
100 ГОДИНИ ОД РАГАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Оваа година се навршуваат 100 
години од раѓањето на големиот 
син на македонскиот народ, еден 
од водачите на македонската на- 
ционална револуција од крајот на 
минатиот и почетокот на нашиов 
век — Гоце Делчев.

Во изразувањето на општонарод- 
ΗΙΙΟΤ спомен на тој македонски ве
ликан во програмата на јубиларни- 
те свечености во првите пет месеци 
на Гоцевата — 1972 година во кор- 
динирана организација на Републич- 
киот одбор за прослава на 100-го- 
дишнината од раѓањето на Гоце 
Делчев, Институтот за национална 
историја, Сојузот на друштвата на 
историчарите на Македонија, Цен 
тарот на идеолошко-политичкото об
разование и студии, Народниот уни- 
верзитет во Скопје и други бројни 
организации и институции во СР 
Македонија, СР Црна Гора, СР Хр- 
ватска и CP Словенија, соработни 
ците на Институтот за национална 
историја, вишите научни соработни- 
ци д-р Орде Ивановски, д-р Крсте 
Ьитовски, д-р Манол Пандевски, д-р 
Миле Тодоровски и д-р Петар Сто- 
јанов и иаучниот соработник д-р 
Гисто Поплазаров, како и вонредни- 
от професор на Филозофскиот фа- 
култет во Скопје д-р Александар 
Апостолов, одржаа предавања по- 
светени на животот й делото на Го
де Делчев и националното револу- 
ционерно-ослободително движење 
на кое тој во крајот на XIX и по
четокот на XX век му беше пред-
БОДНИК.

Д-р Орде Ивановски одржа пре
дав ан>а

— во гимназијата „Орце Ыико- 
лов“ и Уметничката академија во 
Скопје, во основните училишта во

с. Кучково и Драчево, Скопско на 
тема „Гоце Делчев“ — живот и деј- 
пост“; во Училиштето за фармаце- 
угски техничари во Скопје на тема 
„Гоце и Тито“; пред саркофагот на 
Гоце Делчев во црквата Св. Спас 
FO Скопје и пред бистата на Гоце 
во с. Белимбегово, Скопско, приго
ден говор за револуционерната дез- 
пост и јуначката смрт на Гоце за 
слобода на македонскиот народ, на 
телевизијата во Скоп je за „Гоце и 
почетоците на вооружените сили 
на BMPO“ и на трибината на Ра- 
ботничкиот универзитет во Берово 
предавање на тема „Гоце Делчев и 
македонските социјалисти“.

Д-р Крсте Битовски одржа пре
давала

— пред припадниците на ЈНА 
во касарната „Гоце Делчев“, на 
трибината на Народниот универзи
тет, во гимназијата „Браќа Мила- 
диновци“ во Драчево, на Гоцевиот 
гроб и на телевизија Скопје, како и 
пред трибините на Работничкитс 
универзитети во Струмица, Делче- 
Р.О, Кавадарци и Виница на тема 
„Годе Делчев во борбата против 
Ерховизмот“.

Д-р Манол Пандевски одржа 
предавања

— на свечената акадсмија во 
Институтот за национална историја, 
посветена на Гоце Делчев, на тема 
„Гоце Делчев и неговото време“ и 
во Училиштето на органите за вна- 
трешни работи на тема „100 години 
од раѓањето на Гоце“, на триби
ната на Работничкиот универзитет 
во Берово на тема „Гоце Делчев 
и револуционерното движење во 
неточна Македонија и Малешеви- 
јата“, во селата Турново и Ново 
Село, Струмичко, на тема „Гоце
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Делчев и револуционерното движе
ние во Струмичко“.

Д-р Миле Тодоровски одржа пре
давай^

— на телевизија Скопје на тема 
„Историската традиција за Годе во 
НО Војна“, во Средното фискултур- 
но училиште во Скоп je на тема 
„Годе и неговото време“ во рамки- 
те на посебно организираниот „Го- 
цев час“, во фабриката за талк 
„Димче Мирчев“ и фабриката за 
порцулан „Борис Кидрич“ во Ти
тов Велес на тема „Годе и неговото 
време“.

Д-р Петар Стојанов одржа пре- 
давања

— на трибината на Народниот 
универзитет и во Средното економ- 
ско училиште во Скопје на тема 
„Национално-ослободителното и ре
волуционерното движене на маке- 
донскиот народ од 1893 до 1903 го
дина со осврт на улогата на Годе 
Делчев во него“ — на трибините на 
Ь’аботничките универзитети во Дел- 
чево (2 предавања), Виница и Ка- 
вадарци на тема „ВМРО од 1893 до 
1903 и Годе Делчев“; во Керамич- 
ката индустрија „Киро Чучук“ и за 
припадниците на ЈНА во касарната 
„Алексо Демнијевски—Бауман“ во 
Титов Велес на тема „Годе и него- 
ьото време“; пред членовите на но- 
воформираното Друштво на исто- 
ричари во Тетово на тема „Годе и 
неговото време“.

