
Славка ФИДАНОВА

КШ ВО МАКЕДОНИЈА ВО BFEMETO ОД 1929 ГОДИНА 
ДО АПРИЛСКАТА БОША

Во еашата историографи] а е доста пжнувано за тоа как- 
ви биле последиците од мерките нгго ги презела великосрпска- 
та буржоазија на чело со дворот по вюведуваььето на шесто] а- 
нуарската диктатура против работничкото движенье и КПЈ, 
посебно против нациюналноослободителното движенье.

Во оваа прилика даволно е да епоменеме дека КШ за 
Македонија, по диктатурата беше ставена, исто така, во теш
ка положба, како и целта КШ, дотолку повеќе што се рабо- 
теше за национална територија во ко] а и пред тоа владеете 
посебен поли-диски режим. Во јули 1929 година в затвор падна 
првата трупа комунисти на број 15, а оваа провала настана по 
провалата во скоевската организаци] во Самобор. Заедно со оваа 
трупа беше затворен и дютогашииот секретар на Покраинскиот 
комитет на КПЈ за Македонией Милан Мијалковиќ, така што 
покраинекото партиско раковюдство, што и пред тоа беше раз- 
биено зашто неговите членови беа затворени уште во 1928 
шдина, наполно престана да фу нкционмра. Бидејќи со оваа 
провала беа опфатени и членовите на ПК на СКОЈ за Македо- 
ни] а, партиската организација во Македонија остана и без по- 
краинско окоевюко руководство.1) Голем удар на партиската 
организаци] а й беше нанесен со провалата во национал-рево- 
лудионерната организаци] а ВМРО (обединета) од август 1929 
година, ко ja ги опфати речиси сите поголеми градови на Маке- 
донија: Скопје, Прилеп, Велес, Штип, Струмица, Кавадарци, 
Куманово и др.2) Оите уапсени во оваа провала истовремено'

!). Д. Марковиќ, Љ. Ристовиќ, Политичка суѓења, књ. II Београд, 
1969, стр. 514—521; Лазар Колишевски, Политички извештај на I конгрес 
на КПМ, Скопје, 1949, стр. 40; Боро Чушкар, Борбено Куманово 1919- 
1941, Куманово, стр. 336-360.

2) Архив на Институтот за национална историја (АИНИ), Скоп- 
je, Пресуда на Велешкиот првостепен суд — Велес, препис, арх. бр. 
3243; 100 години Велешка гимназија, Титов Велес, 1961, стр. 84; Боро 
Чашкар, н. д. стр. 332—333.
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беа и членови «а КП, така што бројот на члееовите на КП 
беше сведен на минимум, однооно, опоред организациониот из- 
вештај на ЦК на КШ, во Македонија пред крајот на 1932 го
дина имало 10—15 членови на КП, што зборува за затечената 
состојба по диктатурата.3)

По ова партиската организаций а во Македонија остана 
без пюнраинеко партиско и покраинско своевсжо раководство 
и ш  загуби сите партиски враки со Централшют партиски ко
митет. Врските беа прекинати и меѓу еамите партиски органи
зации, односно партрските активисти. Поради големите злос- 
торства и теророт што беше вршан над затвораните во целата 
земја, малубројниот партиски кадар во Македонија се оовлече 
во длабока илегалност, а со тоа стивна и .секаква партиска и 
политичка активност. Единствено што допираше тогаш до нив, 
беа опроглааите на ЦК на КШ  против диктатурата, па и тоа 
оставуваше во тесан круг луге, така што првите годиви по дик
татурата во Македонија не е забележен каков и да било 
отпор против диктатурата. Но |и покрај тоа, Партијата во Ма- 
кедонија успеа набрзо да ги обнови и да ги консолидира сво- 
ите редови, како и да започне со првите акцци против дикта
турата за да застане подоцна на чело на револуционерното ра- 
ботничко, еацио!нал1ноо1слободително и народно-фронтовско 
движење.

Ваквиот брз успех на Партијата то овозможија специфич- 
ните економекошолитички услови создадани по воведувањето 
на диктатурата, посебно кога, како израз на незадоволството 
во редовите на работничката класа, на селанството и на национал- 
но угнетените маси, почнаа да пукаат шевовите на диктатурата 
и да се бара излез во либерализацијата на режимот, но главно 
на субјективниот фактор, младиот револуционаран партиски 
и скоевски кадар, особено во градовите: Куманово, Скопје, Ве
лес и Прилеп, кои мету првите самоиницијативно иројавија 
интерес за обновување на работата на Партијата во Македо- 
нија. Веќе во 1932 година меѓу младината, студентската, сред- 
ношколсгзта и работничката се јавуваат првите кружо- 
ци и групп, во кои членовите почнаа да добиваат марксис- 
тичко образование. Ова не останува само во рамките на кру- 
жоците, туку во вид на предавања се пренесува и на народ- 
ните универзитети (Скопје).4) За 10дбележуваьье е шшцијативата 
на комунистите синдикалисти, кои, по добивањето на Заклу- 
чоците на ИККИ во средината на 1932 гадина, на еден од сею-

3) АИНИ, Фонд Коминтерна, (КИ), документ во препис, 197/3, 
10. I. 1933, Организационо стање крајем 1932 године.

4) АИНИ, Скопје, Фонд, (КИ), микрофилм 107/430, Извештај на ин- 
структорот на ЦК на КПЈ во Македонија од И. III 1934 година, АИНИ, 
Скопје, Ацо Петровски, спомени: Боро Чушкар, н. д., стр. 368-370, 378-379; 
Архив на Македонија (AM), Никола Бабунски, материјал во ракопис.
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ите соетаиосци донесоа решение за влеѓување во Уреовите син
диката со цел да ги организираат работниците, эашто нивеата 
положба по диктатурата, посебно по укинувањето на класните 
Ншависни синдиката, беше многу влошена, па требаше да се 
организираат во борбата против диктатурата за подобрување 
па работайте у слови.5)

Спорад некой иокажувања bio некой градови, како што 
се Велес и Куманово, во почетокот од 1933 година била обно- 
вана работата на месните комитета. Во ова време bio Скопје 
по1сто10ла просветна трупа во ко1] а биле ообрани и стари и мла- 
ди комунисти. Содржината на работата на оваа трупа била 
исклучителво теоретска, со доста адејно наследство од соци- 
јал-демократијата и со погрешни разбирања по ред прашања, 
како што било националното, потоа ирашањето за пюврзува- 
њето на таоријата со практиката, за тактиката и (методот на 
борбата на КП и слично.6) Во (натамошките истражувања Ike 
треба да се вади до ко] а мера меѓу комунистите во Македони- 
]а во ова време било присутню влијанието на Сима Марковиќ, 
за кого се знае дека преэемал мерки да ja обнови Партијата 
во Србија и дека издавал литература што ja доставувал и во 
Македонија.7)

Пред KipajoT на 1932 и почетокот на 1933 година започнаа 
и првите отпори против диктатурата. Во јануари 1933 година по 
инициатива на трупа напредни студента и на други личности, ка
ко Кочо Рацин, Радонан Зоговиќ, Вукајло Кухсаљ, во Велес била 
одржаеа културна вечер, всушност револуцианерно-културна 
манифестација, која иретставувала своевидна форма, на отпор 
против диктатурата. Оваа манифастација иредизвјикала голема 
древа мету општествената јавноет и реакција на режимот, па 
гласот за неа стигнал и до тогашната Народна скупштина.8)

Покрај самоиницијативата на партиските организации од 
земјата и од Македонија, на партискиот живот на овие орга
низации од ср'едината на 1932 година cè поголемо вдијание ќе 
има новото централно партиско раководство, особено откако 
во неговиот состав влегоа Благо ja Паровизќ, а од 1934 година 
и Јосип Броз Тито. Ова ново централно партиско раководство,

5) АИНИ, Скопје, Фонд, КИ, Извештај на Н. Оровчанец од И. III 
1934 година; АИНИ, Скоп je, Изјава на Киро Гочков во Управата на 
полицијата во Скопје од 2. XII 1934, документ во препис, арх. бр. 3244; 
АИНИ, Скопје, Ацо Петровски, сгюменк.

6) Славка Фиданова, Обновувањето, консолидацијата и активноста 
на КПЈ за Македонија од 1929 до 1934 година, Годишен зборник, кн. 
2(28), 1976, Скопје, стр. 272-274.

7) Д-р Надежда Јовановиќ — м-р Торге О. Пиљевиќ, Благоја Па
ровик, избрани списи, стр. 64, 70.

&)  Славка Фиданова, По повод една револуционерна културна ма-
нифестација во времето на монархо-диктатурата во Југославија, сп. Ис- 
торија, 1978, Скопје, год. XIV, број 1, стр. 121-143.
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кюе започна да се осдободува од .сводите дотогашни слабости 
и cè повеќе да ш  согледува присудимте проблемой во југосло- 
венското ошптество, како што беше националвото нрашање, 
селското, социјал1вото и друш, па како такво и побрзо да реа
гара на полмтичките настаци во земјата, многу прмдоеесе да 
се забрза процесот на обншувањето на партискмте организа
ции и нивното зацвретување, но и да се изменат нив1н|ите гле- 
дања и ставови по прашањето за тактиката и средствата на 
борбата против диктатур ата.

Раководејќи се од Резолуцијата за политичката положба 
и задачите на Комунйстичката партија на Југоолавија, што ja 
доносе ИККИ на И јули 1932 година, новото раководство ба- 
раше од комунистите во земјата да започзнат да раководат со 
секојдневнага борба на работничката класа и селеките мари, 
да создаваат мрежа на револуционарни iopraH-изации насекаде 
каде што има работници и селани, да му обрнат посебно вни- 
ман,ие на ооздавањето организации во индустриските претпри- 
јатија и селата, на влегувањето на комунистите во легалните 
организации и здружеиија во кои ее собираат работниците, 
посебно работничката, селската, средношколаката и студент- 
ската младина.9)

За успешно извршување на овие задачи централнюто пар- 
тиско раководство до партиските организации редовно испра- 
ќаше директиви, упатства, литература и друго а повремено и 
партиски инструктори.

Во таа смисла во 1932 година бил направен обид во Ма
кедонка да се иопрати како инструктор Алекса Демниевеки 
Бауман, кој го имаше завршено KYHM3 во Москва. Според по- 
датоците, по cè изгледа дека тој не успеал да се префрли во 
Југославија, па по двомесечното патувахъе, што одело преку 
Турција и Грција, повторно се вратил во СССР.10)

Централниот комитет на КПЈ прашањето на партиската 
организација во Македонија се обидувал да го реши пролет- 
та 1933 година со помош на ПК на КПЈ за Србија, кој плани- 
рал на територијата на Србија да формира три окружни ко
митета, од кои едниот со седиште во Ниш. Овој комитет, по 
неговото конституирање, имал задача да воспостави контакта 
со партиаките организации во Кумавовю и Скопје и на тие 
организации „'во прво дреме да им помага bio работата”. За 
извршување на оваа задача ЦК на КПЈ во Србија, како пар
тиски инструктор, го испратил Месуд Мујкиќ (Осман), но поради 
провалата во апзрил 1933 година, оваа задача не била извюше-

9) Преглед историје СКЈ, стр. 203-204; Торге Пиљевиќ, Рад Благо- 
ja Паровића на обнављању партијских организација у Србији 1933—1934 
године, Токови револуције, Београд, 1971, VI стр. 68.

10) АИНИ, Скопје, Фонд Архив на ЦК на СКЈ (АЦКСЈ), бр. 8164/х 
3-12 (1932); AM, изјава од Трајко Мишковски од 17. IV 1950 сиг. бр. 1006/1.

60



на, па сооред тоа и планираната врска со Окоије и Куманово 
не била реализирана.11)

1. Кон оредавната на 1933 година ЦК на КПЈ за партиски 
инструктор во Мкаедонија го испрати Никола Оровчанец, тоој 
пред тоа го имаше завршено KYHM3 во Москва. Според упат- 
стеата што га имаше добиани од ЦК на КШ, тој по пристигну- 
вагьето во Макадоеија «имаше задача:

1. да ги поврзе луѓето (членовите на КП — н. з.) и групите 
(партиски — н. з.) во цврста ортанизација;

2. да формира МК и привремен ОК за Македонии а и ОК 
во Ниш;

3. да организира влегување во реформистичк|ите синди- 
кати и да формира РСО;

4. да ja одздели партиската работа од работата на ВМРО 
(обадинета);

5. да ja (Проучи положбата во одделвоите претпријатија в 
синдикати и ops таа основа да поработи коекретни задачи за 
одделните комитета, ќелии и РСО групи;

6. да формира ЦП (Црвена помоги н. з.) и скоавска ор
ганизаций;

7. да работи насекаде за создавање кадри од способни 
и инвдијатишги проверенји луге, кои ќе можат да ja вршат ра
ботата и во случај на прекинување на вроките со повисоките 
органи;

8. во сите комитету и ќелии да спроведе курс за конши- 
рација и држеше пред полицијата и суд от;

9. да формира посебен технички анарат оддолу догоре.
Покрај овне, упатствата содржеа и некой друга конкрет-

нји задачи што се однесуваа на пјредазборната камиања, за ре- 
Д01В1НО кспраќање дописи за списанието „Пролетер” и др.12)

Приоуството на партискиот инструктор Оровчанец во Ma- 
кедонија, неговата теоретска изграденост, во услови кога не по- 
стоеше партиска организација, придонесоа не само за обно- 
вувањето на работата на партиската организација туку и за 
нејзиното идејно закрепнување. Разговорите што тој ги имаше 
со поединци и групи овозможија да се отстранат многуте не- 
правилни гледања и ставовн натрупани кај одделаи комунисти 
под влијание на опортунистите од типот на Сима Марковиќ и 
друга. Тоа не му оречеше само наколку дана по неговото ори- 
стишување во Македонија, од радовите на најдобрите акта- 
висти во Скоще да формира привремен Областей комитет во 
состав: Кочо Радин, Ацо Петровски и Живоин Ќурчиќ, кој 
истов!р:емеио вршеше функција на МК на КПЈ за Скопје. Вед- 
наш потоа беше воспоставена врска со партиоките групи во

и) Торге Пиљевиќ, н. ст.; стр. 70; АННИ, Скопје, фонд КИ, до
кумент во прение.

