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„ИАДНАА ЗА САОБОДАТА — RANË PËR LIRINË. Зборник еа  паднатите 
борци од Струга и Струнжо“. Издава — Општински одбор еа  Сојузот на 

здружанијата еа борците од НОВ, Струга 1974

Деновиве излезе од печат мош
не обемна и добро опремена кни
га под наслов: „Паднаа за слобо- 
дата — Ranë për lirinë”, во ре- 
дакција на одбор од оедум члена, 
со главен уредшж Беле Стево. 
Зборникот е напитан напоредно 
на македонски јазик и албански 
јазик. Текстовите ш  составија: 
Беле Стево, Павле Митрески и 
Тодор Трајаноски. Уметничка 
илустрадија е на Нестор Стефан.

Зборникот е издаден во чест 
на 30-годишнината од НОВ и На
родната револуција, — „како из- 
раз еа  почит и длабока блашдар- 
ност кон сите борци, кои ги да- 
доа своите животи во славната 
НОВ, за спас на својот крај и 
својата земја. Нивниот спомен ќе 
остане трајно во нашите срца и на 
идните млади генерации te  им 
служи како светол пример“.

Структурата на зборникот е 
следнава: Уведен текст; Паднати 
борци во НОВ; Зашнати припад- 
ници на бившата југоеловенска 
армија во аорилската војна 1941 
година; Жртви на фашистичкиот 
терор и статистички цреглед, на 
крајот.

Во уводниот дел даден е исто- 
ријатот на НОВ и Народната ре- 
волуција во Струга и Струнжо, 
организнр ањето на народната

власт, формирањето на партизан- 
ските и воени едишщи на НОВ 
во овој крај и ѕверствата на оку- 
паторите. Прегледот на историја- 
та на НОВ во овој крај е даден 
мошне прегледно, иецрпно и илу- 
стративно, почнувајќи од јули— 
август 1941 година, кога беа фор- 
мирани првите 5 партиоки ќелин 
со 17 членови, па до ослободува- 
њето на град от на 8 ноември 1944 
година. Исто така, даден е пре- 
глед и на учеството на борците од 
овој крај во завршните борби за 
ослободувањето на Југославија, 
односио на Сремскиот фронт, про- 
летта 1945 г. Во текстот мошне 
прегледно е инкорпориран и ма- 
теријал за ѕвер-ствата и таророт 
на окупаторите во овој крај, по- 
себно изразен во селата.

Во вториот дел од Зборникот 
се дадени кратки биографски по- 
датоци за сите паднати борци во 
КОВ од Струга и Струнжо, на 
Ср oj 163 лица. За 124 борци се 
објавеви и фотографии. Биограф- 
ските текстови и сликите се на 
посебеи странице. Биогр афише 
на поистакнатите партиски и вое
ни раководители и првоборци, ка
ко на пр. на Нико Нестор и дру- 
ги, зафаќаат пошлем простор.

Третиот дел ги содржи био- 
графските податоци без фотогра
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фии на загинатите припадници на 
бившата јутословенска армија во 
анрилската војна 1941 година, 
вкухшо И лица.

Во четвртиот дел се дадени 
жртвите на фашистичкиот терор 
во тој крај. Тука се изнесеыи био
графски податоци без фотографии 
на 124 лица. Посебно нага в очи 
огр амниот број загинати од село- 
то Радолиште, каде што герман- 
ските крвници застрелале или на 
друг начин убиле 82 лица, мегу 
кои и многу жени и деца, на 28 
септември 1944 година.

Така од вкупно учесници во 
НОВ и Народната револуција над 
1300, од Струга и Струшкиот крај, 
за време на окупацијата и во вој- 
ната ги загубиле своите животи 
вкуино 335 лица, кое за таа мала 
и сиромашна ошнтина претставува 
голем и скапоцен придонес во оп- 
штата борба на сите јутословен- 
ски народа и народности и цврст 
камен-темелник на братството и 
единството и залог и факел на 
слободата и среќната иднина.

Б. Ц.

Зографски Г. Тодор и Зографски А. Димче — КШ и ВМРО (ОБЕДИНЕТА)
ВО ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1920—1930 — Институт 

за национална историја, Скоп je 1974, 288.

.Мемоарската литература кај 
нас се збогати уште со една книга 
во ко ja  се соберени сеќавањата 
на Тодор Г. Зографски и Димче 
А. Зографски.

Иако сеќавањата воопшто се 
запишување на личните долсиву- 
вања на авторите и давање карак- 
теристика и толкување на лично
сти и настаяж од личен аспект, 
тие во себе содржат и доста ис- 
ториски факты за расветлување 
на настаните од времето и среди- 
ната во која живеел и работел 
авторот. Тоа е карактеристично 
и за оовие сеќавања.

За одбележување е дека сеќа- 
вањата на двајцата авторы се од- 
несуваат на еден период од на- 
шето минато, за кој таков вид 
литература е мошне ретка. Тоа 
се годаните кога македонскиот 
народ, по Првата светска војна, 
се најде поделен меѓу трите бал
кански монархии, но и кога Ок- 
томвриската соцнјалистичка рево- 
луција во СССР му отвори нови

парспективи за решавање на не- 
говото национално прашање, во 
заедничка борба со најнаиредните 
општествени сили. Во исто време, 
тоа се и оние годный кога КШ 
се залагаше за прифаќање на една 
иравилна национална политика. 
По Првата светска војна, односно 
од нејзиното создавање до доне- 
сување на Обзнаната и Законот 
за заштита на државата, таа деј- 
ствуваше како легална политичка 
партија и ги имаше симпатиите 
на широките народнимаси во Ма- 
кедонија. По донесување на спо- 
менатиот закон, КПЈ мораше да се 
прилагоди на илегална работа. 
Извесно легално раздвижување 
на партиското членство се појави 
со создавањето на НРПЈ во тек 
на 1923 година. На политичката 
сцена во Македонија во 1924 го
дина се појави илегалната н а 
ц и о н а л ы  о-револуционерна орга- 
низација ВМРО (Обеданета).

Токму на тие години од 1920— 
1929 година и настаните во нив,
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