
Влегувам во една од неговите многубројни со-
би. Мислев дека уредноста му е својсгвена са-
мо на женскиот род и затоа моето изненаду-
вање беше уште поголемо бидејќи ообата из-
гледаше со еден збор беепрекорно. На ѕидови-
те голедам излепени слики: Лењин, Тито, Че 
Гевара, Насер, Бен Барка, разни знаменциља 
и симболи. На маоата забележувам повеќе 
весници на чии гарви страни уште оддалеку се 
читаат насловите — „Израел го нападна Ли-
бан", „Нов акт на агреси$а", „Мирот повторно 
е загрозен" и др. Опроти мене седнува мојот 
домакин Еид Дибси наречен Идо. Тоа е црно-
буреот млад човек, с©. интелигентно лице и 
костенливи очм. Неговите движења се мирни 
и одмерени, но веднаш стануваат нервозни и 
одлучни кога разговорот го орефрламе од се-
жбјдневии работи на оитуацијата на Блиекиот 
Исток. Таа ситуација нималку не е розова. О-
чите на целата светска јавност постојано се 
вперени кон Голанската Висоравнина; Суец, 
Јерусалим... 
Мојот дома£ин Дибси одлично ја познава та-
мошната еитуација, Тој е no потекло Палес-
тинец, член на П. Ф. Л. П. (Народен фронт за 
ослободување на Палеетина), во Скоггје доаѓа 
од Дамаск во 1967 година. 
Ми стори дека шмсогаш не ја напуштил Ју-
гославија, за «ејзината историја, за денешна 
Јутославија и за ооцијализмот воошпто знае 
повеке од мнозина наши сограѓани. 
Почиа да ми раокажува за судбината иа Па-
лестинците кои по создавањето на Израел 
во 1948 година се растураат во Јордан, Сирија, 
Либан и кој знае каде не. 
Животот на бегалците не е достоен на човеч-
киот. Без татковина и огниште, навредени и 
понижеии, собрани во логогри и без минимал-
ни услови за да се одржи еден ,гол живот. 
Но човекот не би бил човек кога би се задово-
лувал со судбината. Се формираат разни органи 
зации и партии од кои организацијата на П. Ф. 
Л. П е најлево ориентирана. Најхрабрите Па-
лестинци се одметнуваат и стануваат командо-
ои. Вршат упади на израелоката и <на окуии-
раната територија, организираат диверзантоки 
акции постојано се во движеше. Во денешни 
услови кога на Блискиот Исток Аршште не 
се едуеаствекни во сваите )ставови м овојата по-
литика, се чиии дека .иомандасите то насат 
најтолемиот товар во борбата со ОИзраел. 
П. Ф. Л. П гја застапува теоријата дека непри-
јателот на Арапите не е само Израле, туку 
ционизмот и империјализмот во целост. Фрон-

тот е комаидосите не се против Евреите како 
народ бидејќи се свесни дека опасноста не доа-
ѓа од народот. 
Следејќи пи искусивата од досвгашните војни 
и фронтот, го избира партизанското војуваше 
како најпрпфатливо. Кај командооите исклу-
чаци не постојат, секој рвволуционер треба 
да биде 'борец и спротивно, секој борец треба 
да биде револуционер. , 
Во паузите меѓу борбите борците политички 
се подготвуваат. Идеологиј ата на фронтот се 
засиива врз учењата на Маркс и Ленин. 
Членовите на фронтот студираат во мнлгу 
земји, «ќие треба да постанат стручњаци кои ќе 
бидат 1голем удел во понатамошната борба и во 
остварувањето на зацртаната програма. По-
крај тоа за врвме на студиите иие треба во 
местата каде студираат да ја запознаат јавнос-
та со целигге на нивната борба и со идеологи-
јата на фронтот. За таа цел тие добиваат раз-
новрсни пропагандии материјали. 
Пре«у летото гтовеќето од нив се враќаат во 
некоја од базите, се обучуваат и ги посетуваат 
логорите за никогаш ггосле тоа да не го забо-
рават. 