12) АИНИ, Скопје, фонд КИ, микрофилм 107/430.
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внатрешноета и за кусо време беа формирани месеи комитета 
во Куманово и Велес, а подацна во Прилеп и Битола. Освен 
тоа, во ложилницата, Монополот, на пругата Велес—Прилеп, 
групп во Тетово, Град око, Штип и Струмица, а беа (правени 
напори за поврзување со партиските групи и во друште градо- 
ови. ПаоеоЕсаде каде што беше обновена партиската организација 
беа формирани и партиски ќелии, и  тоа во духот на директи- 
вите од ЦК на КПТ — врз производствен принцип, во кои беше 
езвршена и поделба на работата по сектори. Така, на пример, 
вю Велес, каде што најрано беше формиран МК, уште наеднаш 
беа формирани партиски Келии врз производствен принцип и 
тоа во ложилницата, Монополот, на пругата Велес — Прилеп, 
во фабриката за масло и мету трнчароките работници. Од мате- 
ријалот со кој располагаме немаме податоци за тоа што сто- 
риле меоните организации да се пробијат на село во времето 
на нивното обновување. Но, според еден извештај, во кој се 
вели дека преку Велес е обновена врска со пет села во кои 
активно ое работа, можеме да заклучиме дека се правени на
пори и за пробив на село.13)

Напоредно со обновувањето на работата на партиската, 
била обновена работата и на младийската организација. Во 
сите градови каде што поетоеле месеи комитети на Партајата 
се формирале и месни комитета на младината. За краток пе
риод била обновена работата на младинските Келзии и просвет- 
ни групи, а бил эголемен и нивниот 10остав. Но, додека мл а- 
динската организација, на пример во Скоп je, за кратко време 
успеала да се поврве со оите пнсюли (Медресата, Учителската 
школа, Универзитетот, Гимназијата, Трговската академија), 
малку потешка одело со опфаќањето на младината во- прет- 
пријатијата, заради што било потребно да се преземат мерки 
за ликвидирање на таа слабост на партиските организации. 
Инаку, функцијата на ОК на GKOJ за Македонија ja кишел 
МК на СКОТ за Скопје. Било планирано формирање на ОК на 
СКОТ, но потэади настанатата провала, оваа намера не била 
реализирана.14)

При Обласниот комитет постоел сектор за работа по син- 
дикална линија, со задача да работа на формирањето на РСО 
во реформистичките оиндикати. Со оглед на тоа што комунис- 
тате еиндикалисти од Окопје уште во 1932 година влегле во 
реформистичките сищдикати, по иристигнувањето на Никола 
Оровчанец во Македонија имале можноет прашањето за фор- 
мирање на РСО веднаш да го реализираат, макар што имало

13) Исто.
14) Исто: АИНИ, Скопје, Пресуда на Првостепениот скопски cva, 

арх. бр. 3242; Веселннка Малинска, ст. Белешки за хроника Скоше 1933- 
35, в. „13 Ноември“, Скопје, год. IX, бр. 9 стр. 7; сп. „Пролетер", Београд 
1968, бр. 4-5/1934.
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и спротивни мислевьа дека не треба да се формираат РСО под 
изговор дека реформистичките синдиката: се ©о рацете на Пар
та] ата. Веднаш потоа започнало формирањето на РСО во оите 
струкови сојузи, но сеатак не се успеало насекаде да се форми- 
раат. Институдајата РСО постоела и при Облаониот комитет, 
ню, општо земено, таа cè уште не била зајакната, што дошло 
до израз во .нвбор1Ите за Работничката комора.15)

Во исто време со обновувањето на Партијата се обнову» 
вала работата на комитетите за Црвена помош, така што за 
овој краток период меани комитета за Црвена помош се фор- 
мирале во Окопје, Куманово и Велес. Покрај собнрањето иа- 
рична помош за политичките затвореници, што била и ре- 
довна работа на месните комитети, тие во оваа време 
развиле и широка политичка акција во вр'ска со процесот во 
Лајјпциг. Протестното писмо што по тој повод било испратено 
анонимно преку германскиот пратеник во Белград во Лајициг, 
било иокористено од страна на комитетите за Црвена помош 
за да разве] ат меѓу работниците широка аштарија против фа- 
шизмот. Обласниот комитет на КП, заедно со комитетот за 
Цр1вена помош, упатил писмо до политичките затвор!©н1ици во 
Оремока Митровица со новик да ш  прекннат фракционерюките 
борби и да заночнат со конструктивна работа.16)

Во духот на директивите добиени од ЦК на КПЈ, за рабо
та по националнонреволуционерна лини] а, Обласниот комитет 
во оно] период посебно внимание му обрна на поврзувањето со 
националноослободителното движење во Македонија, во лицето 
на ВМРО (обединета). По то] повод Комитетот објави ееколку 
npoimacH во кои ja истакна паролата за слободна и независна 
Македонија, а и самиот Оровчанец правел напори преку пое- 
динци да дојде во врска со ортанизацијата, но тоа не дало 
никакви резултати. Тоа го навело Облаониот комитет на зак- 
лучок дека ВМРО (обединета) или е растурена или пак толку 
многу е конспиративна што не й овозможува да се поврзе со 
широките национално угнетени маси во Македонија. Затоа Об
ласниот комитет беше принуден да се обрне до ЦК на КПЈ, 
поставувајќи го прашаньето алтернативно: ако постои ВМРО 
(обединета), ЦК на КПЈ да издаде директива до неа за таа да 
се поврзе со партиоката организации ј а во Македонија, а ако 
ее постои, то-гаш ЦК на КПЈ ќе треба да издаде директива на 
Обласниот комитет самиот да формира националноослободи- 
телно движенье во Македонија, навестувајќи дека ако до денес

15) АИНИ, Скопје, фонд КИ? микрофилм 107/430. Исто, Ацо Петров
ски, Спомени. Исто, н. изјава на Киро Гочков... Славка Фиданова, Ви- 
ди н. ст. обновувахьето... стр. 283-290.

16) АИНИ, Скоще, Фонд КИ, микрофилм 107/430; AM, Скопје, в. 
„Искра“, арх. бр. 3255,
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се чекало, во вднина не йе треба да се чека, зашто еастаните 
се развиваат со толку голема брэина, што Партжјата може да 
се еајде на опанжата од настаните.17)

Со обновувањето на работата на партиската организација 
и со нејзиното организационо поврзување и закрепнување, КПЈ 
во Македонија вейе мож ете да стали во акција, да раэвие по- 
литичка активноет, да се поврзе со· нгироките еародни маси и 
да застане на чело на револуционерното демократоко движевье.

За поуспешно остварување на своите цели, Обласеиот ко
митет почна да издава свој весник „Искра", кој излезе во два 
броја.18) Toj издаваше и други посебни прогласи и брошури упа-. 
тени до македонскиот народ. Во меѓувреме воспостави врски и со 
партискиот центар во Загреб, од каде што почнал да го> добива 
партискиот орган „Пролетер“ и дргуги лрогласи што юе умно- 
жуваа и растураа во Македонија.

По обновуваььето на нартиоката организација, Комунис- 
тичката партија во Македония а разви особено голема политич
на активност во времето на општинските избори. Спроведувај- 
йи ja одлуката на ЦК на КПЈ за подитички бојкот на општин- 
оките избори, Обласниот ко1митет разви широка акција лоста- 
вената задача да ja спроведе во дело. Акцијата за бојкотот има- 
ше исклучително борбен кар актер, бидејќи се водеше под на
родите за леб на гладните и за работа на невработените, за 
слобода и незавианоет на Македония а, за намалувше на ра
ботного време, за поголемо парче леб, против теророт и еасил- 
ството, против националното ушетувагье и др. Во озрска со овие 
избори Месеиот комитет во Велес шдаде поеебен проглас што 
беше насочен против ренегатот на Комунистичката партита 
Никола Цураковий. Резултатите од општинските избори беа 
поразителни за режимот, биде]йи на изберите излегоа сосема 
мал број гласачи. Тоа истовремено придонесе да се подите 
авторитетот на Партијата меѓу работниците и другите работай 
слоеви.19)

Партијата во Македони и а постигна, исто така, голем успех 
на изборите за Работничката комора. За разлика од поранеш- 
ниот став на ЦК на КПЈ за бојкотот на општинските избори, во 
врока со изборите за Работничката комора тој создаде став за 
активно учество во тие избори. Комунистите во Македоеија го 
искористија ова за да обезбедат што- поголемо влијаеие на Пар- 
тијата во синдикатите и да зачлееат поголем број работам и 
во нив. Предизборната кампања беше водена под паролите за 
камалување на работного време, за поголемо парче леб, про
тив фашизмот и ел. За овреме на одржувањето на работаички-

17) АИНИ, Скопје Фонд КИ, микрофилм 107/430 и 46/257.
18) AM, в. „Искра" арх. бр. 3255.
19) АИНИ, Скопје, Фонд КИ, микрофилм 107/430 и 46/257; Види 

ст. на Славка Фиданова, О бновувањето... стр. 295—298,
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те еобири, комунистите боа тие што на j многу истапуваа како 
говорници. Со тоа Облаониот комитет ое стави во улога не 
само политички да рако1води со оваа кампања туку и активно 
да учествува во работата за придобивање на работниците да 
гласаат за Црвената листа. Како резултат на тоа, во Скопје, 
Велес и други градови беа постигнати голами услеои, но тие 
не беа еднакви во сите градови. Тоа се должеше на речиси об- 
новената работа на партиската организација, како и на слабос- 
та на обласната РСО, ко ja не успеа да изгради апарат за рако- 
водење, за работа и акција. Освен тоа, треба да се истакне дека 
изберите за Работничката комора се водеа во знак на борба 
за формирање посебна работничка комора во Македонија, како 
и за формирање покраински синдикален секретариат со се- 
диште во Скоп je, што беше постигнато на -првата конферен- 
ција на Работничката комора во Белград. Под раководство на 
комунистите во ова време беа изведави наколку успепши 
штрајкачки акции во Скопје, од кои заслужува да се спомене 
штрајкот на дрводелците и штрајкот на кожарските работни- 
ци, и покрај отпорот што го даваа некой бирократи во Работ
ничката комора. Една од покрупните акции во тоа време беше 
акцијата за помоги на невработените, што беше водена под 
napo лата за работа и леб.20)

Но по еден толку успешен период на политичката активност 
на КП во Македонија, во декември 1933 година дојде до прова
ла, -коja  Bio јануари 1934 се прошири на целиот ПК и зафати 
делови од кумановската, велешката и најмногу од скопската 
партиска оргаиизација, така што ПК во постојаниот состав 
веќе не можеше да дејствува. Во февруари 1934 година пар- 
тискиот инструктор Никола Оровчанец беше принуден да ja на- 
пушти Македонија.

2. Иако со провалата од 1933/34 година не беше прова
лена целата партиска организации а во Македонија, тоа прет- 
ставуваше удар за тукушто обновената партиска организации а. 
Два-три месеци по провалата во ОК на КП во Македонија, про- 
летта 1934 година, врската меѓу партиската организација од 
Македонија и ЦК на КПЈ повторно беше воспоставена. Овој 
пат таа одеше, по cè изгледа, преку главната техничка врска на 
ЦК на КПЈ во Загреб, што во Макадонија ja пренесе Антон 
Колекдиќ на определена јавка во Велес за Страхил Гигов, кој 
во тоа време беше секретар на МК за Велес. Во таа прилика 
Колендиќ од Загреб во Велес иренел и еден куфер илегален 
материјал. Оваа врска меѓу Велес и Загреб беше редовна, иако 
од други извори дознаваме дека илегални писма и литература

2П) Исто, стр. 298—304.
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од Загреб и Љубљана пристигнале и на името еа Душко По- 
повиќ во Скоп je.21)

Оваа врска на КП во Македонзија оо ЦК на КПЈ треку 
Загреб не беше единствена. Благоја Паровиќ, кој како деле
гат на ЦК на КПЈ престојувал овддолго време во 1933 и 1934 
година во земјата и кој работел на обновувањето и закрепну- 
вањето на партиската организацнја во Србија, истовремено 
преземал мерки за да им даде помош на партиските организа
ции во другите покраини, па и во Македонии а, поставувајќи го тоа 
како задача тред ОК на Белград. И покрај настанатата про
вала во партиската ортанизација во Белград, во јули 1934 го
дина членовите на ОК на Белград успеале да ги обноват и да 
ги зацвретат врските со партиските организации, мету други
те, и со партиската организација во Куманово. Оваа партиска 
врска со Куманово и Скопје, ко ja ОК за Белград ja има вое- 
поставено преку ОК на Лесковац, за сето време ja одржувал 
Сергеј Димитриевиќ, кој во тоа време бил на партиска работа 
при ОК на Белград.22)

Како потврда за овој канал мету ОК на Србија и партис- 
ката организација во Македонија, го приведуваме писмото ис- 
оратено на 14 ноември 1934 година од Сава (Лазар Лилий), 
член на ОК за Србија, во кое ое вели:

„Фативме врска со Македонија. Решивме адресата што 
е испратена за Војводина да му ja дадеме на Македонецот, 
Koj ќе ги изложи политичките прилики во Македонија Го на- 
учивме како се пресметува, останува исто . . . ,  клучот ќе би
д е . . .  и одбројувањето . . .  во Македонија исиративме еден ку- 
фер со материјал. Адресата за Македонија е . . . ,  додека не 
добиете дефинитивна".23)

Од гореизложеното се глада дека партиската организа- 
ција во Македонита во текот на 1934 година имала постојана 
врска со ЦК на КПЈ и била ово тек со сите директиви што 
биле издавани во тоа време. Со оглед на таквата положба, пар- 
тиоката организација во Македокија имала можност да го про
должи започнатиот процес на закрепнувањето на нејзините редо- 
ви и на развивањето на што поголема партиско-пропагандна ак- 
тивност што, од нејзина страна, беше успешно правено.

За нејзината правилна ориентатшја -во спроведувањето 
на поставените задачи и натамошната работа, сепак особено 
значајно беше директивното писмо на ЦК на КПЈ од јули 1934, 
упатено до комунистите во Македонија.

21) АИНК, Скопје, Оптужница од 20 април 1935 год., препис под 
арх. öp. 3250.

22) ѓорѓе Пиљевиќ, н. ст., стр. 90, 91, 92.
23) ПЦК СКЈ, бр. 9/14-11-34, документ во препис во АИНИ арх. бр.3265.
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Привреманиот OK за Македонија, чија фунзкција ja врше- 
ше еден од месните комитета во Македсмнија, за кој има прет- 
поставки дека можеби бил МК на Скопје или МК на Велес, 
според постигнатите резултати во 1934 година, успешно ja 
вршеше својата задача.24)

Обо] Покраиески комитет за ‘кратко врем© ню формира- 
њето повторно ги зацврсти тарските со партиските организации 
и разви прилично голема пропагаидна актавѕност. Веднаш по 
формирањето тој започиа да го иэдава весникот „Комунистич- 
ки билтен“, што иэлезе во четири броја. Освен тоа, тој издавал 
и растурал и други прогласи, на пример, прогласот по повод 
садумнаесетгодипшината од Октомвриоката револуција, потоа 
прогласот под наслов „Прюглас од Советскиот младински кон- 
грес против војната и фашизмот“, прогласот под наслав „Ле
нин“ и др. По1краинскиот комитет, исто така, ги растурал и 
брошуркЈите под еаслов „Комунистите за доброго на селото“, 
„Економската криза во светот и кај нас“, а во ноември 1934 
година масовно бил растуран прогласот под еаслов „До на- 
предната средношколска младина“, потпишан од средношкол- 
ската комукистичка младина. Издавањето и растурањето на 
толку голем öpoi прогласи и брошурки беше од голема нолза 
за политичката работа на партиските и скоавските организа- 
пни меѓу широките народни маси, како и за нивното сопствено 
идеолошко образование.25)

Од зачуваните три броја на весникот ,,Комунистички бил
тен“ може да се констатира дека весникот пишувал за настани 
од мегународен характер, посебко за настанете во меѓународ- 
ното работничко движете, за некой настани в'о СССР и с лич
но, но и за настани од партжжиот живот во Југославеја, за 
некой проблеми од работата на Парта јата, кои имале инструк- 
тивен карактер. Мегу другото, на страниците на овој весник 
посебно место му беше пооветено и на националното прашате,

24) И. Јовановиќ — Г. Пиљевиќ, н. д. Бдагоја Паровиќ, избрани 
описи, стр. 154, Директивно писмо на TIK КПЈ до Обласниот комитет 
на КПЈ за Србија во Белград од јули 1934 година. Во ова писмо, меѓу 
другото. соошптено е дека во Македонии а еден ПК веќе фтактшонира 
како ОК. Меѓутоа, од писмото не може да се види за кој ОК во Маке
донией станува збор, дали за ОК од 1933 година, кој истовремено вргаел 
функција на МК на Скоп je, или за ОК од 1934 година. Благоја Паро- 
виќ, кој престојувал во земјата во ова време, бил запознаен со ситуа- 
цијата и во Македонија, всушност неговите настојувања биле ОК Нити 
(односно Лесковец) да воспостави врска со организацијата во Куманово 
й Скопје, па зато а може да се претпостави дека во писмото сташтвадо 
збор за ОК од 1934 година, но но е исклучено да се однесува и за ОК 
од 1933 година, ако Паровик овој податок го има земено од извеш- 
тајот на Никола Оровчанец, поднесен на 11 март 1934 година 
во ЦК КШ.

25) АИПИ, Скопје, арх. бр. 3253, 3252, 3254, 3257, 3258, 3260; H. Јо- 
вановиќ — Ѓ. Пиљевиќ, Благо ja Паровиќ (Избрани описи), стр. 238;

5*
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од каде што се глада дека националното прашање постеј ано 
ги преокуширалю комувистите во Македонии а. Така, на при
мер, во статијата „За ортанизациюната работа на комунистич- 
ките партии на Балканах“, што е дадена во иеколку продол
ж е н и й  покрај податодите за ноетигањата на комунистичките 
партии на Бал капот: во Југослаѕаија, во Бугарија, во· Грција 
и во Романија, се прави критички осврт на КП на Бугарија и 
на КП на Грдија поради тоа што ги эапоставувале национал- 
ните реони, и покрај тоа што усладате за работа во тие реони 
биле повеќе од поволни, особено меѓу Македонците. Но затоа, 
веовикот на КПЈ и на КП на Романија им направи забелешка 
дека тие не гк искористиле во доволна мера националните 
сдротивности и националното угнетување, односно што иар- 
тискиот апарат на овне две партии не го истакнуваше довол- 
ко националниот момент. Оторед пишувањето во весникот, „во 
таквите нациснални области, како што е Македонија во Туго- 
славија или Бесарабија во Романија, каде што постојат пар- 
тиски организации, партиски печат, кюмуеистичката организа- 
циja  пред масит-е не истапува како КП на Бесарабија или КП 
на Македонија, туку како КП на Југославија или КП на Ро- 
манија“. Со оглед на големото значенье на постоењето само сто ј- 
ни комунистички партии, во статијата натаму истакнува дека 
е крајно време ЦК на КПЈ и ЦК на КПР да го постават прашање- 
то за создавање КП на Словенија, КП на Хрватска, КП на Ма
кедонии] а во рам.ките на КТО, како обласни организации, и КП 
на Бесарабија врз исти начела во рамките на КПР“.29)

Весникот „Комунистички билтен“ во еден свој број пишу- 
ваше и за македоношто прашање, во овој случај повеќе со 
цел да ja запознае читачката јавност, посебно членовите на 
КПЈ и СКОТ, со ставовите на КП по македонското национално 
прашање. Повод за овој напис беа пројавените погрешни раз
бирай а за македонското прашање што се појавија во 
врска со затворањето на трупа младинци во 1934 година, кои 
иприпаѓаанаорганизацијата МОРО. Затоа во статијата под нас
лои „Македонското прашање“, без да се навлегува bio теорет- 
ска расправа, беше изнесен ставот на КПЈ по тоа прашање, 
односно дека во основата на лихжјата на КПЈ по макадонско- 
то прашшье лежи болхпевичката парола: „Право на народите 
за самоопределување, cè до отцепување“. Поради тоа, ©о сгати- 
јата нонатаму се веди дека КПЈ има за задача да го помага 
националноослободителното движење на македонските маси во 
борбата против версајска Југославија, но не „во смисла на по- 26

26) АИНИ, Скопје, в. „Комунистички билтен“, бр. 4, ирепис под 
арх. бр. 3258.
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магање ma инвшете инд-гшидуални акции: пекояни машшш, атен- 
тати, туку во смисла на помагање на масовната борба“.27)

Оваа статија, како и претходната, во ко ja се потеицира- 
ше прашањето за создавање самостојни ;нацио1наяни партии во 
рамките на КШ, беше напитана вю духот на линијата н:а КПЗ' 
што дојде до израз на IV-та Земска канфереиција.

