
ХРОНПЛОГИЈА

Надежда ЦВЕТКОВСКА 
Ристо КИРЈАЗОВСКИ

ХРОНОЛОГИЈА НА НАСТАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1941 ГОДИНА

1. 13 декември 1940
Хитлер со наредба бр. 2 
бара да биде изготвена во- 
ената операција против Гр- 
ција позната под името 
„План марита".

(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940—1945, s. 7) 
(Ha оружје! Ha оружје! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 7).

2. 5 јануари 1941
Грчкото министерство на 
војната издаде наредба со 
ко ja влашкото население во 
Егејска Македониja и Грди- 
ја на кое се фрли сомнение 
дека соработува со Ита- 
лијанците, се стави под спе- 
цијална контрола и следење. 
(AM, Фонд „Андреас Џимас", 
фот. 11297).

3. 6 јануари 1941
Беше извршена реорганиза- 
ција на Месниот комитет на 
КПЈ за Скоп je. За секретар 
беше избран Коде Стојанов- 
ски — Металец, наместо 
Јордан Николов-Орце, кој

се наоѓаше во затвор. За 
нов член беше кооптиран 
Боге Кузмановски. Во овој 
состав МК остана cè до 
крајот на август 1941 год. 
(Лэубен Апостолски, Коде 
Стојановски-Металец, Скоп je, 
1973, с. 41, 42).

4. 6 јануари 1941
Од затвор е ослободен Нико
ла Парапунов, кој беше 
осуден во 1933 год. како 
секретар на Обласниот ко
митет на БРП. Во Горна 
Џумаја му беше приреден 
свечен дочек од страна на 
неговите другари. (М. Юру- 
ков, Никола, Парапунов, Со
фия, 1968, с. 41).

5. 6 февруари 1941
Иван Козарев (од с. Добри- 
ниште, Разлошко), по ба- 
рање на Околискиот коми
тет на БКП во Разлог, зами- 
нува од с. Добринишге за 
Неврокоп за да пренесе иле- 
гална литература. Mery се- 
лата Обидим и Кремен е 
откриен од полицијата. При 
обидот да биде фатен, Коза
рев успева да избега и пре- 
минува во илегалност.

283



(„Пиринско дело", Благоев- 
град, 30. I ll  1963, XIX, бр. 
41, с. 3).

6. 26 март 1941
Под раководството на пар- 
тиската организација во 
Скопје ce организираа ма- 
совни протестни демонстра
ции против потпишувањето 
на Тројниот пакт. Во овие 
демонстрации зедоа учество 
околу 12 до 15 илјади нап- 
редни граѓани.
(Скопје во НОВ 1941, Скоп- 
je, 1973, с. 211).

7. 27 март 1941
Демонстрациите против пот- 
пишувањето на Тројниот 
пакт продолжила уште по- 
масовно. Во многубројните 
судири со полицијата беа 
повредени голем број шли- 
цајци и демонстранты, а по- 
веќе од 100 демонстранта 
беа затворены.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 211)

8. 6 април 1941
По нападот на Југославија 
од страна на Германија и 
Италија беше извршено бом- 
бардирање на Скопје.
(Д-р Владо А. Ивановски, 
Ослободителната војна во За- 
падна Македонија 1941—1944, 
Скопје, 1973 с. 15).

9. 6 април 1941 
Германската војска, спрове- 
дувајќи го планот „Марита"*, 
ja нападна Грција.
(Г. Кирјакадис, Граѓанската 
војна во Грција 1946—1949, 
с. 14).

1Ô. 7 април 1941
Единиците на Деветтата гер- 
манска оклопна дивизија го 
зазедоа бкопје.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 211).

11. 7 април 1941
Велес е окупиран од герман- 
ските војски.
(Велес и Велешко во НОВ 
1941, Титов Велес, 1973, с. 83).

12. 7 април 1941
Одржан е состанок на Мес- 
ниот комитет на КПЈ за 
Прилеп. На состанокот, по 
извршената анализа на ново- 
настанатата плоитичка ситуа- 
ција, се донесе одлука да 
се бојкотира окупаторската 
власт, а беа формирани Коми- 
сија за собирање на оружје 
и Комисија за прифаќање на 
југословенските војници за да 
не паднат во заробеништво 
на Германците.
(Д-р Владо Ивановски, Ап- 
рилските состаноци и совету- 
вања на Месните комитета 
на КПЈ во Вардарска Маке
донка 1941, ГИНИ, Скопје, 
1975, XIX, бр. 3, с. 15).

13. 8 април 1941
МК КПЈ за Куманово, пред 
да навлезат во градот гер- 
манските сили, издава ди
ректива за уништување на 
полициските архиви за да 
не паднат во рацете на оку- 
паторот, а исто така и за 
собирање на оружјето.
(Д-р Владо Ивановски, Ап- 
рилските состаноци и совету- 
вања на Месните комитета
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на КШ во Вардарска Маке
донка 1941, ГИНИ, Скопје, 
1975, XIX, бр. 3, с. 20).

14. 8 април 1941
Партиската организација на 
Прилеп ги ослободи политич- 
ките затворениди од затво- 
рот, меѓу кои еден член на 
Покраинскиот комитет на Ма
кедонка и некой членови на 
Месните комитета во При
леп, Велес и Гевгелија. 
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скопје, 1976, с. 77).

15. 8 април 1941
Германските трупи навлегу- 
ваат во Прилеп.
(Д-р Владо А. Ивановски. 
Ослободителната војна во За- 
падна Македонија 1941—1944, 
Скопје, 1973, с. 17).

16. 9 април 1941
Во Прилеп Месниот комитет 
на КПЈ за Прилеп одржа 
партиско советување со сек
ретарите на партиските ќе- 
лии. На советувањето се из- 
несени ставовите и оценките 
во врска со одлуката на Мес
ниот комитет од 7 април и 
мстите едногласно беа прифа- 
тени.
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скопје, 1976, с. 29, 30).

17. 9 април 1941
Битола е окупирана од гер
манските единици.
(Битола и Битолоко во НОВ 
1941 и 1942, Битола 1978, с. 22).

18. 10 април .1941
Одржано е партиско совету- 
вање на Месниот комитет на

КПЈ за Тетово на кое при- 
суствуваа членови на КПЈ, 
кандидаты за членови на КПЈ 
и членови на СКОЈ, на број 
преку 20. На советувањето 
се поставени повеќе задачи. 
(Д-р Владо Ивановски, Ап- 
рилските состаноци и совету- 
вања на Меските комитета 
на КТО во Вардарска Маке- 
донија 1941, ГИНИ, Скопје, 
1975, XIX, бр, 3, с. 18).

19. 10 април 1941
Градот Костур и околијата 
беа окупирани од Германците. 
(Алеко Ивановски-Ацо, Кос- 
турско во НОВ, спомени).

