
прош ирен состав со делегирани  
претставници од  надвор, потесен  
состав од работниците од  Инсти- 
тутот, Н аучен совет, разни ко- 
мисии, органы и други тела), по- 
читувајќи ги при тоа сугестиите, 
ставовите, предлозите и мисле- 
њ ата на Основната организација  
на СКМ и други опш тествено-

политички организации ш то ак 
тивно делуваат во овој Институт.

Н а крајот да  заврш имес о 
максимата — јубилејниот три- 
есетгодиш ен празник на Инсти- 
тутот и наш ата историска наука  
е всуш ност и празник на целиот  
м акедонски народ и народности- 
те во М акедонија.

Лазар ЛАЗАРОВ

СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО ВО  НОВ ОД 1941 ДО СЕПТЕМВРИ 1943

Во просториите на дом от на  
Југословенската народна армија  
во Струмица, од  15 до 17 мај 
1978 година, се  о д р ж а  научен со- 
бир на тема „СТРУМИЦА И 
СТРУМИЧКО ВО НОВ ОД 1941 
до СЕПТЕМВРИ 1943“.

Организатор на собирот беш е  
Општинскиот одбор  на Сојузот  
на здруж ен и јата  на борците од  
НОВ — Струмица. П окрај учес- 
ниците на собирот присуствуваа: 
претсдателот на MAHY академи- 
кот, М ихајло Апостолски; Вера  
Ацева, член на советот на Фе- 
дерацијата и други јавни, кул- 
турни и  општествено-политички  
работницы. Н а 15 мај во 9 часот  
собирот го отвори потпретседате- 
ол на О рганизациониот одбор, 
ѓорѓи Стоев —  Трнката. Во сво- 
јот пригоден говор тој ги поздра- 
ви присутните гости и  учесници  
на собирот. П отоа собирот го по- 
здрваија и им посакаа на учес- 
ниците плодна работа: М ара Ми- 
нанева, претседател на Организа
циониот одбор; Димитар Стоев, 
претседател на Општинското со 
брание на град Струмица; ака- 
дем икот М ихајло Апостолски, д-р 
Миле Т одоровски и  И лија Јоси- 
фовски. Во работниот дел  на овој

научен собир беа  презентирани  
51 реф ерат, а зедоа  учество над  
60 учесници, кои од  најразлични  
аспекты ja  третираа проблемати- 
ката на Н ародноослободителната  
војна на револуционерниот град  
Струмица и  неговите села го го- 
дините 1941 до  септември 1943 го. 
дина.

Врз база  на постојната доку- 
ментација, а делум но и  врз ме- 
м оарски материјали, учесниците 
на научниот собир дадоа  знача- 
ен придонес за  расветлувањ е на  
богатото минато од  времето на  
Револуцијата и за  разреш увањ е  
на редица моменты и проблемы  
од  предвечерието на В ојната и  
порано, кои се секако со трајна  
вредност за  м акедонската исто- 
рија и за  историјато воопшто.

Со ж ел ба  поблиску д а  го за- 
познаем е читателот со  содрж и- 
ната на собирот ќе се  обидем е  
да  одберем е неколку успешны  
прилози, кои го илустрираат рас- 
положението на народот од  стру- 
мичкиот крај во немирните и  бур- 
ни години од  НОВ и  Револуци- 
јата.

Првиот реф ерат на тема „Ис- 
ториски претпоставки на Народ- 
ноослободителната војна и Рево-
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луцијата во М акедонија — со  
посебен осврт на Струмичко, го 
поднесе д-р М анол П андевски. Во 
своето концизно излагање П ан
девски најнапред даде еден про
сек  на периодот пред создава- 
њ ето на Кралството Југославија, 
односно направи обид прашање- 
то на историските претпоставки  
на НОВ и Револуцијата д а  го 
постави, иако во најопш ти црти, 
врз една временски подолга ис- 
ториска отсечка. Зборувајќи за  
револуционерниот лик и  дело на  
комунистите од  Струмица и  Стру- 
мичко во текот на предвоените  
години т.е. за  заслугите на Благој 
Јанков—М учето и Јосиф Јоси- 
фовски—Свештарот, д-р П андев
ски подвлече: „се знае дека си- 
лата на комунистите (бар в о о н и е  
тогашни, а во многу зем ји  во 
денеш ни у  слови) не се мери спо- 
ред  нивната бројност туку во 
прв р ед  според свесната дисци
плина на преданоста на самите  
комунисти, и  особено според нив
ната доверба и влијание врз на- 
родните м аси“.