Во Скопје студираат околу шеесетина Палес-
тинци асои не се сите члвнови на фронтот, но 
се членови на. ГУПС (генерална уиија на па-
лестИноките отуденти). За жал еден многу мал 
дел од нив не се посветуваат на целта за која 
се дојдеии, но се занимаваат со разни шпеку-
лации. Дибси од името на своите друтари бара 
против таквите прекршители да се применаг 
поостри мерки бидејќи се стекнува погрешна 
слика за остана-пите и се валка угледот на го-
лемото мнозинешо. 
Еид Дибси е задоволен од нашето гостоприм-
ство и од условите кои им се пружаат за не-
ометана работа. Друтарот Тито за нив преота-
вува адол и светол пример. Моралната под-
дршка на нашата земја за нмв е од голема 
важност. Желбата на мојот соговорник е да 
се запознаат повеќе наши траѓани со нивната 
борба. 

Во тек се контактите со „Алкалоид" и со 
,Д1лива" за пружање на извесна санитетека 
помош. 
Од разговорот заклучив дека Дибаи свпак е 
оптимистичжи расположен. Тој верува дека 
еден ден Палестина 1ќе биде слободна, дека ќе 
се обЈЕЈоват напуштените татковОки домови и 
дека Палестиниите ќе започнат да живеат нов 
живот, собрани оите заедно и градедќи го ми-
рот и социјализмот. 

Тихомир Крцковоки 
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. . . идевме секвгаш во природа заедно. м и с л а * 
ние, другарите! Ако е за право сега... бевме 
гами за себе и компанија. 
Е добро, али сега за сега изопнгго, ништо, ама 
баш ништо не ми е јасно. Од страна, онака 
туѓи, аикогаш и не сум питал за стварта. Све 
сум мислел, па добро... заеби, што се они. 
па да знаат за интимни ствари! А тоа? П а . . . 
беше, уствари... нешто е као л>убоф. Мислам! 
И за тоа да се разбереме фино, ја вас ништо 
си миелам, али само за себе пошто ве ми е 
јасно. И вемој ви случајво, несакајќи, или 
овака без везе да се убацете као џокерај у 
стварта. Јасво? 
Еве сега у момеват ми иде . . . везе вемам... 
али вапросто ми иде! Оваму кај чешмичето, 
уствари тоа е поише пумпа едво време беше 
наше! Све! Има едев, шо праи кори и када-
иф, и стално го тупеше, зашто му го дигавме 
точаквт, на времето! А бевме и главни по му-
зичко прашање, ја дрвкав и гитарата на Де-
белиот, а женските се вртева и вие ги зезав-
ме, све со музика и штосеви. После ови, као 
да свирам ова ова, све векои ствари од „Ше-
доус". Али за тоа стварно. мислам само ик-
струменталво. со Дебелиот бевме тата-мати. 
Од карши ва кори и кадаиф, се дупевме од 
сервис и мали голчиња, али после, појма ве-
мам кој најде векоја цака и стално ве бркаа 
со „марица". Сега за меве стварво, везе нема-
ше тоа што векој имаше дома... па ва крај 
тој ми беше од сите другар! И тоа верен! Ста-
рата вегова беше краљ за давење. Сталво за 
школо, да ве сме скитале, вокти без црво да 
сме имале и све такви ствари. Се сетив сега 
извевада, овака без везе, кога бевме копв-
л»ава. Едев дев краљот за давање, ве внква 
на ждрање. Е, тука беше заплет! 
Кај вив у кујва, као сега звам, имаше едев 
бел AEG кој сталво беше укључев ва тројка 
— ехпрес и за да ве се расипе, изгледа, мора-
iue да се врти тоа таковото, све у едев правец. 
Као сат! 

