
В, КАРТОВ

ПРИЛОГ КОН РАЗВИТОКОТ НА ОТПОРОТ ПРОТИВ 
ФАШИСТИЧКАТА ОКУПАТОРСКА ВЛАСТ ВО 

ГЕВГЕЛИСКО ВО 1941

Македонскиот народ ja започиа новата етапа во својата на- 
ционално-ослободителна 5орба уште веднаш со навлегувањето на 
фашистичките војски и воепоставувањето на бугареката окупа- 
торска власт во 1941 година. Таа претставуваше и нов квалитет 
и се манифестираше преку разни облици. Во нашиот прилог ние 
ќе се задржиме само на некой облици на тој отпор во Гевгелиско 
во 1941 година што во првите денови имал претежно неорганизи- 
ран карактер, а потоа, со организационото и идејно-политичкото 
зајакнување на КПЈ и другите прогресивни еили, добивал ее по- 
висок степей на организираноет.

1в Почетните облици на народниот отпор против мерките 
на фашистичкиот окупатор

Само дееетина дена по навлегувањето на германските фаши- 
стички војски во Југославија и Македонија, царството Бугарија 
започна да упатува свои воени единици во Македонија и јужните 
пред ели на Србија. Тие веќе на 19. IV. 1941 година започнале да 
ja преминуваат југословенско бугарската граница. На следниот 
ден една бугарека воена единица (чета) преку Струмичко и Балан- 
довско стигнала во Гевгелија, а во текот на 5—6 дена единиците 
на 26 бугарски полк извршиле воено запоседнување (окупација) 
на целото Гевгелиско-Дојранско по драч je*)

]) Оваа бугарека единица била под команда на Штабот на VII ди- 
визија, односно во состав на V бугарека армија, која извршила окупација 
на Македонија.

Седиштето на Штабот на полкот било во Гевгелија каде било и 
седиштето на Штабот на баталјонот на 15 граничен участок. Под команда 
на овој участок биле граничните подучастоци во Коњско, Мойн, Гевгелија, 
Богородица и Стојаково.
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Непосредно по иристигнувањето на бугарската војска, во 
Гевгелиско пристигнале и претставници на полициските органи на 
бугарската држава. Најнапред, во почетокот на мај 1941 бил на
значен бугарски полициски околиски началник на Гевгелиска око
лка, кој добил задача да организира полициски команди и поли
циски станици.2)

Не колку дена по доаѓањето на бугарската фашистичка војска 
и бугарските полициски претставници настапило и именување на 
Кирил Драгомиров за околиски управител на Гевгелиска околија. 
Веднаш потоа биле назначени и градскиот и селеките општински 
кметови. На тој начин во текот на мај 1941 година била органи- 
зирана бугарската административно-околиска власт и општинските 
кметства.3)

Бугарската војска и власта не можеле ни за кратко време да 
го прикријат својот вистински лик дека се окупаторски и дека 
им служат на најмрачните и најреакционерните фашистички силм 
во светот, на чело со германскиот Трет Рајх. Само неколку дена 
по дислоцирањето во сите наеелени места на Гевгелиската околија 
се пренесла наредбата на Бугарекиот генерален штаб за собирање 
на сиот војнички и сличен материјал. Одзивот на населението 
беше слаб, што претставувал еден вид на отпор против таквата 
мерка. Поради тоа, пак , војската започнала да го собира со бло- 
кади и претреси по куќите. Но при тоа се одземале и други 
предмети — облека, шинели, чизми, капи, ремени и слично. 
На поединци им се одземале некой работи и на улица ако носеле 
војнички ремени, цокули, блузи и друго од бившата југооловенска 
војска. Се одземале и предмети. Сето тоа било придружувано со 
непристојни и цинично-навредливи обрнувања со што уште повеќе 
се демаскирал ликот на новите „ослободители“ на македонскиот 
народ,

Ваквите мерки и постапки на претставниците на бугарската 
војска и административно-полициската власт биле насочени против 
интересите на народот, против неговите основни елементарни гра- 
ѓански права и слободи, поради кои започна и веднаш да негодува.

2) Под кегово непосредно раководство се организирала Гевгелиската 
полициска станица и полициските подучастоци во селата Кованец, Ума, 
Миравци и Богданци. Во' секој подучасток имало по 5—б полицајци, со 
х^склучок во Гевгелискиот, каде што бројот достигнувал и до 20. (Ф. Гевге- 
лиско околиско полициско управление.1941. Необработени архивски мате- 
ријали, AM, Скоп je.)

