
УШТЕ ЕДЕН СИМПОЗИУМ ВО ПРИЛЕП 
— За животот и делото иа Пере Тошев —

На 14 декември 1972 година во 
Прилеп — родниот град на Пере 
Тошев, се одржа симпозиум посне- 
тен на неговиот живот и дело. Сим- 
позиумот го организираа Друштвото 
за наука и уметност — Прилеп и 
Друштвото на историчарите од 
Прилеп.

Сличен ваков научен собир бешс 
организиран на 2—11—1971 година 
по повод 50 годишнината од убист- 
б о т о  на Горче Петров на кој б е а  

поднесени повеќе трудови посветс- 
ни на револуционерната дејност и 
животниот пат на големиот син на 
Прилеп и идеологот на македонско- 
то ослободително дело.

Шеесет годишнината од убист- 
гюто на Пере Тошев во Прилеп и 
Прилепско беше одбележана и со 
други свечености и манифестации. 
За таа цел имаше формирано одбор 
од претставници на Друштвото за 
наука и уметност и Друштвото на 
историчарите кои, заедно со опште · 
ствено-политичките организации од 
градот, на достоен начин му одда- 
дса почит на својот сограѓанин.

На 4 мај 1972 година (денот 
на убиството) претставници на оп- 
штествеио-политичките организации 
од Прилеп и Кавадарци, преживеа- 
ри илинденци, како и ученици од 
гимназијата „Мирче Ацев“ од При
л е п  и осумгодишното училиште од 
Госоман, го посетила местото каде 
е убиен Пере Тошев — Дреновскат.а 
Клисура и неговиот гроб во с. Фа* 
риш. Kaj Дреновската Клисура прет- 
ставникот на Друштвото на исто 
ричарите од Прилеп зборуваше за 
убиството на Пере Тошев, а па 
тробот во Фариш професорот на 
Универзитетот во Скопје Љубен Ла
пе зборуваше за улогата на Пере

Тошев во македонското револуцио- 
керно движење. Учениците од гим* 
назијата „Мирче Ацев“ и од учи 
лиштето од Росоман изведоа при- 
I одна програма од хорски револу- 
ционерни песни, рецитал и рецита
ции за илинденскиот период.

Бечерта истиот ден во салата на 
Пародииот театар „Војдан Черио- 
дрииски“ во Прилеп беше оргапи- 
еирана свечена академија на која 
реферат за животот и делото на 
П^ре Тошев поднесе претседателст 
на Друштвото на историчарите од 
Прилеп Наум Димовски, а учени
ците од гимназијата „М. Ацев“ и 
Музичкото училиште „Орде Михај- 
лоски — Оцка“ изведоа поетско-му· 
зичка програма со богата содржииа 
за Пере, Гоце и Илинден.

Општините Прилеп и Кавадарин 
во знак на се&авање и благодарност 
на големиот револуционер реши]а 
на местото каде е убиен Пере То
шев — кај воденицата во Дренов
ската Клисура, заеднички да изгра- 
дат спомсник, паркинг плац и чешма.

На научниот собир имаше при-
с.утни претставници на општествено- 
политичките организации од гра
дот меѓу кои претседателот на Со 
бранисто на општината Андон То- 
шески, секретарот на ОК на СКМ 
Стеван Тошески кои го поздравија 
собирот и му посакаа успех во ра- 
ботата, претставници на Друштвото 
за наука и уметност, голем број 
историчари од Прилеп и дваесетина 
одличии ученици од гимназијата 
,,М. Ацев“.

Исто така присутни беа повеќе 
каучни работници од Скопје? ди- 
ректорот на Институтот за нацио- 
иална историја д-р Глигур Тодоров- 
ски, претседателот на извршниот од-
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бор на СоЈуозт на историскмте др>- 
штва на Македонмја д-ρ Крсте Би
то ски, директорот на историскиот 
архив на Македонија Димче Мире, 
директорот на Институтот за маке
донски јазик Крум Тошев, прет- 
ставници од друштвата на исторп- 
t-арите во Кавадарци и Крушево и 
други.

На симпозиумот беа поднесени 
12 реферати. Академикот Љубеи 
Bane поднесе три реферати: Жи- 
вотниот пат и делото на Пере То
шев, Пере Тошев во спомените на 
своите современици и Едно пиемо 
на Горче Петров за Пере Тошев. 
Останатите учесници настапија со 
следниве трудови: д-р Душко Кон
стантинов, Некой историски неточно
сти за Пере Тошев и Даме Груев ; д-р 
Владо Иваноски, Пере Тошев — име 
па Велешкиот партизански одред од 
1942 година; Димитар Димески, Од- 
газот на Илинден врз ставот на Пере 
Тошев на Прилепскиот конгрес; На
ум Димовски, Убиството на Перс 
Тошев ; Филип Каваев, Пере Тошев

низ нашите народни песни; Ѓорѓн 
Здравев, Музичка карактеристика на 
одна песна за Пере Тошев; Боро 
Јованоски, Идејната и револуцис- 
керна работа на Пере Тошев; д-р 
I ане Тодоровски, Пере Тошев во 
литературата и публицистиката и 
Симо Младеноски, Неколку народни 
иоетски импулси за Пере Тошев во 
Тиквешијата.

По изнссените реферати се раз
ни плодна и интересна дискусија. 
Преку поднесените трудови и бога- 
тата дискусија се расветлија некой 
момеити од животот и револуцио- 
нерната дејност на Пере ТошеЕ со 
71ΙΤΌ се постигна поставената цел на 
симпозиумот.

Материјалите од двата симпо- 
зиуми — за Горче Петров и Пере 
Тошев, споменатите друштва од 
Прилеп ќе ги издадат во посебна 
публикација. Книгата ќе биде отпе- 
чатена во чест на 70-годишйкната 
од Илинденекото востание.

н. д.

НАУЧЕН МЕГУНАРОДЕН КОЛОКБИУМ „АНРИ БАРБИС — НЕГОВОТО 
ΒΪΈΜΕ И НЕГОВОТО ДЕЛО“ — по повод 100-годишнината од рагањето на 

овој истакнат француски и светски писател и револуционер

Од 18 до 20 мај оваа година вс 
Париз, по повод стогодишнинага 
од раѓањето на познатиот меѓуна
роден антифашист, авторот на ро- 
манот „Оган“, Анри Барбис, се одр 
жа мегународен научен колоквиум, 
во рамките на многубројните актив
ности во Франција по повод овој 
јубилеј, во оргаиизација на друшт-
т.ото „Пријатели на Анри Барбис“. 
реиохмираното списание за литера
тура и уметност „ЕВРОПА“, репуб- 
ликанското здружение на бившите 
борци на Франција чиј основач с

Барбис (1917) во соработка со Здру- 
жението на гшеателите борци, со 
Институтот „Морис Торез“, со лите
ратурного друштво „Пријатели на 
Тмил Зола“, со друштвото Модерна 
историја и други заинтересираии 
установи, под патронат на Министе- 
рот за култура на Франција, во 
Луксембуршката палата во салата 
Медичи.

Колоквиумот работеше два дека, 
а третиот ден беше посветен на 
посета на родната куќа на Барбис 
во Анјер, недалеку од Париз и на
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