
-  орган на ЦК на КШ, подгот- 
вен во времето на престо j от на 
J. Б. Тито, Е. Кардељ и М. Ги- 
лас, h o  втората половина на март 
.1939 година во Бохињ.

„Земско советување на КШ" 
(128-140) носи н а с л о в  написот во 
кој се изнесува за советувањето 
на раководниот актив на КШ, 
одржано на 9 и 10 јуни 1939 го
дина во Тацен крај Љубљана. 
Притоа е даден преглед на глав- 
ниот- реферат за состојбата во 
Партијата поднесен од Ј. Б. Тито. 
На советувањето беше усвоена 
Резолуција, во ко ja дасебно се 
нагласени задачите во идејната 
изградба на партискиот кадар, 
почнувајќи од членовите на ос- 
новните организации до члено
вите на сите раководства.

Од 141 до 182 страница се по- 
местени следните прилоиз:

„V Земска конференција на 
СКОЈ (летото 1939) за единството 
на работничката и работната мла- 
дина и за организационите пра- 
шања на напшот сојуз"; „За де
мократка, национална слобода и 
права на работниот народ". (Про- 
глас на ЦК на КПЈ за почетоког 
на Втората светска војна во сеп- 
тември 1939 година);

„Единство на младата генера- 
ција!" (Проглас на ЦК на СКОТ 
по повод почетокот на Втората 
светска војна);

„Ситуацијата во Југославија,

Комунистичката партија на Ју- 
гославија и нејзините претстојни 
задачи". [Извештај што го нали
т а  Валтер (Ј. Б. Тито) на 26 
септември 1939 година во Москва, 
до Извршниот комитет на КИ];

„Извештај од другарот Валтер 
за ситуацијата во Југославија". 
(Овој извештај го напиша 3. Б. 
Тито, во септември 1939 година 
во Москва, за Извршниот коми
тет на Комунистичката интерна
ционала. Mery податоците што 
ги наведува Тито има ошпирен 
опис за конституирањето на ЦК 
на КШ во март 1939 година и 
Земското советување на КПЈ од 
јуни 1939 година).

„Одлука на Секретаријатот за 
извештајот од другарот Валтер 
за работата на Комунистичката 
партија на Југославија". (Секре
тари] атот на Извршниот комитет 
на Комунистичката интернациона
ла расправаше по извештаите на 
Ј. Б. Тито за работата на југо- 
словенските комунисти во 1939 
година, и установи дека раковод- 
ството на КПЈ, со својата рабо
та ja доби довербата на член- 
ството и успешно ги реализира 
заклучоците на Секретари j атот на 
ИК на КИ, од 5 јануари 1939 
година.

Иа крајот би можеле да ка- 
жеме дека оваа публикација пре- 
тставува значаен придонес во про- 
учувањето на историјата на КШ.

Н а д е ж д а  Ц В Е Т К О В С К А

Митко ИЛИЕВ, СВЕДОЦИ, НИО „Просветен работник",
Скоп je, 1979, 108.

При крајот на 1979 година из- новинско-издавачката организаци-
лезе од печат трудот на Митко ja „Просветен работник" — Скоп-
Илиев „Сведоци" во издание на je.
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Публикацијата „Сведоци", всу- 
шност, претставува сеќавање на 
Митко Илиев за неговата рабо
та, како и за работата на прос- 
ветните и културните работници 
од СР Македонија во Пиринска 
Македонија во учебната 1947/48 
година. Авторот своите сеќа- 
вања ги поткрепува со низа до
кументы во кои е одразена сос- 
тојбата и ставовите на владите 
на СФРЈ и на HP Бугарија по 
донесената Резолуција на X пле
нум на ЦК БРПк во 1946 година 
како и по склучувањето на Блед- 
ската спогодба во 1947 година.