20. 11 април 1941
Месниот комитет на КПЈ за 
Куманово одржа состанок на 
кој приеуствуваат само ч\е 
новите на Месниот комитет. 
На состанокот е направена 
анализа за новонастанатата 
ситуација по окупацијата. 
Притоа, се донесени насоки 
за натамошната активност, 
во прв ред на членовите на 
КП, а исто така и конкрет- 
ни заклучоци.
Д-р Владо Ивановски, Ап- 
рилските состаноци и сове- 
тувања на Месните комитети 
на КПЈ во Вардарска Маке- 
донија 1941, ГИНИ, Скопје, 
1975, XIX, бр. 3, с. 19, 20).

21. И април 1941
Месниот комитет на КПЈ за 
Битола одрж а состанок на 
којшто е утврдено дека се 
прекинати сите врски со ПК 
на КПЈ за Македонија и е
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анализирана состојбата по 
фашистичката окупадија. Од- 
лучено е да ce обноват врс- 
ките со ПК на КПЈ и со 
другите градови, а посебно 
со Прилеп, да се пристапи 
кон собирањето оружје и кон 
омасовувањето на Партијата 
и СКОЈ.
(Битола и Битолско во НОВ 
1941 и 1942, Битола, 1978, 
с. 30, 31).

22. 12 април 1941
Германските војски го окупи- 
раа градот Воден.
(Вангел Ајановски-Оче, Еегеј- 
ски бури, с. 80).

23. 13 април 1941
Во Скопје беше формиран 
Централен акционен бугарски 
комитет составен од трупа 
бивши македонски политички 
емигранти, кои пристигнаа за- 
едно со германските војски 
на чело со адвокатот Стефан 
Стефанов и група месни лица 
пробугарски ориентирани. 
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 298).

24. 13 април 1941
Германскиот окупатор го оку- 
пира Кичево.
(Д-р Владо А. Ивановски, 
Ослободителната војна во За- 
падна Македонија 1941—1944, 
Скопје, 1973, с. 18).

25. 15 април 1941
Месниот комитет на КПЈ во 
Велес одржа состанок на кој 
е дискутирано за мерките 
што треба да ги презема 
партиската организација во

новонастанатата ситуациј а,
како и да заземе став по 
одредени политички праша- 
н>а што се појавуваа и беа 
актуелни во моментот.
(Велес и Велешко во НОВ 
1941, Т. Велес, 1973, с. 84).

26. Април средина 1941 
Никола Калапчиев организира 
rpiyna составена од ремсисти 
за собирање на оружје и 
муниција од зоната на ли
ни] ата „Метаксас“.
(История на антифашистката 
борба во Бьлгария 1939/43, 
кн. I).

27. 18 април 1941
Со одобрување на Хитлеро- 
вата Врховна команда, едини- 
ците на Петтата бугарска ар- 
ми ja со Шестата и Седмата 
пешадиска дивизија ja поч- 
наа воената окупација на Ма- 
кедонија.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 295).

28. 22 април 1941
Петтата бугарска армија ja 
заврши реокупацијата на 
Скоп je и другите делови на 
Македонија (без западниот 
дел: Тетово, Гостивар, Киче
во, Дебар и Струга). Тогаш 
истовремено беше воспоставе- 
на бугарска окупаторска 
власт, создаден jane полициски 
апарат и добро организирана 
пропаганда.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 48).

29. 26 април 1941 
Бугарскиот областей дирек
тор на скопската облает Ан-
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мисии кои ќе помогнат да 
се интензивира работата во 
одделни области. Ha крајот 
со тајно гласање беше избран 
нов Местен комитет од 5 
члена.
(Филимена Михајлова, Мај- 
ската конференција на пар- 
тиската организација во Ку- 
маново 1941, ГИНН, Скопје, 
1976, XX, бр. 1, с. 14, 15, 16).

43. 24 мај 1941
Почна да излегува бугарски- 
от фашистички весник „Цело- 
купна Бьлгария“. Излегуваше 
cè до 9. IX 1944 год.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 305).

44. 25 мај 1941
Одржана е околиска конфе
ренции а на БРП за Свети- 
врачка околија. На конфе- 
ренцијата, на ко ja присуству- 
ваше Гроздан Николов, е раз- 
гледана меѓународната ситу- 
ација и е донесено решение 
Партијата да ги зацврсти све
йте редови и да се подготви 
за борба во случај да биде 
нападнат Советскиот Сојуз. 
(Хронологиja на НОВ во пи- 
ринскиот дел на Македонија 
1941—1944, Скопје, 1973, с. 5).

45. Maj втора половина 1941
На првиот состанок што се 
одржа во Скопје, Лазар Ко- 
лишевски се судри со тогаш- 
ниот секретар на Партискиот 
комитет Методы Шаторов — 
Шарло по прашањето за при- 
клучувањето на Партиската 
организација на Македонија 
кон ЦК на БРП (к), за не-

растурањето на Првомајскиот 
проглас на КПЈ во Македо- 
нијаи сл. и бараше да се 
одржи состанок на Партис
киот комитет за разгледување 
на овие прашања.
(Основањето и развојот на 
Комунистичката Партија на 
Македонија, кн. И, Скопје 
1980, с. 839).

46. Maj втора половина 1941
Во Скопје пристигнува Лазар 
Колишевски кој беше испра- 
тен од ЦК на КПЈ за да 
помогне во зајакнувањето на 
партиската организација во 
Македонија. По неговото при- 
стигнување станува член на 
ПК КПЈ за Македонија. 
(Основањето и развојот на 
Комунистичката Партија на 
Македонија, кн. II, Скопје, 
1980, с. 839).

47. Maj 1941
Kaj Разлог е одржан соста
нок на Околискиот комитет 
во присуство на Никола Па- 
рапунов, Крсто Стојчев и дру 
ги на кој членот на Облас- 
ниот комитет Стојне Лисиј- 
ски ги информира за дирек- 
тивите упатени до партиски- 
те организации.
(М. Юруков, Никола Царапу
нов, София, 1968, с. 42).

48. Туни почеток 1941
Во Кајларско беше одржан 
состанок на кој учествуваа 
повеќе функционеры и акти
висты на КПГ од западна 
Егејска Македонија. На сос- 
танокот, покрај другото, беше 
одлучено да се создадат две

19 Историја
289



окружни партиски организа
ции во Западна Македонија 
и тоа: Кожанската окружиа 
организација во ко ja влегоа 
парткските организации на 
окоАиите: Воио, Гребена, Кај- 
лари и Кожани и окружната 
партиска организација за Ле- 
риискиот округ во ко ja влегоа 
Костурската и Леринската 
партиска организација.
(AM, Збирка „Грција во отпо
рот 1940—1945“, Мемоари, 1C. 
2, АЕ: 128).

49. Јуни почеток 1941
Од прогонетите од окупато- 
рот македонски комунисти 
Теохар Буричков, Мичо Шиш
ков, Зико Ыиколовски, Вай
геле Танков и Анастас Поп- 
Лексов од с. Жупаништа е 
формирана првата партизан- 
ска груда во Костурско.
(Наум Пејов, Прилози за од- 
иосот на раководителите на 
КПГ по македонското наци- 
онално прашање, Скоп je, 1953, 
с. 13).