Пошто мазнавме по едев дубок тањир a pro со 
резавци,' при крај ов почва пак да го тупк 
и да шмрка и да гребе со лажицата, а све тоа 
изгледа ва старата и исцепа живац. па му 
фуква два полубокса у раме! Ов викаше да 
у глава никогаш уопште не го мазнале, ве 
било здраво, и можел да се мрдве или по-
шизи или така вешто. 
Пред спанаќ-пирето, како у пауза, ве укебаа 
дека ве ви биле руките миеви, као тоа било 
основно за хигиева, и дали у школо ве учеле 
за тоа. Тупажа! У ствари вие како ивстру-
мевталисти зваевме за таа цака, мислам за 
руките, али за саставот шо ќе го праивме ви 
требаше бубњар' со добош и чивела. Пошто 
изгледа беше субота на крај ви шибваа у ма-
ли тацни, пита со рендави јабуки и прах ше-
ќер, па откога свршивме, ја као прв кажаф 
фала, a no меве све остало. Така излеговме 
и низ врата! Али се прејдовме пошто не сме 
се договориле за поручек ва мали голчиња, 
а онаа мојата пластична од самопослуга беше 
шантрива. 
Онака како што се лизгав, со сомотските за 
роѓендан, низ гелендер, се штреквав изнева-
да. Апла испред мене прошишка надоле со 
крик и закочи дури кај кори и кадаиф. 
Па после, ме пита као шо ќе праиме? А ме-
ве, само, за себе пошто ништо везнам, не ми 
е јасно! Она . . . за тоа дека треба да вежба 
од поручек задачи, и така и така, али овој 
шо го спрема ќе извиси... јасно! И така при> 
чаше полека, само ве све, као му било глупо, 
a ја појма не сум имал за тоа, као мора да 
скубне од дома и така. Безвезе! Он уопште не 
знаеше дека со тоа ќе укења и појачало и све! 
Добро и тоа некако! Али мене вишто у гла-
ва — зошто? Шо е тука заплет! На улица He-
Ma жива душа, а кај мене у џеп пет комада 
нишка, па онака кнап разнервиран ме пита: 
„си гутал рибин зејтин?" 
Пошто ми беше другар, а плус тоа и верев, 
откачив дека везе немам, може и векогаш... 

али улагво јок! А тоа за зејтивот ми кажа. 
Се шиткало у апотека и било као бомба за 
крф и ногите да не ти се искриват. У лето 
ве се пиело као у зимо, пошто у лето се иде 
на море, a у зимо се пиело 3X1 лижица за 
супа, и тоа после јадење! Стварно ја не ве-
руев уопште, али пошто ми хухна у нос.., 
вема што, призвав се. . . тука не помагало 
ни лимуњ со шеќер, таква била стварта. Е, 
на се тоа после како додаток, ги искрши no 
два пута прстите од лева рука, показалецот 
беше вежбање на задачи со тупаџијата, а ма-
лиот прст беше еднаш рибин зејтив, и еднаш 
на крај беше итн. 
За стварно да биде, пошто идевме секогаш по 
природа заедно, мислам ние... као сами за 
себе компанија, го фаќав потпуно у срж. Са-
мо, ца ме жуљаше тоа појачалото, шо треба-
ше да му го купат. Он ако заеби све, отиде 
и тоа. На крај, и онака без него, отиде ствар-
та у пропалитет, али стварно со рука на срце 
не беше уопште крив. Така се разви све, из-
ненадно, за секунд! Еднаш свршивме осмо и 
као. . . ако за тоа ништо, па ќе сме биле ком-
панија! Ништо! Почва стварта да иде накај 
дасованство и така... не е ваши штос. 
Еве сега у момент ми иде! Везе немам али на-
просто . . . ми иде! Тоа е важно, ја како! Кај 
чешмичето, уствари тоа е поише пумпа, едво 
време беше наше! Све! 
Уште има таму едев, шо праи кори и кадаиф, 
пред него е една липа со вошки у лето! Алк 
тоа не смета! Ни фраерот више не го тупи, 
зошто не му го дигаме точакот? За мене, ако 
се прашам, ја би! 
Ем, покрај све знам да терам секако. И жев-
ски под рам и мушки над рам! 
Само сега . . . немам време. 
Друг пат. 



