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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НЕ ЦЕСЕТГО ДИШНИНАТА НА ОКТОМВРИСКАТА
РЕВОЛУЦИЈА

ПО ПОВОД педесетгодишнината на 
Октомвриската револуција во нашата 
Република се презедоа чекори за орга- 
низирано одбележување на овој значаен 
јубилеј. Сета активност ja координира 
Одборот за прослава, формиран од  
Главниот одбор на Социјалистичкиот 
сојуз. Сите културни и научни здру- 
женија имаат изработено свои програми 
за  учество во програмата. Покрај све- 
чените академии, се предвидени и при- 
годни предавања и изложби по учили- 
штата. Посебно внимание се обрнува

на издавачката дејност. Ќе бидат изда- 
дени научни и уметнички дела поврзани 
со  Октомври. Македонските научници 
ќе земат учество на научниот симпозиум  
посветен на Октомвриската револуција. 
Ќе биде издаден зборник на статии, 
прилози и документи за одгласот на 
Октомвриската револуција во Македо- 
нија за учеството на Македонците во 
револуцијата и за традицијата на Октом
ври во револуционерната борба и во 
Народната револуција.
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ПРОСЛАВА НА ШЕЕСЕТИПЕТ ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

Во нашата Република и по повод  
на овој значаен јубилеј се предвидуваат 
низа манифестации, научни собири, 
организираьье на предавања и академии. 
Се предвидува да се организира научен 
симпозиум, на кој би се разгледале

најновите резултати во проучувањето 
на Илинденското востание. Се планира 
да се издадат и низа трудови посветени 
на Илинден.
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НОВИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ОДДЕЛОТ „НАЦИОНАЛНО-РЕВОЛУЦИОНЕРНО 
ДВИЖЕЊЕ46 ВО ИСГОРИСКИОТ МУЗЕЈ СКОШ Е

Во последи о време Историскиот 
музеј во Скопје својата активност ja  
има насочено кон прибирање на исто- 
риска документација, оригинални пред- 
мети, летоци, брошури, фотографии 
и друг материјал, кој ги одбележува 
настаните од нашата историја, поблиска 
и подалечна.

Одделот „Национал-рево луционер- 
но движење” во текот на оваа година 
се здоби со оригинални фотографии од  
кои некой и не се објавени. Така, на 
пример, фотографија на Гоце Делчев, 
Димо Хаци Димов, Горче Петров, двете 
сестри на Гоце Делчев Тина и Руша,

Војдан Чернодрински, Антиноген Ха- 
цов и др. Покрај фотографии, преку 
својата истражувачка работа, овој оддел  
се здоби и со оригинални предмети, 
како една пушка од 1856, и една турска 
пушка, потоа едно менгеме оригинално 
од работилницата за поправка на оружје 
од Охрид, во времето на Илинденското 
востание, како и една намлија за чистење 
на кубури, турски приватни печати и др. 
Не помалку се интересни и предметите 
(едно шише и чаша) од војводата 
Горѓи Сугаре, што на М узејот ги от
стали неговата сестра, која cera живее 
во Битола. Предметите од  овој период,
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