
М аксим ; Лазо Кароски, И зразнат а 
ф акт ура на македонскит е револуционер- 
ни пародии песни за  Илинденскот о вост а- 
ние; Танас Вражиновски, Илинденскиот  
револуционерен прозен ф олклор; Пецо 
Србитювски, Илинден во ликовнот о 
т вореш ш во на Toge И вановски.

Во овој зборник се поместени уште 
три реферати, кои третираат различии 
прашања и тоа: Воислав Јаќоски, Илин- 
денскит е настани во спомените на 
еден современик и учесн ик; Тодорка 
Шапкалиска, Јазикот  на К руш евскиот  

манифест ; Благоја Цветковски, Д и- 
дакт ичка опсервација на К руш евскиот  
манифест .

Поголем број од рефератите и со- 
општенијата објавени во зборникот

П рилози за  И линден 1978, II се значаен 
прилог за посестраното расветлување 
на борбата на македонскиот народ за 
национално и социјално ослободување 
од крајот на XIX и почетокот на XX 
век и претставуваат голем придонес 
за македонската историографија. Во 
исто време овој зборник има големо 
значење не само за научните работ- 
ници од повеќе наитии области, туку 
и за пошир оката читачка публика кај 
нас.

Двата регисгри, едниот на лични 
имиња, а вториот на географски, ет- 
нички, државно-правни и други понми, 
поместени на крајот на зборникот 
овозможуваат полесно користење на 
овој обемен зборник.

Даринка ПАЧЕМСКА

ПРИЛЕП И ПРИЛЕПСКО ВО НОВ 1942 ГОДИНА

(Материјал од Научниот собир одржан на 13, 14 и 15 декември 
1976 година), Скопје 1978, кн. I — 528 стр., кн. II — 555 стр.

Појавата на Зборникот „При 
леп и Прилепско во НОВ 1942 
година“ претставува значаен при* 
донес во обј аснувањето на ис- 
торискиот процес на НОВ и Ра* 
волуцијата од овој дел на Ma- 
кедонија. Во него се објавени 
материјали од Научниот собир, 
одржан на 13, 14 и 15 декември 
1976 година во Прилеп. Врз база 
на историската документација, 
реконструкцијата на партиската 
организација, а и врз мемоар- 
скиот материј ал, учеснидите на 
Научниот собир дадоа успешнп 

разрешувања на редица пробле- 
ми, кои се секако со трајна вред- 
ноет за историјата на градот.

Во Зборников се опфатени 54 
реферати и соопштенија. Покрај 
нив, во него, се поместени: Увод- 
ииот и Завришиот збор на Бор- 
ко Темелкоски, претседател на 
Организациониот одбор на науч
ниот собир „Прилеп и Прилеп
ско во НОВ 1942 година“, потоа 
Сеќавања, Извод од дискусијата, 
Регистр на лични имиња и Ре
гистр на географски кмшьа.

Бројот на поднесените рефе
рати говори за cè поголемиот 
интерес на научните работнци 
кон проучу в ањето на историјата 

на македонскиот народ. Во нив, 
револуционерната 1942 година е 
третирана и обработена, така
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што го опфаќа целиот Прилеп- 
ски регион, не запоставувајќи го 
развојот на народноослободител- 
ното движење и на соседните 
подрачја. Структурата на рефе- 
ратите е таква што дава мож- 
ност да се направи еден комплек
сен осврт на животот и наста- 
ните во тоа време, како и на ре 
волуционерната борба на Пар- 
тијата и борците на народноос- 
лободителното движење.

Рефератите и соопштенијата 
обработуваат широка проблема
тика: политичка, воена, општее- 
твено-економака, социјална, пар- 
тиска, културно-уметничка, му- 
зхгока, здравствена и така ната- 
му. Со оглед на обемниот број 
на реферати, ќе си дозволиме 
истите само да ги соошптиме: 
Борко Темелкоски — Лилјак 
„Некой специфичности на НОБ 
во Македонија и Прилепската 
партиска организација во 1942 
година“; Вера Ацева „Јануарско- 
то советување и наставните што 
доведоа до него“; Цветко Узу- 
новски „Белешки за некой сос- 
тојби и услови на НОД во Ма- 
кедонија во кои дејствуваше и 
Прилепската партиска организа- 
ција“; Михаило Апостолски „Не
кой аспекти од тактиката на 
НОВ й Револуцијата во Македо- 
нија“; Петар Пепељуговски „Не
кой прашања од развитокот на 
вооружената борба во Прилеп- 
ско во 1942 година“; Миле Тодо- 
ровски „Осврт на партизанските 
дејства во Прилепско во 1942 го
дина, нивниот одглас и некой 
последици“; Велимир Брезоски 
„За некой особености во разво- 
јот на вооружената борба во 
Прилеп и Прилепско во 1941 и 
1942 година“; Алекеандар Конес-