ДО ВАРДЛР 
-МАКДР 
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Цаве скн му на Трајче ложачот? За него ед-
«аш ми се чнни дека Ви причав вешто! Арно 
ама, од тогаш, па до сега... Ехааа! 
Е, тој Цане пред некој ден го нагазив покрај 
Вардар, цокушаваше нешто на црв! 
Да нема врска со музика, тој Цане, ништо H O 
B O ! Тоа в сам си призвава, без трте-мрте! Али 
за црв и мушвца! МОЛИМ! 
Џапа така Цане ва црв и пљука у Вардар! 
Све онака како што се прават кругчиња! Џа-
па Цаве, џапа и рибата (али послабо), а ва овој 
стариот руски травзистор што го има дома, 
слуша Цаве школска емисија по музичко вое-
литување намевета за учевиците од средвите 
училишта! 
Ако е за право сега, Цаве и баш го боли за 
иузичко воспитување, али беше добра цака со 
ова . . . транскрипција, па после предигра 
ков . . . и така! А тоа е мвогу важво, мислам, 
за да може да се сфати читафиот овус вегов! 
Кај Цаве, кога се работи за вода и риба-сире-
н>е ве доаѓа у обзир за комбинација. Гледам 
.ia така де у него де у ковзервата, некогаш 
од грашак ва КОНЗЕРВА — ЕХПОРТ, сега со 
црви, гледам де у Вардар, де од таму Вардар 
и се векако вавалувам да причаме, овака... 
Одамва ве оме се виделе. 
И така едво време, а Цане син му ва Трајче 
ложачот... мукла! Само ќути в пљуцка у 
Вардар. Нв А ви Б! Ја, као дали трза, како е 
уоввгге и све така од околу! Пак вишто. Bap-
sap тече, Цаве врави кругчиња ја тргам цу-
гови и се ми изгледа како од целата ствар 
вајдобро е едво ладво. Пивце! 
Звам ја влус све Цаве е левак, а и иват шо 
го вема викаде. Па добро Цаве* откачив ја, ај 
здраво! Ке се видиме! 
— „Нема! Кај ќе се видиме?" виз зуби Ца-
в е . . . мене, изневада! 
— „Чекај да џаввам уште векоја рука. . . еве 
ти Новости". 
И стварво, тамав ви фиво ве ја изгледа 
оваа. . . стравата у средива, Цаве откачи ве-
што . . . у врска со водата и местото. За вего 
све тоа било као аутозаебавција. Без везе! За 
девес ништоЅ 
Ја звам треба Цаве да е у школо, а школото 
му е далеку од Вардар, али се праам мутав, 
па вивгго во тоа питање. 
Ја вишто, али Цаве све! И како ќе окиве оваа 
годвва и дека го избркале за веа со право ва 
полагање вриватво. 
Цаве сив му ва Трајче ложачот вема врска со 
музика! Тоа шо слуша школска емисија од 
осум за травскрипција, тоа е друго дваес. A 
го избркале Цане без право на упие и жалба 
зашто ва фтори одмор пред биологија едво 
шо бил качен без патики ва катедра, друго 
. . . ПЕЕЛ! Да веел за мене и ништо, Цане дун-

стер е вајвише и за тоа. Слов му згазил на 
уво, алв за со црв! МОЛИМ! Има сведоци од 
лави ва Левевец. 
Ова за пеењето ми го кажа сам и плус ме 
гледаше у очи, али ви ввкам, ва фториот од-
мор коа влегла биологија Цаве ве ја гледал 
у очи. 
Ма какви! Уопште ве ја видел. A се дерел 
призвава Цаве како едев добар ложачки сив. 
се дерел и тоа безобразво! Зорав „Уши" чу~ 
кал у клува, а Цаве ништо више ве го: 
Хоп мала хоп (два дима) 
Па да видиш мала 
Попни се ва топ 
како пуца топ! (пола циглара) 
Сега.. . можда имало в вепгго друго, алв тоа 
и ве е уопште важво за стварта! Важвото е 
тоа што го виквале Трајче ложачот — у свој-
ство ва родител. Али Трајче како ва пут и 
квит! Е, ако е така, онда чао Џаци. А Цаве? 
Под хитво од ваставвички, штрафта! 
Кај вего ако се работи за вода в риба — си-
рење ве доаѓа у обзир за комбивација! 
И ви викам, гледам ја така де у Цаве, де у 
Вардар, де од другата страна, a се векако при~ 
чаме овака! 
Одамва ве сме се виделе! 
Сега Цаве вергла, a ј а . . . мукла! Само кутам 
све слушам, а ве вљуцкам у Вардар, вего пу~ 
шам. He е важво! Ни А ви Б! Она ладвото. 
Пквце! внкако да преставе да ми се врти у 
глава. И така ви викам! Цаве приватво. И ва 
Вардар и у школо. Сегде вриватво! 
Цаве приватво и става ваедваш, рече да му 
даам пеес бавки ако имам, му требале. И сега 
везе вемам зопгго, али ова ладвото го заебав 
и му дадов. А! Пред да си иде, Цаве! Вика 
вака. . . 
— „Чекај, има време, уште ц$ дошле мои вет 
мивути". После ме праша колку е саат! Ја не-
мам, а ви ов. Везе немам! 
Стварво, да ве зваете вие вешто, колку има 
саат? 

