
риотизам низ наставните содржи- 
ни по историја на литературата и 
македонски јазик". По рефератот 
и корефератите беа поднесени по- 
овеќе соотнтенија во кои целооно 
ce расветлија некой од битните 
образовно-воспитните фактори врз 
светлите традиции од нашето ре- 
волуционерно минато.

Значајна вредност на годииаш- 
ниве Средби е ветувањето на ор
ганизатор от за уште подобро и 
плодотворно организирање на ид- 
ните оредби и желбата сите тру- 
дови и излагања поднесени на 
Средбите да бидат публикувани 
во посебна збирка.

Б. Ц.

„ЛЕНИНОВА НЕДЕЛА“ на Филозофскиот факултет во Скоп je
(од 7 до 11 јануари 1974 година)

По повод 50-годишнината од 
смртта на Владимир Илич Ленин, 
Одборот за нејзиното одбележу- 
вање на Филозофскиот факултет 
на Универзитетот „Кирил и Мето- 
диј“ во Скопје, ja предвиде и 
манифестацијата „Ленинова неде
ла“, што се одржа од 7 до 11 јану- 
ари 1974 година при Факултетот.

Првиот дон, на 7 јануари, ма- 
нифестацијата отпочна со отвора- 
н>е изложба на книги „Од Ленин 
за Ленин“. Неа ja отвори д-р Рис- 
то Кантарџиев, декан на Филозоф
скиот факултет. Потоа, учесниците 
ги поздрави со пригоден говор 
претседателот на одборот за про- 
славата „Ленинова недела“, про- 
фесорот д-р Ристо Андонов Пол- 
јански, меѓу кои и присушите це- 
нети гости — нашите политики 
раководители другарот Ангел Че- 
мерски, претседател на СК на Со- 
јузот на комунистите на Македо- 
нија, другарот Бошко Станковски, 
претседател на Републичката кон- 
ференција на ССРН на Македо- 
нија и другите.

Основен работой дел на ова 
сеќавање на Ленин („Лениновата 
недела“) беше исполнет со науч- 
ни излагања посветени на живо- 
тот и делото на големиот син на 
руското и мегународно работнич- 
ко движење. Со оглед на тоа штр

кај нас одамна не бил одржан 
собир со ваква или слична тема
тика, тој побуди мошне жив инте
рес во нашата научна и опште- 
ствена јавност воотпто.

Во рамките на пријавените 
трудови, уште првиот ден на ова 
значајно одбележување, пред уче
сниците беа соопштени следниве 
теми: „Владимир Илич Ленин“ 
од д-р Торги Старделов, професор 
на Филозофскиот факултет; и 
„Ленин и историјата“ од проф. 
д-р Христо Андонов-Полјански.

Наредниве денови пред учес
ниците свои излагања посветени 
исто така на делото на големиот 
Ленин, ги изнесоа следниве про- 
фесори и наставници на Филозоф
скиот факултет:

На 8 јануари професорот д-р 
Митко Илиевски на тема: „Фило- 
зофските погледи на В. И. Ленин“ 
и професорот д-р А^са Мшьовока 
за „В. И. Ленин и за национал- 
ното прашање“; на 9 јануари: м-р 
Петар Георгиевски, предавай на 
Факултетот, излагаше за „В. И. 
Ленин за државата и револуци- 
јата“ и проф. д-р Јонче Јосифов- 
ски на тема „Научното и утоиис- 
кото кај В. И. Левин“, На 10 ја- 
нуари собирот ш  ислуша мошне 
интересните излагања на проф. д-р 
Цвета Органциева за „В. И. Ле
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нин за литературата“, на проф. 
д,р Милан Турчинов на тема „Ле
нин и уметноста“ и на проф. д-р 
Гане Тодоровски за „В. И. Ленин 
за Лав Толстоj“. Последыиот ден 
своите предавања ш  изложила: 
проф. дф Блага Петровска ко ja 
зборуваше на тема „Ленин и со
циологу ата“ и студентот Кица 
Барциева за „Ленин и младината“.

Освен научниот дел, во текот 
на „Лениновата недела“ учесни- 
ците имаа можност во Долют на 
младината „25 мај“ на 9 јануари 
да го видат и документарниот 
филм „За Ленин“, а идниот ден 
попладне беше приредена литера- 
турна вечер со рецитал. Уводен 
збор на овој вид од манифетаци-

јата даде проф. д^р Гане Тодоров
ски.

Доцентот д-р Лилјана Тодорова, 
секретар на Организацијата на Со- 
јузот на комунистите на Филозоф- 
скиот факултет, со завршен збор 
ja заклучи „Лениновата надела“, 
зашто партиската организација 
беше иницијатор и организатор 
на оваа мошне успешна мани
фестаций, актуелизираната Лени- 
нова мисла, неговото дело. Учес- 
ниците испратија и поздравна те- 
леграма до другарот Тито, како 
израз на приврзаноста на сите ра- 
ботни луге од Факултетот кон 
курсот на СКЈ и нивната реше- 
ност непоколебливо да го следат.

В. К.

Традиционалната манифестација „ГОЦЕВИ ДЕНОВИ“ во Делчево
(од 4 до 7 мај 1974 година)

Една од мошне популарните и 
со интерес очекувана и следена 
ширум CP Македонија манифес- 
тација „Гоцеви денови“, се одржа 
и годинава од 4 до 7 мај 1974 го
дина во градот што го носи име- 
то на саканата личност во нашиот 
народ — Гоце Делчев — Делчево.

Замислата на организаторот — 
Советот на „Гоцеви денови“, Соб- 
ранието и општествено-политич- 
ките фактори на Делчевската ко- 
муна, се покажа и годинава мно
гу зрела и успешна, така што оваа 
манифестациј а од година в година 
поприма cè поширока популар- 
ност, прераснува во масовна ма- 
нифестација и зема cè пошироко 
значење и место во рамките на 
сличните одбележувања кај нас 
од ваков карактер. Ова дотолку 
што е таа сврзана со убавите пр- 
ви мајски денови кои неминовно 
потсетуваат на денот кога Гоце 
го положи својот живот во сво-

јата расцутена младост за слобо- 
дата на Македонија.

Една од одликите на оваа про
слава е нејзината разновидна про- 
грама проткаена и со одредена 
актуелност. Притоа традиционал- 
но се одржува покрај споменикот 
на Гоце Делчев, во градот, исто- 
рискиот час за Гоце, во присуство 
на народот и околината, на учи- 
лишната младина, како и гостите 
— учеоници на оваа манифеста
ции а од другите краишта на на- 
шата република. И овој пат при- 
сутните ги поздрави претседателот 
на Советот „Гоцеви денови“ ака- 
демикот Михајло Апостолски, ка
ко и претседателот на Собранието 
на Делчевока општина другарот 
Славе Атанасовски. Потоа, на го- 
динешииов историски час преда- 
вање за животот и делото на 
големиот син на македонскиот на
род одржа д-р Христо Андонов- 
Полјански, редовен професор на 
Филозофскиот факултет во Скопје.
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