Заслуги: доброволец от Македоно-одринското опълчение през 1912–1913
г., в оперативната зона.
Семейство: сам той.
Животописна бележка: „През 1903 г. избегах в четата на Йордан
Спасов354. Ходих четник с него цели пет години и се сражавах с турците
в с. Стърмош и с. Шопско Рударе, със сръбска чета – в с. Горно Кратово,
и след Хуриета избегах наново в България. През 1912 г. записах се
доброволец и ме изпратиха в ІІІ Солунска дружина. След една борба от
една година дойдохме, т.е. продължих да се бия със сърбите на Султан
тепе и Емирица, където стоях до примирието, след което, понеже бех
съвършено остарел и изтощен, ме уволниха. Моля, да ми се отпусне
народна пенсия, понеже съм доброволец и четник, III Солунска дружина,
4-та рота.“
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет.
386К, оп.4, а.e.306.

№ 307
Киро (Киряк) Димитров Киров (60 г.)
род. в с. Загоричане, Костурско
жив. в Пловдив
23.02.1943 г.
Заслуги: взел участие в Илинденското въстание; влизал в сражения при
гр. Клисура и с. Невеска.
Семейство: сам той.
Животописна бележка: „Роден съм в с. Загоричани, Костурско, през 1864
г. от родители българи. Когато тайната ВМРО се разпростре и в найюгозападната част на Македония, то Костурско не остана назад в това
отношение и почти целото население масово бе посветено, за да служи на
организацията – освобождението на Македония. Аз, както и голема част
от съселяните ми, бехме посветени на делото през 1901 г. от великия
апостол на Македония Гоце Делчев в присъствието на войводата Кузман

354

Йордан Спасов (1875–1908) е кратовски войвода на ВМОРО, родом от с. Кнеже,
Светиниколско.
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Стефов355 и неговата терористична чета в къщата на съселянина Димитър
Карадимов. От него момент бех на разположение на селската комисия,
изпълнявайки нейните заповеди: посрещане чети, пренасяне тайни писма
и оръжие. През 1902 г. под водителството на полк. Янков и войводата
Петър Гайков356 в Пополе кол бе вдигнато въстание, което обаче остана
изолирано, понеже останалата част от Костурско не е взела участие в
него, вследствие на което бехме принудени след 6 дни стоене на
планината Върбица да се завърнем в селото. През 1903 г. живо участие
взех в Илинденското въстание, като участвувах под водителството на
началниците Манол Розов и Михаил Николов, при сраженията по
превзимането на нахийските центрове, Клисура и Невеска, и които бехме
удържали до потушаване на въстанието. На въстанието селото ни,
състоящо се от 600 къщи, беше цело изгорено от войската и башибозук.
Живота стана непоносим за живеене, поради което напуснах родното
место и се прибрах със семейството в свободна България.“
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет.
386К, оп.4, а.e.307.

№ 308
Костадин Христов Масталарков (76 г.)
род. в с. Бозец357, Ениджевардарско
жив. в Пловдив
10.03.1943 г.
Заслуги: бил е четник в четата на Апостол войвода; участвувал в
Илинденското въстание; лежал 1 г. в солунския затвор.
Семейство: сам той.
Животописна бележка: „За освобождението на Македония през 1903 и
1904 г. съм работил като четник в четата на Апостол войвода и като такъв
съм взел живо участие в Илинденското въстание, като нашата чета
нападна с бомби и пушки най-напред турската ордия в гр. Гюменджа.
След това нападнахме с. Крива, Гюмендженска околия, и изгорихме
355

Кузман поп Стефов (1875–1902) е костурски войвода на ВМОРО, роден в Загоричани,
Костурско.
356
Петър Гайков (1872–1902) е български офицер и костурски войвода на ВМОК, роден в
Жеравна.
357
Дн. Атира в Гърция.
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