50. Јуни почеток 1941
Одржан е заеднички состанок 
на Мескиот комитет и Покра- 
иискиот комитет. На состано- 
кот беше формирана воена 
комисија, а беа доыесени и 
значај ни ставови по однос на 
натамошното организирање 
на организацијата за разви- 
вање на политичката актив- 
ноет во селата и нивното 
претворање ео бази од кои 
ќе се црпат човечки и мате
ри ј алии резерви.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 160).

51. 5 јуни 1941
Во скопје е извршена првата 
диверзантска акција. При тоа 
непосредно до воениот аеро- 
дром, беше запален еден гер
мански транспортен авион 
JY-52. Акцијата беше изврше
на од една диверзантска тру
па составена од скоевци. 
(Скопје во НОВ 1941, Скоп je, 
1973, с. 193).

52. 5 јуни 1941 
Квислиншкото грчко одделе- 
ние за безбедност за Егејска 
Македонија, со седиште во 
Солун, им нареди на грчките 
органи за безбедност да пре- 
земат сторги и остри мерки 
против секаква манифестах!,и- 
ја против окупаторот, употре- 
бувајќи го за тоа и оружјето. 
(AM, Збирка „Грција во отпо
рот 1940—1945“, АЕ: 1430).

53. 7 јуни 1941
Месниот комитет на Скоп je 
формира прваќелија на инте- 
лектуалци во состав : секре- 
тар Страшо Пинџур, членови 
Аушан Поповиќ, Басил Антев- 
ски-Арен, Ханс Ем и Брани- 
слав Шикиќ.
(Скоп je во НОВ 1941, Скоп je, 
1973, с. 222).

54. 12 јуни 1941
Со воспоставувањето на бу- 
гарската административно-по» 
лициска власт во скопската 
облает, со наредба на облас- 
нкот директор Андон Коза- 
ров беше распуштен Централ- 
ниот акционен бугарски ко
митет.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 298).

290



55. Јуни средина 1941
Во скопскиот парк се одржа 
заеднички состанок на Покра- 
инскиот комитет и Месниот 
комитет за Скопје. Состано- 
кот се одржа по иницца- 
тивата на Лазар Колишев- 
ски. На состанокот беше раз- 
гледана новата ситуацца во 
Партијата. Лазар Колишевски 
остро го осуди приклучува- 
њето на партиската органи- 
зација на Македонца кон Бу- 
гарската партија, ja крити- 
куваше неактивноста на пар
тиската организацца, неспро- 
ведувавьето на подготовките 
за вооружената борба и сл. 
На состанокот не беа донесе- 
ни никакви заклучоци.
(Скопје во НОВ 1941, Скоце, 
1973, с. 413).

56. 21 јуни 1941
Лазар Колишевски заминува 
за Белград за да го информи- 
ра ЦК на КПЈ за состојбата 
на партиската организацца 
во Македонца.
(Основањето и развојот на 
Комунистичката Партија на 
Македонија, кн. II, Скоце, 
1980, с. 840).

57. 22 јуни 1941
Месниот комитет на КШ за 
Прилеп одржа состанок во 
врска со нападот на Герма
н ц а  на СССР и даде оценка 
на политичката ситуација и 
задачи на партиската орга- 
низација во врска со тоа.
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скоп je, 1976, с. 35).

58. 22 јуни 1941
Во месноста Козле, скопско 
МК на КШ за Скопје одржа 
партиско советување на кое 
присуствуваа членовите на 
МК, сите секретари на пар- 
тиските ќелии и одделни чле- 
нови на КПЈ. Откако е из- 
вршена анализа за новонаста- 
натата ситуација во врска со 
нападот на Германија врз 
СССР, заземен е ставот дека 
треба веднаш да се започне со 
подготовките за вооружена 
борба против окупаторот. Ис
то така се заклучи оваа 
одлука да се пренесе во сите 
партиски и скоевски органи
зации.
(Скопје во НОВ 1941, Скоце, 
1973, с. 406).

59. 22 јуни 1941
Во месноста Арменор (во ко- 
либата на Качелови), 2,5 км 
надвор од градчето Хрупиш- 
та, одржан е актив на 55—60 
комунисти од Костурско, пре- 
тежно Македонци. Активот го 
отвори и го раководеше ста- 
риот активист на КПГ Ристо 
Галабов кој изврши анализа 
на внатрешната и надвореш- 
ната ситуација. Активот, по- 
крај другото, реши да се 
обноват старите и да се фор- 
мираат нови партиски орга
низации и организации на 
ОКНЕ (организација на кому
нистичката организација на 
младите). Овој актив е прва 
најмасовна манифестација во 
Костурско по окупацијата на 
земјата.
(AM, Збирка: „Егејска Маке
донца во НОБ 1941—1945", 
АЕ: 3/1).
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60. 22 јуни 1941
Со нападот на хитлеровска 
Германиja на СССР Македон- 
ското биро на КПГ одржа 
состанок на кој ja анализи- 
рише новосоздадената ситу- 
ација. Преовлада мислењето 
дека Германија многу бргу 
ќе биде победена и војната 
ќе заврши и беше ирифатена 
линијата за активирагье на 
сите сили за започнување на 
вооружената борба, беше 
формиран револуционерен ко
митет и др.
(ΣΤ АРМА.ТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945 ?È ?9
(Ha оружје! На оружје! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 7 9 ) .

61. 22 јуни 1941
Јикола Парапунов од Јако- 
руда заминува за Разлог. При
тон, одржува состанок со чле- 
новите на организацијата на 
БРП во Разлог во врска со 
германскиот напад на СССР. 
(М. Юруков, Никола Парапу
нов, София, 1968, с. 42).

62. 22 јуни 1941
Обласииот комитет на БРП 
во Горна Џумаја во состав; 
Гроздан Николов, секретар и 
членовите Никола Калапчиев 
и Стој не Аисијски, одржува 
состанок по случај нападот 
на СССР. На состанокот беше 
решено cè до добивањето на 
инструкции од ЦК, Комите- 
тот да биде во готовност. 
(Хронологиja на НОБ во пк* 
ринскиот дел на Македонија 
(1941—1944), Скоп je, 1973, с. 6).

63. 23 јуни 1941
Месниот комитет на КПЈ за 
Прилеп одржа советување со 
сите секретари на партиски- 
те ќелии и некой членови 
на КПЈ. На советувањето е 
потврден ставот на МК од 
претходниот ден и се доне- 
се одлука да се забрзаат под- 
готовките за вооружена бор
ба против окупаторот.
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скоп je, 1975, с. 36).

64. 24 јули 1941
ЦК на БРП одржа состанок 
и донесе директива членовите 
на окружните и околиските 
комитета на БРП и члено
вите што и биле познати на 
полицијата како комунисти 
да минат во илегалност, а 
исто така да се пристани 
кон подготовките за воору
жена борба.
(Никифор Горненски, Вьору- 
жената борба 1941—1944, Со
фия, 1971, с. 62).

65. 24 јуни 1941
Секретарот на Месниот коми
тет на КПЈ за Прилеп го 
извести во Скоп je секретарот 
на ПК на КПЈ за Маке- 
донија Методи Шаторов — 
Шарло за ставовите на при- 
лепската партиска организа- 
ција и за преземените мерки 
во поглед на подготовките 
за вооружената борба. Меѓу- 
тоа, Методи Шаторов — Шар
ло не се согласи со ставо
вите на МК во Прилеп и го 
критикуваше истиот. Но при-
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лепската партиска орѓаниза- 
цкја остана на своите ставо- 
ви и одлуки.
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скопје, 1976, с. 36, 37).