Осван тоа, овој привремен Покраински комитет, во вре- 
мето на овоето дејствување до крајот на 1934 подина, уснеа 
да ja спроведе директивата ;на Партијата за влагување на кому- 
нистите во реформистичките синдикати и да заземе ра
ков одни позиции îbo нив. Со оглед на поагресивиата политика 
на фашизмот, о т  локраиноко лартиско раководстово водеше 
акција против фашизмот и војната и сета своја активност ja 
имаше насочено во тој правец.

Од многу окудните податоци ое знае дека Партијата во 
Македоеија îb o  овој период направила полем пробив мегу мла- 
дината, посебно мегу· дредиошколската младина. Средношкол- 
скиот -актив во Сколје што беше формиран пред крајот на 1933 
година разви прилично голема активност во текот на 1934 го
дина, што дојде до израз и во бројците акции изведени од нив.

Дека партиската и сксевската организација постишаяе 
успех во onoj период се глада и од ооетниот пораст на чле- 
новите на КПиСКОЈ од средината до крајот на 1934 година.28)

И noKipaj тоа што Партијата во Македонии ja  во 1934* го
дина покажа доета резултати и беше прилично организационо 
зацврстена, таа иемаше свој претставник на IV-та земска кон- 
ференција на КПЈ, поради тоа што делегатот не беше навреме 
повикан.29)

По седуммесечната активност на Покраинскиот комитет, во 
почетокот на јануари 1935 година повторно дојде до провала на 
партиската организаций а во Македонии а. Тогаш во затвор пад-

27) АИПИ, Скопје, в. „Комунистички билтен", бр. 2, препис под 
арх. бр. 3256.

28) Според „Извештајот за организационата состојба на КШ", во 
Македонија во средината од 1934 година имадо 150 чденови на КП, а 
кон крајот од 1934 год. имало 175 членови на КП и 98 членови на СКОЈ, 
Н. Јовановиќ — Ѓ. Пиљевиќ, Благо ja Паровиќ (Избрани списи) стр. 234.

29) Н. Јовановиќ — Г. Пиљевиќ, Благо ja Паровиќ (Избрани списи), 
Извештај до ЦК КПЈ од 15. I 1935 г., стр. 225 — Од поднесениот извеш- 
тај на Благо ja Паровиќ до ЦК КПЈ, во кој тој известува за одделните 
разговори што ги водел со партиските активности од Србија во врска 
со одржувањето на IV земска конференција ка КПЈ и нејзините одлуки, 
дознаваме дека сите едногласно изјавувале дека се согласуваат со ре- 
шенијата на Конференции ата, но дека сите тие критикувале поради тоа 
што навреме не биле п ов и к ан и  дел егати те на К о и ф ер ен д и ја т а  од Србија 
и Македонија; Јосип Броз Тито, Собрани дела, кн. 2, стр. 80. Во стати- 
јата на Ј. Броз Тито за одржување на IV земска конференција, која 
била објавена во илегалниот весник „Срп и чекиќ“, се вели дека маке- 
донскиот делегат не дошол на Конференцијата, макар што бил повикан.
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на дел од покраинското партиско руководство, како ри некой 
партиски активисти од Скоп je и Велес. Потоа беа откриенн 
курирските врски со Загреб, а во врска со оваа провала по
вторно беа затворени членовите на ПК од составот од 1933 
година што беа пуштени од затвор поради немање доказен 
материјал.30) Во провалата беа вовлечени и затворени и 
скоевците — учесници: Миле Кузмановски и Спасе Тре- 
невски, но поради малолетност, не беа предадени на суд. 
Затоа, со решение на Наставничкиот совет во Машката 
гимназија од јануари 1935 година беа казнети голем број уче- 
ници, од кои четворща беа казнети со исклучување од сите 
шкали на територијата на Југо|Славија, четворица беа казнети 
со исклучување на четири годный од школата, тројца на три 
години, а другите беа казнети со намалување на оцанката по 
поведение.31)

3. На натамошиата активност и широчината на работата 
на Партијата во Македонии а, без секакво сомневање, имаа 
влијание двата крупни иастана: IV-та земска конференција и 
Сплитскиот пленум. На овој Пленум, што се одржа во услови ко
та фашизмот стана поагреоивен, како и во услови кота режи- 
мот во Југославија cè посвеќе се вреуваше за фапшстичките 
земји, како најважна задача пред Партијата на Југославија 
се постави создававьето масовен народен фронт во кој ќе се 
соберат сите протресивци и демократаки сили за борба против 
фашизмот и профашистичкиот хегемонистички режим во Ју- 

гославија.
Како составан дел и поврзано со прашањето за форми- 

рање на фронтот на народната слобода, раководејќји се од но- 
вата констелација на светските односи, поголемата агресив- 
ност на фапшстичките земји, пред cè, Хитлерова Германија и 
нивните настојувања националното двјижење да го искористат 
за своите оевојувачки дели, КПЈ ja измени тактиката по на- 
дионалното прашање. Не отстапувајќи од марксистичко-ленинис- 
тичкиот принцип за правоте на секој народ на самоопределу- 
вање до отцепување, КПЈ се изјасни против разбивањето на 
Југославија како версајска творба поради решавање на нацио- 
налното прашање, туку, напротив, зазеде став за државното 
преуредувакье на земјата по мирен пат, врз основа на на- 
ционална раАШОправност на сите народи на Југоелавија, за 
демократизација на ѕемјата, за решавање на содијалните про- 
блеми, кои го поткопуваа кралството на Југославија.

Оваа тактика на КПЈ по надионалното прашање пододна, 
особано по советувањето на раководниот актив на КИТ во Мос-

30 ) АИНИ, Скопје, Оптужница А· Т. број 260/36 документ во пре
ние, арх. бр. 3245; Мире Анастасов, сеќавања во ракопис.

31) АИИИ, Скопје, Спасе Треневски и Благој Црвенков, Прилог 
кон историјата на СКОЈ, сеќавања.
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к т  во август 1936 година, lie овалуира во officeла на негово 
решавакье во рамките на демократска Федеративна Југослави- 
ja, ставајќи го на тој начин тоа во реални рамки.32)

Обноеувањето на работата на иартиската организација 
во Македонија во 1935 година й ее падна како задача на ку- 
мановската партиска ортанизација, која во последната провала 
не беше засешата. Б л а г о д а р е н и е  на тоа, во февруари 1935 го
дина беше воспоставена врска со ЦК на КПЈ, ко ja одеше пре- 
ку ПК на КПЈ за Србија. Подоцзна, по фармрракьето на Земско
го бирс во Загреб, ПК на КШ за Македонија имаше директна 
врска со Загреб.33)

По налог на ЦК на КШ, Покраинскиот комитет на КПЈ 
за Македонија приврамано се смести во Куманово, така што 
Месниот комитет на Кумаеово доби задача рстоеремано да ja 
врали функцијата и на КП, со тоа што дотогашниот МК се зго- 
леми со уште двајда членови. Во овој Покраински »комитет сек- 
ретар беше Мире Анастасов, а чланови беа: Трајко Илиевски 
— Кмет, Тодор Кузмановски, Михајло Илиевски и Глигор Ми- 
хајловски.34)

Во март 1935, како инструктор на ЦК на КПЈ, во Маке^ 
донија беше испратен Трајко Мишковскји — Кузнецов, кој го 
имаше завршено KYHM3, а потоа остана на партиска работа 
во СССР. Иако bio Макадоеија дејствуваше многу кусо време, 
тој успеа доста да стори не само за обновувавьето на партиска- 
та организација во Скопје, каде што за сето време престо јува- 
ше, туку и за обновувакьето на организацијата во внатреш- 
носта.35)

Како непооредна задача пред новиот покраински комитет 
беше поставена обновувакьето на врските со партиските орга
низации, нивното организационо зацврстување и создавањето 
посебен партиски техничкц апарат.

Непосредно со оваа задача, ПК беше задолжен да му 
посвети посебно внимание на зацврстувакьето на партиската 
организација во Скопје, на нејзиното обновување, а во нај- 
куоо време ПК да се префрли да дејствува ово Скопје. За таа 
цел требаше да се одржи покраинска партиска конференцита

32) ИА КПЈ, том II Бгд., 1949, Одлука политбироа ЦК КШ о за- 
даћама КШ послије VII конгреса КИ, 1. VIII. 1935 во Москва, стр. 369; 
AM, Ф она Кй , микрофилм, Зембиљу и свим члановима ЦК КШ; ИАКШ, 
нав. том, Резолуција ЦК КШ о политици и раду Партије, стр. 399, 340; 
Ј. Броз Тито, Собраны дела, кн. 3, Писмо за Србија, стр. 45—48.

33) Сеќавања на Мире Анастасов, во ракопис; Боро Чушкар, н. д. 
стр. 414-418.

s*) И сто
35) АИНИ, Скопје, Трајко Мишковски, сеќавања во ракопис, AM, 

фонд КИ, МФ, Писмо Јоце бр. 4/26-П-35; исто Писмо Стојана 28. I ll  35; 
исто, Писмо бр. 6/7. III 35; исто, Писмо Boje бр. 4/13. III 35, Исто, Пис
мо Олгице бр. 17/16. XI 1935.
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и на неа да се избере нов покраински комитет. Прашањето за 
помош на партиската организација во Македсоија во нејзино- 
то изградување и подигањето и спроведувањето на покраинската 
конференција во Македонија, на ко ja требаше „да се избере за 
работа способен ПК на Македонија“, беше една од задачите на 
Земокото бирс (ЗБ) на КПЈ што пред него ги постави БЦК (По
лит бирото на ЦК на КШ) на 27 јуни 1935 год.36) Но и покрај 
залагањето на Земското биро, одлуката на ЦК не можеше да се 
спроведе во дело, зашто на закажаната конференција во Скопје 
во месец август дојдоа делегати само од неколку градови, така 
што конференцијата се сметаше за неуспешна.37)

Покрај овне задачи ПК доби задача да работа на созда- 
вањето Народен фронт на слободата во Македонија. Ваквата 
ориентација на КПЈ налаташе и Партајата во РЛакодонија да 
излезе од својата закожурчееост и да започне со масовна ра
бота, користејќи ги сите легални форами и средства: Урсовите 
синдиката, културните и спортоките друштва, читалиштата, на- 
родните универзитети, студантските здруженија и др.

Во врска со нацио1налноо€лободителеото движенье на ма- 
кедонскиот народ, како една од компонентите на Народниот 
фронт на слободата, односно за македонската националнорево- 
луционерна организација, делегатот од Македонија, кој присуст- 
вуваше на Сплитскиот пленум, подаесе извештај за положбата 
во националнореволуцнюиерната организации а — левицата и 
десницата. При тоа тој истакеал дека левото крило — ВМРО. 
(обед|Ннета) е ликвидирано, а десницата е толку компромитара- 
на што нема никакво влијание меѓу маоите, па според тоа во 
вднина не може да се смета ниту на едната ниту на другата, 
дотолку повеќе што се работа за илегална нар1одиа-револуци- 
онерна организација.38) По дискусијата што беше водена по ова 
прашање, како заклучок може да се смета дискусијата на Со- 
мер (Горкиќ), кој рекол дека во Македонија не треба да се 
инсистира на формирање на илегални националнд револуцио- 
нерни организации, но дека ќе треба да се продолжи со рабо
та по национално-револуционерна лини ja, прифаќајќи го пред- 
логот од претходните дискутанта во опфаќањето на национал- 
но-ушетените маси на платформата на Народниот фронт да ее

36) Историски архив на КШ, том. III, Београд 1949, стр. 362-363.
37) AM, Фонд, КИ, МФ 46528, Извештај Младена од 3-VIII-1935; 

АИПИ, Скопје, Кузмановски Тодор-Крупан, материјал во ракопис. Спо
ред неговото искажуваьье, во летото 1935 година во с. Бутел, Скопско, 
требало да се одржи конференција на ко ja требало да се избере ПК, но 
на конференций ата дошле делегати само од Кумаиово и од Велес, до де
ка од Штип, Прилеп и од Скопје не дошле, па затоа конференцијата 
не се одржала.

38) А ЦК СКЈ, фонд КИ, бр. 7744, стр. 14; Мите Анастасов, сеќа- 
вања во ракопис; АИНИ, Скопје, Мире Анастасов, Период 1933-1936 
година (дополнување), 20. II 1959 година.
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користат легални средства.39) Ова прашање за формирање на 
кационално-револуционерната организација ВМРО (обединета) 
конечно ќе биде симнато од дневан ред по споменатото сове- 
тување во АТосква, кота беа надминати сфаќањата за решава- 
ње на нациоиалното прашање во Југославија во рамките на бал- 
канската или балканско-подунавската федерација.40)

Привремениот Покрарнски комитет во првата половина 
од 1935 година успеа да ги обнови партиските врски во градо- 
вите, во кои дотогаш постоеја, и формира МК во Велес, Прилеп, 
Битола, Скопје, Гевгелија, Штип, а воспостави и врски со пар
тиските грули во Кавадарци, Крушево, Кочани и Тетово. При- 
тоа, треба да се нагласи дека привремениот ПК немаше директ- 
на партиска Брока со партиските организации и групи во освие 
градови. Тоа, главно, беше остварувано посредно преку Месни- 
от комитет на Велес, кој одржуваше врска со Прилеп, Штип, 
Гевгелија, Кочани и Кавадароци, а драку Меаниот комитет на 
Прилеп со Битола и Крушево, додека партиската врска со Те
тово беше одржувана преку МК во Скопје.41)

Напоредно со зацв|рстувањето на партиската организаци- 
ja, се работеше на зацврстувањето и на окоевската, така што 
пролетта 1935 година под раководството на Блажо Орландиќ во 
Скопје беше одржана Покраинската скоевска ко1нф|аренција. 
Нејзиното одржување дретстав^а голем успех зашто тоа пока- 
жа дека и скоевската организација излегла од својата закожур- 
чоност (и дека успеала до голем стелен да се юмасови. Вака ор- 
ганизационо закрепната, скоевската организација можела да ис- 
прати делегат на Земската коеференција на СКОТ што се одр- 
жа во почетокот на јули 1935 година <во Загреб. Во духот на 
директивите ;на Земската ко1нференција, скоевската органнза- 
ција во нар<едните меседи cè noiMaooBiHo навлегуваше во мла- 
диноките друштва и организации, обезбедувајќи во ;нив револу- 
ционерни позиции.42)

Во исто време ц организацијата Црвена помош беше по- 
ставена врз иоширока база. Приглог за жртвите од фашизмот 
даваа не само работниците туку и аеланите и интелигеиција-

39) Мире Анастасов, материал во ракопис; А ЦК СКЈ фонд КИ, 
бр. 7744, стр. 17.

4П) ИА КПЈ, том II, Београд, 1949, Одлука политбироа ЦК КПЈ 
о задаќама КШ после VII Конгреса КИ, 1. VIII 1935, Москва стр. 369; 
Исто, Резолуција ЦК КПЈ о тактици и раду Партије, стр. 399. 400; 
AM. Фонд КИ, Писмо Зембиљу и свим члановима ЦК КШ, МФ.: Ј. 
Броз Тито, Собрани дела, кн. 3,. стр. 45-48, Писмо за Србија од 2. XI 1936.