3) Окупаторската власт на првиот гевгелиски околиски управххтел била 
воспоставена со специјална заповед на 8-V-1941. Идниот ден е воспоставена 
власта на гевгелискиот градски општински кмет. (Ф. Гевгелиско околиско и 
градско управление, необработени архивски материјали, AM, Скопје.)

Гевгелиската околиска административна околија била поделена на 5 
општини и тоа: Гевгелиска градска општина, Богданска, Стојаковска, Коњска 
и. Миравска. (Според книгата: Список на населението во Беломорската, Би- 
толската и Скопската облает, изд. на Главн. дирекција на стопанството, 1941, 
Ф. Бугарски окупаторски документи, Док. 3163, К. G3, стр. 34—36, Αλί, Скопје.)
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Отпорот во- почетокот имал неорганизиран характер. Имено, 
во секоја населба на Гевгелискиот крај започнало јавно да се осу- 
дуваат грубите постаики на бугарската војска и власта. Револтот 
започнал да се јавува и кај оние бугарофилски елбменти што вр- 
шеле дури и активни подготовки во врска со пречекот на бугар
ската војска. Притоа, имало и одделни снротивставувања од по- 
едини лица обрнувајќи им се на бугарските фашистички војници 
дека она што тие го вршат е најобичен арамилак.4 5 *)

Ограбувањето на богатството на Македонија, па и на Гевге- 
лискиот крај, се вршело преку реквизиционата политика на бугар- 
скиот окупатор. Уште во текст на летото се формирала Гевгелис- 
ката околиска реквизициона комисија/’) а потоа и специјални 
општински комисии чиичленови оделе од населба во населба и 
вршеле реквириранье на земјоделско-сточарските производи и тоа 
во пр-в ред на житото и памукот, а потоа и волната, месото и слич- 
но·. Во врска со ова многу лица поднеле разни претставки до 
Околиското началство и општинските кметства. Така, на пример-, го
лем број семејства од горните планински села се жалеле норади 
високите такси за одгледување на козите и поради реквирирањето 
на земјоделско-сточарските производи.

Негодувагьето дошло до израз особено во врска со лошото 
снабдување на населението со основните прехранбени артикли: 
шеќер, сол, газје, сапун, брашно и др. Притоа, започнале да се 
фабр-икуваат и најразлични вицеви за сметка на окупаторската 
власт — „Во Бугарија cè има, само тешко се наоѓа“ ; „Штом возот 
од Бугарија ќе тргне cè *ќе имаа; „Никогаш Бугарите не ja огра- 
бувале Македонија повеќе од 3 годный££ и сл.

Незадоволството и неортанизираниот отпор на населението 
ее забележани и во· документите на претставниците на окупатор
ската власт. Во извештајот на гевгелискиот околиски управител 
Кир'ил Драгомиров до· Министерството* на внатрешните работи на 
Бу гари ja од јуни 1941 година, покрај другою·, за населението се 
вели дека е „крајно недисциплинирано и со слаба граѓанска свест, 
поради што некой наредби и заповеди на месните власти, кои, 
главно се однесуваат на приватните интереси, обично се пресрет- 
иуваат со извесно негодување.<£б)

Извесен неорганизиран отпор се иојавил и кај работниците 
што биле запослени кај германската фирма ТОТ, која го градела 
патот Демир Камија — Гевгелија — Солун. На оваа делница ра- 

ботеле околу 350 работници,7) речиси сите од селата на Гевгелиско 
и Валандовско. Тие биле плаќаии во м арки . Трговците, пак, ги

4) Фонд — Гевгелиско околиско управление, Протест на трупа гра- 
ѓани до обласниот директор во Скопје, 24. ÏX. 1941, AM, Скопје.

5) Ф. Гевгелиско околиско управление, Необработени архивски мате- 
ријали, AM, Скопје.

°) Фонд — Бугарски окупаторски документи, Док. бр. 5159, К. 65, 
AM, Скоп je.

7) Исто.



продавало стоките само за левови, бидејќи тис пред се ги купувале 
во Бугарија. Поради тоа тис не можеле да купат основни прехран- 
бени артикли. И не само тоа, тие не биле задоволни и од над,ни- 
li ите што ги добивале од оваа германска фирма. Затоа и напра
вил е два обида да штрајкуваат.

