
настрада, не само од балканските, 
туку и од европските окупатори. Таа 
најчесто преминуваше од рацете на 
еден во рацете на друг окупатор, 
кој немилосрдно уништи два градо- 
ви и многу села и изгони од своите 
родни места илјадници луѓе.

Но и во следниот период (1919— 
1944), кој е обработен од Торги Сто- 
ев — Трнката, страдањата на наро- 
дот не престанаа. Кон страдањата 
што произлегуваа од асимилаторска- 
та и колонијалистичката политика на 
големосрпската буржоазија, се дода- 
доа и тие што ги вршеше и предиз- 
викуваше големобугарската политика 
преку терористичката ВМРО и неј- 
зините чети. Во тоа време народот 
бара и наоѓа помош во КПЈ која 
уште од 1920 година почнува да деј- 
ствува во овој крај на Македонија 
и постигнува значајни успеси. Ма- 
кедонците од овој крај, продолжу- 
вајќи ги поранешните прогресивни 
традиции, активно учествуваат во 
работничкото, а подоцна и во анти- 
фашистичкото движење. Се органи-

зираат низа работнички акции, ма
нифестации, штрајкови и сл. (дел 
VI). За овие и за многу други пра- 
шања од овој недоволно проучуван 
период (1919—1940) Торги Стоев — 
Трнката прибра и изнесе значаеи 
материјал. Авторот тоа го стори и 
за следниот период (VI дел). Toj тука 
аргументирано ja опишува и објас- 
нува положбата и борбата на наро
дот против бугарскиот фашистички 
окупатор уште од неговото доаѓање. 
Во овој, последен дел, добро се 
истакнати напорите и акциите за 
создавање партизански единици, ор- 
гани на народна власт, нивната деј- 
ност и ослободувањето на Струмица 
и Струмичката облает.

Без обѕир на некой недостатоци 
или празнини, трудот на д-р М. 
Пандевски и Т. Стоев претставува 
единствена научна историја за Стру
мица и Струмичко и е нов прилог 
за денешната македонска историо- 
графија.

Р. П. Л.

Владо Картов: ГЕВГЕЛИЈА И ГЕВГЕЛИСКИОТ КРАЈ ОД БАЛКАНСКИТЕ 
ВОЈНИ ДО ОСЛОБОДУВАЊЕТО (1912/13—1944)

Владо Картов се зафатил со една 
многу благородна задача. Благород
на, гледана од патриотски мотиви; 
меѓутоа, да се обработи еден ваков 
труд, каков авторот ни го презен- 
тира, заслужува пофалба и искрени 
честитки. Овие зборови ги изрековме 
поради фактот што зафаќањето со 
обработување на еден ваков регион, 
без оглед на неговата големина во 
географска смисла, причинува на- 
вистина голем напор и умешност на 
авторот во компонувањето на тру- 
дот.

Во нашава досегашна историогра- 
фија, луѓето кои се занимаваат е<э

изучувањето на нашето минато, пре- 
димно се зафаќаат со обработка 
на теми, проблеми или подрачја ка- 
де е можно да се донесуваат по- 
одредени заклучоци и историски 
обопштувања. Ова го овозможува 
постојната историска литература, 
периодиката и архивските матери- 
јали. Меѓутоа, од сето ова, да се 
изнајдат и извлечат податоци нужш 
за еден општ пресек на општестве 
но-економските, политичките и ку 
турно-просветните движења и пр 
цеси во еден регион, претставу 
без претеруваьье макотрпна рабе 
Во оваа смисла, авторот Владо F



тов, сосема успешно гм преммнал 
таквите пречкм кои се обусловени 
од монографската обработка на вак- 
ви поодделни региони.

Токму на овој план, вредноста на 
овој труд е зголемена и од фактот 
што авторот не се базирал само 
врз постојната историска литература 
и емпириските истражувања, што тој 
саммот ги вршел на гевгелиското 
подрачје. Toj ги прегледал и испол- 
зувал архивските фондови во по- 
веќе архивски институции во Скопје 
и Белград. Сето ова, без сомнение, 
придонело и научната вредност на 
трудот да биде поголема. Прибрани- 
те податоци, изведените заклучоци 
и подреденоста на истите во текстот, 
овозможуваат да се добие достаточ
на претстава за политичките, опште- 
ствено-економските и културно-про- 
светните прилики во Гевгелија и во 
Гевгелискиот крај, кои, според ова 
што го прочитавме во трудов, имаат 
соодветно место во нашето минато.

И во композициона смисла, тру
дот на Владо Картов е сосем успеш
но поставен и решен. Toj е и на- 
полно усогласен со една современа 
периодизација на историското ми
нато.

Трудот е поделен на три дела. Во 
првиот дел, кој се состой од три 
глави, даден е преглед на Гевгелија 
и Гевгелискиот крај од Балканските 
војни до крајот на Првата светска 
војна,- вториот дел содржи четири 
глави и е обработен периодот по
мету двете светски војни, а третиот 
дел од шест глави, за временскиот пе
риод од 1941 до 1944 година. На 
крајот од трудот се поместени и не- 
колку прилози, како и преглед на 
користени архивски материјали и 
литература. Во трудов се поместени 
и приличен број фотографии и фак- 
симили. И ова придонело трудов да 
биде поинтересен и препорачлив за 
секоја домашна, училишна или дру
га библиотека.

Гл. Т.

„ЕДНА МЛАДОСТ“ од Јоваи Поповски — една трајна историска 
и културна вредност

„. . .  Јас ќе умрам млад и гро- 
бот не ќе ми се знае ..

( Страшо Пинцур)

Така напишал во својот Дневник 
— обо] голем великан на македон- 
ската нација пред неколку години 
од својата најтешка, најмаченичка, 
најпеколна насилна смрт од рака- 
та на бугарскиот фашистички ин
квизитор, во јануари 1943 година, 
кога Скопје било обвиено со зло- 
кобното сивило на задушлива маг- 
ла. Ако еден голем човек по срцето 
и умот, по чесноста и городста, по 
храброста и готовноста да го даде 
И својот најмил живот за дел ото

на слободата и убавиот живот на 
македонскиот народ, како и за дру- 
гите народи на Југославија, — како 
што беше Страшо Пинцур, станал 
предмет на романсирана обработка 
од еден свој другар и пријател, ина- 
ку забележан публициста и писател, 
награден и со ноемвриска награда 
во 1968 година, тогаш тоа е повеќе 
отколку пофално; тоа е дело за 
чие остварурање и излегување на ви
дело, му должиме трајна благодар- 
ност сите ние : и учесниците во 
НОБ и личните другари и пријате- 
ли на ОВОЈ великан сличен на Гоце, 
Даме, Јане и Карев, како и сите
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