Фала! 
Ете тоа е све! 
Цаве сив му ва Трајче ложачот го зваете сви-
те сега у дувликат. Али за ова може ов и да 
ве ми збори ввше никогаш. Мислам, ако слуш-
ве што ви вричам. 
Ов ве иде секој дев ва Вардар да вл>уцка, a 
можда в иде ј . . . га! Покушава вевгго ва црв 
и пљуцка све овака, Цаве, за да се прават 
кругчвња. 
По питање за музвчко восвитување ако е за 
право сега, Цаве в баш го боли! 
Дувстер е ов за тоа, а и више едваш у живот 
покушал да вее. . . али, што се одвоси за све 
тоа, вајдобро е со црв! 
Сирење ве доаѓа у обзир за комбивација! 

Марко Ковачевсхи 



1. Слушај, внимавај, слушај, ввимавај, слу-
ш а ј . . . ! 

Z. He носи; долга коса, мустаки, брада и не-
коавенционална гардероба. 

3. Биди лицемер, умилкувач, филистер и 
униформиста! 

4. He манифестирај знаења, иовеќе отколку 
што ти треба! 

5. Биди крут, калап, шаблон, схема, форма 
без содржина! 

6. Јазикот нека ти биде бавев, стерилен, се-
нилен, мирен, устоличев, архаичен! 

7. А никако да ти биде. динамичен, плодев, 
авангарден, конструктивен. напреден и 
прогресивен! 

8. Ушите нека ти бидат без филтер! 
9. Гледај само низ светли очила! 

10. He жали се на несварливата материја што 
ее предава! 

11. He критикувај ја школската наставва про-
грама! 

12. He зборувај за нејзивата демодираност, 
вмповтевтвост, излишност, обемвост, скле-
ротичност и теоретичност! 

13. He барај, „проветруваше" во зачадениот 
школски систем! 

14. Мозокот прилагоди го на едволичви слуш-
ни сеанси! 

15. He противи се на тоа ако постанеш скла-
диште ва тешки илузии! 

16. Прави се дека се ти е јасно! 
17. Биди секоташ во склад со професорските 

ставови! 
18. He оди спротив професорскиот „ветер*^ 
19. На класните совети потруди се да бкдеш 

отсутен! 
20. He прашувај „вејасви" вешта! 
21. He пишувај „нејасни" зборови и речевици! 
22. He употребувај стравски зборови! 
23. He го терети својот професор со „воввас-

тавви" проблеми и врашања! 
24. He извесувај личви ставови и мислења! 
25. He мисли со свој мозок! 
26. He пишувај за стварната вистива!# 

27. He смееш да ги урвуваш „добрите"' традк-
ции! 

28. He се вротиви ва теоретската вастава! <-
29. He ги извртувај поставките и речевиците 

од учебвикот! 
30. He пишувај во „Фокус"! 
31. Будно слушај го катедралното подиган») 

на патриотизмот! 

32. He се осмелувај да се бувиш против доби-
евата оценка! 

33. Без протест армфакај ја необјективноста 
во делењето ва оцевки! 

34. He осмелувај се да си го „извалкаш" ја~ 
зикот со зборот корупција кој е присутев 
во оцевувањето! 

35. He се буни против тоа, што често, оцевки 
се даваат по презиме! 

36. He обидувај се да писмените rot потпишу-
ваш под шифра! 

37. Биди стрплив ва механичкото „бла-бла" 
на професорот! 

38. Биди стрллив на врофесорските педагошкм 
киксови! 

39. Покорво учи го вевкусниот речвик ва про-
фесорот! 

40. He возбудувај се в ве се противи ако so 
едев момент Be варечат: 
41. Свиња! 
42. Тиквар! 
43. Паметна будала! 
44. Не-воспитав! 
45. Дрзок! 
46. Мегаломан! 
47. Анархист! 
48. Безобразев! 
49. Блесавко! 
50. He заборавв дека пред се си ученик! 