ки — Цане „Дејноста на Мес- 
ниот штаб во Прилеп и Прилеп
ско во 1941—1942 година“; Дра- 
ган Дамески — Циглар „Деј пос
та на Партиската комисија при 
МК Прилеп за работа по села- 
та, нејзиниот организационен сос
тав и работата на партиските 
организации и гругги во Прилеп
ско во текот на 1942 година“; 
Славка Фиданова „Некой момен
та од активности на четничката 
организација на Дража Миха- 
иловиќ во Прилевдко во 1942 го
дина“; Петар Качавенда „СКОЈ 
у Прилепу и околини 1942 го-? 
дине“; Торге Печијѓарески „Од 
работата и активности на сред- 
ношколската младина (СКОЈ) во 
Прилеп во периодот 1941—1942 
година“; Трајко Коневски „Иде- 
олошко-марксистичките основи на 
револуционерното движење во 
Прилеп и Прилепско во 1941 и 
1942 година“; Благоја Бошкоски 
— Дабичо „Формирањето на При- 
лепскиот партизански одред „Ди- 
митар Влахов“ во 1942 година“; 
Или ja Андреевски — Катан „Ми
тинги одржани од партазански- 
от одред „Димитар Влахов“ во 
летото и есента 1942 година“; 
Благоја Бошкоски — Дабичо „Бор- 
бата на Мукос на Втората чета 
на Прилепскиот одред „Дими
тар Влахов“ на 14 септември 
1942 година“ Петар Пепељугов- 
ски „Формирањето на одредот 
„Горче Петров“ и борбата на 
Првата чета кај манастирот При- 
лепец во 1942 година“; Илија Бе- 
личаиец „Ставот на Партиската 
организација во врока со моби- 
лизацијата и служењето во бу- 
гарската окупаторска војска“; 
Димче Јовановски — Дабовски, 
Петар Трајаноски, Методија Ко-

16 Историја
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нески „Економската положба на 
Прилеп што ja наследи окупа- 
торот и неговите иницијативи за 
експлоатација на некой стопан
ски дјности“; Никола Живковиќ 
„ Експлоатациј а националног бо
гатства Прилепа и његове οκο- 
лине од стране окупатора у то
ку Другог светског рата“; Томо. 
Ристовски „Борбата на КТО за 
единство на масите во Прилеп 
и Прилепско во 1942 година“; 
Боро Мокров „Народен глас“ —
— глас на вистината и борбата“; 
Наум Димовоки „Ропотово во 
НОВ во 1941— 1942 година“; Ла
зо Хаци-Поповски „Соработката 
меѓу Прилепската и Битолската 
партиска организација во пери- 
одот на 1941—1942 година“; Ми
лан Стојковски „Положбата на 
прилепските села и нивниот при- 
донес за НОБ во 1941 и 1942 го
дина“; Јован Тиквароски „Орга- 
низираната борба на младите ра- 
ботниди во работилниците за 
преработка на момирок во 1942 
година“; Пети ВЦкторија „Врски- 
те помеѓу Прилепската и Кру- 
шевската организации а на КПЈ 
за Македонија во периодот 1941 
—1942 година“; Горѓи Димовски
— Цолев „Прилепски партизани
во битолскиот одред „Пелистер“; 
Ристо Ј. Бајалски „Одразот на 
заклучоците на МК на КТО — 
Прилеп од 7. IV 1941 година врз 
работата на организацијата на 
КПЈ во Гевгелиско“; Миле Ми- 
хајлов „Прилепски партиски ра- 
ководни кадри на работа низ 
Македонија, јануари—декември
1942 година“; Милан М. Милади- 
новик „Лик борца НОР-а и со- 
цијалистичке револуције Приле
па и околине 1942 године“; Алек- 
сандар Христов „Етичките вред

