
жеа на лице место да се запознаат 
со резултатите од ископувањата, кои 
во своите реферати ги соопштија Б. 
Алексова и Б. Бабиќ. Исто така тие 
можеа да ги видат и некой од мес- 
тата за кои се врзани настаните од 
времето на Самуиловото владеење.

Со големиот број поднесени ре
ферати, а особено со доста долгата 
и плодна дискусија, како и со посе- 
тата на културно-историските зна

менитости на CP Македонија беше 
одб ел ежена оваа значајна годишни- 
на. Научната средба во Преспа овоз- 
можи да се постават и разјаснат до
ста проблеми од овој значаен период 
на историјата на македонскиот на
род, од кои некой се заеднички и за 
историјата на другите балкански на
роди, а и Византија воопшто.

Б. П.

VI КОНГРЕС НА СОЈУЗОТ НА БОРЕЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЈУГОСЛА- 
ВИЈА, ОХРИД 15—17. X. 1969

Во времето од 15 до 17 октомври 
1969 година, во Охрид се одржа VI 
конгрес на боречките организации 
од Народноослободителната војна 
на Југославија (СУБНОРЈ).

По свеченото отворање на Кон- 
гресот, првиот ден претпладнето, на 
кој покрај делегатите и гостите од 
Југославија присуствуваа и бројни 
делегации од боречките организа
ции и движењата на отпорот од цел 
свет, работата на Конгресот продол
жи по комисии: За друштвено-поли- 
тичка активност на СУБНОР; За не- 
гуваьье на револуционерните тради
ции; За одбрана на земјата,- За со- 
цијално-економски и здравствени 
проблеми; За меѓународни врски; За 
статут,- За заклучоци; За преставки 
и жалби, и др.

Во работата на Комисијата за не- 
гување на револуционерните тради
ции покрај делегатите од Македо
нка, како гости на Главниот одбор 
на Сојузот на боречките организа
ции на Македонија со свои дискусии 
учествуваа: Томе Момировски — пи- 
сател, д-р Bojo Кушевски — доцент 
на Филозофскиот факултет во Скоп- 
je и д-р В лад о Ивановски — научен 
соработник во Институтот за нацио- 
нална историја — Скопје. Со рабо

тата на Комисијата раководеше ра- 
ботно претседателство на чело со 
Златко Билјановски, претседател на 
Сојузот на боречките организации 
на Македонија.

Бидејќи, материјалот за сите точ
ки од дневниот ред на Конгресот и 
за работата на комисиите беше по
делен однапред веднаш се премина 
на дискусија.

Во дискусијата во Комисијата за 
негување на револуционерните тра
диции покренати беа низа пробле
ми, а исто така се укажа на бројни 
форми преку кои би се негувале 
револуционерните традиции и тоа не 
само од периодот на НОБ и Народ- 
ната револуција, ами и од порано. 
Притоа, се истакна улогата и место- 
то на боречките организации, науч- 
ните, културните и просветните ин
ституции, средствата за јавно инфор- 
мирање, филмот и друго.

Посебно внимание беше посвете- 
но на потребата од трајно одбеле- 
жување на места каде се одиграни 
значајни настани од периодот на 
НОБ и др.

Пишувањето на хрониките за на- 
селби и институции, како и за пи- 
шувањето на мемоари на раководи- 
тели и учесници во НОБ, се истакна
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во дискусијата како од извонредно 
значење за негувањето на револу- 
ционерните традиции и пренесува- 
њето на истите на младото поколе
ние. Притоа се рече дека е неопход- 
ио далеку поголемо внимание да се 
посвети во проучувањето и собира- 
вьето на материјали за работата во 
позадината за време на НОБ и 
друго.

Наставата по историја, се рече 
исто така, во школите од сите сте
пени е неопходно да се користи од 
страна на наставниците и професо- 
рите како силно средство за негу- 
вање на револуционерните традиции.

Филмувањето на низа настани од 
периодот на НОБ во овој период 
е поставува како императив. Mery, 
то а, се истакна и тоа дека во многу 
досегашни филмови револуцијата е 
прикажувана во изобличена форма. 
Токму затоа се рече во дискусијата 
дека е потребно организациите кои- 
што отпуштаат средства за филму- 
вање на тие настани да поведат по- 
голема сметка.

Пишувањето на хронологии за 
одделни по драч ja исто така зазема- 
ше видно место во дискусијата во-

дена во оваа комисија. Доста едно- 
мисленици имаше за издавање, по- 
крај централниот весник на Сојузот 
на боречките организации на Југо- 
славија „4 јули“ и регионални — 
републички весници, како незамен- 
ливо средство за многу ефикасно со
бирай е на мемоарската граѓа, а 
исто така и за негувањето на рево
луционерните традиции.

Токму затоа, за поздравување е 
одлуката на претседателството на 
Сојузот на боречките организации 
на Македонија, за отпочнување со 
издавање на еден Билтен во кој ќе 
се печатат сеќавања од учесници и 
раководители во НОБ за разни на
стани за кои не е сочувана никаква 
документација.

Овој пример сам за себе збо- 
рува дека не биле попусти дис- 
кусиите водени во разните коми- 
сии на VI конгрес на Сојузот на 
боречките организации на Југосла- 
вија, ами напротив повеќето диску- 
сии и предлози изнесени во оддел- 
ните комисии, набргу по завршува- 
њето на Конгресот ќе почнат и да 
се реализираат.

В. И.

Научен симпозиум по повод 50-годишнината на 1ШЈ на тема: „ТЕОРИЈАТА 
И ПРАКСАТА НА 1ШЈ — СКЈ ВО БОРБАТА ЗА УРНУВАЊЕ НА КАПМТА- 

ЛИЗМОТ И ИЗРРАДБАТА НА СОЦИЈАЛМСТИЧКОТО ДРУШТВО"

Од 29—31. X. 1969 година во 
Сплит се одржа научен собир по 
повод 50 годишнината од основање- 
то на КПЈ на тема „Теоријата и 
праксата на КПЈ—СКЈ во борбата за 
урнување на капитализмот и изград- 
ба на социјалистичкото друштво“. 
Организатор на Симпозиумот беше 
Координациониот одбор на инсти- 
тутите за изучување на работничкото 
движенье и НОЕ,

За научниот собир пројавија ин
терес голем број соработници на 
институтите за работничкото дви
женье, КПЈ и Народната револуција. 
Темите беа презентирани според по- 
стојната периодизација на истори- 
јата на КПЈ.

Периодот на создавањето на КПЈ 
и легалната дејност беа обработени 
во 8 теми меѓу кои: Проблемот за 
постоење револуционерна ситуација 
ц револуционерно раководство во
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