
СВЕЧЕНА АКАДЕММЈА ПО ПОВОД 65 ГОДМШНИНАТА ОД CMFTTÂ
НА ХРИСТО УЗУНОБ

На 24 април 1970 година во Ох
рид се одржа свечена академија 
посветеиа на 65 годишнината од 
смртта на големиот македонски ре- 
волуционер — Христо Узунов.

На академијата, покрај голем 
број општествено-политички и кул- 
турни работници од Охрид и Репуб- 
ликата, присуствуваа и Томе Моми- 
ровски, претседател на Културно- 
просветната заедница на СР Маке
донка, Милчо Балевски, претседател 
на Општинското собрание на Ох
рид, Илија Поп Стефанија, претсе

дател на Општинската конференција 
на СК и др.

Реферат на тема: „Животот и 
делото на Христо Узунов“ — подне- 
се професорот на Скопскиот уни- 
верзитет д-р Христо АНДОНОВ- 
ПОЛЈАНСКИ.

На крајот е изведена пригодна 
програма посветена на Узунов. Во 
неа учествуваа — Драмата на Радио- 
Скопје со фрагменти од радио-дра
мата на Димитар Солев „Девстве- 
ници“, ансамблот „Билјана“ од Ох
рид и хор от на РТВ — Скоп je.

Д- Д-

БТОРМОТ КОНГРЕС ПО БАЛКАНИСТИКА

Поради политичката ситуација во 
Грција, долго време постоеше ди- 
лема дали да се одржи Вториот 
конгрес по балканистика во Атина 
или да се одржи во некој друг бал
кански центар. Ова стана уште по- 
веќе актуелно кога некой земји из- 
јавија дека ќе го бојкотираат Кон- 
гресот ако се одржи во Атина. Ме- 
ѓутоа, Конгресот се одржа меѓу 7 
и 13 мај оваа година. На Конгресот 
не присуствуваа делегации од след- 
ниве земји: СССР, Неточна Герма
нца, Полска, Чехословачка, Унга- 
рија, од сите нордиски земји, Фран- 
ција, Б е лги ja и Хо ланди ja. Но, од 
друга страна, дојдоа делегати од 
земји што не се очекуваа како Гана 
и Јужна Кореја.

Конгресот беше под покровител- 
ство на Меѓународното друштво за 
изучување на југоисточна Европа 
при УНЕСКО. На свеченото отвора- 
ње делегатот на УНЕСКО Моенис 
Гаха Хусейн го поздрави Конгресот

истакнувајќи дека треба да се раз- 
вива во границите на толеранцијата.

Конгресот работеше во четири 
секции: I историја, II секција за 
право и економија, Ш секција за 
лингвистика и литература, IV секци- 
ја за уметност, етнографија и фол- 
клор. Најмногу пријавени реферати 
имаше на првата секција 190, по- 
тоа на третата 167, па на четвртата 
46, а втората беше со 50 реферати. 
Вкупно беа пријавени околу 453 ре
ферати.

Иако имаше доста пријавени ре
ферати, многу од нив не се читан, 
бидејќи референтите не дојдоа.

Македонската делегација беше 
составена од следниве лица и ре
ферати: д-р Данчо Зографски, За
ла дноевр опека та финансиска пене- 
трација во Турцща во втората поло
вина на XIX век ; д-р Александар 
Матковски, Неколку непознати буни 
против турската власт ка] балкански- 
те народи во XVI и  XVII век; д-р Га-
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