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ЗНАЧАЈНА илустрирана публика- 
ција за Октомвриската револуција, изда- 
дена по повод на нејзиниот педесетго- 
дишен јубилеј. Авторот вложил голем 
труд, умеење и знаење да компонира 
ваков мошен важен и потребен илустра- 
тивен труд, посветен на Големиот 
Октомври.

По уводниот збор на Р. Чолаковиќ 
— Во слава на Октомври каде е одбе- 
лежено значењето на овој епохален 
настан во светската историја, авторот, 
за поедноставно ориентирање, ja раз
делил целата материја на неколку 
поглавја. На прв план набележени се 
извесни општи познавања за годините 
што му претходеле на Октомври, а 
потем, со најдетализирано употребени 
илустрации дадени се настаните за 
периодот на буржоаско-демократската 
Револуција, февруар—октомври 1917, 
за да се акцентира периодот на самата 
Револуција, настаните во времето на 

# Граѓанската војна и почетокот на 
мирната социјалистичка изградба (1921 
—1923). За одбележување е и одделот 
за одгласот на Октомвриската револу- 
ција во светот и во југословенските 
земји.

Објавените оригинални илустрации 
и други прилози, со текстуалниот дел 
како увод и под секоја илустрација, 
придонесуваат на оригинален начин 
да се разберат движечките настани на

Големиот Октомври. Оваа панорама 
на Социјалистичката Револуција ги збо- 
гатува уште повеќе нашите знаења за 
овој епохален настан во светската исто- 
рија.

За посебно одбележување се илу- 
стративните прилози за одгласот на 
Октомвриската револуција во светот, 
а одделно во југословенските земји. 
Приложени се илустрации со текст за 
Југословените во Октомвриската рево- 
луција и во Граѓанската војна, потоа 
за црвеноармејците од југословнеските 
земји, револуционерните настани во 
југословенските земји. Секако публика- 
цијата ќе била пополна, особено одде
лот за одгласот на Октомври сред ју- 
гословенските народи, ако беа прило
жени и илустрации и друг материјал 
за одгласот и во Македонија, а особено 
за Македонците учесници во Револу- 
цијата (Константинович, Каваев и др.) 
потоа за револуционерните настани во 
Македонија и манифестациите што 
биле преземени во корист на големата 
Револуција.

Оваа мошне значајна публикација 
може да послужи особено и како илу- 
стративен материјал и како прирачник 
за самите наставници при изведување 
на методските единици посветени на 
Октомвриската револуција.
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И. Д. Очак: Югославзшские интернационалисты в борьбе за победу советской власти 
в России (1917—1921 годы) (Издательство Московского университета, 1955)

Учеството на Југословените во 
борбата за власт на Советите е знаме
нит пример на пролетерски интернацио
нал изам. Посветувајќи му ja на тоа 
учество оваа книга, Иван Драгович Очак

сакал да го објасни создавањето и деј- 
носта на југословенските комунистички 
групи во Русија и да го прикаже учес
твото на Југословените, војници на 
Црвената армија, во борбата за Совет-
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