Од ваквото расположение на населен,ието и работниците не 
бил задоволен гевгелискиот околиски управител. Во споменатиот 
извештај тој укажува, покрај другого, и на потребата да се пре- 
земат од страна на власта и такви акции со кои би се придонело 
населението да се запознае со мерките што се однесуваат посредно 
или непосредно на него.8) Но и покрај тоа населението продолжу- 
вало да дава отпор против мерките на окупаторската власт за што 
се зборува и во извештајот на вториот гевгелиски околиски упра
вител П. Думев.9)

2. Организирани акции на Месимот комитет на KIIJ во Гевгелиско 
во разобличувањето на фашистичкиот окупагор

Во деновите пред извршувањето на фашистичката агресија 
и воспоставувањето1 на бугарската окупаторска власт во Гевгелиско 
не постоела партиска организација. Организацијата на КПЈ, имено, 
не функциотшрала уште од октомври 1940 година кога скоро сите 
нејзини членови биле или мобилизирани во· бившата југословеиска 
војска или, пак, се наоѓале в затвор.10) Во ова време во* гевгелис- 
ките наседби каде имало партиски организации дејствувале само 
по 1—2 члена и тоа на самоиницијативна основа.11)

Во уелови на отсуство на голем број на членови на КПЈ, 
а исто така и на уште поголем број на нејзините симпатизери, 
како и на cè позасилената политичко-проплгандна дејност на 
уфрлените бугарски елементи и месни иробугарски ексионенти, 
не можело да долга до видлив израз развивагьето на политичката 
дејност на линијата на општото прогресивно и антифашистичко 
движење. Но* таквата положба не траела долго. Веќе кон среди- 
ната на април 1941 година сите членови, симпатизери и канди
дата на КПЈ се вратиле во своите родни места, како оние кои биле 
затворени, така и оние кои биле мобилизирани.

ѕ) Исто.
9) Фонд — Гевгелиско околиско управление, 1941—1944, Извештај на 

околискиот управител П. Думев од 8. X. 1941 и 3. XI. 1941, Необработеии 
архивски материјали, AM. Скопје.

1()) Од 21 член колку што броела организацијата на КПЈ во Гевгелиско 
во летото 1940 година во текот на втората половина на истата година и во 
јануари-февруари следната година 13 лица биле мобилизирани, а 4 биле 
в затвор од кои секретарот на Месниот комитет на КПЈ во Гевгелиско бил 
в затвор уште од јули 1940. (Според материјалот: Фактографски белешки 
за организационата состојба на КПЈ во Гевгелиско, 1951, Гевгелија, рако- 
пис, Архив на ИНИ, Скопје, стр. 23—25.)

Π) Такви имало во Гевгелија и селото Иегорци, додека во село Бог- 
данци постоела партиска келија.
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Под нивна инициатива pi раководство веднаш започнала да 
се појавува организ Ирана дејност на линијата за развивање на 
отпор против мерките на окупаторот и воопшто против наметна- 
тата положба од него. За оваа цел, односно за поуспешно органи- 
зирање на отпорот, комунистите веднаш по враќањето извршиле 
свое организационо оформување. Имено, уште во крајот на април 
тие го реорганизирале Месниот комитет на тој начин што за ое-- 
кретар повторно го избрале Ристо Б a ja леки, а за членови лицата: 
Ристо Трајков-Ринга, Ристо Бутров, Димитар Дерминџиев и Доне 
Ќурчиев.12)

На состанокот на кој се донела одлуката за обновување на 
дејноста на Месниот комитет темелно се разгледало и прашакьето 
на окупацијата. Во врска со тоа, спор-ед сеќавањата на Ристо 
Бајалски, биле донесени следните заклучоци:

„— не се признава окупацијата створена со новите граници;
— комунистите и граѓаните блиски на Партијата нема да 

учествуваат во органите на окупаторската власт, а против неа ќе 
се поведе активна борба и ќе се раскриикаат нејзините цели;

— положбата во· околијата е поволна за отворено раскрин- 
кување на оку паторот . . ,“13)