41) Mpipe Анастасов, материјал во ракопис; АИНИ, Скопје, Трај- 
ко МишковсЈШ, сеќавања, 29. III 1976; АИНИ, Скопје, Матери- 
јал за активноста на партиската оргнизација во Велес; Владо Картов, 
Гевгелија и гевгелискиот крај од Балканските војни до ослободувањето 
(1912/13-1944), Скопје, 1969, стр. 135, 136.

42) Мире Анастасов, нав. материјал; AM, Фонд КИ, МФ, Извештај 
Оскара од 1935 год.
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та, службешщите, занаетчиите, сигайте тртеци  -ή другите де- 
мократски иастроени елементи. Беше планираио да юе формира 
и Покраински одбор на Црвееата помош за Македонија, за ко- 
ja цел во Скопје допатува и еден член на ЦК на ЦП, мод псев
доним Јосипа, но бидејќи тој остана во Скопје само еден ден, 
неговата помош не се почуветвува, ниту дојде до фО(рмирање 
на ПК на ЦП.43)

Партиската оргашхзацнја и скоевската ор ганизации а, кои 
во текот на 1935 година прнл|ич1но се црошијрија и организира- 
но се зацврстија, акцијоно беа споообни да стапат во поголеми 
судари со лостојниот профашистички режим во земјата.

Иако првите месеци cè уште беше во процес на обнову- 
вање и закрепнување, Партијата во Македонија се соочи со 
подготовимте за петтомај ските собраниски избори што режимот 
мораше да ги распише поради силцото незадоволство што ш  
опфати сите општествени слоеви во земјата.

Голема помош на Партијата во Македонија цритоа и ука- 
жа ПК на КПЈ за Србија со редовното доставување на потреб- 
ните материјали за ащтацй]а ----- днрективи, летоци и слично, 
како и со исираќањето инструктори што имаа задача на пар- 
тискиот раководен кадар да му помопнат околу реализирањето 
на директивите за изборите.44)

Од материјалите, со кои располагаме не може да се види 
какви cè днрективи од ЦК на КПЈ допирало до Партијата во 
Македонија. Но во прво време, по се личи, и  во Македонија 
имало ориентација за еамостојно истапувавье на листата на ра- 
ботничката класа и тоа во оние градови каде што партиската 
ортанизација иди партиските труни биле посилни. Тоа го це- 
ниме од едно писмо на Благо ja Паровик од 7 март 1935 година, 
во кое се вели:

„Според реалните задачи што им се дадени на другарите 
во провинциите, во Србија можат да се ностават листи Haj- 
малку во 40—50 околии, во Војводина во 5 места, во Македо- 
нија во 7 места. . .“.45)

Но поддана, кога ЦК на КПЈ се откажа од оваа еамера 
и зазеде став да се поддржи блокот на Здружената опсесција, 
сета активност на Партијата во Македонија беше наоочена 
во тој правец, настојувајќи за време на агитацијата — одржу- 
вањето на соборите и друго да ja популаризнра нарюднофрон- 
товската платформа меѓу широките народни маси од градот 
и селото. Ваквиот начин на работа бележит успех постигна во

43) Мире Анастасов, н. материјал; AM, Фонд, КИ, МФ, Извештај 
Младена (Љубише) 3-VIIÏ-1935 и Писмо Олгице бр. 5/19-VIII-1935.

AM, Фонд Кй, МФ. Писмо инструктора ПК Србије-Јоце, бр. 
1/III-1935 и Писмо Јоце, бр. 6/14. III. 1935.

45) AM, Фонд КИ, МФ, извештај од 7 март 1935 год.
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грвдот Куманово каде што партиската организации а во името 
на незавианите работници постигнала договор сю кандидатот 
од Здружената опозиција за платформата врз ко ja ќе се води 
предизборната камлања, како и за формирањето паритетен 
одбор, кој ќе раководи со изборите, во кој влегоа и двајца 
комунисти.46)

Полицијата и режрмот со разни принудни мерки насто- 
јуваа да ja попречат агитацијата на комунистите меѓу широ- 
ките (народни маои, поаебно во Куманово каде што беше нај- 
силна, но не успеаја. Листата на Здружената опозиција во по- 
големиот дел од Македонија доби голем број гласови, а  во Ку
маново кандидатот на опозицијата до(би шестпати повейе гла- 
сови од режимекрот кандидат.

Резултатите постишати за време на изборите, таму ка
де што Партијата имаше влијакие, беа доказ за довербата кај 
масите во Партијата, што беше гаранција дека со нејзизното 
јакнење и ширење cè повеќе ќе се здобива со таа доверба, 
што ќе покажат и лодоцнежните настани.

Во другите градов,и каде што не се чувствуваше влиј<ани- 
ето на Партијата, щироките народни маои масовно апстиеираа 
од изборите, искажувајќи го на тој начин незадоволството 
стрема фашистичкиот хегемонистички режим во земјата. За 
тоа потврда наоѓаме и во еден јизвештај од Ѓорѓе Митровиќ од 
1 јуни 1935 година:

„Дознание дека во Македоеија дошло до неколку судири 
на власта со населението. Во одделни места за време на избо- 
рите имало прилично голема апстиненција. Жандармите оделе 
по оелските куќи и ги терале да гласаат. Селаните давшее от
пор како што можеле и знаеле. Во Кочави дошло до судир, 
во кој загинале двајца селани.. Z'.47)

Раководејќи се од задачите постанови на IV-та земока пар- 
тиска конференција и Сплитскиот пленум, посебно по V I I - o t  

конгрес на Коминтерната, Партијата во Македонија во втората 
половина од 1935 година пристани кон создавањето на НФС како 
широко антифаншстичко движенье, цроцес што беше започнат 
уште во времето на петтомајските избери. За тоа како се соз
давал ФНС во Македонија, дали овој процес одел напоредно 
со создавањето на ЈРП, засега не распол агаме со архивска до- 
кументација, упатства и дирактиви од ЦК на КПЈ до ПК на 
Македонија, освен што се зачувани два документа што имаат 
ювештаен кар актер, а мемоароката граѓа е многу скудна. Ако 
се опоредат овне два документа со дирактивните писма иотра- 
тееи од ЦК на КПЈ до партиските организации во другите по-

46) Боро Чушкар, Борбено Куманово, стр. 423-430.
47) AM, Фонд КИ, МФ, Извештај на инструкторот од Србија Жика 

(Ѓорѓе Митровиќ), 1. VI 1935, бр. 17.
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крайни во зарока со форммирањето на ФНС, може да се заклучи 
дека сите тие истовремано биле обврска и за КП (во Македони- 
ја. Сиоред тоа, КП в-о* Македонија имала задача да ловеде ак- 
ција за формирање ивици ј ативни одбори за формирање адин- 
ствена прюлетерюка партаја (ЈРП), ко ja во договор оо меаните 
и покраикските одбори :на грашнските партии во епозиција 
или оо ю|дделни нив,ни претставеици би работала на формира- 
њето одбори на НФС.

Мегутоа, ПК на КШ за Македонија сметал дека, поради 
спацифичните услови што владеат во· Макадонија, нема услови 
за формирање лагална партија на работничката класа, па спо- 
ред тоа не се ни приставило кон фюрмиравьето иницијативни 
одбори на ЈРП. Од докуманште ое глада дака скооската пар- 
тнска организацией имала п онн акт гладање од ПК по ова пра- 
шање. Таа сметала дака треба да се формира лагална партија, 
но немала јасно становиште „дали таа треба да биде наша или 
еие да формираме некоја друга опозиција во ко ja  би ja спро- 
ведувале еашата работа”.48

За ПК на КП] за Македонией obio времето на создавањето 
на НФС проблем иретставувало ,даижењето> меѓу македонски- 
те националиста кои сакале да земат неактивно учество во 
политичкиют живот”, врзувајќи ja таа своја акствеост главно 
во врска со евантуалните нови парламентарии избери. Спорад 
Мире Анастасов, тие имале намера под фирма на една од гра- 
ѓаноките партии: Земјоделската, Дамократската или Радикал- 
ната заедница да протурат што повеќе Македонии ово Парла- 
ментот кои во такво својство ќе го постават македонското пра- 
шање. Во разговорот што Анастасов го имал со Карло Худо
мил (Оскар) и Трајко Стаменковиќ (Младен) во врска со ова 
прашање, му било сугарирано* дека а (неопходно потребно да 
се пристани кон ферсмирање инидијативни одбори на ЈРП, кои 
заедно со македонските националисти би свикувале собранија 
и би се повела акддја за создаовање на ФНС. Доколку оваа со- 
работка со македонските националисти за сводење заедеичка 
акција немале услови да јаостваруваат на закажани собири под 
фирма на ЈРП, како што изјавувал сакретарот на ПК Анаста
сов, тогаш било сугерираео ообнрите да се евикуваат и под 
форма на некоја граѓанска партија во опозиција, на кои ко- 
мунистите со свои кстапувања ќе ни истакнуваат и оовојуваат 
позициите.49)

И покрај таквиот став на сакретарот на Партијата од Ма
кедонка, претставникот на ЦК на КПЈ Карло Худомил, иако 
се сомневаше во успехот, прашањето за формирањето на ЈРП 
сметаше повторно да го лостави пред ПК, да организираат кон

43) Исто, Писмо од Оскар (Карло Худомил), од 17. VIII 35 год., бр. 15.
49) Исто.
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ференции ;и да юдберат делегата: за конфаренциј ата на Обеди- 
еетата работничка партија, што требаше да се одржи ео оеп- 
там-ври 1935 година. На Конференци] ата што ее од ржа на 8 
септамври 1935 година во Загреб неляаше (оретстваник на ЈРП 
од Макадонија, еиту пак некој од Македснија го потдиша про- 
глаоот усвоен на Еонферендијата, што сведочи дека -во 1935 
година во Македонија cè уште не биле создадени легални од- 
бори за фсрмирање еа ЈРП. Тоа не знаки дека во Македоеија 
во 1935 год. не се пристапило кон формирањето на НФС.50)

По-крај масоовните легални организации што беа користе- 
ни -со цел Партијата да си обезбеди позиции меѓу борбените 
ц револуционарните елементи на лики ja на Нарюдниот фронт 
на слободата, есента 1935 година баше направаи обид за фор- 
мирање на ФНС одозгора. по пат еа  приговори со граѓанските 
пюлитичар1и од здружееата опоз1иција и македонюкит-е еациона- 
дисти од разните политичен  групации. По (иницијатива на Пар- 
тијата тогаш во Скоп je беше формиран полулегален одбор на 
Народниот фронт ;кој доби задача да цреговара со претставни- 
ците на покраинзските сдборн на граѓанските партии во опози- 
ција, како ;и ico македоноките националиста. за да ги цридобие 
за заадеичка платформа. Вр-з основа на овие разговори вю но- 
ем-вјри 1935 година беше наработана и платформа со која се 
бараше да се формира македонски Народен фронт, како- демо
кратска организаций а на сите сиди во Македонии а што се бо
рат за одна демократска Јушелавија, во' која сите народи ќе 
добијат paMHOnpaBiHOiCT. Оовеи овие барања, платформата содр- 
жеше и други, како што се: слобода на здружувањето, печа- 
тот, соберите, потоа амнестија на подитичките затвореници, 
како и друш сканомски и социјалии барања. Оваа платфопзма 
беше доетавана и до ЦК на КПЈ за одобрување, но поради 
провалата што настана во јануари 1936 година, оето о-ва ее 
можеше да се реализира.51)

Иапоредно со тоа во Скопје беше формирана и масовна 
народнофронтовска младинска организација под името Народна 
демократска младина. Таа имаше Централен одбор, а беа фср- 
мираыи и маалски одбори. На чело- на овој Централен одбор 
беше Михо Михајлов како претставник на македонските наци- 
оналисти, но· главен збор имаа чланювите на КП: Данило Ле- 
киќ, Цветам Димов, Саво Драгоевиќ и други претставници на 
Партијата. Поради својата активност оваа организација се здо- 
би со големо политично влијание, така што за време на одржу- 
вањето на собирот во октомшри 1935 година во Скопје, ортави- 
эиран од страна на Демократската партија на ЛУуба Давидовиќ, 
Цантралниот одбор на оваа организација успеа да им наметке

5°) Исто.
51) Мире Анастасов, материјал во ракопис.
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двајца свои говорници: Даоило Лекиќ <и Михо Михајлов, така 
што тој доби чисто 1наро1Д1НО|франтосв!оки карактеѕр. Полицијата 
која беше заоприжена поради нејзиниот успех, набрзо потоа ja 
забрани нејзината работа.52)

Резимирајќи ш  постигнатите |р!езултати на партиската ор- 
ганизација во А/1акедонија во текот на последните тодизни, како 
потврда на постишатото, Ќе го цитцраме другарот Тито, кој 
во својот информативен извештај за ситуацијата во Југоела- 
вија, поднесен на партискиот ообцр на ју-гошавенскиот сектор 
на KYHM3 на 10 февруари 1936 година, рече:

„Ако се зборува за работата на нашата Партија во пос- 
ледно време, тогаш како голем успех може да ее омета тоа што 
нашата Партија успеа да создаде партиски организации таму 
каде што тие порано Не постоеја, како и да нм помогне на ор- 
ганизациите што се наоѓаа bio тешка ситуаций]а. Тоа се однесу- 
ва на Воеводина, Боана и Македонија. . .

Македонија секогаш била слабо место во нашата работа, 
но во последно време и таму постигнавме големи у one си. Тука 
уопеавме да еоздадеме нови и да ш  раорганизираме нашите 
стари организации и да одржиме партйска конферанција. Во 
Македонија формиравме инициј ативни и антифашистички ко- 
митети, кои работат заодно со Земјодалскиот сојуз. Особано 
добро работат другарите во Ирадовите Велес, Окопје и др. и 
таму уопеавме исто така, да актнвираме мнознона стари чле- 
нови, па може да ее рече дека во Македонија се постигнати 
добри успеси“.53)

Провалата што настана по лини] а на Земского биро во 
ноември 1935 година, македоноката партйска организација ja 
зафати во јануари 1936 година. Тогаш беше уапсен Покраин- 
окиот комитет, како и некой членови од кумановоката и скотт- 
оката организација. Mery уапоените се наоѓаа и членови на КП 
од Скопје, кои требаше да ja преземат функцијата на покраин- 
ски комитет со седиште во Скоп]в.54)

4. Иако со провалата партйската ооганизација ее дожи- 
веала големи потреси, зашто таа главно беше зачувана, со па- 
ѓањето на привремекиот ПК и на партиоките активисти од чин 
редюви требаше да се формира еоовиот ПК беше предизвикан 
привремен засто] во партиската работа.

Се смета дека партиоките организации подоцна успеале 
да воспостават партиски врски со ЦК на КПЈ, макар што за- 
сега не постојат податоци ко]а од партиските организации ja

52) Мире Анастасов, матери]ал во ракопис; АИНИ, Скопје, Елабо- 
рат „Монархофашистичката диктатура, II дел (1929-1942).

53) Ј. Броз Тито, Собрани дела, кн. 3, стр. 3 и 242,  ̂ Информативен 
извештај на другарот Балтер за ситуацијата во Југославија.

54) АИНИ, Скопје, Трајко Мишковски, сеќавања во ракопис, Мире 
Анастасов, материјал во ракопис.
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им а воспоставаню проката (Велес, С коп je или Куманово) и дали· 
некоја од овие партиски организации, односно нејзиниот мес
тей комитет ершел функција на покраински комитет. Постојат 
искази дека секретарот на Меониот комитет во Велес, кој во 
првата половина од 1936 година привремеео престо јувал во 
Загреб, имал восооетавено врска со Степан Галошжа, со ко] 
заедно биле в затвор по провалата од 1933/34 година.55)

Во тоа време дека постоела партиска врска меѓу парти- 
јата од Маке д они ja со ЦК на КПЈ, нё упатува и еден друг по- 
даток, код е во тесна врска со садницата на ЦК на КПЈ од 15 
април 1936 година, на кода под точката „Одговорни пред ЦК 
за одделни пакраини”, за покраините Македонија и Црна Гора 
како одговореи бил определен Цвајг (Адолф Мук). Тоа значи 
дека Мук бил ход што требало да се грижи за партиската opra- 
низација во Македонија.56)

MeiyToa, од еден извештај што Адолф Мук го има подне
сено на 29 јуни 1936 година за политичката и економската си
туации а во земјата се гледа дека тод не располагал со подато- 
ци за Македонија и Боона и Харцеговина за проблемот за код 
пишувал, што зборува дека овод член на ЦК немал увид во 
животот и во работата на партиската организација, па и во 
политичкиот живот во Македонија.57)

Bps основа на еден документ од тој период може да се 
заклучи дека Партијата во Макадонија во времето од првата 
половина на јануари 1936 до април 1937 успеала да ги обнови 
своите редови и во ортанизационен поглед да постигне доста 
добри резултати. За овој релативно краток период месните ко
митета биле обнювени во Велес, Окопје, Куманово, Прилеп, 
Штап, Гевгелија и Кавадарци, додека во другите ррадови има- 
ло партиски групи со кои била одржувана редовна партиска 
прока. Насекаде имало партиски и младински ќелии, со добро 
организиран систем на доставување на илегален материјал: 
брюшури, нрогласи и друго. Спорад запленетиот материјал, во 
Македоеија во овод период биле растурани и проучувани след- 
ниве илегални материјали: „Комунист”, „Пролетар”, весеикот 
„Хрватски пут'', говорот на Димитров на VXI-οτ конгрес на 
Коминтерната, Заклучоците од VIКот конгрес на Коминтер- 
ната, говорот на Сталин пред апсолвантите на Воаната акаде- 
мија, материјалот ,ДПта мора да зна комуниста", брошурата

55) АИНИ, Скопје, материјал за работата на партиската органи- 
зација во Велес, изјава на Киро Петров-Попадиче.