66. 25 јуни 1941
Стапија во еднодневен штрајк 
30 печатарски работницы шго 
работеа на весникот „Цело- 
купна Бугарија“. Работниците 
бараа зголемување на плати- # 
те и ограничување на рабог- 
ното време. Штрајкот заврши 
успешно. Toj имаше и поли
ти к и  карактер, бидејќи беше 
еден вид форма за давање 
отпор против окупаторот. Со 
штрајкот раководеше партис- 
ката ќелија на печатарските 
раобтници.
(Основањето и развојот на 
Комунистичкатa Партија на 
Македонија, кн. II, Скопје, 
1980, с. 627).

67. 25 јуни 1941
Во Воден одржана е град- 
ска партиска конференција 
со присуство на 60 комунис- 
ти, во мнозинството Македон
ии, на ко ja беше избран 
Градски комитет на КПГ за 
град Воден.
(Вангел Ајановски-Оче, Егеј- 
ски бури).

68. 26 јуни 1941
Никола Парапунов, Костадин 
Катранџиев и Иван Козарев 
создаваат илегална трупа во 
Разлошко.
(Никифор Горненски, Вьору- 
жената борба 1941—1944, Со
фия, 1971, с. 62).

69. 27 јуни 1941
Иван Козарев кај с. Добри- 
ниште, во поднож јето на 
Пирин Планина, наидува на 
заседа од десетина полицајци. 
Во борбата што се развива 
тој тешко ранува двајца по- 
лицајци, а другите се разбе- 
гале. Toa е прв случај од 
периодот на вооружената 
борба на престрелка меѓу иле- 
галец и полицијата. Потса 
Козарев се повлекува на Пи
рин Планина и станува први* 
от партизан на територијата 
на Пиринска Македонија и 
Бу гари ja.
(История на антифашист- 
ката борба в Еьлгария 1939/ 
1943, кн. I, с. 211).

70. 27 јуни 1941
Обласниот комитет на БРП 
одржа состанок во Горна Ду
ма ja. На состанокот беше 
разгледана положбата на чле- 
новите на Партијата кои и 
беа познати на полицијата. 
Во врска со решението на 
ЦК на БРП од 24 јуни беше 
одлучено најистакнатите ко- 
мунисти веднаш да минат во 
илегалност.
(Хронологиja на НОБ во Пи- 
ринскиот дел на Македонија 
(1941—1944), Скопје, 1973, с. 7).

71. 28 јуни 1941
При ПК на КПЈ за Македо
н к а  беше формирана Воена 
комисија во состав: Методы ja 
Шаторов-Шарло, Бранислав 
Ш ишиќ, Коде Стој аыовски-Ме- 
талец и Љубомир Лековиќ. 
Таа истовремено вршеше уло-
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га и на Местен воен штаб 
за Скопје.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 406).

72. 28 јуни 1941
Од логорот Акронавплија беа 
ослободени 27 повисоки кад
ри на КПГ, претежно Ма
кедонцы, меѓу нив Лазо 
Трповски, Андреа Чипов, Ан
дреас Џимас, Лазо Димовски 
— Ошенски и др. Веднаш по 
ослободувањето започнаа со 
работа за обнова на партис- 
ките организации и за кон
солидации ата на редовите на 
КПГ. Благодарение на таква- 
та дејност беа создадени ус* 
лови на 1 јули 1941 год. да 
се одржи Пленум на ЦК на 
КПГ на кој за секретар беше 
избран Македонецот Андреа 
Чипов.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945, s. 74)
(Ha оружје! На оружје! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 74).

73. 29 јуни 1941
Во месноста Трстеник меѓу 
селата Белица и Бања беше 
одржано околиско партиско 
советување за Разлошко на 
кое беше разгледано праша- 
њето за подготовките за во
оружена борба — вооружу- 
вање и политичко разобли- 
чуваьье на бугарската влада 
како сојузник на Германија. 
Беше избрано и ново око
лиско раководство на БРП. 
(„Пиирнско дело“, Благоев- 
град, 24. II 1969, XXV, бр. 
72, с. 1, 5).

74. Јуни крај 1941
Во Велес на инициатива на 
трупа членови на КШ (без 
Месниот комитет) е одржана 
партиска конференции а, на ко- 
ja се реши партиската орга
низации да преземе мерки 
за започнување на диверзант- 
ски, саботажни и други ак
ции против фашистичкиот 
окупатор. Избрано е привре- 
мено партиско раководство 
од тројца членови, кое ќе 
раководи со партиската рабо
та и со акциите.
Велес и Велешко во НОВ 
1941, Т. Велес, 1973, с. 83).

75. Јуни 1941 *
Комунистите (претежно Маке
донцы) ги обнови ja партиски- 
те организации и формираа 
нови; создадоа борбени дру- 
жини во градот Костур, Хру- 
пишта, во селата Д'мбени, 
Жупаништа, Добролишта, Че- 
тирок, Драничово, Желин, 
Нестрам и други села. 
(„Ааики фони“ „Народен 
глас“, орган на македонского 
биро на КПГ од 24. IV 1946 г.)

76. Јули почеток 1941
Во Прилеп минуваат во иле- 
галност првите комунисти. 
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скопје, 1976, с. 39).

77. Јули почеток 1941
Воената комисија при По- 
краинскиот комитет пристани 
кон организирање на воору- 
жени диверзантски групи во 
Скопје.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 

1973, с. 194).
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78. 2 јули 1941
Васил Демиревски и Асен 
Орански преминуваат во иле- 
галност.
(История на антифашист- 
ката борба в Бьлгария 1939/ 
1943, кн ï, с. 211).

79. 2 јули 1941
Во село Д’мбени, Костурско, 
во месноста Кљунзова Воде- 
нида Лазо Трповски, инструк
тор на Македонското биро 
на КПГ, одржа состанок со 
партиската организадија од 
наведеното село на кој е из- 
несена воено-политичката си
ту аци ja и зададите на кому- 
нистите во борбата против 
окупаторот.
(„Нова Македонија" од 21 
јули 1971 г.).

80. 14 јули 1941
На планината Кердилија, Ниг- 
ритско, се појави партизан- 
ската единица наречена „Оди
сеас Андруцос" на чело со 
Атанасисос Гвенио (Аасанис).
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945, s. 80)
(Ha оружје! На оружје! Хро
ника на нациоыалниот отпор 
1940—1945, с. 80).

81. 26 јули 1941
Во месноста Свети Архангел 
меѓу Банско, Добриниште и 
Бања (Разлошко) беше одр· 
жан состанок на кој од иле- 
галната трупа во Разлошко 
беше формирана првата Раз-

лошка Партизанска чета во 
пиринскиот дел на Македо
нка.
(История на Бьлгарската ко- 

■ муиистичка партия, София, 
1969, с. 449, 450).