Веднаш по обновувањето на дејноста на Месниот комитет 
дошло до организирано засилување на ослободителното' движење 
во Гевгелиско, односно до организационо засмлување на отпорот, 
кој се развивал низ разни форми и манифестации. Како едка од 
најразвиените форми низ која се манифестирал отпорот била поли- 
тичката дејност во разобличувањето на окупаторската власт. Тоа 
пред cè се изразувало преку бојкотирање на преземените акции 
на бугарската окупаторска власт во врска со организирањето на 
прославите на „патриотскитеи и „1тационалнитеа бугарски праз- 
ници. Во тој потфат оообено голем успех се постигнал во градот 
Гевгелија на денот на Св. Кирил и Методија, на 24. V. 1941 година. 
На тој ден бугарската власт во· Гевгелија организирала специјална 
свеченост. Низ главната улица тробало· да мине војската, а населе- 
нието требало да акламира извикувајќи: „ура“, „ура“, „ура“. 
Предвиденото манисрестирање на народот изостанало. Комунистите 
и другите прогресивни лица агитирале доста гласно сред насе- 
лението да не зема активно учество· во оваа „патриот-ска“ мани- 
фестација.14)

Слични акции биле организираки и при прославата на дру
гите прокламирани „националии“ празници — денот на народните 
будители, 1 ноември, денот на „ослободувањето“ на Македонија,

12) В. Картов — Гевгелија и Гевгелискиот крај од Балканските војни до 
ослободувањето, Скопје, 1969, стр. 202.

13) Р. Бајалскм — Стање у партијској организации у Ђевђелији и њен 
рад у 1941, Зборник, Устанак народа Југославије, књ. III, Бгд., 1964, стр. 677.

14) Стенографски белешки за дејноста на оргамизацијата на КПЈ во 
Гевгели.ска околија, ракопис, Архив на ИНИ, Скопје, 1937; Фактографски 
материјал, стр. 25.
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26 април и други. Тоа не било само во 1941 туку и во наредните 
годики од окупацијата. Но притоа треба да го споменеме фактот 
дека прославите уште во 1941 година биле парализирани, се раз- 
бира, порадд политичката активност на членовите на КПЈ и СКОЈ, 
кои не биле малку. Дека навистина биле парализирани зборуваат 
во своите извештаи и гевгелиските околиски управители — Кирил 
Драгомиров и Петар Думев.15)

Посебно значајна и масовна акција на МК на КГ1Ј во Гев- 
гелија била преземена во врека со основањето на Градската би
блиотека, таканареченото „Читалиште“ преку ко ja дошло до отво
рен и видлив израз стремежот на македонскиот народ за негу- 
ванье на својата национална култура и просвета.

Општо е познато дека бугарската фашистичка власт на фор- 
мирањето и дејиоста на библиотеките во Македонија им посвету- 
вала големо внимание бидејќи тие требале да бидат едни од 
најважните институции за ширење на голсмобугарската национална 
просвета и култура и воопшто на фашистичката идеологија. За- 
тоа, сосем јасни биле напорите на гевгелискиот околиски управи- 
тел уште по првите денови на окупацијата да основа библиотека. 
Во таа акција зиачајна помош му дал и Димитар Ѓузелов, познат 
предавник на интересите на македонскиот народ, кој тогаш вршел 
должност на директор на Скопската радио-станица.

За оваа цел споменатиот околиски управител свикал собир 
во Околиското началство на кој, покрај гюзнатите пробугарски 
елементи, присуствувала и една трупа комунисти, истакнати про 
гресивни дејци — Ристо Бајалски, Колю Андонов, Илија Бајалски, 
Ристо Трајков и други. Кирил Драгомиров и Димитар Гузелов ja 
бранеле тезата за бугарски национален карактер на библиотеката. 
Спротивно на таа теза се развивала концепцијата од страна на 
прогресивните дејци за основање на таква библиотека што ќе му 
биде од корист на македонскиот народ, за македонска национална 
просвета и култура.16)

Под приписок на оваа нрогрссивна трупа, околискиот упра
вител бил принуден да закаже јавен публичен собир за основанье 
на библиотека. Притоа партиската организација развила широка 
активност мету населението и на закажаниот состанок присуству- 
вале неколку стотини симпатизери на КПЈ и СКОЈ. На соборот 
во Фискултурниот дом дошло до· уште nojacH o спротивставување 
на в елико бугарската теза. Притоа, биле изречени, од страна на 
одделни комунисти, многу остри зборо'ви, што прстставувале от
ворен и јавен напад на бугарската власт, ко ja настојувала да спро- 
ведува денационализаторска политика во Македонија.

1δ) Фонд — Бугарски окупаторски документи, цит. док. бр. 5159, к. 65, 
и док. од 3. XI. 1941, Фонд — Гевгелиско околиско управление, Необработени 
архивски материјали, AM, Скопје.

