
i i  ’ ·ќоја многу допринесе за Јакнењето и 
омасовувањето на напредното маке- 
донско студентско движенье. За повтор- 
ното затворање на Страшо во декември 
1940 год., зборуваат изложените факси- 
мили од белешките пишувани во затво- 
рот. Во условите на окупацијата, Стра
шо е еден од организаторите и раково- 
дителите на Народноослободителната 
борба на Македонија, па како член на 
Покраинскиот штаб и Покраинскиот 
комитет на КПЈ за Македонија неумор- 
но работи во организирањето и омасо- 
вуваньето на партизанските одреди. 
Овој најзначаен период во неговиот жи
вот се илустрира со голем број фото
графии и факсимили од писма, повици, 
летоци и други материјали. За затво- 
рањето на Страшо од бугарската поли- 
ција во Велес, каде се наоѓаше на партис- 
ка работа, за неговото безпримерно др- 
жење во затвор от и за мачното убиство

во обласното гюлициско управуВање 
во Скопје во првите денози на јануари 
1943, зборуваат изложените факсимили 
од оригиналните полидиски документи. 
Илустрираниот материјал зборува за 
прответите на партиските организации 
и прогресивште сияй против бугарската 
власт. Како одговор на нивната зло- 
сторничка политика во МакедоНија, е 
омасовувањето на Народноослободи- 
телното движене и формирањето на 
нови одреди, батахьони и брйгади, во 
кои единици повторно се огласи името 
на Страшо Пинцур.

Музејот со својата поставка и мате- 
ријали, кои го илустрираат безпример- 
ното херојство на Страшо во револу- 
ционерната борба, ќе овозможи трајно 
сеќавање кон револуционерот кој за 
слободата на својот народ го положи 
живо тот.

Г. К.

ЈУБИЛЕЈНАТА ПРОСЛАВА НА 500-ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА 
НА ЃЕРЃ КАСТРИОТ — СКЕНДЕРБЕГ

На 17 јануари 1968 година се навршија 
петстотини години од смртта на про- 
чуениот водач на албанскиот народ 
против турската власт — Г. Кастриот- 
Скендербег. Од 1443 година тој се од- 
метна од турската војска и се стави на 
чело на албанското народно движење, 
кое успешно го водеше полни 25 години. 
За тие 25 години тој со својата народна 
војска одкесе преку дваесет победи над 
прочуената турска војска, која дотогаш 
не знаеше за порази. Неговите победи 
над турската војска беа значајни не само 
за албанското население, туку и за 
останатите балкански па и европски на
роди.

По повод 500-годишнината на него- 
вата смрт, албанскиот народ, со оваа 
јубиларна прослава, уште еднаш му 
изразува свое сеќавање и почит на овој 
борец во борбата за слобода и независ- 
ност од турските освојувачи. Оваа јуби- 
ларна година ќе биде одбележена со 
низа свечености, научны собири, ака
демии, предавања пригодны претстави 
и-др.

По инициатива на сојузната конфе- 
ренција на ССРН на Југославија, форми- 
ран е Координационен одбор за про
слава на овој јубилеј. Истовремено се 
формирани републички одбори и ко-

мисии при Републичките конференции 
на ССРН во Македонија, Црна Гора и 
Покраинскиот одбор, И комисија во 
Приштина. Овие одбори и комисии до- 
сега одржаа по неколку состаноци и 
донесоа и усвоија програми за оваа 
прослава.

КоордиНациониот одбор одлучил да 
се одржи научен симпозиум во Приш
тина во месец мај оваа година, посве- 
тей на личноста на Скендербег, на кој 
ќе учествуваат научны работници од 
нашата и другите земји, што ќе придо- 
несе за поголемо расветлување На исто- 
риското минато на албанскиот народ 
и на соседните народи.

Прославата ќе се одбележи и со обја- 
вување дела за Скендербег напишани 
на разни европски јазици. Печатот, ра- 
диото и телевизијата веке преку свои 
емисии го одбележуваат овој јубилеј.