82. 28 јули 1941
Трупа од 30 комуиисти (пре- 
тежно Македонци) од град- 
чето Хрупишта в о ору жени из- 
легоа во месноста Курци во 
близина на с. Слимница 
Костурско со цел да се ор- 
ганизираат во партизански 
одред. По неколку деиа прес
то], Околискиот комитет на 
КПГ за Костурско нареди 
групата да се врати во гра- 
дот и да ja продолжи поли- 
тичката илегална борба. 
(Спомени на Алеко Иванов
ски-Ацо (Спомените се чуваат 
во ИИИ).

83. Јули крај 1941
Никола Парапуыов доаѓа за 
секретар на Обласниот коми
тет на БКП, на местото на 
заболеииот Гроздан Николов, 
со задача да продолжи со 
подготовките за вооружена 
борба.
(Историја на македонскиот 
народ, кн. 3, Скоп je, 1969, 
с. 312).

84. Во Горноџумајско беше фор
мирана Горноџумајска Парти
занска чета. Заедно со воени- 
те групи од округот, таз 
набавувала оружје и воени 
резерви, главно, од напуште- 
ните утврдувања на линијата 
„Метаксас“
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(Никифор Горненски, Въору- 
жената борба 1941—1944. Со
фия, 1971 с. 63).

85. Јули 1941
Во западна Егејска Македо- 
нија е основана квислиншка- 
та воено-политичка организа
ций „Аегеона на Власите" 
на чело со Алкивијадис Дја- 
мандис. Припадниците на Ле- 
геоната или „Принципатот на 
Власите" беа наречени „по- 
томци на Петтата легендар
на римска легеона“. Во поче- 
токот на 1943 год. воените 
формации на таа организаци- 
ја беа ликвидирани од ЕЛАС. 
(AM, Фонд: „Андреас Цимас", 
фот. 11297).

86. Јули 1941
Околискиот комитет на КПГ 
за Леринско го издаде првиот 
весник за време на окупа- 
цијата „Агонас“ (Борба).
(AM, Збирка : Грција во от
порот 1940—1945, Мемоари, 
кут. 2, АЕ: 128).

87. Август почеток 1941
Изведена е првата диверзант- 
ска акција во рудникот за 
хром во Радуша, од каде 
е земена поголема количика 
експлозивен материј ал. 
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 125).

88. 2 август 1941
Во Скопје доаѓаат Лазар Ко- 
лишевски и повереникот на 
ЦК на КШ Драган Павловаќ 
— Шиља за да ja средат 
состојбата во партиската ор- 
ганизација во Македонија.

(Основањетѓо й развојот цй  
Комунистичката Партија на 
Македонија, кн. II, Скопје, 
1980, с. 481).

89. 2 август 1941
Во Скоп je се извршени под
готовки за демонстрација, ка- 
ко противмера на подготов- 
ките што ги вршеше оку- 
паторот за 2 август — Илит- 
ден. Иако изведувањето на 
тие демонстрации, според 
предвидувања, не успеа на- 
полно, сепак тоа зборува за 
нивното значење и за успе- 
хот на Партијата.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 134).

90. 17 август 1941
Во Скопје се одржа Покра- 
инско партиско советување. 
Како претставник на ЦК на 
БРП (к) присуствуваше Петар 
Богданов, додека на претстав- 
никот на ЦК на КШ Дра
ган Павловиќ му беше оне- 
возможено да присуствува. 
Советувањето го свика Мето- 
ди Шаторов-Шарло по до- 
несената одлука на ЦК на 
КШ за неговото исклучување 
од КШ и за суспендирањето 
на Покраинскиот комитет. На 
советувањето беа разгледани 
повеќе прашања за кои рефе- 
рираше Методи Шатор!ОВ — 
Шарло.
(Основањето и развојот на 
Комунистичката Партија на 
Македонија, кн. II, Скопје, 
1980, с. 483).
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91. 2Ô август 1941
Водеыската партиска органи
заций исфрли партизански 
одред од 30 борци, претежно 
младинци. По 40 дена со од- 
лука на Окружниот комитет 
на КПГ одредот беше рас- 
формиран.
(Вангел Ајановски-Оче, Егеј- 
ски бури, с. 108).

92. 20 август 1941
Во Драмско е формирана 
првата Партизанска трупа од 
17 борци, која од септември 
1941 год. прерасна во одред 
од 157 борци. Одредот зеде 
учество во Драмското воста- 
ние и како резултат на пора- 
зот на истото, одредот беше 
расформиран.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945, s. 83)
(Ha оружје! На оружје! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 83).

93. 22 август 1941
Формиран е Првиот скопски 
партизански одред. Раковод- 
ството на одредот го сочину- 
ваа: командантот — Чедомир 
Миленковиќ и политичкиот 
комесар — Дамјан Крапчев. 
(Д-р Миле Тодоровски, Пар- 
тизанските одреди во Маке- 
донија во 1941 г. и нивните 
дејствија, ГИНИ, Скопје 1976, 
XX, бр. 3, с. 36).

94. 26 август 1941
Германците и квислиншките 
баталјони за безбедност во 
с. Пејгиново, Кукушко за од- 
мазда убија И невини луѓе.

(„Ааики фони“, одган на 
Македонского биро на КПГ 
од 28. VII 1946 г.).

95. Август 1941
Во месноста Монастириште 
кај селото Добролишта, Ксс- 
турско во текот на одржу- 
вањето на состанок, од грч- 
ката квислиншка жандарме· 
рија, беа фатени активистите 
на КПГ: Зисо Дељовеки, Киро 
Поп Василев, Димитар Кали- 
манов и Зисо Алексовски. Фа- 
тенмте беа предадени на ита- 
лијанските власти и интер- 
нирани.
(„Ааики фони“ од 24. IV 
1946 г.).

96. Август 1941
Во Кукушко е формирана 
втората Партизанска трупа 
„Атанасиос Дијакос“ на чело 
со Христос Мосхос (Петрос). 
Групата издаваше свој шапи- 
лографиран весник.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940—1945, s. 80)
(Ha оружје! На оружје! Хро
ника на ноционалниот отпор 
1940—1945, с. 80).

97. Август 1941
Никола Парапунов во Раз- 
лошко се среќава со членови- 
те на О к о л и с к и о т  комитет 
на БРП. На состанокот што 
се одржа во с. Бачево Па
рапунов ja разјасни внатреш- 
ната и надворешната состај- 
ба, а воедно и задачите кои 
претстоеја пред членовите на 
Партијата — од илегалците 
да се формираат партизански
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чети, од редот на ремсисти- 
те и од членовите на БРП — 
диверзантски групп.
(М. Юруков, Никола Парапу- 
нов, София, 1968, с. 45).

98. Август 1941
Во Дупиица е формирана 
Партизанска чета, за чиј ко- 
мандат беше определен Басил 
Демиревски.
(История на Еьлгарската ко- 
мунистическа партия София, 
1969, с. 450).