16) Ристо Бајалски — цит. статија, стр. 679.
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Пробугарскитс елементи бо лицею на претставниците на 
окупаторската власт и домашната реакција предводена од Димитар 
Ѓузелов биле принудени да отстапат. Библиотеката добила име 
„Пејо К. Јаворов“, а во нејзината управа влегле лица што ce 
наоѓале на ли-стата што ja предложило групата комунисти и истак- 
иати прогресивни и антифашистски сили. За претседател на Упра- 
иата бил избран симпатизерот на КПЈ Димитар Мицев, а за секре- 
тар Ристо Бајалски.16а)

Членовите на Партијата. СКОЈ и нивните симпатизери мош
не многу придонеле и во реализацијата на став от на Месниот 
комитет во врска со разобличувањето на одно-сот на бугарската 
окупаторска власт и месната шовинистичка реакција спрема коло- 
иистите.17)

Ставот на МК на КПЈ во текот на мај и јуии 1941 бил, всунь 
пост, продолжување на политичката акција за заштита на тоа 
население уште во текот на априлската катастрофа. Колонистич- 
ките еемејства биле иредвремено известувани од -страна на про- 
гресивиите сили за евентуалните намери на власта и на пробугар-

lßa) Вистина, по кратко време, Ристо Бајалски бил затворен, а Димитар 
Мицев сменет од претседател ската функција и на неговото место било по- 
ставено погодно лице на бугарската власт, но тоа не можело да влијае врз 
содржината на работата на библиотеката. Таа и понатаму претставувала 
основно сврталиште на младинците преку кое се запознавале со восио- 
политичката ситуација во светот, во Југославија и на Балканот, а се читале 
и книги со прогресивна содржина.

Во рамките на библиотеката работела и дилетанска секција, во која 
главно членувале напредни младинци. Преку оваа секција во текот на 1941 
и во првата половина на 1942 година се развила широка пропагандна деј- 
иост за проширување на антифашистичко и прогресивно расположение меѓу 
гаироките народни маси. Таа подготвувала и изведувала пред cè пиеси од 
напредни писатели какви што биле „Македонска крвава свадба“, „Черното 
петно“ и другрх. Преку нив директно и иидиректно се вршел напад на 
фашистичката идеологија и на стремежите на бугарската окупаторска власт. 
Поради тоа околискиот управител Андрејчин во 1942 година бил принуден 
да преземе мерки за престанување на нејзината работа. (За ова види по- 
апширно во док. бр. 133 од 14. VII. 942 година, Зборник докумената и пода
така о ИОР-у југословенских народа, Том VII, књ. I, Бгд., стр. 445.)

17) Над колонистичкото население (Срби, Црногорци) окупаторската 
власт започнала да врши отворено ограбување и тероризирање уште од пр- 
вите моменти на нејзиното воспоставување. Во тоа содејствувале и меснше 
пробугарскр! елементрг, од кои некорх дури и предничеле во тероризирањето. 
Тие не правиле разлика хмеѓу мирното колонистрхчко население pi ohpig што 
биле агентура на големосрпскиот режим, т.е. кои биле носрггели на големо- 
српската денационализаторска полрггрхка и истовремено заземале високи 
чиновничкрх хместа во управата на Гевгелрхската околија.

Бугарската окупаторска власт веднаш ги ставила сите доселеници под 
карантин. Никој не можел да се движи иадвор од своего дворно место. 
Наскоро потоа дошла и наредбата за ирисилно иселување без разлика дали 
сето тоа население учествувало во денационализацијата и теророт врз „бу- 
гарС1шот“, односно македонскрют народ.
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ските елементи, како· во Гевгелија, така и во селата Негорци и 
Горничет. Во Гевгелија окупаторската власт не успеала да ги 
притвори и затвори колонистите. Во Негорци, пак, каде биле ири- 
творени поголем број на колониста, членовите на партиската 
организација не дозволило врз затворените лица да се врши од- 
мазда од одделни големобугарски настроен,и лица.