Економската и социјалната по
л ож ба  во Струмица, економската  
п ол ож ба на село, борбата за  клас- 
но и синдикално организирањ е  
на работниците, училиш ните и 
просветните услови во Струмица, 
се неколку значајни праш ањ а на 
кои Васил Туцаров се осврнува  
во реф ератот под наслов „Оп- 
ш тествено-економската и политич- 
ката п ол ож ба во Струмица во 
предвечерието на војната“. Mery 
другото тој истакна: „Уште во 
1920 година на изборите во Стру
мица народот отворено го изра- 
зи своето незадоволство преку  
молчењ е, кое беш е поопасно од  
гласного протестирање".

Во реф ератот „Организацијата 
на КПЈ во Струмица и нејзината  
активност до  6 април 1941 годи
на". Ката Поцкова даде интерес- 
ни податоци за  корените на Ко- 
мунистичката партија како по- 
литичка сила, ко ja  ги покрена  
и раководеш е со масите во нај- 
судбонисните денови како пред  
војната така и  за  време на НОВ. 
П онатаму се задр ж а  на активнос- 
та на струмичката партиска ор- 
ганизација по доаѓањ ето на дру- 
гарот Тито на чело на КПЈ, и  на 
активноста струмичката младина.

П роф есорот Бранко Панов во 
реф ератот „Активноста на Боро  
Џони меѓу младината во Стру
мица во периодот меѓу двете  
светски војни" даде поцелосно  
научно расветлувањ е на богата- 
та комунистичка и поетско-пу- 
блицистичка активност на марк- 
скстичко изградениот студент по 
право — Боро Џони, кој ж ртву- 
вајќи го својот ж ивот за  слобо
да ѕвереки бил убиен од  бугар- 
ската полиција во Струмица 1943 
година. Боро Џони, бил поврзан  
со прогресивните сили во Стру
мица, Гевгелија и Богданци кои  
под раководството на КПЈ раз- 
вија ж ива и ш ирока активност  
на теренот во Македонии а.

„Ш естоаприлската војна на по- 
драчјето на Струмица и актив
носта на прогресивните сили за  
одбрана на зем јата“ е наслов на  
прилогот на кој се за д р ж а  Томо  
Ристовски. Во него тој успеа да  
ни ja  разбистри и подредено jac- 
но да ни ja  претстави вистината  
за  зрелоста, организираноста и  
доследноста на прогресивните си
ли во Струмица и Струмичко, 
кои предводени од  комунистите  
во деновите на априлската војна
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им дадоа  на окупаторите масо- 
вен отпор. Ристовски подвлече 
дека „струмичките комунисти во 
таа теш ка и сл ож ен а полож ба, 
иако во тој момент недоволно  
информирани, ниту цврсто по- 
врзани со „центарот“ й останаа  
доследни на политиката на КПЈ 
за одбрана и неделивост на те- 
риторијата на Југославија и во 
борба против сите окупатори.

Академикот Љ убен Лапе изне- 
се м ош не интересни моменти од  
прогресивината активност на по- 
знатиот просветен деец  — Крум, 
Тошев, кој заодно со профеоо- 
рот Лапе се назначени за р або
та во струмичката гимназија. 
Проф. Лапе истакна дека „Крум То
шев спаѓа во плej адата на најис- 
такнатите просветни работници  
кои во текот на Н ароднослободи- 
телната борба на македонскиот на
род даваа реш итеелн отпор на  
свирепиот окупатор и неговите 
злогласни слуги.

П а овој собир во повеќето ре- 
ферати беш е засегната револуцп- 
онерната и комунистичка актив 
ноет на Благој Танков — М учето 
и Јосиф Јосиф овски — Свешта- 
рот чии ликови ќе им служ ат за  
патоказ на младите поколенија  
од Струмица и М акедонија как о 
треба да  се борат за  слобода на 
својата зем ја  и како треба да ja  
сакаат татковината.

„Благој М учето израсна во 
маркантна фигура не сам о во  
македонската но и во југословен- 
ската историја“, нагласи Ф ируз 
Д емир во своего излагање на те
ма „Д ејноста на Благој М учето 
во Ш типско и Струмичко“.