И ва крајот: 
51. А со ова, јас забораввв на својот про-

фесор! 
i 

Љубомир ПОПОВСКИ 
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ГОЛЕМА НАГРАДНА ИГРА ЗД ПРО 
ФЕСИОНДЛПОЛИТИЧАРИ 

Ш АУТ 
РОиПКД, ПОЛИ1ИКА. 
AUT NIHIL ДУТНИШ 

Драги мои по л итичари - ки, 
пред четири дни водев телефовски разговор 
со Т. К. (Тереза Кесовија). Таа воодушевено 
ми зборуваше за нашата голема ваградва игра 
и вети дека по реставрацијата на својот туку-
што купев дворец ќе му го подари на трето-
пласираниот-та политичар-ка во нашата го-
лема наградна игра. 
Зарем тоа не е крвав гест! Широкоградо, со 
насмевка, бап. . . Дворец. 
Терезица, во име на Редакцијата, а особено 
мое, јавно изјавувам дека си слатка. 
Значи, 

ТРЕТАТА НАГРАДА ВО ГОЛЕМАТА НА-
ГРАДНА ИГРА ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛОПОЛИТИЧАРИ-КИ Е 
ДВОРЕЦОТ HA Т. К. (ТЕРЕЗА КЕСОВИЈА). 
Уште нешто ивтересво. 
Само на неколку часа пред заклучувањето на 
овој број на „Фокус" во Редакцијата како фу-
рија влезе еден млад човек и ни одржа вис-
тински политички трактат. 

Без политичките работи нема ни други 
работи. 
Тие треба да. бидат јавни, но да не се одигру-
ваат во јавна кука. 
Политиката мора повеќе да им служи на лу-
ѓето отколку луѓето на политиката, 
Политиката мора да станува самоуправва. Да 
се дибирократизира. Дешабловизира. Ревалви-
ра. И повторно дебирократизира. 
Политиката е помалку чест и задоволство, a 
повеќе должност и обврска. 
Да живее јавната та народна политика!" 
Младичот го заврши трактотот и одлета од ре-
дакцијата како Аполо 13. Нашите повици не 
го задржаа. Потрчавме по него, но тој се втур-
на меѓу масите во „Кермез" и исчезна во гус-
тата маса млади. Штета. Почувствував дека од 

aero може да стане добар политички работаик. 
HOBА СЕРИЈА ОД ДВЕ ПРАШАЊА 

1. ПОСТОЈАТ: екоаомска политика 
земјоделска политика, т. е. аг-
рарва 
вадворешва политика 
вватреаша волитика 
аросветва лолитика 
културва лолитика 
стопанска политика 
мелиорациова политика 
царввска лолитика 
туристичка политика 
ставбева политика 
здравствева политика 
релубличка лолитика 
таксена волитика 
овштивска лолитика 
давочва волитика 
бавкарска волитика 
нздавачка волитнка 
финансиска волвтика 
кримиаалва волитвка 
кредитна волитика 
кадровска волитика 

1 девизва волитика 
извозва политвка 
увозва волитика 
волитика ва цеви 
моветарва волитика 

ДАЛИ ТУКА НЕШТО ФАЛИ? 
2. КОЈ Е НАЈМНОГУ КРИВ ШТО МЛАДАТА 

ГЕНЕРАЦИЈА СМЕТА ДЕКА ИБЕОВЕЦОТ 
Е ПРИПАДНИК НА АФРИКАНСКОТО 
ПЛЕМЕ ИБ(Е)0? 

со топли желби за успех 
П. С. He очајувајте, вашите одговори ќе 

ги чекаме до септември, до вашиот следев 
број. 



СЖХЖУС 

луѓето ги сакаат. „Иако сите музичари имаат 
солидва музичка спрема нивните финалви 
производв немаат доволен успех. Сепак, вив-
ниот квалитет е во непрестано подобрување. 
За некој ден излегува ввввиот нов албум. 
Веројатно се него YES ќе ги натераат слу-
шателите да кажат „YES". 

FRANK ZAPPA 

Да кажеме повторно некој збор за најкон-
траверзната личност во POP светот. ZAPPA 
е несомнено авангарда. Неговиот последев 
потез (и тоа уовешев), беше формирањето на 
групата HOT RATS (Топли глувци) во која 
собрал музичари како ELLA FITZGERALD, 
AYNSLEY DUNBAR, JOHN M A Y A L L и уште 
едно десетина. Истовремено со своите „Мајки 
аа инвенцијата" издаде нов албум. Во послед-
но време до името на ZAPPA се наметнува 
и името на уште еден човек. Тоа е CAPTAIN 
BEEFHEART или капетанот Yolovsko ѕгсе. Во 
продукција на Zappa излезе вовата плоча на 
овој прилично луд Капетан. Се вика „TROUT" 
снимена за 8 часа. На неа Калетавот Yolov
sko ѕгсе свври кларивет. На свимањето ва 
оваа влоча тој врв пат фатил в раце таков 
ивструмевт. Чудво зарем ве? 

