
родноослободителната борба и Ре- 
волу цијат а на Југославија, за гра- 
дот каде на 11 октомври 1941 го
дина започна пламенот на востани- 
ето на македонскиот народ. Слични 
впечатоци гостите понесоа и од дру- 
гите места низ кои минуваа во на- 
шата Република: Скопје, Титов Бе
лес, Битола, Охрид, Струга, Гости-
вар и др.

Задоволството на советските ко- 
леги од она што го видоа и почув-

ствуваа и со толку почит го иска- 
жуваа, веруваме длабоко во своите 
срца го однесоа како вистинско соз
нание, за што ќе можат да раска- 
жуваат и да пишуваат. Нам за сето 
тоа ни останува искрено да им за- 
благодариме и да им посакаме нови 
средби и натамошна успешна сора- 
ботка.

Растислав ТЕРЗИОСКИ

ДВЕ ЗАСЕДАНИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАНУ

а) Заседание на Југословенско- советската редакција на зборникот докумеити „Југословенско-совет- ските односи 1917—1941 година'\
Во времето од 6 до 8 јуни 1984 

година во Леуново, во хотелот 
„Радика", се одржа заседание на 
Југословенско—-советската редакција 
на зборникот документа „Југосло- 
венско—советските односи 1917— 
1941 година".

На заседанието зедоа учеетво: 
од СССР : д-р Владимир Владими
рович Зеленин, д-р Maja Михаилов
на Сумарокова, Валентина Михај- 
ловна Ендакова и Кира Констан
тиновна Миронова и акад. Михаило 
Апостолски, д-р Славољуб Цветко- 
виќ, д-р Мирољуб Васиќ, д-р Зо- 
рица Стипетиќ, д-р Ахмит Хациро- 
виќ, д-р Милован Босиќ, д-р Орде 
Иваноски, и д-р Миле Тодоровски 
од СФРЈ :

Двете страни предложи]а прифа- 
ќање на нови материјали, и тоа: 
југословенската — 25 документа, а 
советската — 28 документа.

Покрај порано утврдените 150 
документа беа предложени за вклу-

чување во зборникот, во својство 
на основни или за коментирање, 
уште 130 документа.

Наредното заседание на Редак
циз’ ата беше решено да се одржи 
во Москва, во септември 1985 го
дина, до кога треба да се заврши 
подготовката на макетата на Збор
никот.

На враќањето од Леуново, учес- 
ниците на заседанието го по сети ja 
манастирот „Свети Јован Бигорски",

б) Заседание на Редакцијата на  
заедничкиот  ју го сл о вен ск о —  
советски зб о р н и к  на статии 
„Југослави ја  и Советскиот Со- 
/уз во Втората светска в о р  
на*\

На 22 мај 1984 година, во Ох
рид, се одржа заседание на Редак- 
цијата на заедничкиот југословен- 
ско—советски зборник на статии 
„Југославија и Советскиот Сојуз во 
Втората светска војна“. На него 
присуствуваа: акад: Алексеј Леонт
ьевич Марочницкиј, кандидат по 
воени науки, М. Г. Андроников, 
кандидат по историски науки Гри- 
гориј М. Славин и Владимир Е.
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Романов од СССР и акад. Михаиле 
Апостолски, д-р Владо Ивановски и 
д-р Растислав Терзиоски од СФРЈ.

На заседанието двете страни 
разменија информации за еврше-

ната работа во врска со подготов- 
ките за печатење на материјалите 
на Зборникот.

Благој СТОИЧОВСКИ

ЈАЗИЧНИТЕ ПОЈАВИ И ПРОЦЕСИ ВО БИТОЛА И БИТОЛСКО 
ДЕНЕСКА И ВО МИНАТОТО

Во организација на Македонска- 
та академија на науките и умет- 
ностите и на Друштвото за науки 
и уметност од Битола, од 7 до 9 
септември 1984 година во Битола 
се одржа научниот собир „Јазич- 
ните . појави и процеси во Битола 
и Битолско денеска и во минато- 
то".

Собирот, во присуство на учес- 
ниците, гостите и претставниците 
на опште ствено-политичките орга
низации на општината Битола, со 
пригоден говор го отвори акад. Бо- 
жидар Видоески, претседател на 
Организациониот одбор. Научниот 
собир го поздравија и му пожелаа 
успешна работа, Борис Андоновски 
од името на опште ствено-по литич
ките организации, граѓаните и ра
ботайте луге на општината Бито
ла, акад. Јордан Поп Јорданов од 
името на Македонската академија 
на науките и уметностите, Торги 
Танковски од името на Друштвото 
за наука и уметност во Битола и 
ректорот д-р Глигор Поповски, од 
името на Универзитетот во Битола 
и акад. Далибор Брозовиќ од име
то на Југословенската академијана 
науките и уметностите.

Во работниот дел на собирот со 
свои реферата зедоа учество вкуп- 
но 32 научни работници од земја- 
та и од странство, и тоа од след- 
ниве странски земји: Австрија, Пол- 
ска и САД. Во текот на дводнев-

ниот работен дел на собирот по- 
крај учесницргге од СР Македони- 
ја и од другите републики на СФРЈ 
зедоа учество и виднрх слависта и 
лингвиста од неколку славистички 
центрр1 во странство, коишто со 
години, а некой и со децении ак
тивно и со голема љубов ja афир- 
мираат македонистиката сред на
учниот свет pi ja шират вистината 
за нашиот, македонскиот јазик.

На собирот со свои трудови зе
доа учество следнргге научни ра
ботници: Владимир Мошин, „Про- 
блемот на надредните знаци во 
старословенските ракописи"; Фран
тишек В. Мареш, „Старите споме- 
ници од битолското подрачје"; Ле
шек Мошињски, „Јазичните особе- 
ности на глаголските фрагмента во 
битолскрют триод"; Петар Хр. Или- 
евски, „Од јазикот на Григориј Пе- 
лагониски“; Вера Стојчевска—Ан
тик, „Поглед на ракописното нас
ледство во Битола и Битолско"; 
Лидија Славева, „Уште една грамо
та за манастирот Трескавец најде- 
на во Битола"; Ванге ли ja Десподо- 
ва, „Листовите од Битолскиот ок
тоих"; Божидар Видоески, „Дија- 
лектната ситуација во југозападни- 
те македонскрх говори со посебен 
оеврт на битолското подрачје"; Зу- 
зана Тополињска, „Перифрастични 
предикативни изрази во говорот во 
Битолско“; Тодор Димитровски, 
„Глагоските именки од евршени гла
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