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Вера Циривири Трена

Вера Циривири (1920 – 15. VII 1944) е македонска паризанка, учесник во НОБ. Била еден
од организаторите на оруженото востание во Прилеп, Скопје, Битола, Тиквешко,
Куманово и во Штип. Во 1944 г. била член на III областен комитет на КПМ и работела на
зацврстувањето на партиските организации во Струмица, Кочани, Велес, Штип и
Валандово, како и испраќање делегати за Првото заседание на АСНОМ. Позната под
псевдонимите Трена, Мица и др. таа од полицијата била уценета за 20.000 лева. По
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провала, била опколена од бугарската полиција и, за да не биде фатена жива, се
самоубила.

Вера Костова Циривири е родена во 1920 година, како второ од шесте деца во
семејството на Васка и Коста Циривири. Истата година, татко и Коста бил затворен и
осуден на пет години затвор во Пожаревац, поради тоа што бил во социјалистичкото
друштво во Прилеп.

Во 1939 година, поради болест, Вера заминала на лекување во Белград, каде нејзиниот
татко работел како кројач. Во тоа време кројачкиот дуќан на Коста било сврталиште на
револуционери, уметници и поети од Македонија, како и скривница за студентите кои
бегале од полицијата. Меѓу честите поситители на дуќанот биле Мирче Ацев, Борка
Талевски, Кузман Јосифовски Питу, Страшо Понџур, Кочо Рацин и др., кои ќе имаат
големо влијание врз Вера.

Вера со мајка и често патувала на релација Прилеп – Белград, при што носела
материјали за комунистичко движење во родното место. Во 1940 година станала член на
Комунистичката партија, а истата година биле еден од оргаизаторите на прогресивната
младина на манифестацијата по повод националниот празник Илинден. Таа учествувала
и на белградските мартовски демонстрации во 1941 година против потпишувањето на
пактот за пристапување на Кралството Југославија кон Тројниот пакт.

По априлската војна и окупацијата на Југославија во 1941 година, Вера како член на
КПЈ, станала член на Месниот комитет во Прилеп. Таа важела за многу добар
инструктор, со одлични организаторски способности и била еден од организаторите на
оруженото востание во Прилеп, потоа во Скопје, Битола, Тиквешко, Куманово и во Штип.
Поради овие активности, бугарските окупаторски власти давале 20.000 лева за да ја
фатат жива.

Во 1944 година била член на III областен комитет на КПМ и работела на зацврстувањето
на партиските организации во Струмица, Кочани, Велес, Штип и Валандово за
масовизирање на НОБ и организирање на СКОЈ, АФЖ, НОО и испраќање делегати за
Првото заседание на АСНОМ.
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Во 1944 година, по партиска задача Вера била во Штип, каде регрутирала нови борци и
делегати за АСНОМ. Но, бика провалена и опколена од бугарската полиција. Таа
почнала да бега и да бара спас во соседните куќи. Меѓутоа никој не се обидел да и
помогне и во еден момент додека прескокнувала ограда била погодена од куршум на
бугарските агенти. На 15 јули 1944 година, за да не биде фатена жива, Вера Циривири
Трена се самоубила.

Бугарските власти го изболе мртвото тело на Вера со бајонети и за да не остани трага
го фрлиле во реката Брегалница. Но некој овчар го видел телото, го извадил од водата
и го закопал покрај брегот. По војната телото било откопано и Вера била погребана со
високи државни почести.

Иако Вера Циривири-Трена го дала својот млад живот за Македонија до денес не е
прогласена за народен херој.
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