ГОРАН 

рок, плав, албиво, блуз музичар со вајфлуи-
ден глас и звук ва гитар што било кога по-
стоел. Во тоа вавистива има доста точвости. 
Доказ е веговиот врв албум „ТНЕ PROGRE
SSIVE BLUE EXPERIMENT" (Прогресивев 
блуз експеримент). Стилот ва WINTER е аг-
ресивев и полв со вервоза. Своите соло вар-
гии ги пополнува со одсечевв вокалвв дел-
ници и сето тоа делува вриличво орвгнвалво 
и иввевтивво. Пред кусо време WINTER го 
свими својот вов албум во градот Нешвил. 
Тоа е влоча со три (3) страви в восв име 
..SECOND WINTER" (Вториот Винтер). Таму 
пев вумери од BOB DYLAN, CHUCK BERRY, 
LITTLE RICHARD И.Т.В. 

X, Y, Z. 

YES, YOUNGBLOOS, NEIL YOUNG, FRANK 
ZAPPA 

YES 

ia сите ковцерти ва грулата YES крвтиката 
наоѓа пофални зборови. Севак таа сеуште ве 
ги достигнала групвте KING CRJMSON или 
BLOODWYN PIG кои се појавија истовремево 
со веа. Својата музика ве сакаат да ја класи-
фицираат. Тие велат: „Ние не сме ви блуз, 
ни џез, ни поп група. Ние свириме песви што 

VAN DER GRAAF GENERATOR, VANILLA 
FUDGE, VELVET UNDERGROUND. VIV STAN 
SHALL'S BIG GRUNT. 
VAN DER GRAAF GENERATOR 

Првата „верзија" ва оваа грула се појави в« 
1963 годива и набргу се растури. По долг пе-
риод ва молчеље петте младичи ва чело со 
гитарвстот PETER HAMMILL повторво се 
ѓобраа в ја издадоа плочата „ТНЕ LEAST WE 
CAN DO IS WAVE TO EACH OTHER" (Haj-
малку што можеме да сториме е да се браву-
ваме едев со друг). Св чиви дека оваа група 
е на прагот ва успехот. Ке видиме колку е 
тва точно. 

W. 

WHO, JOHNNY WINTER, STEVIE WINWOOD. 
JOHNNY WINTER 

Тексашавивот JOHNN WINTER e музичар 
за кого беше подигвата најголема рекламва 
кампања во времето кога се војави. Да беше 
векој друг ва вегово место веројатво ќе пот-
фрлеше да гв овравда аргумевтите ва рек-
ламвата машина. JOHNNY WINTER во тоа 
ваполво усвеа. Hero го рекламираа како раз-

Звукот во 70 



клси . 1 ПУЈОВСКИ 

Ж О Л Т А Д О Л И Н А 

Улаги звуцн в« допира&т ва овајцата. 
ѕв слѕтв с ш ш и се во аае се слева 
Тој ги едуш» од балнонот шш цветевите 
a јас т елушам првдегаат в трева. 

Toi 1Ш пржоѓа as звуцжте г л«т*оронвш»«" 
•foj хвдок ва амв: — ay, ау и ам ж ѕш 
квичв и кога го капа* т кога го ѕодат ва 

црошвтма 
a јас vim*- лежам во ipeeata easw. 

Којзвае што ее ие си п<шислува 
вравејќн опоредба меѓу менв и евоите 

сопствевици, 
Mitpa да мисли дека wm v,n ги згрепгале 

местата 
и дека не им нриличи на сличви ва сопстве-

никот да се осамевици. 

A јас викако ве му јјл. лутам што мисли 
можеби така 

ниту се трудам да .му објаснам дека мисли 
логрешно 

едвоставно куче е куче и јас ве се ви обидувам 
да му објаснам, зваш 

исто како што не се нв обидувам да одгатвам 
во што се разликуваме 

«ној од зад балконот со цетовите и јас 
но тревата еосема сам. 