ности во НОВ и револуцијата 
во Прилеп и Прилепско“; Ми
лан Обрадовиќ „Обавештајна 
служба и систем безбедности 
НОП-а Прилепа и околине у 
1942 години“; Глигор Тофооки 
„Обезбедување на медицинско- 
лекарска помош на лица прого- 
нети од полицијата во 1941—1942 
година во Прилеп“; Новица Вел- 
јановски „За карактерот на фа- 
шстичките бугарски правни из* 
вори во периодот 1941—1944 го
дина и осврт на нивната приме- 
на во Прилеп и Прилепско во 
1942 година“; Галена Куцулов- 
ска „Судските процеси во При
леп и Прилепско во 1942 Юди
на“; Јордан ТодороОки — Шемко 
„Некой од формите на илегал- 
вата активност на Прилепската 
партиска организација во пери
одот 1941—1942 година“; Вера 
Весковић — Вангели „За херој- 
ското држење на жените При- 
лепчанки во 1941 и 1942 година 
низ неколку документ на бу- 
гарската полиција“; Растислав 
Терзиоски „Бугарскиот дневен 
весник „Целокупна България“ од 
1941—1942 година за приликите 
во Прилеп“; Димитар Мицкоски 
^Методите и средствата на не- 
пријателоката пропаганда во При
леп и Прилепско во 1941—1942 
година“; Хранислав Ракиќ „Слич- 
ности у развоју НОП-а у при- 
лепском и лесковачком крају 
1942 године“; Љубен Шукуроски 
„Активноста на жените и мла 
динките во Варош во ослободи- 
телното движење во 1941 и 1942 
година“; Борис Павловой „Оби- 
ди за реализирање на задачите 
на Главниот штаб за поврзување 

на одредите „Горче Петров“ и 

„Јане Сандански“; Боро Митров-
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ски „Жестока пресметка на бу 
гарскиот окупатор со разгорено- 
то востание во 1942 година“; Дим- 
че Митрески — Јавашо „Теро- 
рот на окупаторот во Прилеп и 
Прилепско во текот на 1941— 
1942 година“; Донка Тутеска и 
Рат|ка Јованоска — Кретеска 
„Апсењето на членовите на Мес- 
ниот комитет на КПЈ во Прилеп 
и Прилепско во текот на 1942 
година и нивното држење во за
творите“; Димитар Димески „Даб- 
ничкиот масакр во 1942 година“; 
Данчо Стојчески „Дабничкото 
клање“; Лазо Каровски „Наста- 
ни од НОВ во Прилеп Прилеп
ско (1942) јкарко предмет и ин- 
спирадија на народната и умет 
ничката литература“; Воислав Ja* 
ќоски „Прилеп и херои борци 
од Прилепско во народната пес- 
на во НОВ“; Влаже Риетовскн 
„Поезијата на македонски јазик 
создавана во пазувите на осло- 
бодителното движење во Прилеп 
и Прилепско во 1941 и 1942 го
дина“; Годе Стефаноски „Литера 
турниот живот во Прилеп во 
1942 година“; Влаотимир Нико- 
ловски „Музиката и музицирање- 
то во НОВ во Прилеп и Прилеп
ско во 1942 година“; Симо Мла- 
деновски „Мемоар ските материја- 
ли како историски извори за ис- 
торијата на Прилеп и Прилепско 
во НОВ и Револуцијата“.

Со свои сеќавања во Зборни- 
ков се застапени: Блага Рампова 
—Белчева ,,Прилог кон матери- 
јалите за апсењата на комунис^и 
во Прилеп во 1942 година“; Злат- 
ко Билјанановски „Врските на од- 
редот 7Питу Гули* со Прилепска- 
та партиска организација во 
1942 година**; Димче Митрески 
— Јавашо „Портрет — сеќава-