56) AM, Фонд КИ, записник од седницата на ЦК на КПЈ од 15. 
IV 1936 година.

57) AM, Фонд КИ, Извештај од Цвајг од 29. VI 1936 година.
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„Шта и како да се рада”, материал от „Конепирација и држа- 
ње пред полицирм и судом”, матери ј ал от „Омладани”, весни- 
кот „Млада комунист”, матери] алот „Из иокуства пар тисков 
рада'', брошурата „Кроз извањски уред" и друго·.58)

Ценејќи според некой манифестации, Партијата .во- Маке
донка во ово] период продолжила со својата активност на 
создавахье на НФС како еародаофрюетюгвокю движенье, иако 
тоа не се ареќава пред здмето НФС, при што биле користени 
сите облйци и форми преку кои Партијата можела да се по- 
врве со широките народен слоави, главно со легалните друшт- 
ва и здруженија. Всушност, тоа беше и најприродниот пат во 
саздавањето на Нарюдниот фронт во Македоеија, зашто Кому- 
нистичката партија во Македонија не беше во состојба преку 
своја лагална партија да претовара со ииедна од граганските 
партии во ооозиција заради создавање на НФС, освен за изве- 
дување конкретна акција во интерес ,на мобилизацијата на 
антифашкстичшгте сили во Македонија, за бсрба против про- 
фашкстичката елада во земјата, за демократски и економски 
црава и слободи.

Поради специфичиите услови во Македонија, во ово] пе
риод не мож ете ни да се сретне легален одбор на Нарюдниот 
фронт или иницијативан одбор на ЈРП. Затоа, ее случайно, вес- 
никот „Фронт на народна слобода” од јули 1936 година кюн- 
статира дека во Македонија cè уште не е формиран одбор 
на НФС.59)

Затоа, наместо одбори на НФС, во Македоеија во 1936 
година се ]авува македонско народно движење (МАНАПО), кое 
по сво]ата форма беше нарюднооелободително, а по својата 
суштина длабоко народнофронтојвско движење. Иеицијатори 
за формирање на МАНАПО беа напредните студенти од Заг- 
репскиот и Белпрадскиот университет, меѓу кои имаше и ко- 
мунисти. За npiBinaT на политичката сцена се јави со својата 
декларација потпишана од двеста студенти од двата унмвер- 
эитета, ко ja му беше доставлена на Владимир Мачек и во ко] а, 
noiKipaj другото, се бараше Владимир Мачек да се заземе за 
самостојноста на Македонија на истиот начин, како и за 
Хрватска.60)

58) Пресуда на државниот суд за заштита на државата од 15 де- 
кември 1937 година Д. С. бр. 27/37 во Белград, прение во АИНИ, Скопје.

59) В. „Народни фронтслободе“ бр. З/јули 1936 год.
60) АИНИ, Скопје, Николовски Христо Киро, Сеќавања во ракопис, 

Сл. IV, 764; АИНИ, Скопје, Елаборат „Манапо“; Кирил Миљовски, Македон
ского прашање во националната програма на КПЈ, Скопје, 1962 стр. 
142-143.
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Не сме сигурни дали иницијаторите за формирањето на МА- 
НАПО имале контакты со Мачек порано, но, според еден полицис- 
ки документ, прюизлегува дека имало такви контакты, ιπτομ во 
1935 година (во Македонија бил растурен проѕглас на македон
ски јазик под насловот „Македонците во Југославија“,61) а по 
иэвршеното апсење на некой од студентите учеоници во- расту- 
рањето на тој матаријал, Владимир Мачек во феоруари 1936 
година дал изјава на дооисеикот на париоката новинска аген- 
ција ABAC, ово врюка со македонского национално орашање, 
во која (било речено дека Македонците ее  се сметаат ни Орби 
ни Бугари.62) Под одна оваа изјава била умножена и растурена 
во Македонија, така што во април 1936 година, во врска со 
растур1ањето (на овој леток, ово· Велес била затворена едка тру
па студенты и работницы.63)

Дефинитивното оформување на платформата на МАНАПО 
станало на еден состанок во Охрвд во август 1936 годика, во 
пЈриоуство- на претставници од новеќе 11радови на Македоеија, 
мету кои имало комунисти и поенати антиф|ашисти. Таа ги со- 
држела сдерните точки:

„1. МАНАПО е незавионо и единствено политичко, еко- 
номако и еацио1нал1Н!0-културно движенье во кое може да влезе 
секој што се согласува со долните начала без оглед на нацио- 
налност, овера и пол. 1

2. Признавање на Макадонија за една историска единица 
и на Македонците за посебен народ.

3. Во федеративно уредана Југоолавија треба да биде по- 
оебна единица.

4. МАНАПО се базира врз легален и народ но демократски 
принципи во борбата за слобода, леб и мир.

5. Специјално МАНАПО ќе се бори и за:
а) полна политичка и културна слобода и слободно из- 

разување на нацисналните и верските чувства,
б) право на сите народии слоави, селоки и градски, на 

организирање заштита на овейте економоки и соци- 
јални интереси,

61) Архив на Југославија (AJ) Фонд Милан Стојадиновски (MC) 
80-31-294; AM, Фонд КИ, МФ, Извештај Земљиќа од јули 1936 год.

62) Изјава д-ра Влатка Мачека о Македонији, оригиналот на до- 
кументот се наоѓа кај авторот.

63) АЈ, Фонд на министерството на проеветата, Писмо од Минис- 
терството на проеветата до министерството на внатрешните работы, бр, 
5242/22. IV 1936, микрофилм во AM.

6 Исторнја
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в) ΜΑΗ ΑΠΟ во својата борба може да работа само со 
окне движења, партии и групи во Јушславија што 
јимаат сличен дели и што ш  признав аат начелата 
на МАНАПО.

6. МАНАПО сака пријателаки односи со демократските, 
мирољубивите држави и признавање на СССР“.64)

МАНАПО, како движенье, и неговата палтформа беа при- 
фатени од Партдјата во Македонија и стана составен дел на 
нејзината активнюст, што 6е догјде подобно до ивраз под одна.

Бака концепираната платформа требаше да послужи за 
проговори со македонскнте националиста и со граѓанските пар
тии од Здружената опозиција заради ооздаовање Народен фронт. 
Но, плашејќи се од раководната улога на КПЈ, и едните и дру- 
гите одбиваа да постигнат таков договор, што значи дека н|ив- 
ното одбивање имаше длабоко класен карактер, без оглед на 
тоа што и едните и другите по македонокото национално пра- 
шање беа на различии позиции.

Заинтаресирани за гласачите во Македонија за време на 
изборите, тие беа принудени сепак да постигнат акционен до
говор со МАНАПО. Еден таков договор во времето на ошптин- 
оките избори во 1936 година беше постигнат со· левото крило 
на Зем јоделската парта ja на чело со Драгољуб Јовановиќ, кој 
потоа даде изјава за посебноста на македонскиот народ и се 
согласи со издавањето и растурањето прогласи што ќе бидат 
отпечатени на македонски јазик.65)

Во јуни 1936 година, во оргацизација на МАНАПО и Пар- 
тијата во Македонија, лидерите на Зем ј одел ската партија на 
чело со Драгољуб Јовановиќ направија обиколка на Македо- 
пија и  во поголем број градови одржаа пошироки и потесни 
конференции што имаа чисто кароднофронтовски карактер.66)

Прифаќајќи ja иницијативата да развијат агитацијаза лис- 
тата на Здружената опозиција, што значеше мобилизација на ан- 
ткфашистичките сили во Македонија против владата на Богољуб 
Јефтиќ, Партајата, во договор со МАНАПО, ja искористи таа 
ситуација за да исташх МАНАПО со своја самоетојна листа под 
форма на независна листа и да истакне свој кандидат во оп-

м ) Кирил Миљовски, н. д. стр. 148—149.
65) Поопширно за ова види во статијата Славка Фиданова, Уло- 

гата на КПЈ во поврзувањето борбата на работничката класа со нацио- 
нално-ослободителното движење на македонскиот народ од 1935-1941, 
Годишен зборник, Скопје, 1971, том 23, стр. 118, AM, Фонд, КИ, наведе-
ниот извештај на Земљиќ од јули 1936 година.

Исто.
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штината Прилеп и во општината Царев Двор во Ресен, кои 
добија мнозинство глаоови.

Неговата активност како народнофронтовско и национал- 
но ослободително движење ќе биде забележана и во наредните 
години.

5. Престојувањето на другарот Тито во земјата кон кра- 
јот на 1936 и во ночетокот на 1937 година, посебно откако тој 
застала на чало на Партијата bio август 1937 година, има из- 
вонредно крупно иолитичко значење за Партијата во целост, 
посебно за Партијата во Македонија, со оглед на тоа што таа 
под негово раководство израсна во Партија од модерен тип, 
способна да ja  поврзе борбата на работничката класа со бор- 
бата на национално-угнетените маси, сплотени во национално- 
ослободителното движење на македонскиот народ и во текот 
на НОВ и HP да извојува кационална и социјална слобода за 
македонскиот народ.

Партијата во Македонии а, по пр овалата од април 1937 го
дина, остана речиси без покраиыско партиско раководство и 
без врска со ЦК на КПЈ, особеео кота КПЈ се најде во криза, 
по отповикувањето на Милан Горкиќ од секретар на ЦК на 
КПЈ во јули 1937 година и поради сомневањата и недовербата 
од страна на КИ спрема КПЈ, што ќе се реши дури во јануари 
1939 година. Настојувањата на другарот Тито по неговото до- 
аѓање на чело на Партијата ќе бидат насочени кон прашањето 
за што поголема помош на партиската организација во Маке-  ̂
донија во обновувањето на нејзината работа, во воепоставува- 
њето вроки и во формирањето ПК на КПЈ за Македонија за да 
може да одговори на својата задача како единствена органи- 
зирана општествено-политичка сила во Македонија. Затоа, тој 
секој миг од времето, кога имаше можност, настојуваше да ja 
искаже грижата за Партијата во Македонија.

Познато е дека другарот Тито, кој во земјата дојде во 
почетокот на 1937 година со одредени партиски задачи, покрај 
партиските контакти што ги имаше со КП на Хрватска и КП 
на Слованија, пролетта 1937 година успеа да воспостави пар- 
тиска врска и со КП на Србија. На 2 март 1937 година во Заг
реб другарот Тито имал разговор со двајца претставници на 
покраинското партиско раководство за Србија — Милован Ги- 
лас и Bojo Срзентиќ, а неколку дена подоцна имал седумча- 
совен разговор и со една поголема трупа партиски активисти 
од Покраинското партиско раководство на Србија. Другарот 
Тито, кој му придаваше голема важиост на прашањето за вос- 
поставување партиски врски со партиските организации во си
те покраини, уште за време на првата средба со претставницп- 
те од КП на Србија им постави задача веднаш да воспостават 
врска со партиската организација во Македонија, за ко ja цел
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им иэдаде и пооебнји директивен. Ова нетто, најверојатно, се 
ΐϊΟΐΒταρ,ΗΠΌ и за време на втората средба, бидејќи тогаш се го- 
вореше не само за Србија Д у к у  и за щругите покраини, па не 
е искл учено ео таа прилика другарот Тито да добил први ин
формации и за состојбата на Партијата во Македонија.67)

Се чини дека директивите на другарот Тито во однос на 
Партијата во Македонија беа ведиаш сорюведени, зашто пар- 
тиските активисти во Македонија за почетокот на 1937 година 
подготвуваа покраинока партиека конференции а што требаше 
да се одржи во селото Чашка, Велешко. Но, за жал, таа не била 
одржана зашто полицијата беше ги открила подготовките, а по 
тоа настана голема провала во партиската организација во 
Македонии а што ги зафати партиските организации ово Велес, 
Куманово, Штип?, Гевгелија, Каовадарци, Прилеп и делум во 
Скопје. Тоа беше една од најголемите провали во Македонија, 
во која беа затворени близу 150 лица — партиски активисти. 
Со провалата партиската органрзација во Македонија беше се- 
риозно потресена. Векой од нив, скоро формирани, како МК 
во Гевгелија, партиската трупа во Кавадарци, речной проста- 
наа да функционираат. Друште, кои имаат поминато поголем 
борбен пат, како што беше организацијата во Велес, успеаја 
брзо да се соземат од ударот.68)

Во една такова ситуација, во јули 1937 година во Македо- 
нија дојде Мама Марковиќ, во својство на член на ОК на КП 
за потесвого подрачје на Србија. Се цени дека неговото доаѓа- 
ње во Македонија беше по директива на ПК на КПЈ за Срби- 
ја  и тоа со задача да се запознае со настанатата провала и 
да пршеме мерки за обновување на Партијата. И покрај тоа 
што дојде без партиека врска, Марковиќ yenea во Скопје да 
се поврэе со А ли ja  Авдовиќ, кого го познавал од затворот во 
Сремска Митровица, и да се запознае со положбата во скоп- 
ската партиека организаций а, во- ко ja во тој период имаше Мес
тей актив на КП. Потоа замина за Велес каде што треку ста- 
риот комувист д-р Стојан ХанакЈИОвиќ воспостави врска со еден 
член на партиската организаций а во Велес односно со Никола 
Бабунски, со кај разтоозараше за уитуацијата по провалата и 
го оиоошомошти да формира МК од редовите на најдобрите 
комунисти, како и да преземе мерки за обновувагье на органи- 
зациите и во другите градови на Македонија. Притоа, тој му 
даде посебни инструкции за методот на работала на Месниот

67) Ј. Броз Тито, Собрани дела, кн. 3, стр. 71, 90, 92—93, 280, 281,337.
68) AM, Никола Бабунски, материјал во ракопис; АИНИ, Скопје, 

Горе Крстев, материјал за активноста на партиската организација на 
Велес; АИНИ, Скопје, Поесуда на Државниот суд за заштита на држа- 
вата од 15. XII 1937, Д. С. бр. 27/37 во Белград,; АИНИ, Скопје, Оптуж- 
ница ДТ бр. 606/37/12, КТ 29/37.
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комитет, за формиравье комисии пр|и Комитетот како помош- 
ни тела и сл.69)

Набр'зо по HaroBiOTOi замину1ѕање, во Велес беше форми- 
paiH МК, беa фор1Мирани комиссии ји беше обеована работала на 
целата партиска юргаыизацщ а. Истоцремено беа воспоставени 
партиски врски и оо д р утте традовји во Македонии а, со кон 
МК од Велес беше во постојан контакт.70)

Овој партиаки инструктор, при замину!вањето од Маке- 
донија, оставил партиска врска со ПК на КПЈ за Србија, но со 
оглед на провалата што наслана ©еднаш иотоа во Србјија, а и 
самиот Марковиќ набрэо беше затворен, не е извесно што 
станало со овоспоставената врска; следејќи ja  работала на пар- 
тискала организација во Македонија ®рз мемоарока грата, по 
cè изгледа дека таа и овојпат останала без редовна врска.

Меѓутоа, интересирањето на Тито за помош на Партијата 
во Македонија не завршува на тоа. Сметај(ќи дека нешвото 
нриоуетво е неаихюдно потребно· во земјата во почетокот на 
1938 година, како ипоради помошта на Партијата воопшто, а по- 
себно парада настанатата ситуација по ашхшусот во Австрија 
и појавата на Германија на југословенската граница, Тито, без 
да има формалео одобрување од КИ, кон крајот на март 1938 
година се врати во замјата. Нешвата лрва задача беше да фор- 
мира Привремено оперативно раководство на КПЈ во земјата, 
што цретставува крупен настал во историјата на КПЈ, зашто 
се надмина дототашниот расчекор што постоеше меѓу; Партија- 
та во· земјата и нејзиното цеытрално раководство во странство, 
разјадувано од фракц|йон0рство и карнаризам. Неговото фор- 
мираьье не беше без в лиј анис на партиската организација во 
Македонија, ко ja се наоѓаше во ситуација на обковување и 
повјрзување.