Политиката на братетвото и единството меѓу широките сло- 
сви на македонскиот народ и колонистите дошла особеио до 
виден израз на денот на иопраќањето на кол онистичкото населе
ние од Гевгелија, Горничет и Негорци на 22. VI. 1941 година. Це- 
лото' население на Гевгелија и околните села свечено го испра- 
тило тоа население. Главната улица била полна со народ и притоа 
се исфрлувале пароли за оолидарност меѓу Србите, Црногорците 
и Македонците. Поголемиот дел од младината, а во прв ред чле
новите на СКОЈ, организирано купувале храна и други потреби 
DJTO биле потребни за патување, а ее предавани на железничката 
станица.18 19) Исто така им биле разделени и извесии паричии сред
ства што биле собрани од членовите на КПЈ, СКОЈ и од големиот 
број симпатизери на КПЈ и уштс поголем број на чесни Маке- 
донци. Таквиот одно с спр-ема широките слоеви на колонистите 
претставувал голем удар за бугарската окупаторска власт, бидејќи 
таа сметала дека Македонците ќе го гюдржат ставот на бугар
ската влада за присилно иоелување на колонистите.

Дека навистина младината била под влијание на КГ1Ј ни по- 
кажува и нејзината поддршка во реализацијата на решението на 
Месниот комитет на СКОЈ за бојкотирање на „скаските“, т.е. пре- 
давањата за младината. Имено, Околиското началство со свој 
посебен акт, уште во првите денови на окунацијата, нареди во 
Фискултурниот дом да се одржуваат игранки, но под услов ако 
се одржуваат и „екаски“, односно ако пред почетокот на игранката 
се одржуваат и предавања од страна на истакнати претставници 
па фашистичката власт, а преку кои се величела политиката на 
Хитлерова Германија и на царство-то Бугарија, успесите на фрон- 
товите и слично.10) Младината наполно и безрезервно ja прифа- 
тила одлуката на МК на што·, пак, окупаторската власт остро ре- 
агирала со применување на разни репресивни мерки, а во е-сента 
1942 година и ги забранила игранките. Во тоа навистина успеала, 
по со тоа, не се задушил народно-ослободителяиот отпор, кој про- 
должил да се развива и низ други форми.

18) Фактографски материјал... ,  стр. 25. Види и во Стенографските 
бслешки ..., стр. i l l —112.

19) Фонд — Гевгелиско околиско управление, Извештај на околискиот 
управител П. Думев до Обласниот директор во Скопје од 3. XI. 1941, 
Необработени архивски материјали, AM, Скопје.
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3. ПрифаКање на лииијата на КПJ за вршење на подготовки 
за вооружен отпор во Гевгелиско

Во првите денови по фашистичката агресија секретарот на 
Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија Методија Шаторов 
— Шарло упатил до партиските организации во Македонија ди
ректива да не се собира оружје. Оваа директивна одлука била 
пронесена и во Гевгелија, а потоа и молчешкум прифатена и од 
членовите на МК на КПЈ по нивното враќање. Имено, на соста- 
нокот што е одржан на 20. IV. 1941 година е потврден ставот 
дека оружјето треба да се предаде. Потоа таквиот став бил про
несен и на секретарите и раководителите на келијните организа
ции во селата Негорци и Богданци. Таквата политична линија 
била спротивна на линијата на КГ1Ј за вршење на подготовките 
за вооружена борба против окупаторите.

Директивата за предавайте на оружјето била прифатена од 
страна на членовите на МК на КПЈ пред cè поради партиската 
дисциплина. Таа им била прикажана како директива на еден 
раководен форум во- кој членовите на партиските организации, 
па и месните комитета, требало да ja прифатат без дискуеија, 
бидејќи нога ќе затроба оружје ќе стигие. Инаку тогаш во Гевге
лиско имало услови за собирање и заоолнување на орулсје. Имено, 
како погранично подрачје тука биле дислоцирани повеќе воени 
потстаници и караули, а во самиот град Гевгелија постоел и гар
низон. Имало исто така и повеќе полициски стаиици. По нападот 
врз Југославија, на 6. IV. 1941, дошло до анархична положба во 
воените единици на старата југословенска војска што овозможувало 
лесно да се собира и складира оружје. Всушноет, така и започнало. 
Повеќе комунисти и скоевци и активни симпатизери започнале 
да со'бираат оружје и друг воен материјал. Но по пристршну- 
вањето на директивата се престанало, а поголемиот дел од собра- 
пото оружје се предало на бугарската власт. Тоа се одразило мошне 
негативно, бидејќи во пролетта 1943 година кога излегле првите 
борци партизани немало доволно оружје за нивното вооружување 
piano во текот на целата 1942 организирано се настојувало да се 
собира оружје.