На покана на Друштвото на 
историчарите на СР Црна Гора д-р 
Петар Стојанов одржа иредавање 
и во Иванград пред учениците и 
професорите на гимназијата во 
Никшиќ пред студентите и профе
сорите на Педагошката академија, 
во Титоград пред учениците и про
фесорите на гимназијата и во Ко
тор пред секцијата на Друштвото

на историчарите во Котор. Мсто та
ка на покана на Филозофскиот фа- 
култет во Задар д-р Стојанов одр
жа предавање за студентите и иро- 
азесорите на Катедрата по историја 
на Филозофскиот факултет во За
дар. Предавањата во СР Црна Гора 
и во Задар се одржаа на тема „Го
пе Делчев и његово доба“.

Д-р Ристо Поплазаров одржа 
предавања

— на трибината на Народниот 
универзитет во Скопје на тема „Го
де — организатор на народните 
маси за вооружено востание“; во 
гимназијата „Кочо Радин“ во Горче 
Петров на тема „Годе и неговото 
p-реме“ во рамките на посебно ор
ганизираниот „Гоцев час“, на теле- 
визија Скоп je на тема „Вооружен π
ιο сил и на TMPC и учеството и 
значению на Годе на Солунскиот 
конгрес 1896 година“, на трибините 
на Работничките универзитети во 
Струмица, Делчево (2 предавања), 
Виница и Кавадарци, на тема „Деј 
носта на Годе во организирањето 
на народните маси за востание во 
Струмичко, односно Делчевско, Ви- 
ничко и Тиквешијата.“

Проф. д-р Александар Апостолов 
одржа предавала

— на трибините на Работнички
те универзитети во Струмица, Ко- 
чани, Виница и Кавадарци на тема 
„Револуционерното движење на ма- 
кедонскиот народ во крајот на XIX 
век“ со посебен осврт на „Винич- 
ката аф ера“. На покана на Фило
зофскиот факултет од Љубљана 
проф. Апостолов за студентите и 
професорите по историја на Фило
зофскиот факултет одржа предава
йте на тема „Годе Делчев и његово 
доба“.

На крајот можеме да истакнеме 
дека неколкуте илјади слушачи пре-
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давањата ги ислушаа со внимание 
и жив интерес за деЈноста и јунач- 
ката смрт на Годе Делчев. Ыа број- 
ни места на предавачите им беа 
поставувани и прашања во врска со 
поедини моменти од животот на 
Годе, а некаде се развија и пошироки 
дискусии во кои учествуваа и со- 
временици на Годе, кои со пиетет 
и восхит се сеќаваа на големиот 
народен син. Во Црна Гора, Задар

и Љубљана вниманието и интере- 
сот беа уште поживи и сите пре
давай^ завршуваа обично по 2—3 
часа поради поставување и одговори 
на бројни прашања еврзани со дело
то на Годе, револуционерното движе
нье и бројни други моменти од ис- 
торијата на македонскиот народ 
воопшто.

п. с.

„ВЕЛЕС И ВЕЛЕШКО ВО HO ВОЈНА ВО 1.941 ГОДИНА“ 
Научен симпозиум по повод 30-годишнииата на НО востание 

на македонскиот народ против фашистичките окупатори 
во Македонија и Југославија

Во рамките на прославата на 30- 
годишнината на НО Востание на 
македонскиот народ против бугар- 
ските, германските и италијанските 
окупатори во 1941 година, на 19 и 
20 април 1972 година во Титов Ве
лес се одржа научен симпозиум на 
тема „Велес и Велешко во НО Boj
na во 1941 година“.

Целта на симпозиумот беше, 
преку соопштенија и дискусии на 
иаучни работници-историчари и 
други општествени и јавни работ 
ници-познавачи и заинтересирани 
за проблематиката од историската 
1941 година, да се поставит, анали- 
зираат и синтетизираат напластени- 
те, недоволно познати настани и 
сознанија во Велес и Велешко 
во рамките на почетокот на 
НО војна и на македонскиот народ 
против фашистичките окупатори во 
Македонија и Југославија.

Во остварувањето на основната 
цел на симпозиумот, а со намера 
да се осветлат нови, досега непо- 
знати настани од 1941 година, како 
и да се доосветлат поодделни мо
менти од НОВ во Велес и Велешко

па овој научен собир учествуваа и 
современици — актери во настаяите. 
Во своите дискусии врз научнитс 
соопштенија и во искажувањата на 
своите спомени, тие всушност, напра
вка и една продлабочена реконструк- 
ција на бројни проблеми и детали 
од промените, појавите и настаните 
во Велес и Велешко како во 1941 
така и во годините, односно наста
ните што й. претходеа.

На симпозиумот свои соопште- 
нија поднесоа:

Проф. д-р Данчо Зографски на 
тема „Македонија и Велешкиот крај 
пред вооруженото востание во 1941 
година“, проф. д-р Јаким Синади- 
новски на тема „Велес и Велешко 
помету двете светски војни“, д-р 
Иван Катарциев на тема „Политич- 
ките борби во Велес и нивната 
класна и национална определеност 
во последните години на стара Ју- 
гославија“, Боро Мокров на тема 
„Велес и Велешко спроти Втората 
светска војна“, Никола Кирков и 
јордан Леов на тема „Велешката 
партиска организация во 1941 го
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