По извршувањето на оваа задача, Тито истиот месец от- 
патува за Белград. За време на нетовиот краток преетој во 
Белград, Тито имаше одделыи разговори со членовите на 
привременюто раководство’ на КПЈ, на кои веројатно станало 
збор и за партиоката организација во Македјонија. Ошен тоа, 
тие денови Τητοι имаше разговори и со еден претставиик од Ма
кедония во ©рока со работала на партиоката организациј а во 
Македонија. Во таа прилика пред Тито беше нанесен пробле-

69) AM, Никола Бабунски, материјал во Ракопис; Горе Крстев, 
нав. материјал за активноста на организацијата во Велес О. Мачковиќ Љ. 
Ристовиќ, Политичка суѓења, κι-ι. II, Београд, 1969, стр. 891. 892, Архив 
за историја на работничкото движење на Србија (АПЕС), сеќавање на 
Мома Марковиќ, арх. бр. 13047; Момчило Хајдуковиќ, Четрдесетгодиш- 
њица КПЈ за Косово и Метохију, в. о. „Политика“, 25 и 26 јуни 1977 година.

70) Месниот комитет во Велес, по обновувањето на Партијата во 
1937 година, го сочинувале: Никола Бабунски, еекретар и членовите: 
Орце Сребров, Борис Танев, Горе Крстев и Горш Танев. За ова види 
во наведените сеќавања на Никола Бабунски и Горе Крстев.
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мот во врска со раководниют кадар, со оглед на тоа што Haj- 
гол емиот Spoj од овне кадри -настрадаа во неколкуте претход- 
ци провали, па парада: тоа се чувствуваше недостиг од таков 
кадар. Се претпоставува дека :на партискиют работник тотапх 
му биле дадееи и сугестии эа вдната работа во Македонија, а 
оо враќањето на Тито во Париз биле преземеои мерки за по- 
влекување на Алекса Домни ев ски — Баупан од републикан- 
ската армија во Шпанија и за неговото испраќање на партиска 
работа во Македонија.71)

Во мемоарскиот материјал е забележано дека во про- 
летта на 1938 година во Велес пристигнал партиски инструк
тор одозгора, кој, покрај организационите прашања, на Парти- 
јата во Велес й пренел директива за формирање рницијатив- 
сни одбори на РП. Оваа директива МК на Велес требало да ja 
пренесе и во другите градови во Македонија.72) Се чини дека 
велешката партиска срганизација не е единствената што ja 
посетил овој партиски инструктор, бидејќи има податоци 
дека во Сконје во текот на 1938 година имало прилично голе
ма активеост во врска со создавањето на РП, дури бил фор- 
миран и Централен одбор на РП во состав: Стевче Арсов, Ни
кола Ангеловски, Боро Чушкар и Цветан Димов.73) За тоа кој 
бил овој партиски инструктор и во кое овреме престојувал во 
Македонија, дали пред или по Земското советување на РП 
одржано во мај 1938 година во Загреб, на кое зеле учество 
делегати и од Македокија, засега пр!ашањето е отворено и е 
предмет на натамошни истражувања.74)

Чувствувајќи потреба од воспоставување потесей контак
та мету организациите и обединувањето на нивната работа, 
a веројатно за да се пренесе и директивата за формирање на 
РП, но иеицијатива на Месниот комитет на Велес, во средина- 
та на 1938 год. во Велес беше одржано партрско советување 
во присуство на делегати од партиоките организации од При
леп, Куманово, Штип, Скоп je, Крушево, Кавадарци и Гевгели- 
ja. Основна тема на советувањето беше организационата по- 
ложба на партцеките организации, марките за еизвео зацврсту-

71) Ј. Броз Тито, Собраны дела, кн. 3, Извештај од Тито бр. 2, 14 
аирил 1932, стр. 76, 109 и 334; Перо Дамјановиќ, Тито пред темата исто- 
рије, Београд, 1972, стр. 107.

72) AM, Никола Бабунски, материјал во ракопис.
73) АИНИ, Скопје, Стевче Арсов, стенографски белешки за актив- 

носта на партиската организација во Скопје (1933-1941)
74) Ј. Броз Тито, Собраны дела, кн. 4, стр. 63, 313, До Георги Ди

митров од Балтер (Ј. Броз Тито), Извештај пишуван во Париз во јули 
1938 година, Младен Иваковиќ, Из партиског рада у Загребу, Четрдесет 
година, Београд, кн. 3, стр. 45.
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вање, но веројатно и за формирање иници ј ативни одбори 
на РП.75)

Од гореизложеното се гледа дека ©о времанокиот период 
од јануари 1936 до пролетта на 1939 година, по неколкуте про
вали, партиската организација во Македонија беше прилично 
разнишана. И noKipaj тоа, некой од партиоките организации 
успеваа да го продолжат редовно својот организациоеен жи
вот. МК во Велес дури подолго ираме вршеше и обедицителна 
улога на партиоките организации од другите градови на Маке- 
донија и се грижеше за обновување на нивната работа. Но 
и покрај тоа, партиската организација во целиот овој период 
немаше свое покраинско партиско руководство. Врските што 
се воспоставуваа со ЦК на КПЈ беа повремени, и тоа многу 
ретки, и служеа за доставување и легален материјал.

За ситуацијата во партиската организација во Македоци- 
ја  од тој период наоѓаме потврда и во извештајот на другарот 
Тито што го испрати до Торги Димитров на 8 август 1938 го
дина:

„Сега во сите покрапни на Југославија постојат партиски 
организации што се поврзани со раководството. Само во Ма
кедонии а оваа работа уште не е средена, иаюо иостојат месни 
организации, кои, меѓутоа, ие се поврзани ни меѓусебио ниту 
со покраинокото руководство. Условите таму се добри, но не
ма раководен кадар од самата Македонија. Неопходно е оова 
прашање ιττο побргу да се реши“.76)

Оваа коестатација на другарот Тито се повторува и во 
еден друг извештај од почетокот на септември 1938 година, пи- 
пгуван во Москва, во код се вели:

„Во Македонија во наколку места постојат организации, 
но нема покраинско руководство. Другарите од Македонии а не- 
прекинато молат да им испратиме наколку способни другари 
што ќе ja  раководат партиската работа во Македојкија. Ова 
прашање е многу тешко да се реши, зашто кај нас се чувству- 
ва недостиг од раководни кадри од редовите на самите Маке- 
донци. По, бидејќи оваа покраина е многу важна и бидејќи во 
неа условите се поволни, ние ќе мораме да повлечеме од Шпа
н к а  еден или двајца другари за работа во Македонија“.77)

Макар што партиската организаций а во Македоеија во 
времето на доаѓањето на Тито на чело на КШ  вайе беше без 
покраинско партиско руководство и без редовни партиски врс- 
ки со ЦК на КПЈ, политичката лини ja на КПЈ што се градеше 
под негово раководство во времето на сложаните внатрешни и

75) J. Броз Тито, Собрани дела, кн. 4, стр. 324: Страхил Гигов, 
Саветовање партиских организација γ Велесу, Четрдесет година, Београд, 
кн. 3, стр. 49, 50; AM, Никола Бабунски, материјал во ракопис.

76) Ј. Броз Тито, кн. 4, стр. 76.
"И) Исто, стр. 109.
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меѓународни полотгчќи одноеи, постојано беше присутна и во 
редовите на Па«рти|јата ово Македонија.

Тоа се должеше на повременю восноставедите врски, но 
главно (на нацредните македонаки студента и македонските ра
ботищи, вработани во шлемите индустриоки центри каде што 
се стекЈнуваа со револуцио|нерно јискуство!, тие беа најдобри 
толкувачи на линијата на КПЈ и, дренесувајќи ja на тер енот, 
се залагаа за нејзиеото сцроведуваше во живот.

Под негаво раководство во наредките годней се разви 
револуционерното и народнофронтовското движеше, кое cè по- 
В!еќе се ишренлетуваше со националнооолободителното движе
ние на (македовскиот на)род.

Цродесот за создавање на Ыародниот фронт, кој започна 
во текст на 1935 и 1936 година, во времето на престојот на дру- 
гарот Тито во земјата во првата половина од 1937, особено по 
неговото доаѓање на чело на Партијата, почна да се развива 
со поголем интензитет. Легалните друштва и здружанија, како 
и дотогаш, и  во овој период претставуваат главна врака мету 
Партијата и  широките народни маси заради создавање народ- 
нофронтовско движенье. Голема е (нивиата заслуга за успеш
ного спроведување на пооуларизацијата на народнофронтов- 
ската платформа, особено за популаризацијата на народно- 
фронтовската Франција и Шпанија, за Граѓанската озојва во 
Шпавија, за Републиканската армија iKoja се бореше за одбра- 
еа на нар одно франтовската влада во Шпанија и слично. Бла
годарение на еивната активност, зборот Народен фронт стана 
многу популярен во масите, него го црифаќаа сите прогресив- 
ни и антафашистички настроени оили во Макодонија. Црве- 
ната помош што ja собираше организацијата, главно,преку овие 
друштва и здруженија, доби скоро легален карактер, ообирајќи 
ja  со опедијално издадените маркици за таа цел и дреку масов- 
ното растурање на фотографијата од шпанското боиште78)

Не напуштајќи ja популаризацијата на народнофронтов- 
ската влада во Франција и Шпанија, Пдртијата во овој период 
водеше успешна пропаганда против дрофашистичката влада на 
Милан Стој адино1В|и'ќ, која cè потесно ce врэуваше за фаши- 
стичките земји, додека внатре во земјата, наместо дадените ве- 
туваньа за слобода и демократа ja, вршеше терор над cè што 
беше црогресиЕно, водеше политика на национално ушетување 
и ja прого1нгув1аше работничката maca. Истюв|р0мено со тоа, 
Партдјата во Македонија го поетавуваше и бараньего за демо- 
кратско- уредуванье на Југославија што ќе му ja признае наци- 
ојналната ρ амноправност на македонскиот народ. Во тоа таа

7Ѕ) АИНИ, Скопје, Извештај од одделението за заштита на држав- 
ната сигурност, ноември 1937, Препис под бр. 3307; Боро Чушкар, Борбено 
Куманово, стр. 467-482, 484-487; Архив на ЦК СКЈ, Извештај на Кума- 
новската џандармериска чета, 28 II 1937, Ф. II, стр. 5.
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ja имаше подцршката и еа  друшите југоашвенски народи. Ре- 
золуцијата што ja  донесоа етудентите од МакЈедоеија, Боена 
и Херцеговина, Цреа Гора, Војводина, Хрватска и Словени ј а 
на еден свој оо(станс1к во· 1937 година, ©о iKoj а беше еетакеато 
барањето за ,, ликввдирање на големоцрпаката гоонодока хеге- 
моеија” ih за „уредување на државеиот живот оврз база на де
мократу а, рамноправност и сувереноста на сите народи и 
покраини во Јутославеја”, организирнна озрз федеративен прин
цип, беше во духот на линијата на КПЈ.79)

Во таа смисла посебни постигања има МАНАПО, кој во 
гекот на 1937 и 1938 година равви прилично интанзинна актив- 
ност во популаризацијата на овојата платформа, однооно во 
истакнувањето на македонската самобитност и во поставување- 
то барања за решавање на македонского- национально прашање 
во едка демократока Југоелавеја. Во тоа голема улога одиграа 
културнонцроюветните друштва еа  Запреоакиот и Белпрадскмот 
универэитет ,;Вардар”, кака и студентоките друштва ио Прилеп, 
Куманово, Велес, Битола, Скопце к  друш, со свои предаеапьа 
и друш јавеи истапи и акции. Тоа еешто еа  МАНАПО му овоз- 
можи да се афирмира како еданствено македоеоко народно 
движење.80)

Режимот, кој (беше загрижш поради иодемот еа македон
ского народно движење и воопшто поради cè поголемата мани
фестанта на македоеаката национална овеет, еа да го запре 
ееговото разраонување најнапред им пи укина стипендиите на 
студентите што членуваа во дргуштвата „Вардар”, а во 1937 
година, со одлука на Универзитетскиот совет, беа укинати и 
даете друштва еа  „Вардар”, додека поднеоеките правила за 
започнување со работа еа  друштвото „Вардар” на Скопскиот 
факултет не беа ей одобрени. Режимот boi Македонија напра- 
ви обид, Ираку издавање на масочного списание за (културни, 
екоеомсош и социјални прашања „Луч”, да ja объедини маке
донската интелигенција од сите нијанси со различии политички 
гледања, со цел да се одземе движењето на незадоволните маси 
од рацете на КП и да се ставе под влијанието на македонската 
чаршија, но ja  баше готова да ее спотоди со режимот врз ми
нимум барагьа за домашни луге во претставн|ичкмте органи на 
тогашната држава. Сличен потег беше налравен и од страна 
на „Национално загрижената интелиганцица” иопратена од 
страна еа  големосрпскиот режим во Македонии а да работа на 
аоимилација и де!Н1ациоеалезација на македоескиот народ, ко-

79) АЈ, Фонд MC, Резолуција, фотокопија во АИПИ, Скопје; 
АИНИ, Скопје, Кралска Банска управа, Загреб, Извештај од сеп. 1938 год. 
препис под бр. 3310; АИНИ, Скопје, Комунистичке прилике у Скопљу, 
препис под бр. 8187.

80) Поопширно за тоа види во спомената статија на Сл. Фи- 
данова: Улогата на КПЈ . . . ,  стр. 116-118.
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ja  во 1937 година, исто така, ja  формира таканаречената орта- 
'Низадија „Културна лига”, со· дел да му парира на македон
ского народно движенье.81)

Сите овие мерки на големо1српскиот ражим против маке
донского народно движенье не дадоа плод. Тие не само што 
не успеаја да го запрат туку тоа стана фактор кој единстве- 
но легално мож ете да говори во името на македонскиот на
род. На него мораа да ометаат како македонските национа- 
листи така и граѓанските партии во опозиција.

По аншлусот на Австрија и појавата на Германија на 
цранидите на Југославија, со што Југославија беше доведена 
во опаеност да ja загуби независноста, пред партиската орга- 
низадија во Македонија се постави задачата, својата активност 
(во иднина да ja  развива во духот на линијата на КШ, да ш  
обедини сите патриотски и дсмократски еили, без ошед на нив- 
ната вера, народноет и партиска пр|ипадност, во единствен на
роден фронт за мир и одбрана на незавиеноста на земјата, да 
се бори за еоборување на владата на Милан Стојадиновиќ, за 
©лада на народыата слога и одбрана, која ќе им даде демо- 
кратски права на слобода и рамноправност на сите народи и 
ќе воспостави сојуз со Чехословачка, Франки ja  и СССР.

Во духот на прокламираната линија на КШ, МАНАПО 
правеше напори за обединување на сите незадоволни во Маке- 
донија со профашистичката влада на Милан Стојадиновиќ, со 
неговата внатрешна и надворешна политика. Врз основа на ова 
МАНАПО ги прифати проговорите со македонските национа
л и с т  и со нив постигиа договор за заедничко истапување пред 
блокот на народната спогодба, но притоа тие се обврзаа дека 
ja прифаќаат платформата на МАНАПО, односно дека ќе се 
застапуваат за автономија на Македонија во рамките на демо- 
кр атака Јушславија.

