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“ учесниците 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 литературна 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 Сојузот на комунистите на Филозофскиот факултет, со завршен збор
ja заклучи „Лениновата надела“,
зашто партиската организација
беше иницијатор и организатор
на оваа мошне успешна мани
фестаций, актуелизираната Ленинова мисла, неговото дело. Учесниците испратија и поздравна телеграма до другарот Тито, како
израз на приврзаноста на сите работни луге од Факултетот кон
курсот на СКЈ и нивната решеност 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 манифестација „Гоцеви денови“, се одржа
и годинава од 4 до 7 мај 1974 го
дина во градот што го носи името на саканата личност во нашиот
народ — Гоце Делчев — Делчево.
Замислата на организаторот —
Советот на „Гоцеви денови“, Собранието и општествено-политичките фактори на Делчевската комуна, се покажа и годинава мно
гу зрела и успешна, така што оваа
манифестациј а од година в година
поприма cè поширока популарност, прераснува во масовна манифестација 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 први мајски денови кои неминовно
потсетуваат на денот кога Гоце
го положи својот живот во сво-

јата расцутена младост за слободата на Македонија.
Една од одликите на оваа про
слава е нејзината разновидна програма проткаена и со одредена
актуелност. Притоа традиционално се одржува покрај споменикот
на Гоце Делчев, во градот, историскиот час за Гоце, во присуство
на народот и околината, на училишната младина, како и гостите
— учеоници на оваа манифеста
цииа од другите краишта на нашата република. И овој пат присутните ги поздрави претседателот
на Советот „Гоцеви денови“ академикот Михајло Апостолски, ка
ко и претседателот на Собранието
на Делчевока општина другарот
Славе Атанасовски. Потоа, на годинешииов историски час предавање за животот и делото на
големиот син на македонскиот на
род одржа д-р Христо АндоновПолјански, редовен професор на
Филозофскиот факултет во Скопје.
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По интересното и мошне впечатливо излагање на проф. д-р
Полјански, настапија и нашите
истакнати поети кои читаа свои
творби, посветени на Годе и неговото време. Исто така се прочитаа и најдобрите поетски остварувања со оваа тематика, на младите поети од училиштата што
беа наградени врз основа распишаниот награден конкурс од Советот на „Гоцеви денови”.
Културно-уметничката програма на годинешнава традиционална манифестација „Гоцеви дено
ви“ беше мошне богата. Гостите
имаа можност да присуствуваат
на изведбата на операта „Илинден“ од композиторот Кирил Ма
кедонски во изведба на оперскиот
ансамбл на Македонскиот наро
ден театар од Скопје, како и на
вонредниот музичко-поетски рецитал одржан на 7 мај со учество
на истакнати артисти и солисти
на Операта на МНТ од Скопје.
Во неделата, на 5 мај, во са
лата на Домот на културата во
Делчево беше отворена изложба
на делата на академскиот вајар
Томо Серафимовски. Изложбата
ja отвори академикот д-р Харалампие Поленаковиќ, редовен професор на Филозофскиот факултет
во Скопje. При тоа се читаа и
текстови од преродбениците од
истакнатите артисти на македон
скиот народен театар и Драмскиот театар во Скопје.

Во салата на Основното училиште „Ванчо Прке“, под наслов
„Сокол ми лета високо“, Културно-уметничкото друштво „Годе
Делчев“ од Скопје, одржа успе
шен концерт со песни и ора низ
кои се одразени стремежите и
борбата на македонскиот народ
за слобода и неговото револуционерно минато.
Наредниот ден, на 6 мај, во 18
часот беше прожектиран и филмот „Смилевскиот конгрес“ и
одржан разговор со актерите на
филмот.
Новина во годинешната манифестација е одржувањето и на
научниот симпозиум на тема „Револуционерните традиции во културното творештво за Народнободителната војна во Македонија.
Учесниците на оваа манифестација го посетија и с. Вирче, каде
пред наообраниот народ се одржа
концерт на КУД „Годе Делчев“
од Скопје на народни песни и ора.
На крајот одбележуваме дека
оваа мошне успешна традиционална приредба беше под покровителство на Рудникот за олово
и цинк „Саса“ од Македонска
Каменща. Домаќините на чело
со одговорните личности од Собранието и општествено-политичките организации на Делчевската
комуна се покажаа како добри
организатори на овој не мал по
обем и содржина традиционален
празник.
В. К.

Научен собир на тема „РЕВОАУЦИОНЕРНИТЕ ТРАДИЦИИ ВО KYATYPHOTO ТВОРЕШТВО ЗА НАРОДНООСАОБОДИТЕАНАТА БОРБА ВО
МАКЕДОНИЈА“ (Делчево, 6 и 7 мај 1974 година)
Научниот собир под горната
тема се одржа на 6 и 7 мај 1974
година во рамките на традицид420

налната манифестација „Гоцеви
денови“ што се одржува ceKojgt
година во Делч§цр?