99. Август 1941
Близу селото Белица е одр- 
жана околиско партиско 
ветување за Разлог на кое 
учествуваа раководители на 
БРП од Разлог, Белица, Ja- 
коруда и други села. На при
сушите 12 делегата им беше 
соопштена одлуката за фор- 
мирањето на партизанската 
чета и беше решено да се 
собира оружје и да се пома- 
га дејноста на четата. 
(Хронологија на НОБ во пи- 
ринскиот дел на Македонии а 
(1941—1944), Скопје, 1973, с. 
10) .

100. Август 1941
Месниот комитет на КШ за 
Куманово започна со издава- 
ње на свој весник под име 
„Дедо Иван“.
(Куманово и Кумановско во 
НОВ 1941—1942, Куманово, 
1979, с. 145).

101. Август 1941
Во близината на Куманово, 
на имотот на семејството 
Менкови, е создадена Парти
занска база.

(Д-р Миле Тодоровски, Пар- 
тизанските одреди во Маке- 
донија во 1941 г. и нивните 
дејствија, ГЙНИ, Скопје, 1976, 
XX, бр. 3, с. 42).

102. Септември почеток 1941
Формиран е Воен штаб во 
Куманово, кој веднаш презе- 
де мерки за подготвување и 
излегување на партизански 
одреди.
(Фнлимена Михајлова, Мај- 
ската конференција на пар
тизанската организации а во 
Куманово 1941, ГИНИ, Скоп- 
je ,1976, XX, бр. 1, с. 17).

103. Септември почеток 1941 
Членот на Обласниот комитет 
Никола Калапчиев одржа сос- 
танок со Обласниот комитет 
на БРП за Свети Врач. На 
овој состанок беше разгле- 
дано прашањето за собирање- 
то оружје.
(Хронологија на НОБ во Пи- 
ринскиот дел на Македонија 
(1941—1944), Скоп je, 1973, с. 12).

104. 7 септември 1941 
Партизанската единица ja на- 
паднаа грчко-квислиншките 
жандармериски станици во 
с. Монух, Негритско и во с. 
Гринада, Кукушко и ги разо- 
ружаа.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940—1945, s. 80)
(Ha оружје! На оружје ! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 80).
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105. 12 септември 1941
Во Будимаж е формирана 
правта Партизанска чета на 
Прилеп.
Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скоп je 1976, с. 77).

106. Септември средина 1941
Во Велес Аазар Колишевски 
и Страшо Пинџур, членови 
на новиот ПК на КШ за 
Македонија, одржаа состанок 
со членовите на Привреме- 
ниот комитет и го запознаа 
ова раководство со Отворено· 
то писмо на другарот Тито 
испратено до македонските 
комунисти за сменување на 
Методија Шаторов — Шарло, 
како и за неговите односи 
кон вооружениот отпор про
тив окупаторот. Покрај пове- 
ќето донесени решенија, по- 
себно внимание на овој сос
танок им беше посветено на 
подготовките за вооружено 
востание на македонскиот 
народ.
(Велес и Велешко во НОВ 
1941, Т. Велес, 1973, с. 110).

107. Септември средина 1941 
Формиран е нов Покраински 
комитет на КПЈ за Македо
нии а во состав: Лазар Коли
шевски, секретар, Мара Наце- 
ва, Борко Талески, Бане Ан
дреев и Благој Мучето, чле
нови.

(Основањето и развојот на 
Комунистичката партија на 
Македонија, кн. II, Скопје, 
1980, с. 851).

108. Септември втора половина 
1941
Во Првата машка гимназија 
во Скопје се судрија скоев- 
ците со некой членови на 
фашистичката организација 
„Браник", кои растураа бро- 
шури со профашистичка со- 
држина. Скоевците им ги од- 
зедоа брошурите и ги заиа- 
лија.
(Скопје во НОВ 1941 ,Скопје, 
1973, с. 219).

109. Септември втора половина 
1941
Во Трговската академија во 
Скопје, по инициатива од 
МК на СКОЈ, беше форми
ран актив за раководење со 
скоевските организации. 
(Скопје во НОВ. 1941, Скопје, 
1973, с. 219).

110. 23 септември 1941
Во месноста Карчовица, Гор- 
ноџумајско беше одржана 
Обласна партиска конферен
ции а на ко ja Никола Пара- 
пунов поднесе извештај по 
прашањето за вооружената 
борба, собирањето оружје и 
приготвувањето на илегалните 
борци, создавањето врска со 
народот и др.
(М. Юруков, Никола Пара- 
пунов, София, 1968, с. 48, 49).

111. 27 септември 1941
Во кумановската гимназија 
избувна штрајк. По упат- 
ствата на МК на КПЈ за Ку- 
маново- штрајкот на учени- 
ците бил организиран и рако
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воден од раководството на 
CKOJ во гимназијата. 
(Куманово и Кумановско во 
НОВ 1941—1942, Куманово,
1979, с. 294).

112. 28—29 септември 1941
Подигнато е Драмското вос- 
тание против бугарскиот оку- 
патор. Околу 2000 вооружени 
на чело со комунистите, а со 
учество на целото население, 
Грци и Македонди, ги на- 
паднаа бугарските жандарме- 
риски станици и ja зазедоа 
власта во Доксато и окол- 
ните села. Бугарските фа- 
ишсти активираа многубројни 
воени и жандармериски еди- 
ници и го заду шиja во крв 
востанието. Над 3000 паднаа 
од куршумите на бугарските 
фашисти во Драма, Доксато 
и други места.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940—1945, s. 83)
(Ha оружје! На оружје' Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 83).

113. Септември крај 1941
Формиран е Покраинскиот во- 
ен штаб во состав: Лазар Ко- 
лишевски, Мирче Ацев, Стра- 
шо Пинцур, Михаило Апос- 
толски и Цветко Узуновоки. 
Веднаш се пристали кон под- 
готовките за формирање на 

партизански одреди, како и 
кон организирањето на воору- 
жената борба во Македонија.
(Основањето и развојот на 
Комунистичката партија на 
Македонија, кн. II, Скопје,
1980, с. 657).

114. Септември 1941
На целата територија на Ма- 
кедонија почну ваат да се 
формираат месни воени шта- 
бови и комисии.
(Д-р Владо А. Ивановски, Ос- 
лободителната војна во За- 
падна Македонија 1941—1944, 
Скопје, 1973, с. 46).

115. Септември 1941
Главната команда на грчка- 
та квислиншка полиција во 
Македонија со наредба бр. 
1956/16/125 до командите 
на полицијата наредува лик- 
видирање на народното дви- 
жење против окупаторот и 
утврдување на комунистите 
во нивните подрачја.
(AM, Збирка: Грци ja во от
порот 1940—1945, АЕ: 1433).

116. Септе1мври 1941

Командата на грчката квис
линшка полиција во Македо- 
нија со наредба бр. 711/21-13 
й наредува на грчката поли- 
циска управа во Солун да 
изврши апсења на англиските 
војници што се кријат во 
земјата.
AM, Збирка: Грци ja во от
порот 1940—1945, АЕ: 1431).