Иаеил ПУЈОВСКИ 

ОД БОЛОТ ТРЕБА ДА СЕ ПОЧНЕ 

(М. Ренџов) 

Ако се почве од болот 
до едва болка друга 
аа царот бол ке ставеш 
подавик покорев слуга. 

Ако се иочне од цветот 
до еден цветев красев 
иостојаво почеток се е 
а крајот никогаш јасен. 

Ако се почне од водата 
до едев сопствев грев, 
поскоро црво ке клука 
ва смртва плоча смев. 

Од себе треба да се иичае 
до првата сласт од вистината. 

Васил ПУЈОВСКИ 

АКО HE СЕ ПОВЕДИ 

(М. Ревџов) 

Ако ве се лобедв — не мора и да се надвс 
вред врвата врата, штом ае можс вватре 
поетојаво има барем уште едва 
ако не «е отвори, може да се затре. 
Ако ве се победи — ле мора тс да се вадне. 

Ако не w победи — ис мора и да сс падае 
кога би можело да се биде и како пор&звик 

вечен 
лобедата се дава и да сс <јмислнт 
лоразот последев да ас биде речен. 
Ако ве ее победи — ве мора да се надае. 

IV. 
Едната тегае ваму 
другата токми туха. 
Пред колку ли вратв 
креваме врева тропараме. 

И пак ае ми вредат рацете 
и лак ве ми вредат очите 
лтаслите завртуваат опаку. 
Успокој се. Важно е- да ее живее 

Васил ПУЈОВСКИ 

A H A 

(Јоваа Котески) 

Ти ме погледвуваше меае и којзвае за што 
размислуваш 

дури мајка ми бледуњава ги чисти канцела-
риите 

и му прави метавии ва татко ти за да го 
задржи работвото место. 

Нашите ветрови се размввуваат в ти ме 
знаеш, 

Ава 
јас тоа ве го кријам вако се вотсмеввуваш 
и подавајќи ја својата пакост и тука посегаш 

да си горе, 
Ава 

којзвае за што размислуваш додека ме 
вогледвуваш. 

А ве слутиш дека можеби црво тв се 
испишува 

ти имаш се и ти не посегаш да сториш за себе 
пишто 

веруваш во вечвата „високост" ва твојот 
татевце 

и сосема спокојво го чекориш својот потсмев 
покрај меве 

Ава, 
твоето гордо восевце има се утре да падве 
а тогаш ќе те отерам преку сега сеуште ве 

звам што и каде. 
кога можеби зваејќи го само осмото одделевие 

а вемајќи 
го својот татавце Ана 

јас ќе ја земам „високоста" ва татко тв а ти 
ва мојата мајка 

што би било бесмислено, a јас ја вемам 
твојата вакост 

да те натерам да измолвш прошка, Ава. 

Васил НУЈОВСКИ 

Г У Л А Б И Ц И 

(Ј. Котески) 

I. 
Првата: 
Подај ми ги рацете 
од нив ке вавравам 
црви гламји. 

Втората: 
подај ми ги очите 
од вив ќе ваправам 
слепа виза. 

Третата: 
подај ми ги мислите 
од вив lie вавравам 
Зло и пекол. 

II. 
Me будат во зорите 
а мене сеуште ми е воќ 
иако ми рекоа 
по-утро Re биде ова утро. 

III. 
Се залетале гулабиците 
ла-ков меве. 
И ова утро е исто 
проколнато 
и ова утро е чисто 
заколнато. 



СТОШ СТОШ ! СТОШ!! СТОШ ! 
АКО САКАТЕ ДА СТАНЕТЕ 
ГЛУМЦИ BO ТЕАТАРОТ КАЈ 
вВЕТИ НИКИТА ГОЛТАРОТ 
СТОП ЧИЈА КОНЦЕПЦИЈА МО-
ЖЕВТЕ ДА ЈА ВИДИТЕ ВО 
ПРОЕКТОТ ЗА ЕДЕН TEA-
TAP ?0 СТОП ЈАВЕ-
ТЕ GE НА ТЕЛЕФОН 54-532 
(МАРТИН ПАНЧЕВСКИ) ИЛИ 
33-890 (ВЛАДИМИР МИЛЧИН) 

ЉУБОПИТНИ СНЕ ДА ГО 

? СЛЕДНИОТ БРОЈ HA ФОКУС ЌЕ 
ИЗЛЕЗЅ ВО МЕОЕЦ СЕПТЕМВРИ 