Републичката комисија во Скопје, 
на својата седница одржана на 10. I. 
1968 година, одлучи овој јубилеј да се 
одбележи и во нашата Република и за- 
стана на становиште дека на овој јуби- 
леј треба да се даде поголема светлина 
врз сите оние нишки што низ исторнјата 
ги поврзувале албанскиот и македон- 
скиот народ.
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Bo HP Албанија, веќе се одржуваат 
низа свечености. Во Тирана no овој 
повод се одржа Втората конференција 
на албанолозите од многу европски и 
други земји, која траеше од 12—17. I. 
1968 година. На оваа конференција беа

прочитани низа научни трудови во вр- 
ска со времето и општествено-економ- 
ските услови под кои се појави и се 
бореше Скендербег.

Ш. Р.

КЛУБ НА МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ
Минатата юдина беше обновена ак- 

тивноста на Клубот на младите исто- 
ричари при Филозофски факултет На 
Скопскиот универзитет. Новоизбраната 
Управа успешно ja координираше деј- 
носта на Клубот, којашто, пред cè, се 
сведуваше на организирање предавала.

Првото предавање на тема „Појавата 
на фашизмот и Лајпцишкиот процес” 
беше одржано на 26. XII. 1967 год. 
Второто предавайте „Климент Охрид- 
ски (со посебен осврт на неговата деј- 
ност во Македонија)” го одржа на

9. I. 1967 год. доц. д-р Брайко Панов. 
На 13. III. 1967 год. беше даден краток 
осврт на книгата на Драган Ташковски, 
„Раѓањето на македонската нација”.

Последното предавање на тема „Ра- 
ботата на македонските студенти во 
Петроград и Женева” го одржа проф. 
ЈБубен Лапе на 23. V. 1967 год. Сите 
предавања беа пропратени со жива 
дискусија од страна на студентите,

Д- Д

ИЗЛОЖБА „ПРЕРОДБАТА ВО МАКЕДОНИЈА”
Од катастрофалниот земјотрес во 

Скопје 1963 година, Историскиот музеј 
остана за повеќе години без своја 
зграда, со што се оневозможи неговата 
основна функција, а именно преку свои- 
те постојани поставки да го презентира 
музејскиот материјал од нашата исто- 
рија. Напорите што овој музеј ги чини 
за изградување на нова зграда се голе- 
ми, па во скоро време секако ќе се 
постигнат очекуваните резултати. По- 
ради сето тоа, овој музеј дел од својата 
активност ja има насочено кон под- 
готвување на тематски изложби. Вакви 
изложби се подготвувале, й се подгот- 
вуваат, секоја година но тие биле врзани 
со прослави и јубилејни датуми. Нс- 
сомнено е дека со такви изложби и по- 
натаму ќе се продолжи.

За разлика од овие изложби, мина
тата година за прв пат се пристапи кон 
реализирање на тематски изложби, на- 
менети за училиштата како нагледни 
помагала во изведувањето на наставала 
за одредена тема. На тој начин музејот 
од една страна ja обавува својата ос
новна дејност, а од друга страна при- 
донесува за полесно совладување на 
материјата што ученидите ja изучуваат 
во одделни методски единици. Првата

изложба од таков карактер е на тема 
„Преродбата во Македонии” На под- 
вижни паной, преку фотографии и фото
копии од поглавните македонски пре- 
родбеници, даден е еден приказ на пре
родбата. За секоја подтема има краток 
уводен текст, а под секоја фотографија 
или фотокопија кратко објаснување.

Изложбата во својот почеток на едно 
пано има уводей текст, а потоа на друго 
пано со неколку фотографии и пропрат- 
ни текстови во кои се прикажани првите 
училишта (ќелијни) и нивните учебнипи, 
а потоа се редат ликовите на најваж- 
ните преродбеници со йасловните стра- 
ници од делата. Како први се Јоаким 
Крчовски и Кйрял Пејчиновиќ. Покрај 
портретите, кой се предадени во идеа- 
лизирани цртежи, стојат насловните 
странной од „Огледало”, „Различий 
поучителни наставленија” и други на- 
словни страницй и извадоци од белешки 
На Пејчиновиќ со неговите афтографи. 
Портретите, исто така во идеалнзиранн 
цртежи, на Теодоси Синаитски и Даскал 
Камче го одбележуваат постоењето на 
првата македойска печатница и делата 
печатени во йеа, како еден крупен йастан 
од овој период. Од струшките брака 
Димитар и Константин Мйладийов се
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