Веднаш по потпишувањето на овој договор, МАНАПО на- 
прави нов политички потег за пристапување како групација на 
македонскиот народ во блокот на народната слобода, односно 
за самостојно истапување на МАНАПО на (изборите. Повод за 
тоа беше донесаната резолуција од страна на блокот на народ
ната спогодба на 15 август 1938 година, во која, всушност, беше 
oôjaBiena платформата на овој опозиционан демократоки фронт, 
кој содржеше баранье за укииување на октроираниот устав 
што беше на сила, како и баранье за свикување на едно устав- 
но собрание кое ќе го реши надионалното1Црашање^врз основа 
на еден демократией систем во Јушелавиј а,.} со чуваше на др- 
жавниот интегритет, дотолку повеќе што оваа платформа има- 
ше поддршка и од целокупната работничка' клаеа, Од комунис- 
тите до еоцијалистите, кои на изборите требаше да истапат

si) Исто, стр, 117, 121, 122, ЙЗ. ’ ’ ' ’1
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Заодно со демократскиот блок и тоа врз база на споменатата 
платформа. Во зарока со тоа една делегација на МАНАПО на 9 
септември 1938 година го посети Владимир Мачек и му пре- 
даде меморандум во кој накусо баше нанесена борбата на ма- 
кедонскиот народ за иеговата слобода во минатото и тоа дека ма- 
кедонскиот народ сосем инстиктивно дошол до сознанието 
дека идеите за кои тој се бори, истовремено- се и идеи на маке- 
донскиот народ, па во таа смисла македонскиот народ од него 
очекува решавање на македонакото национално црашање. Од 
маморандумот не може да се овиди дали делегацијата го изне- 
ла пред Мачек барањето за самостојно истапување на МАНА
ПО на изберите. Од полицискиот документ што го коментара 
овој настан се гледа дека тогаш станало збор и за тоа дека и 
во таа прилика Мачек изјавип дека на овојот грб не може да 
поднесе уште еден товар, што сведочи дека барањата на деле- 
гацијата биле одбиани. Затоа Сава Косаноовиќ, еден од лидери- 
те на СДК, кој случайно ш  сретнал члановите н:а делегацијата 
во зградата каде што биле на прием, им направил забелешка 
во смисла на тоа зошто оваа макед опека организадија не й 
приоѓа на некоја трупа од Здружената опозиција, туку измислу- 
ва самостојно истанување на македонскиот народ, кој всуш- 
ност не постои. Според истиот документ, Кошутиќ, еден од во- 
дачите на ХСС, подобна аво разговор со еден претставник на 
МАНАПО дал изјава дека кавделаријата на Мачек е готова да 
го помогаю македонското автономистичко движење и дека не 
би требало да се прифати советот од Коеановиќ, македонската 
организација да пристали кон одна од групите на срискиот дел 
на Здружената опозиција. Без оглед на ваквиют полициски ко- 
ментар, вистина е дека барањата на претставниците на МАНА
ПО не биле прифатени од Мачек. Поради тоа тис се определи- 
ле за Земјоделската партија на πάτο со Јоца Јовановиќ, со кој 
бил постиопнат договор МАНАПО да може да истакне свои кан
дидата за листата на Земј одел ската партија.82)

Оваа активеоет на МАНАПО ее совиага со директивите на 
КП за формирање иницијативни одбори на РП, ко ja  како ле- 
гална оргакизација требаше самостојно да истапи на избори- 
те во рамките на блокот на нарюдната спогодба.

Во отсуство на по1краии€кото партиско раководство што 
ќе ja  координира активноста на партиските организации, ди
рективите на ЦК на КПЈ беа различно 'спроведуваеи. Така, на 
пример, има партиски организации кои го поддржуваа канди- 
датот на Социјалистичката партија, односно истакнаа свој кан
дидат на листата на оваа Партија, додека во Прилеп, Кумано- 
во и Велес партиските организации подготвуваа самостојно

82) АЈ, Фонд MC, ф. 35, Меморандум, 9. IX 1938 година AM, Паскал 
Симитчиев, Изјава од 30. IV 1951 година сиг. 1011.

91



истапување на работничката листа. Но по cè изгледа, по одржа- 
еиот cocTaiHOiK во Катланово, ;на кој се диокутирало за такти- 
ката е а  Партијата во Македооија за кроме па изборите, ое од- 
лучило кандидатите на Партијата да ее истакнат на земјодел- 
ската листа.83)

Без оглед на тоа, целата апитација што беше водша во 
врака со- изберите, како- и юобирите што беа одржувани по гра- 
доовите и селата, имаа чисто 1народнофронтовеки карактер. Yc- 
пехот на изберите беше голем, но сепак во Собранието беше 
некратен само еден кандидат од листата на Земјоделоката naip- 
тија. Непюоредно пред .самите избори ©о Велес дојде до> големи 
демонстрации, додака ©о Куманово и Скопје такви демонстра
ции беа природами на денот на самите избори, што сведочи 
за народнофронтовекото расположение на широоште народни 
маси.84)

По Минхенскиот договор, со губењето на незавионоста на 
Чехословачка, следејќи ja политичката лини ja  на КШ ко ja го 
оауди новото капитул антство на западните сојузници пред фа- 
шизмот и они апво(ВИка народите на Југославија за одбрана на 
чехословачката република, Партијата во Македонија поведе 
широка акција за пријавување доброволци и за собирање па
ричка помош за бегалците — Чехословаци. Во знак на протест, 
на 23 саптември 1938 г. во Скоп je беа одржани демонстрации. 
Градот Скопје, неговата патриотека јавност, со предавања и со 
комеморативиа свеченоет ja  одбележа и смртта на големиот 
чехословачки писател Карел Чапек.85)

Окунацијата на Чехословачка што беше извршена во март 
1939 година беше нов повод за КПЈ уште истиот месец да упа- 
ти Проглас до сите народи на Југославија, до сите патриотски 
сили со новик да ш  сплотат сдоите редови за одбрана на не- 
зависноста на Југославија, укажувајќи притоа на потребата да 
се формира народна власт, ко ja ќе даде национални и демо-

83) АИНИ, Скопје, Реконструкција на партиската организација 
во Скопје (Р-ПО Скопје), Сеќавања на Боро Чушкар, стр. 17-18; Бора 
Чушкар, Н.А., стр. 544-563; Прилеп и Прилепско низ историјата, 1972, 
Прилеп, стр. 72, 73, 74; AM, н.в. материјал од Никола Бабунски; Стра- 
хил Гигов, Сеќавања, Скопје, стр. 123—131, 124—126; АИНИ, Скопје, Ела- 
борат „Период 1929-1941 во Македонија“; А ЦК СКЈ, Сеќавања друга 
Тикварова, Пере Ивановског, препис во AM; АИНИ, Скопје, нав. стеног. 
белешки за Активноста...  во Скопје, искажуваља на Стевче Ар сов, Ма
рика Попова, Мино М иновски , А сен  Т о д о р о в  и д р .

84) Страхил Гигов, и. д., стр. 130-131; AM, нав. материјали од Никола 
Бабунски и Горе Крстев; Боро Чушкар, и. д. 551—563; АИНИ, Скопје РПО 
Скопје, стр. 6, 12, 14—15, 17—18, 24; Дејан Алексиќ, в. „Наша реч" 1939— 
1941“, Скопје, стр. 36.

85) Поопширно за ова види во статијата: Славка Фиданова: Прогре- 
сивните сили во Македонија во времето на минхенската спогодба, Сп. 
Погледи, 1979, Скопје, бр 5 стр. 79-86.
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кратски слобода, ко ja  ќе иреземе мерки да ja  ерганизира од- 
браната, а во -надворешната политика ќе се потпира на демо- 
кратските земји, пред cè на СССР. Прифаќајќи го овој повик 
на КПЈ, Партијата во Македонии а разни мошне жива îroorn- 
тичка активност мегу широките национални угнетени маси во 
Македонија за да ги сплотат сноите редови заради остварува- 
ьье на барањата изложеии во Дрогласот на ЦК (на КШ. Во таа 
смисла секаоко треба да се истакнат эдриреданите демонстрации 
во Скоп je веднаш по окупацијата ,на Чехословачка, како и ми- 
тингот на народната одбрана, одржан на Филозофскиот факул- 
тет во Сконје. Слични демонстрации беа приредани на 9 април 
1939 година во Скопје и по· повод италијанскиот напад на 
Албанија.86)

Борбата што ja водеше работничката класа под раковод- 
ството на Партијата озо времето- од 1936 до 1939 година за по- 
добрувавье на работайте усиови, за поголеми надиици, за еама- 
луваьье на работното време и слично, преку штрајкови и та
рифны акции, стана составов дел на целокупната борба што 
ja водеше македонскиот народ против профашистичката влада 
на Милан Стојадиновиќ, подоцна против профашистичката вла
да на Драгиша Цветковиќ, тоа беше борба за внатрешно пре- 
уредување на замјата врз признавање на националната рамно- 
правност на народите, за чување на државниот интегритет на 
Југославија, добивајќи на тој начин, покрај економскиот, и по- 
литички карактер. Ако се споредат штрајковите од 1936 до сре- 
дината на 1939 година ќе се види дека тие од година в година 
стануваа cè побројни но и поостри, што се гледа од должиеа- 
та на нивното траење од судирите со жандармеријата и поли- 
цијата, прераанувајќи во политички демонстрации. Како· све- 
доштво за таквите случаи да го спомнеме штрајкот на моно- 
полските работници во Прилеп од 1938 година, кој прерасна во 
демонстрации а на целиот народ од Прилеп, а во знак на про
тест поради затворањето на поголема трупа штрајкачи, дојде 
и до затворање на целата чаршија. Сличен е случал от и со тро- 
дневните деманстрации одржани во јануари 1939 година во 
Велес под паролата „Бараме леб бараме работа”, добивајќи на 
тој начин општонароден карактер.87)

86) Исто, стр. 88—40; Дејан Алексиќ, н. д., стр. 227; Зборник „Четрде
сет година, Београд, I960, књ. 3. Де1а.н Алекеик, ст. Α κ ιτ η ίθ  у Скоплю за 
помок Чехословачкој, стр. 452; ИАРПЈ, Београд, бр. 15444, VI, 4—1/39, 
Београд, 12. IV 1939, препис во АИНИ, Скопје.

87) Аспарух Корубин. Дувански радници Прилепа л/ πιτρπικν. Четтше- 
сет година, Београд, кн. 3, с т р . 249—261; АЈ. Фонд MC, Ф—22, Извештај 
од 8 април 1938 год.; Исто, Извештај од Банската управа во Скоп je до 
Милан Стојановиќ. 4 мај 1938 голина: С т р  я хил Гигов, Поход г л а д и и х , 
Четрдесет година, Бгд., кн. 3, стр. 273—275; АВИИ, к. 31, 12/1 и к. 31, 60/1, 
Извештај од Ш армиска облает.
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6. За натамошниот развој, зацврстувањето и консолидација- 
та наПартијатавоМ акедонија решавачко значење имаше момен- 
тот кота другарют Тито пред крајот на јануари 1939 година 
конечно се избори во Коминтерната настанатата криза во КШ 
да биде решена ово нејзизна полза. Потоа тој доби мандат на 
генерал ен секретар од Коминтерната и му беа од оброни сите 
дотогашни мерки што ги презеде за да се зачува „Партијата и 
движењето” од потреси. Неговото враќање во земјата потоа во 
март 1939 година, одржувањето <на првата седница на ЦК на 
КПЈ и одлуката за свикување на Земското партиско советува- 
ње на партиоките активисти од целата зам ja, го наметнаа и 
прашањето за формирање покраински комитета: во оние покра
вши »во кои не поетоеја. Поради тоа, другарот Тито во времето 
на својот престој во Белград во ма] 1939 година реши во Ма
кедонии а да го испрати членот на ЦК на КШ  — Милован Ги~ 
лас за да формира Покраински комитет наК Ш  за Маке д они ja.88)

По пристишувањето во Македонија Милован Гилас вед- 
наш формира Покраински комитет во состав: Блажо Орлан- 
диќ, секретар, и членовите: Страхил Гигов, Орце Николов и Ко- 
чо Попов. Врз основа на зогледаната ситуација, а и во духот 
на тогашната лизни]а :на КШ, пред членовите на новото рако- 
водство Гклас постави ред задачи за успешно да се среди си
туаций ата во партиската организација во Македо1Ни]а, да се 
закрепнат постојните и да ее формираат нови — организации, 
да се засиди легалната работа во синдикатите и во другите ор- 
ганизации, да се измени методот на работа, да се изврпш по
годам пробив меѓу жените и младината, да се засиди нацио- 
налноосло|бодителното движење и сл. И покрај тоа што беше 
формиран Покраински комитет на КПЈ за Македонија, на Зем- 
ското партиско советување одржано на 9 и 10 јуни 1939 годи
на немаше претставник на Партијата од Македонија. Затоа ние 
во оваа прилика не можевме да се определиме за времето на 
престо]от на Милован Гилас во Македонија, т.е. дали тоа било 
пред или по советувањето.89)

Врз основа на добиените податоци за состојбата на пар
тиската организаций а во Македони] а, другарот Тито подоцна 
во својот извештај до ИК на КИ од септември 1939 година, 
информирајќи го за тогашната соетојба во раководството во 
сите покраини на Југослави]а, во однос на Македонија напи- 
ша дека „во Македони]а пристапивме кон создава1ье Покраински 
комитет и кон обноеување на организзацијата поради што ЦК 
испрати таму еден сво] член”, додека во однос на бројот на

88) Страхил Гигов, Сеќавања, Скопје стр. 142—145; од Ј. Броз Тито, 
Собрани дела. кн. V, стр. 822, заб. бр. 64; Ј. Броз Тито, Собрани дела, 
кн. IV. стр. 374, Заб. бр. 554; Мире Анастасов, сеќавања во ракопис.

89) Ј. Броз Тито, Собрани дела, кн. IV, стр. 255, 372, Заб. бр. 540; 
Страхил Гигов, н. д., стр. 146—149.
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членовите на КП соопшти дека во Македонија има околу 140 
членови на КП.50)

Овој извештај на Тито за еостојбата на партиската орта- 
низација во Маквдонија, во времето на одржувањето на Зем
ского советување, за Партијата во Македонии а е драгоцен за- 
што тоа е единствен изовореи матери] ал кој е потврда дека, и 
покрај тоа што партиската организација со годней била без 
покраинско раководство, таа постојано се обновувала и реор- 
ганизирала, штом тоташ броела околу 140 члена на КП. Ако 
притоа се заме предавд оиштата коестатација на Тито во исти- 
от извештај дека „освен тоа (се одиеоува на поврзаните члено
ви на КП со ПК — н. з.) постојат уште многу диви организа
ции што не се тюврзани со Партијата” . . . ,  како и дека „има 
доста комунисти што ja загубила вроката со Парта j ата во вре- 
ме на провалите'', тогаш навистина бројот на членовите на КП 
во Македонија станува пошлемо.90 91)

Прашањето за помош на Партијата во Македонија од 
страна на ЦК на КПЈ посебно беше потенцирано на Земского 
советување, на кое „се констатира дека ЦК на КПЈ до денеска 
не му посветил доволно внимание на обновувањето на вроките 
со Македонија и на обыовуваььето на организациите во таа 
многу важна покраиеа. Со оглед на тоа што во Македонија се 
чувствува особено силно национално угнетување во врска со 
метународните настани, таа претставува погоден терен за про
паганда на разни империјалистички сили, во прв ред на Ита- 
лија, потребно е КШ  да й посвети на таа покраина особено 
внимание и што побргу да поработи на реорганизациј ата и ак
тивизации ата на КП во Македонија, врз мобилизацииата на ыи- 
роките елоеви на угнетените народи на Македонија во борба- 
та за секојдневните потреби, за слобода и рамиоправност“92)

Врз основа на поставената задача за организационо зад- 
врстување на Партијата членовите на ПК набрзо обиколија 
многу места во Македоеија, каде што «имаше МК, партиски 
групи или поединтти, за да воспостават поцврста врска и за 
да ги поерзат со ПК. За полуспешно спроведување на задачите 
поставени од членот на ЦК на КШ, потоа на задачите од Ja- 
нуарската резолуција, како и на задачите од резолуцијата на 
Јл/нското советување, во втората половина од 1939 година во 
Велес беше одржано покраинско партиско советување, на кое, 
покрај членовите на Покраинскиот комитет, присуствуваа 
претставници од градовите: Велес, Куманово, Крушево, Витала,

90) Ј. Броз Тито. Собрани дела. кн. 5, стр. 20. 22, Извештат од 
другарот Валтер за ситуацијата во Југославија, напишан во Москва во 
септември 1939 година.

91) Исто, стр. 22.
92) Ј. Броз. Тито, Собрани дела, кн. 4, стр. 255—256.
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Штап, Орилеп, Гевгелија, делегат од партиската трупа од Ка- 
вадарци и еден делегат од Прешево.93)

Одржуовавьето на коефереец1ИЈата за партиската органи- 
зација, ко ja тогашнебеше цврсто организирано поврзана, прет- 
ставуваше голем успех. На Конференцијата беше анализирана 
положбата во организацијата, беше укажано на сяабоетите во 
дот101гашното работење и беа поетавени новая задачи.