117. Октомври почетокот 1941

Формиран е реонскиот коми
тет на КПЈ за територијата 
на Преспа под италијанска 
окупација.
(Д-р Владо А. Ивановски Ос- 
лободителната војна во 'За- 
падна Македонија 1941—1944, 
Скопје 1973, с. 62).
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123. 5 октомври 1941

Беше растурен прогласот на 
ПК на КП J за Македонии а 
во кој се .повикува маке- 
донскиот народ на вооруже
на борба против окупаторот. 
(Основањето и развојот на 
Комунистичката партија на 
Македонија, кн. И, Скоп je, 
1980, с. 622).

118. Октомври почеток 1941

119. Октомври почеток 1941
Формиран е нов Местен ко

митет на КПЈ во Велес. 
(Велес и Велешко во НОВ 
1941, Т. Велес, 1973, с. 89).

120. 1 октомври 1941
Потврдена е одлуката на ЦК 
на БРП според ко ja Никола 
Парапунов беше избран за 
секретар на Обласниот коми
тет на БРП за Горна Џу- 
маја.
(М. Юруков, Никола Пара
пунов, София, 1968, с. 51).

121. 2 октомври 1941
Во градот Воден Гестапо из- 
врши масовно апсење на ко- 
мунисти врз основа на спи- 
сокот што му го предаде 
грчката полиција.
(Вангел Ајановски — Оче, 
Егејски бури с. 88).

122. 4 октомври 1941
Во селото Чучер, Скопско е 
формиран местен народносоло, 
бодителен одбор од 4 члена. 
На формирањето присуству- 
ваа политичкиот комесар со 
трупа борци од Скопскиот 
партизански одред.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 407).

Костурската Партизанска тру
па по налог на Лазо Трпов 
ски, инструктор на Македон- 
ското биро на КПГ, го лик- 
видира злогласниот предав- 
ник и соработник на оку
паторот, андартскиот вој вода, 
Никола Дајлаки од с. Жу- 
паништа.
(Наум Пејов, Прилози за од- 
носот на раководителите на 
КПГ ПО МАКЕДОНСКОТО 
НАЦИОНАЛЈО ПРАШАЊЕ, 
Скопје, 1953, с. 13).

124. 7 октомври 1941
Извршен е обид за атентат 
на познатиот издајник и по- 
лициски агент Мане Мачков. 
Во борбата со агентот и дру- 
гата полициска придружба за- 
гина првоборецот од Првиот 
скопски партизански одред 
Благој Деспотовски— Шовељ.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 407).

125. 8 октомври 1941
Во Прилеп Аазар Колишев- 
ски одржа состанок со сек- 
ретарот на МК на КПЈ за 
Прилеп на кој е утврден пла- 
нот за напад на бугарската 
полициска станица и затво- 
рот во Прилеп, а како ден 
на нападот е одреден И ок
томври.
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скопје 1976, с. 44).

126. 9 октомври 1941
МК на КПЈ за Прилеп и Во- 
ениот штаб на заеднички сос
танок ja разработка дирек-
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тивата на Покраинскиот ко
митет вооружената борба да 
почне на 11 октомври, па 
одреди групи и објекти за 
напад.
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скопје, 1976, с. 45, 46).

127. 9 октомври 1941

Воениот штаб за Велес фор- 
мира четири чети на кои им 
се одредија зборните места, 
како и објектите за напад. 
Нападот на објектите не е 
извршен на И октомври, ка
ко што беше предвидено, 
зангго МК не ja доби дирек- 
тивата од ПК на КПЈ за 
Македонија за започнување 
на востанието.
(Велес и Велешко во НОВ 
1941, Т. Велес, 1973, с. 90).

128. 10 октомври 1941
По одлука на Месниот воен 
штаб во месноста Црвени 
Стени се собрани повеќе бор- 
ци. Според планот тука тре- 
бало да се соберат околу 45 
лица и од нив да се фор- 
мираат 3 чети со по 15 
броци. Меѓутоа, тука не при- 
стигнала Првата чета и фор- 
мациски не бил формиран 
партизански одред.
(Д-р Миле Тодоровски, Пар- 
тизанските одреди во Маке
донка во 1941 год. и кив
ните дејства, ГИНИ, Скоп je, 
1976, XX, бр. 3, с. 41).

129. 11 октомври 1941
Со едновремен напад на бу
тар ската полициска станица, 
на затворот и на телеграф

ско-телефонската мрежа во 
Прилеп се означи почетокот 
на востанието на македон- 
скиот народ.
(Историја на македонскиот 
народ, кн. 3, Скопје, 1969,).

130. 12 октомври 1941
Прилеп беше блокиран од 
окупаторската војска. Бугар- 
ската иолиција уапси преку 
700 граѓани како репреса- 
лија поради нападот на При- 
лепскиот партизански одред. 
По малтретирањето и сослу- 
шувањето издвоени се член о- 
вите на КПЈ и СКОТ и пре- 
фрлени во Битола, а подоц- 
на се извадени на суд. 
(Прилеп и Прилепско во НОВ 
1941, Скопје, 1976, с. 50).

131. 12 октомври 1941
Во близината на Куманово 
излегоа двата Кумановски 
партизански одреди — Кар* 
дачкиот и Козјачкиот. Бор- 
ците на двата одреда добија 
оружје и муниција, положија 
заклетва пред членовите на 
Воениот штаб и цредводе 
ни од своите раководства за- 
минаа кон определените ре- 
они за дејства.
(А-P Миле Тодоровски, Пар- 
тизанските одреди во Маке- 
донија во 1941 год. и нивните 
дејства, ГИНИ, Скопје, 1976, 
XX, бр. 3, с. 42).

132. 14 октомври 1941
Kaj с. Белица (близу Кума
ново) е разбиен Кардачкиот 
партизански одред. Во бор- 
бата, меѓу другите, загинаа:
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Боро Меыков, командант и 
Перо Георгиевски, политички 
комесар.
(Д-р Миле Тодоровски, Пар- 
тизанските одреди во Маке
донка во 1941 год. и нив- 
ните дејства, ГИНИ, Скоп je, 
1976, XX, бр. 3, с. 42, 43).

133. 17 октомври 1941
Kaj селото Молотино, Кума- 
новско бугарската воена по- 
лидија го разби Козјачкиот
партизански одред.
(Д-р Миле Тодоровски, Пар- 
тизанските одреди во Македо- 
нија во 1941 год. и ник
ните дејства, ГИНИ, Скопје, 
1976, XX, бр. 3, с. 43).

134. 17 и 20 октомври 1941
Гермакците ги опколија се- 
лата Горно и Долно Крушово, 
Нигрмтско при што убија 
222 лица од 15—60 годишна 
возраст. По стрелањето Гер
макците ги изгореа куќите.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝχΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945, s. 98)
(Ha оружје! На оружје! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 98).

135. 23 октомври 1941
Извршено е свечено форми- 
рање на Прилепскиот пар
тизански одред „Гоце Делчев“ 
во состав од 34 борци и рако- 
водители. За командант на 
Одредот е назначен Горе Вел- 
ковски, а за политички ко
месар Крсте Црвенковски.
(Д-р Миле Тодоровски, Пар- 
тизанските одреди во Маке-

донија во 1941 год. и нивии- 
т едејства, ГИНИ, Скопје, 
1976, XX, бр. 3, с. 45).