ња за Јоска Орданоски — Саи
да иски“; Благо ja Цветкоски „Се- 
ќавања за револуционерниот лик 
на Ристе Ристески — Ричко**; 
Параскева Петровска — Коваче- 
виќ „Сеќавања за работата на 
илегалната партиска печатница 
во Прилеп**; Кир о Базерко „Под
готовки за организирање на ра- 
диоврски* сигналгоација и ди- 
верзии во Прилепско во 1941 го
дина*'; Годе Стефаноски „Ради- 
овестите и Радиовесникот ‘На
роден глас* во 1942 година“; Ка
лина Попадиноска „Сеќавање за 
некой моменти од активности на 
Партиската организација во Ва- 
рош во 1942 година; Ристовски 
Киро „Нов прилог за една дивер- 
зантска акција во 1941 година**; 
Стеван Иваноски —- Абакот „Еден 
успешен атентат**; Лзубен Геор
гиевски — Љупта „Диверзан- 
тсЈКИ дејства и акции**; Димче 

Марковски — Кафе „Реквизици- 
јата на жито од страна на бу- 
гарските окупациони власти во 
1942 година и отпорот на пар
тиската организации* а на При
леп**; Милан Костов Стефаноски 
— Подземски „Сеќавања за не
кой настани од 1942 година**.

Своевиден придонес во раз- 
јаснувањето на одделни настани 
претставува извонредно конструк- 
тивната дискусија, во ко ja учес- 
твуваа 37 дискутанти.

Богатата аргументираност на при- 
лозите, регистрите и пред cè ре- 
зимеата на англиски јазик за 
секој труд поодделно му даваат 
на овој Зборник простори за ши
роко користење.
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Cè ова претставува позити
вен придонес во научното разра- 
ботување на историјата на На- 
родноослободителната борба на 
подрачјето на Прилеп и Прилеп-

ско и едновремено е придонес 
π во историографијата која ce 
однесува на Народноослободи- 
телната борба на сите народи и 
народности на Јутославија.

Надежда ЦВЕТКОВСКА

ИЗВОРИ ЗА ОСЛ ОБО ДИТЕЛ HAT.A BOJHA И РЕВОЛУЦИЈАТА 
ВО МАКЕДОНША 1941—1945,

Том I, книга 6, Скопје, 1979, 489.

Во издание на Институтот за 
национална историја, а по повод 
30-годишнината од победата над 
фашизмот и ослободувањето на 
Југославија, неодамна излезе од 
печат шестата (книга од сери ja- 
та „Извори за ослободителната 
војна и револуцијата во Македо 
ни ja 1941—-1945", том I, во кој 
се поместуваат документите к 
материјали на Комунистичката 
партија на Југославија и Кому
нистичката партија на Македо- 
нија, во избор и редакција на 
д-р Велимир Брезоски.

Со објавувањето на шестата 
книга, ко ja содржи документ и 
и материјали на Петтиот облас
тей комитет на Комунистичката 
партија на Македонија (КПМ) 
септември 1943 — јули 1944, про- 
должува натамошното објавува- 
ње на документите на обласните 
односно на окружните комитетп 
на КПМ. Првите три книги од 
овој том, објавени во 1968 и 
1970 година, ги содржат докумен
тите од Покраинскиот комитет 
на КПЈ за Македонија и Цеи- 
тралниот комитет на КПМ, а че- 
твртата и петта книга објавени 
во 1975, ги содржат документите 
од Вториот областей комитет на 
КПМ.

Петтиот областей комитет, чип 
документа се објавуваат во кни- 
гата, беше формиран кон кра- 
јот на август 1943 година и ja 
опфаќаше територијата на Скоп- 
је, Куманово, Крива Паланка, 
Кратово и Прешево. Toj дејству- 
ваше до новата територијална 
поделба на Македонија што бе
ше извршена во почетокот на 
август 1944 година, кога е уки- 
ната оваа облает, a нејзината 
територија влезе во составот на 
Првата облает, односно Првиот 
областей комитет на КПМ.

Покрај документите од Пет
тиот областей комитет, во кни- 
гата се објавуваат и 10 доку
мента од Окружниот комитет на 
КПМ, кој беше формиран во по- 
четокот на март 1944 година и 
ja опфаќаше територијата на Ку
маново, Крива Паланка и Кра
тово, како тело што непосреднс 
раководеше со организациите во 
овие места и што беа во сосга- 
вот на Петтиот областей коми
тет. Исто така, се објавуваат 
писмата и извештаите на Л>упчо 

Арсов, кој од јули до почетокот 
на август 1944 година во Скопје 
дејствуваше како инструктор на 
ЦК КПМ.
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