Со одлука на Покраинскиот комитет во есента 1939 година 
беше формиран Окружен комитет со оедиште во «Велес, во сос
тав од три члена, код во овојот дело/круг на работа та опфайа- 
ше градовите: Кавадарци, Гевгелија, Штип и Струмица. Овој 
Комитет функционираше cè до крајот на 1940 година, кога со* 
одлука на партискиот инструктор Светозар Вукмановиќ — 
Темпо беше укинат.94)

ЦК на КПЈ во своите настојувања да й даде помош на 
партиската оргаиизација во Македонија, кон крајот на декем- 
ври 1939 година како· свод инструкотр во Македовија го- испра- 
ти Светозар Вукмановиќ — Темпо, а подоцна и Сретен Жујо- 
вий. Во февруари 1940 година во Скопје беше одржано покра- 
инско партиско советуваьье со партиски активиста од неколку 
градови во Македонија, на кое беа донесани решенија за об- 
новување еа  работата на КП во Македсоида. Во април 1940 
година се формира Покра1Ински комитет на КПЈ за Македонида 
во состав: политички секретар — Методи Шаторов — Шарло, 
оргакизационен секретар — Петар Ивановски, членови: Коде 
Стојановски, Добривое Видик и Орде Николов.95) Благодарение 
на пожртвуваната и несебична денонойна работа, за релативео 
кусо време беа обновени партиските организации во Скопде, 
Велес, Куманово, Прилеп, Битола, Гевгелида, Штип, а беа фор- 
мирани и нови како во Кавадарци, Тетово, Струмица, Круше- 
во, Охрид, Гостивар, т.е. 16 партиски организации.96)

93) Според Страхил Гигов, н. д., во 1939 година имало одожано две 
покраински паотиски советувања: едното на 6 мај 1939 (стр. 144), а вто
рою летото 1939 год. (стр. 146) на кои присуствувале едни те исти лич
ности, додека кај М. Анастасов (сеќавање во ракопис) и ка] Никола 
Бабуиски (спом. материјал во ракопис) се споменува само едно сове- 
тување. со таа разлика што според М. Анастасов, советувањето е одржа
но во мај 1939, a кај Н. Бабунски се вели дека тоа станало во втората 
половина од 1939 година. Со оглед на тоа што Покраинскиот комитет 
е  ф орм ш эан л ето т о  1939 годи н а, го  и м ав м е п р ед в и д  и  о в а  и с к а ж у в а њ е  на  
Никола Бабунски како евентуално можно.

^) AM. Никола Бабунски, материјал во ракопис; Страхил Гигов, 
н. д., стр. 151—152.

95) Светозар Вукмаповиќ — Темно, Револташа која тече. кн. I 
Београд, 1971, стр. 121, 123—125, 129—138; АИНИ, Скопде, мемоарски ма
терит а ли во ракопис од Светозар Вчкмановиќ и Сретен Жујовиќ; Стоа- 
хил Гигов, ид., стр. 148, 151—153; АИНИ, Скопде, Р—ПО Скопје, стр. 227,
искажчвања на Перо Ивановски.

% ) А ПК СКЈ, Записник од Петта земска конференција на КПЈ, 
препис во АИНМ.
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Напаредно со тоа беше обновлена и работала на скоевска- 
та организаций а во Маке д они ja, така што пролетта 1940 годи
на беше формиран и Покраинскиот комитет на CKOJ.97)

Истовремено со тоа, се работеше и на обновувањето на 
организацијата Народна помош, така што во поголем број 
градови при месвите комитета беа формирани и одбори за На-> 
родна помош. Кон средината на 1940 година беше формиран 
и Покраински одбор за Народна помош.98)

Во времето« на обновувањето на консолидацијата на пар- 
тиската организација во Македонија, од редовите на Партијата 
одпаднаа многу стари комуиисти, кои беа 1отоварени со опор- 
тунизам. Исто така, успешна борба беше водена и против лик- 
видатороките тенденции во Партијата (Анте Грубипшќ), кое 
илегалната работа на КПЈ сакаа да ja  заменат со легалната 
Работничка партија. Понатаму, позитивно беше решено и пра- 
шањето со некой од приврзаниците на Петко Милетиќ, така 
што сите тие застанаа на Партијата.99)

Со обновувањето и проширувањето на партиската органи- 
зација во Макадонија беа создадеви услови за одржување по- 
краинска партиска конферанција. Оваа конференција, што се 
одржа на 8 септември 1940 година во Окопје, претставува еден 
од поважните «настани во животот и работата на Партијата во 
Македонија во времето меѓу двете војни. По направениот 
биланс на дотогашната активиост на Партијата во Македони- 
ja од нејзиното О|бновување, конференцијата можеше да кон- 
статира дека „благодарејќи на големата помош и вниманието 
укажано од ЦК на КПЈ, партиската организација на Македо- 
нија стой на здрави нозе и за кратко« време забележа успеси 
како во организационен така и во» политички поглед''.100) На 
конференцијата, која имаше подготвителен карактер за V-та 
земска конференцща на КШ, беше избран нов Покраински 
комитет на КШ за Македонија и делегата за таа конференција.

За сиров1едување на линијата на Партијата, уште во јану- 
ари 1939 година почна да излегува неделниот весник „Наша 
реч“, како легален орган на Партај ата, кој одигра крупна уло- 
га во популаризацијата и во толкувањето на линиј ата на КШ 
и како такво гласило изврши мобилизаторска улога во соби- 
рањето на национално утнетените маси од градот и селото за

97) АИНИ, Скоп je, мемоарски материјал од Добривоје Видиќ, арх. 
бр. 8212.

98) В. „13 Ноември“, Скопје, 1971, бр. 10. Блага Попова, ст. Ак
тивно ста на народната помош пред војната и 1941 година.

") Светозар Вукмановиќ, н. д., стр. 134—135; в. „13 Ноември", Скоп- 
je, 1970, бр. 9, Боге Кузмановски, ст. КПЈ спроти окупацијата на Југосла- 
вија; АИНИ, Скопје, Реконструкција на студентското движење во Скоп- 
je, извршена во декември 1977 година.

10°) Резолуција на Покраинската конференција на КПЈ во Македо- 
нија, нав. сп. „Пролетер“, октобар — новембар — децембар 1940, бр. 9— 
10—11, стр. 742.
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борба против реакционерниот режим и за измена на општес- 
твено-економсккот и политичкиот систем во земјата. По фор- 
мирањето на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија во 
април 1940 година, почнаа да излегуваат и илегалните весници 
„Билтан“ и „Искра“, во кои покрај дирактивните насловни 
статии, се третираа и друга прашања, како аграрното, наци- 
оналното прашање, прашањето за положбата на работничката 
класа, а беа објавувани и вести од разни акции што се водеа во 
Македонија. По редовыото воспоставување врски со ЦК на КПЈ, 
во Македонија редовно пристига „Пролетер“, „Комунист" и 
сите прогласи и материјали што ги објавуваше ЦК на КПЈ. ПК 
на КПЈ за Македонија, исто така, издаваше свои прогласи и дру
ги упатства за работа. Сето тоа овозможи да се подите идеј- 
но-политичкото и теоретското ниво на партиокото и скоевско- 
то членство, што беше услов за поуопешно спроведување на 
задачите од Партијата.

За поголем пробив мету жените во ова време се користе- 
ше младинската секција на женското движење, а подоцна и 
женската набавно-продажна задруга, ко ja послужи како форма 
за собирање на жените и за нивно културно и проеветно по- 
дигање. Партијата, исто така, обрна В1нимание и на пробив от 
во сел ото, за ко ja цел во некой градови се формираа задрулс- 
ни организации, како што беше ортанизацијата Селска само- 
помош, организацијата 30Ј и др.101)

Времето на формирањето на покраинското партиско ра- 
ководство во Македонија и обновувањето и консолидацијата 
на партиската организација се одвиваше во прилично сложени 
услови, со оглед на тоа што на Југославија постојано й се за- 
кануваше опасноста да ja загуби овојата независност. Со за- 
почнувањето на Втората светска војна оваа опасност за југо- 
словенските народи стана уште поголема зашто владеачките 
кругови на реакционерната бурл<оазија настојуваа Југославија 
да ja вовлечат во војна на страната на кој и да било импери- 
јалистички блок. Владата Цветковиќ-Мачек, што се формира 
во август 1939 година врз основа на договорот меѓу српската 
и хрватската буржоазија, според кој Хрватска доби автономија, 
наместо да пристапи кон демократизација на земјата, „за ско
ро време си го откри овоето вистинско лице на заколнат не- 
пријател на работниците и на сите работни луге од градот и 
селото“. Сето тоа уште повеќе ги погоди народните маси што 
се наоѓаа во Аюшне тешка положба како последица на војна- 
та. Договорот Цветковиќ-Мачек -не само што не им ja подобри 
положбата на другите ѕнаирионално угнетени народи туку и ja

101) Дејан Алексиќ, н.д., стр. 243—247, в. „Наша реч“, Скопје, 1940 
бр. 14—15, бр. 16—17, бр. 20; АИНИ, Фонд Главен Генералштаб, к. 26-а, 
17/13; Благо 1*ка Демниева, Делатност напредних жена у Велесу, Четрде
сет година, Бгд. кн. 3, стр. 386—387,
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влоши. Српоката буржоазија, засегната од договор от, га заси- 
ли во овој период овоите денационализаторски метода во Ma- 
кедонија, веројатно за да може полегаю да го реализира на- 
црт-проектот за формирање посебна српска бановина со се- 
диште во Скопје, ио и поради зголеманите ρеваншистички тен
денции /на реакционереите кругови на Буогарија во одаос на 
Македонија, што дојдоа до израз и во истапот на Петар Ду- 
манов во бугарското Народно собрание.102)

Во една таква ситуација, Партијата во Македонија, врз 
основа на даданите насоки од ЦК на КТО, ja поводе во борба 
работничката класа и целнот македонски народ против импе- 
ријалистичката војна, против вовлакувањето на Југославија 
на страната на кој и да било империјалистички блок, за одбра- 
на на независноета на земјата, за влада што ќе се потпира на 
сојузот на работниците и саланите, за леб, мир и слобода, за 
потпирање во надворашната политика на СССР.

Под нејзино раководство во 1939, 1940 и 1941 година Ма- 
кедоеија ja  зафати силен бран на штрајкови и тоа во градо- 
вите: Скопје, Велес, Прилеп, Крушево, Битола, Струмица, Ка- 
вадарци, Кичево, Маврово и во Струшко. Само во Окопје имаше 
17 штрајкачи и тарифни акции. Решавачките акции на работни
чката класа за подобрување на својата положба, жил а® оста 
што ja покажаа во текот на акциите во судирите со полиција- 
та и работодавците, влијаеја врз засилувањето на класната 
свест кај работниците, што придонесе за истиснување на со- 
цијал-демократските еламанти од Урсовите синдиката и нивно- 
то преминување во рацете на комунистите. Едногодишното ис- 
куство во решавачките акции низ кои помина работничката 
класа на Македонија не само што ги отфрли погрешните раз- 
бирања на социјал-демократате за пов)рзаноста на класната со 
националноосло|бодителната борба на македонскиот народ (При
леп) туку таа придонесе работничката класа да се издигне и 
во силан политички фактор, а со самото тоа да стане и хеге- 
мон во националноослободителното движење.103)

Под раководството на Партијата во ова ©реме cè повеќе 
се вршаше и се развиваше народнофронтовокото двцжење. 
Бројни се акциите што ги водеше македонскиот народ против 
фашистичките освојувања, против империјалистичката војна, 
за мир, леб и слобода и за одбрана на независноста на Југо- 
славија. Собирите на Земјоделската партија, што беа одржани 
во јуни 1939 година во повеќе градови во Македонија (во Скоп-

т )  З а  о в а  в и д и  в о  н а в ед ен а т а  стати  j a  н а  С лавка Ф идан ова. У лога- 
та  н а  КПЈ... Годишен зборник, Скопје, 1971, том . 23 стр. 126—127.

1°з) Исто; Дејан Алексиќ, н. д. стр. 165—202; Вера Ацева, Прилеп- 
ска партиска организација у периоду припрема и отпочињања оружане 
борбе, Устанак народа Југославија 1941, књ. 1 1962, стр. 407; АИНИ, Скопје, 
фактографски материјал за прилепската партиска организација, стр. 16.
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je, Велес, Прилеп, Битола и Охрид), му беа посветени на пра- 
шањето за адбрана на замјата, поврзани со внатрешното пре- 
уредување на Јушславија, против владата на Драгиша Цветко- 
виќ, за влада што ќе му гараетира на македонсхиот народ на- 
ционална рамноправност со другите народи на Југославија. 
Овие собири заслужуваат да би-дат одбележаеи не само пора- 
ди нивниот народнофроетовеки характер туку и поради тоа 
што народните етуденти и нагвредната интелегенција, кои за 
прв пат истануваа на еобирите, говореа на овојот мајчин, ма
кедонски јазик.104)

Летото 1939 година, дреку разни форми предавања и с лич
но, во повеќе градови на Македонија беше одбележана 150 го- 
дишнината од Француската револуција. Тие денови низ Маке- 
донија беше растурена и брошурата „150 годишнината од Фран
цуската револуција“, во ко ja беше отпечатан и Манифестот на 
Крушевската република. Есента 1939 година на Филозофскиот 
факултет во Скопје беше одржан протестен митинг во врска со 
KpBiOnpолевањата што настанаа за време на 14 декемвриските 
демонстрации во Белград. Од овој митинг беше испратено про-̂  
тестно писмо до Мачек од кој се бараше или да ги сопре крво- 
пролевањата на режимот или да поднесе оставка.105)

Национално-угнетените маси од Македонија, под раковод- 
ството на Партијата, стали ja и во отворен судир со велико- 
орпскиот хегемонистички режим, манифестирајќи ja притоа сво- 
јата нацинална посебност, истапувајќи против националното 
угнетување и слично. Бележит успех во таа смисла беше пости- 
пнат со акцијата на народот од Велес во јануари 1940 година. 
Тогазн беше организирае бојкот на -проюлавата по повод 100-го- 
дишнината од подигањето на православната црква, ко ja режи
мот сакаше да ja искористи за великоерпски цели. По тој по
вод во Велес беше масовно растуран проглас под наслов „Браќа 
велешани“, со кој се повикуваше народот да ja бојкотира про- 
славата. За успешно организирање на оваа аскција беше фор- 
миран и посебен одбор, така што целата акција имаше народ- 
нофронтовски и националноослободителен характер. Во таа 
смисла и во средните училишта се водеше остра борба против 
фашистичката љотиќевека организација што беше на велико
ерпски позиции, како и против членовите и приврзаниците на 
Српскиот културен клуб, формиран во Скопје -во 1940 година.

104) АВИК, фонд на III армиска облает К. 7, 713 4 јули 1939 година, 
микро<Ъилмувано AM.

105) Дејан Алексиќ, н. д., стр. 53—60; АЈ, фонд MC Одделение за 
заштита на државата, Извештај од 1939 година; Милица Дамјановиќ, 
Напредни покрет студената Београдског универзитета, књ. II, Бгд. 1974. 
стр. 353; АВИИ, фонд на III армиска облает, К. 7, 42/3, Извештај на II 
Скопска цандармериска чета до Командантот на Вардарскиот цандаоме- 
риски полк од 6. XII. 1939 АВИИ, Главен генералштаб, к. 6, 43/2; АВИИ, 
фонд на III армиска облает, к. 7, 44/3.
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Како израз на тоа, во знак на протест, во Женската гимназија 
беа испишани паролите: „Да живее слободна Македонца“, 
„Долу војната“, „Бараме сојуз со СССР“. Веднаш потоа од шко- 
лата беа исклучени 12 ученички, од кои 4 без право на ната- 
мошно школувате. Форма на протест има и одговорот на поз- 
натиот поет Коста Рацин на статијата на Никола Вулиќ што 
беше објавена во весникот „Правда“ под наслов „Дали постои 
Македонија“. Врв ina манифеетаццата на македоноката нацио- 
нална шест и  на разраснатото националнооелободително дви
ж ете  беа илинденските демонстрации од 2 август 1940 година, 
одржани во Прилеп и Охрид, како и одржаните собири тој 
ден во Скопје, Битола и Велес, што поради мерките на режи- 
мот не можеа да прераснат во демонстрации.

V-та земска конференций а, која по своего значете и до- 
неоените одлуки га надмина рамките ;на партиска конферен- 
ц ц а , пред П артцата и комунистите во Македонца ja истакна 
потребата од еоединувате на опте национално угнетани маси 
во Македонца во националнооелободително движете и анти- 
фашистички Народен фронт.

Националноослободителното револуционерно движете и 
антифашистичкиот Народен фронт што во Македонија се градеа 
преку поврзувате на работничката класа со национално угне- 
тените маси од градот и селото, ;свој врв достишаа на 27 март 
1941 година на големите демонстрации во Скопје, организира- 
ни од Партијата по повод потпишуватето на пактот со Гер
манца.

Преку овне акции од економски и политички карактер, 
Комунистичката партија во Македонија, иако малубројна, успеа 
да се афирмира како политички фактор, како единствена оп- 
штествено-политичка сила, која можеше да се справи со кон- 
трареволуционервите сипи, кои по прашатето за вооружено 
востание имаа спротивен став од КПЈ, и да застане на чело на 
борбата на македонскиот народ за иегова национална и со- 
ццална слобода.
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