Во меѓувреме, додека Шарло вложувал напори да ja спро- 
ведува „својата“ политична линија, cè повеќе доаѓал притисокот 
од членовите на месните партиеки организации, а во пр«в ред от
порот на прилепската, кумановската и скопската нартиска орга- 
низација против директивата на Покраинскиот комитет, а да се 
прифати политичката линија на ЦК КПЈ за вооружена борба. 
Toj притисок вродил плод што позитивно се одразило и во деј- 
носта на МК на КПЈ за Гевгелиско, т.е. довело до промена на
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гголитичката лииија на овој орган. Имена, на 12. VI. 1941 во 
приоуство на Страшо Пинцур, инструктор на Покраинскиот ко
митет, е одржан состанок во куќата на Димитар Дермещшев на 
кој присуствувале 14 члена на партиската организация.20) Покр&ј 
заклучоците во· врска оо проширувањето на организационата мре
жа на Партијата и зајакнувањето на нејзината пропагандна 
дејност бил донесен и посебеи заклучок дека во иднина треба да 
се собира оружје. Наскоро потоа еекретарот на Меениот комитет 
ги пренел овие заклучоци во скоевската организация и кај рако- 
водителите на партиските келии и групп.21) Тоа, како и нападот 
на Хитлерова Германија на СССР, на 22. VI. 1941, овозможило да 
дојдат до уште попюлн израз стремежите на повеќе комуниети, 
скоевци и нивните симпатизери да започнат да се подготвуваат за 
вооружена борба против окупаторот. Во тој поглед предничеле 
помладше револуционерни стили од Г евгелија22 23) и Богданци. 
Но нивните желби и стремежи не биле остварегш тогаш, бидејќи 
на. 1. VII. 1941 година дошло до провала на Партиската организа
ция во Гевгелија, поряди која биле затворени иовеќе комуниети 
мету кои и еекретарот на МК. Тоа повлијаело негативно во ре- 
ализацијата на иретходно усвоената политичка линија. Имено, 
Организацијата во извесна мера била обезглавена. Врските со ПК 
на КПЈ, со велешката и скопската партиска организација станале 
нередовни. Во наредните два-три меееци дошло и до осипувагье 
на членетвото*, некой се пасивизирале, а други заминале во бутар- 
ската војска или на работа надвор од своего место на живеење.

Но таквата положба, како што веќе инициравме, не траела 
долго. Имено, нога на 11. октомври 1941 година македонскиот 
народ ja започнал вооружената борба преку истрелите на борците 
од Прилепскиот партизански одред со што, всушност, започнала 
неговата борба за остварување на национална и социјална слобода, 
дошло до ново и силно бранување меѓу комунистите и симпати- 
зерите на КПЈ во Гевгелиско. Тоа го увидел и МК на КПЈ во 
Гевгелија. Имено, веднаш по своего ново реортаиизирање во 
почетокот на ноември 1941 година,24) тој не само што повторно 
декларирал дека ja прифаќа линијата на КПЈ за вооружена борба 
туку и започнал со извесни конкретни подготовки на тој план. 
Уште во почетокот на декември истата година МК формирал воена 
комисија со задача, покрај ообирање и засолнување на оружје,

20) Р. Бајалски — цит. статија...,  стр. 679. Види и во Стенограф- 
ските белешки . . стр. 101—102.

21) Стенографски белешки ..., стр. 101—102.
22) В. Картов — Гевгелија и гевгелискиот крај од Балкаиските војни 

до ослободувањето ... ,  стр. 212.
23) М. Теменугов-Железни — Богданци во НОБ, Богданци, 1963, стр. 130.
24) Стенографски белешки ..., стр. 115.
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да се грижи и непосредно сколу подготовките за вршење на ди
версантски акции. За таа цел се формирале три диверсантски 
групп во Гевгелија25) и две во Богданци.20) Иако иотоа не дошло 
до извршувањето на саботажните акции, сеиак со тоа започнало 
организирано' вршење на подготовките за исфрлување на нрви 
борци-партизани во текст на 1942 година што се реализирало 
во текот на апр-ил 1943. Со формирањето на Гевгелискиот парти
зански одред во мај 1943 и во овој крај на Македонија започнала 
вооружената борба против фашистичкиот германо-бугарски оку- 
патор.

25) М. Темснугов — цит. книга, стр. 146. 
2Г>) ИСТО.
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