Трудот е составен од Пред- 
говор, во кој авторот укажу в а 
на фактот дека во рамките на 
ОФ Бугарија, согласно Резолуци- 
јата на X пленум на ЦК БРПк, 
на Македонците во пиринскиот 
дел на Македонија, како маке- 
донско национално малцинство 
му се признаваа права на култур- 
на автономија. Според постигна- 
тите спогодби неа започнаа да ja 
спроведуваат просветни работни
ци од CP Македонија (тогаш HP 
Македонија) — учители и про- 
фесори преку предметите маке
донски јазик и македонска на* 
ционална историја, потоа, преку 
македонскиот народен театар во 
Горна Џумаја (денес Блашевград,) 
преку трите македонски книжар- 
ници, како и преку бројни кул- 
турно-просветни и уметнички гру 
пи и ансамбли.

Основниот текст на публика- 
цијата го сочинуваат сеќавања 
поделены во 13 наслови и При- 
лози како посебен дел.

Во првиот наслов „ Така б е 

т е  . . .“ авторот наведува дека во 
Пиринска Македонија во учеб
ната 1947/48 година од HP Маке- 
доиија пристигнале, се разбира 
по барање на бугарската ОФвла- 
да, 93 учители и професори. Тие 
биле распоредени во петте око- 
лиски центри и во обласииот 
центар Горна Џумаја (денес Бла- 
гоевград) како и во над 60 села. 
Во наредните наслови: „Средби 
со нашите учители'1, „Содржина 
на работата" М. Илиев се сеќава 
за неговите средби со македон- 
сигте учители при посетата во 
нивните работни места во свој- 
'тво на помошник областей учи- 
лиштен инспектор. Притоа, тој 
посебно се осврнува на два до
кумента: едно циркуларно писмо 
од Обласииот училиштен инспек
тор до просветните органи во об- 
1аста посочувајќи им разни фор- 
ми за полесно изучување на ма
кедонскиот јазик во училиштата 
и еден Алел кон населението за 
подигнување на образовното ниво 
и ликвидирање на неписменоста 
на мајчин македонски јазик.

Во насловот „Разбираме cè 
учителке, ние сме Македонцы" 
авторот му го апострофира, мегу 
другите, и одговорот на ученицк- 
те од Гихмназијата во Горна Ду
ма ja на својот наставник ко- 
га во текот на наставата им го 
поставува прашањето: Дали го 
разбрате предавањето изнесено 
на македонски јазик. М. Илиев 
наведува повеќе примеры што го* 
ворат за големата желба на уче- 
ниците за изучување на својот 
мајчин јазик, за нивната желба 
да купуваат книги на македон
ски јазик како и да учествуваат
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во поАготвувањето на драмски 
текстови; потоа, барања да им 
се раскажува за пионер ската ор- 
ганизација во HP Македонија и 
ушге многу други прашања как- 
ви можат да поставуваат учени- 
ци кои добиле слобода да збо- 
руваат на својот мајчин јазик.

Во неколку наслови М. Илиев 
се осврнува на воннаставната ак- 
тивност на учителите, потоа, учи- 
телите како општествено-политич- 
ки работници и како популари- 
затори и заштитници на ОФ 
власт. Во посебен наслов „Амба- 
сад ори" М. Илиев ja истакнува 
улогата на учителите од HP Ма
кедонка во културниот и поли- 
тичкиот живот во Пиринска Ma- 
кедонија која била од значење 
не само за Македонците туку и 
за Бугарите. Илы како што ав
торот вели: „Од секое училиште 
во коешто работеа тие учителите 
од HP Македонија, б. М. Т. се 
ширеше гласот за вистината за 
народноослободителната борба на 
југословенските народи и народ
ности и на македонскиот народ.. 
и вистината за борбената исто- 
рија и неговата национална сло
бода. . “  Според авторот, маке- 
донските учители биле првите 
ластовици што ja навестувале про- 
летта на новите братски и добро
соседски односи на овие две зем- 
ји.

Во еден наслов, М. Илиев изне- 
сува сеќавања за позитивниот 

однос на огаптествено-политички- 
те организации во Пиринска Ма
кедонка и нивните кадри кон 
културната автономија. И тука 
се наведены низа примеры каде 
населението ja манифестира сво- 
јата македонска национална прк- 
падност и приврзаност кон HP Ма-

кедонија. Меѓутоа, авторот не ги 
изоставува и поодделните приме
ры, особено од лица од бугарско 
потекло што се обидувале да го 
попречат или искривоколчат пот- 
фатот за развивање на култур
ната автономија. Но исто така 
авторот подвлекува дека голем 
број службеници во Пиринска 
Македонија, Бугари по иационал- 
ност, објективно ja оценувале ра- 
ботата на македонските учители 
и им давале помош.