136. 24 октомври 1941
Во с. Крмско, Кајларско на- 
влезе германската војска при 
што се судри со трупа бор
ци од селото. По кусата пре
стрелка, Германците се повле
кла во Кожани. По . неколку 
дена одненадеж селото било 
опколено од германската вој- 
ска. Целото машко населе
ние од 15—60 години возраст, 
вкупно 165 лица, беше стре- 
лано.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМА.ТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940—1945,
98, 96)
(Ha оружје! На оружје! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с. 98, 99).

137. 25 октомври 1941
Германците ги онколи ja се- 
лата Мусарли, Кода и Муса- 
Али, Кукушко, убија 96 маш- 
ки лица и целосно ги изго
реа селата.
(ΣΤ АРМАТА! ΣΤ АРМАТА! 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΕΣΗΣ 1940—1945, s. 88)
Ha оружје! На оружје! Хро
ника на националниот отпор 
1940—1945, с 98).

138. Октомври 1941
Покрај скоевските групи, во 
средните училишта во Скоп- 
je имаше и „чисто“ евреј- 
ски групи на СКОЈ составени 
главно од ученици.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 219).
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139. Октомври 1941
Во Втората машка гимназија 
во Скопје постое ja и мошне 
активно работеа осум скоев- 
ски групи.
(Скопје во НОВ 1941, Скоп,je, 
1973, с. 219).

140. 31 октомври 1941
Во Горна Џумаја од поли· 
циска заседа беше убиен сек- 
ретарот на РМС (Работнички 
младински сојуз) Top дан Мир- 
чев Златков, тутунски работ
ник од Горна Џумаја.
(„Пиринско дело", Благоев- 
град, 1. XI 1964, XX, бр. 128, 
с. 3).

141. Октомври 1941
Во месноста Попова глава 
членовите на Окружниот ко
митет Гроздан Николов, Стој- 
не Лисијски, Никола Пара- 
пунов и Никола Калапчиев се 
собраа на состанок за да под- 
несат извештај за дотогаш из- 
вршените задачи и да набе- 
лежат нови.
(„Пиринско дело", Благоев- 
град, 7. V 1964, XX, бр. 53, 
с. 3).

142. Октомври 1941
Извршена е диверзантска ак- 

' ција. Експлозив беше ставен 
на повеќе локомотиви што се 
наоѓаа кепосредно во скоп- 
ската ложилница. Меѓутоа, 
експлодираа само две и тоа 
во движење — едната на 
железничката станица во 
Скпоеј, а другата на отворена 
лини ja меѓу Скоп je — Горче 

' Петров.

(Основањето и развојот на 
Комунистичката партија на 
Македонија, ich. И, Скопје, 
1980, с. 627, 628).

143. Октомври 1941
Кичевската партиска оргаии- 
зација успеа да воспостави 
цврсти врски со одделни чле- 
нови на Партијата во селата 
на Копачка и тоа: Кленоец, 
Попоец, Извор, Ехловец и др. 
(Д-р Владо А. Ивановски,
Партиската организација на 
територијата на Македонија 
под италијанска оакупација 
— април — ноември 1941 год. 
Скопје, 1966, с. 58).

144. 1 ноември 1941
При форсирањето на реката 
Вардар кај село Нерези, ме- 
ѓу 1 и 2 ноември, Скопскиот 
партизански одред водеше 
тешка борба со бугарската 
војска и полиција. Форсира- 
њето на реката успешно се 
изврши. При оваа борба Од- 
редот немаше жртви, освен 
тројца заробени.
(Скопје во НОВ 1941, Скопје, 
1973, с. 184).

145. 2 ноември 1941
Расформиран е Скопскиот 
партизански одред, а негови- 
те борци во помали групи се 
упатија во Скоп je каде се 
сместуваа во илегалните ста- 
нови.
(Скопје во НОВ 1941, Скоше, 
1973, с. 337).

146. 5 ноември 1941
ПК на КПЈ за Македонија 
одржа состанок во Скопје, на
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кој направи анализа на ситу- 
аци јата по формирањ ето на 
првите партизански одреди 
во М акедонија и донесе од- 
лука во првата половина на 
месец ноември партизански 
одреди да  ф орм ираат велеш- 
ката, битолската, ресенската 
и круш евската партиска ор- 
ганизација.

(Д-р Владо А. И вановски, Ос- 
лободителната во јна во За- 
падна М акедонија 1941—1944, 
Скопје, 1973, с. 49).

147. 8 ноември 1941

Во селото Ц аревиќ, Прилеп- 
ско е одрж ан  првиот парти
зански митинг. М итингот прет 
ставува воено-политичка ма- 
ниф естација од пресудно зна- 
чење за  излагањ ето на це
лите и задачите на воста- 
нието, јавно, пред еден по- 
ш ирок аудиториум и  за мо- 
билизацијата на м асите на 
линијата на П артијата и 
борбата.

(Прилеп и  П рилепско во НОВ 
1941, Скоп je, 1976, с. 272, 393).

148. 20 ноември 1941

Н икола Калапчиев доаѓа во 
селото Ц рвиш те, Демирхисар- 
ско, со задача да го среди 
праш ањ ето со  собраното 
оруж је. П оради предавство 
куќата каде ш то тој престо- 
јуваш е, беш е блокирана. Во 
борбата Н икола Калапчиев бе
ш е тепж о ранет, заробен и 
одиесен во болница.

(„Пиринско дело”, Благоев- 
град, 7. V 1964, XX, бр, 53, 
с. 3).

149. Н оември 1941
Издаден е П роглас на ПК 
на К Ш  за  М акедонија во 
врска со засилениот терор 
на бугарскиот окупатор над 
македонскиот народ.
(Д-р Владо А. И вановски Ос- 
лободителната во јна во За- 
падна М акедонија 1941—1944, 
Скопје, 1973, с. 84).

150. Д екем ври 1941
П ри месниот комитет во 
П рилеп е форм ирана Специ- 
јал н а  ком исија за работата 
со жените, к о ја  продолж ува 
да раб ота и во 1942 г. 
(Прилеп и  Прилепско во НОВ 
1941, Скопје 1976, с. 416).

151. 25 декем ври 1941 
Реформ иран е Прилепски- 
от партизански одред. Д ел од 
борците беа прифатени во 
Скопје, Битола, Преспа, Ве
лес, К авадарци, а  некой пад- 
наа во рацете на окупаторот. 
(Прилеп и  Прилепско во НОВ 
1941, Скопје, 1976, с. 396).

152. Декември 1941
Со настапот на зим ата 1941/ 
1942 год. Горноџумај ската 
Партизанска чета преминува 
на зим увањ е поделена во две 
групи. И двете групи р азви ја  
политичка работа.
(М. Ю руков, Н икола Парапу- 
нов, София, 1968, с. 54, 55).

153. Д екем ври 1941
П оради големите снегови 
борците н а  Разлош ката Пар
т и з а н с к а  ч е т а  м и н а а  н а  зи - 
м увањ е — к ај своите јатац и  
или дома.
(М. Ю руков, Н икола Ц арапу
нов, София, 1968, с. 54).

20 Историја
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