Н а собирот со  реф ерати нас- 
Taroija: Алеко Каракаш ев „Рево-

луционерното дви ж ењ е во Стру
мица и Струмичко пред Втората  
светска војна — синдиката“ ;
Д ончо П атароковски „Прилог 
кон историјата на синдикалното  
движ ењ е во Струмица во време 
од 1936 — 1941 година“; Ристо  
Трајков „Скндикатот во моно- 
иолот во Струмица од  1936 до  
1940 год. (сеќавањ е)“; Стојан ÉIo- 
сев „За работата на Партиската  
организација во Струмица од  
септември 1942 д о  мај 1943 годи
на“; Димче Аци-Митревски „Фор- 
мирањ е на партиско раководство  
во Струмица и неговата актив
ност во периодот октомври 1942 
до  мај 1943“; д-р Миле Тодоров- 
ски „Социјалниот, политичкиот и 
вационалниот состав на припад- 
ниците на НОД во Струмица и 
Струмичко 1941 до  септември  
1943 година“; В ера М инанева „Де
монстрации во Струмица при  
влегувањето на бугареките оку- 
наторски војски на 19 април 1941 
година“; Ѓорѓи Стоев — Трнката  
„Поважни акции и отпори во 
Струмица и Струмичко во 1941 
до јули 1942 год“; д-р Димитар  
Бацаков „Активноста на Скоев- 
ската организација во струмич
ката гимназија 1941— 1942 годи
на“; м-р Коста Пеев „Јазикот на 
материјалите и документите на 
НОВ во Струмица и Струмичко 
од 1941 до септември 1943 годи
на“; Галена К уцуловска „Систе- 
мот и политиката на бугарската  
окупаторска власт во Струмица 
и Струмичко 1941— 1943“ и други.

По реф ератите се  разви дис
ку сиј а. Благодарение на извон- 
редно конструктивната дискуси- 
ја, во која  учествуваа голем број 
дискутанти повеќето учесници од
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HOB, историјата ќе се збогати  
со голем број факты за нови на
учны сознанија, со нови примеры  
за НОВ од  Струмица и Струмич- 
ко.

Учесниците на научниот со- 
бир, во попладневните часови на 
15 мај изведоа посета на Спомен 
-домот на народниот херој Благе ј 
Јанков — М учето и на манасти- 
рите Св. Л еонтое во с. В одоча и 
св. Богородица во с. Вељуса.

Симпозиумот Струмица и 
Струмичко во НОВ даде драго- 
цена помош  и во голема мера ке  
овозм ож и во оваа релевантна о б 
лает да се втемелат и откријат  
нови сознанија и суш тини ш то  
ќе послуж ат за  марксистичко,

комплетен приказ на историско- 
то и револуционерното битие на 
овој крај, како дел од  неделиви- 
те револуционерни текови на  
НОД на чие чело стоеш е неком- 
промисната и борбена КПЈ со  
другарот Тито.

Н а крајот слободно м ож ем е  
да оцениме дека овој научен со- 
бир, со оглед на резултатите ш то 
ги даде, претставува нов прилог 
кон историјата на македонскиот  
народ, голем придонее за расвет- 
лувањ е на знача ј ни настани, 
долж ност кон новите генерации  
за да м ож ат да  научат многу ис- 
ториски вистини.

Н ада JYPYKOBA

СТО ГОДИНИ ОД КРЕСНЕНСКО-РАЗЛОШКОТО ВОСТАНИЕ 
ВО МАКЕДОНША (1878—1978)

М акедонската академија на 
пауките и уметностите, по повод  
стогодиш нината од Кресненско- 
разлош кото востание во М аке до - 
нија, од  2. до  4. октомври 1978 
година во Берово одр ж а научен  
собир на тема: „Сто години од  
К ресненско-разлош кото востание  
во М акедонија 1878— 1879“. Н а сим
позиумот покрај бројните учес- 
ници од наш ата република и од  
другите југословенски републи
ки, учествуваа и научни работ
ницы од  П олска и Ш ведска.

Научниот собир, во присуство  
на голем број јавни, научни и 
културни работницы од Републи- 
ката ïï од  градот домаќин, го от
вори претседателот на Републич- 
киот одбор за  одбележ увањ е на 
јубилејот и претседател на орга-

низациониот одбор на си^мпозиу- 
мот, акад. Михаило Апостолски.

Од името на градот домаќин  
учесниците на научниот собир ги 
поздрави претседателот на Оп- 
ш тинското собрание на Берово, 
Бранко Ш умански, а од  името на  
И зврш ниот совет на М акедони- 
ја.. проф. Анатоли Дамјановски, 
републички секретар за образова
ние и наука, кој го подвлече зна- 
чеиието на симпозиумот за  унапре- 
дувањ ето на историската наука. 
Од името на Yнивезритет „Кирил 
и М етодиј“, собирот го поздрави, 
ректорот, проф. д-р Бранко Трпе- 
новски. Во својот поздравей говор 
до учесниците, проф. д-р Х енрик  
Батовски од  П олска ги пренесе  
поздравите од  полските истори- 
чари, подвлекувајќи дека полски
те научници се интересираат за
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