Во периодот непосредно пред 
и по објавувањето на Резолуци- 
јата на Информбирото (ИБ) од- 
носот на официјалните власти се 
изменил кон македонските учи
тели. И покрај желбата на наро- 
дот да ми останат нивните учи
тели, тие беа принудени да се 
вратат и да ja прекинат својата 
историска мисија на пггета на 
националните стремежи на маке
донскиот народ.

Во Прилози, авторот ja помес- 
тува наредбата на министерство- 
то за просвета на Бугарија за 
назначување на македонски учи
тели; Преглед на местата во кои 
работеле македонските учители и 
други.

Оваа публикација, сеќавања 
на Митко Илиев, претставува зна- 
чаен прилог и придонес кон ис- 
торијата на македонското школ- 
ство, и посебно што аргументи- 
рано се презентира cè она што 
авторот го забележил и сочувал 
во своите сеќавања за национал- 
ната свест на Македонците од 
Пиринска Македонија и нивната
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заедница со Македонците од HP 
единствена желба да живеат во 
Македонија. Затоа, „Сведоци" на

Митко Илиев претставуваа труд 
од интерес за поншроката чи- 
тачка и научна мисла.

Миле ТОДОРОВСКИ

ГРАЃА З А  ИСТОРШАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 
ОД АРХИВОТ НА СРБИЈА

ГраЬа за историју Македонског народа из архива“ СРБШЕ 
I том, књига I, II, Београд 1979

Како резултат на неколку го- 
дишната соработка меѓу Архивот 
на 1\/1акедонија и Архивот на Ср- 
бија, во Белград, пред извесно 
време' излегоа од печат две кни
ги документи под горниот наслов, 
кои го претставуваат првиот том 
од истоимената едиција. Првата 
од овие книги го опфаќа перио- 
дот од 1820 до 1848 година, а 
втората продолжува до 1856 го
дина односно Парискиот мир. Ре- 
дакцијата што ja сочинуваат 8-ми
на искусни научни и архивски 
работници од Социјалистичка 
Република Србија и Социјалис- 
тичка Република Македонија, во 
предговорот Hä првиот том наја- 
вува дека вториот том од оваа 
едиција исто така ќе биде сос- 
тавен од две книги, од кои прва
та ќе го опфати периодот од Па
рискиот мир до Берлинскиот кон- 
грес 1878 година, а втората до 
1918 односно крајот на Првата 
светска војна.

Документите за првиот том се 
подготвени од д-р Климе Џам- 
базовски, научен советник на Бал- 
канолошкиот институт при Ср- 
пската академија на науките и 
уметностите во Белград. Идејата 
да се објави архивскиот матери- 
јал што се наоѓа во Архивот на 
Србија и другите институции во

Белград во кои се чува архив- 
ска граѓа, и се однесува на ми- 
натото на македонскиот народ, 
ja прифатиле заедницата за кул- 
тура на СРС и СРМ, кои подед- 
накво го финансирале печатење- 
то на овие две книги. Така, пред
говорот и регестите се објавени 
на двата јазици — српскохрват- 
ски и македонски, а самите до
кументи се објавени во оригинал, 
односно јазик, со кој во тоа вре
ме се служеле голем дел од ј уж
ните словени при што од некой 
се дадени и факсимили.

Првата книга од овој том со- 
држи 427 документи, а втората 
342, кои, и во двете книги се сре- 
дени хронолошки.

Регистрите на личните и гео- 
графските имиња, како и пред- 
метниот регистар се поместени 
на крајот од втората книга, ко ja 
всушност претставува продолже
ние на првата.

Во уводот на овој прв том 
(стр. 7-23) најнапред е даден кра
ток осврт на политичките прили
ки во Македонија и Србија од
носно Турција во крајот на XVIII 
и првата половина на XIX век, 
и потоа на документите за кои 
станува збор. Откако е истакна- 
то дека ошнтествените промени 
щто се одиграле во Османлиска-
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