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л Бржава подт>

Турвш инега
В1> С В О Б О Д Н О СКО1ДО1Е

Горната снимка представлнва моментг>, кога^го едиа б^
рота минааа изт> скопскит-fe улици. Н^рода се тљлпи да
Вт> д-^ното гол^мото здание е скопската иародна бг^ѕка, д© са-

мосто> на ВЗрдара, среиду военн&ш

Д-РТ> ДИМ. 0АЛЧЕВ1> — Софиѕз

{U, ссвернин Ирант, (Пер-
сии) ма границата ст> Русии,
ка.чва полковник-b Бончевг.,
бивнп, руски граничент> офи-
цер t> там'1», има ркка Болгарт?
Чаи и и.мето Болгар1> тукт> е
оило разиространено. Инже-
Ht'ph ГжтгаринБ, които строи
гамѓ. жел"взопл\тна линин, лич
no npe.Tt, мене изказваше о-
чудването си, че хората BI>
тии области говорили много
O'U'irapcKH думи - така: думи
rt. хубаво, баша, мома, които
т ni..\ia Bb никои славннски на
род i>, нито у турцит^, там!> си
ги употр^бивали, както и ние
гука. Думата 6tMerb и нроиз-
водмит-b ги и.\за само тамт> и у

тн tie e турска
думата казант>.

дума,
заш.о-

Hac'i,
както и
TO, когато гр. Казан-Б на Волга
получи това име, там"Б н*кма-
ше турци и татари. Думата жи
то СЛ1ЦО. Изброи ги чов^ка о-
коло 30 такива думи, но О1де
нс :шае тои добре езика на о-
нии жители В-Б Ирант,, за кои-
го историита говори, че с;к. би

лн тракн, като перситгк
издадената

Руската академии на наукит^
книга под^ заглавие «Народи
и д^ржави на к>п> ОТБ Русии
si, древнит-fc епохи» и прило-

КБМ1> нен карти за вси
времена. За \ше очудване
Х1>, че р-^ката

старо вр^ме, до 2-ри
Христа, се е наричала

гар-Б-даг-b или севернии
отклчдето частБ дошла BI> Ма-
кедонин, а друга частБ на Вол
га, това си е вече работа на ис
торицигв. За нас-b е важент,
факт-Бтт», че сме имали дрсвна
Б-Блгарин, преди оше Аспа-
руховит-fe бт>лгари да сѕ, дош-
ли на БалканигБ. За това гово
ри Папа Григории Велики,

В-Б тази западно-Македонс-
ка древна Бт>лгарии б"Блгари-
rfc сдч почнали да приематБ
христиинството оше презг, ј ^ ^ с е

nipBnrfe в-БКове и кт>мт> шести i 'ѕролт»

KAEMUETh
ПОДАЈЊ ОСТАВКА

Токио, 16
та телеграфна
ст>обшк, че

— ^пoнcкa-
агенцин днест>

кабн-
см & подаш!> осгавката н

веднага след1> това импера-
тор1> Хирохито. е с&ебцдилт>,
че вде прѕѕстише оп> лѕтната
си вила вт> Токи©, за да прави
консулта^ши п© образуването
на иовнѕт, ѕпонскм кабинел».

Новнѕпгс> кабинет!> ддоже да
има три п&тѕз: 1. Да нападне
на ѕоп> втѕ> Пасифнка. 2. Да на-
оадие на север!> руски Сибнрг.
и 3. Да ликвидира чрез-Б

и военни акции воќката
Кита£§.

Пра^и впечатление, че днесв»
за npixBi. n^Ti> апонската пре-
са говор§1 cb осп>рт> TOHI> cpe-
ацу €I>B. Русиѕз, предизвикаш>
оп> ми^ирането на водит^ око
лс Владивосток1> — една
ка, КО5ГГО апонцитв
че е насочена сревду

считал»,

вт> солунг» и- СКОПИЕ
ИМА ФРЕНОШ ВОИНИ-

1Д ОЈЗИ ДЕ заминап» да се би-
Ст>ветскг Руснн

Анкара, 14 золи£ — Тук1> се
узнава, че една френска брига
да, намирагца се В-Б Солунт» и
единт> френски полк-b, нами-
ра£дт> се вт> Скопие, ш^ли да
бждатБ зачислени кт>мг> френ-
скит% доброволци, за да се би
итт> срешу С^ветска Русин.
зи воиски, нав-^рно% сж били
на П^.ТБ за Сирии и лрим|!рие-
то ги завари В-Б Македони^.

ЧЕРНА ГОЃА СТАВА НЕЗАШМА р
Мталианскив кралв ид̂ Л1> да назначи регенп»

о
Римт», 12 ЃОДИЌ — Днесв свик^ното народно о>бранне si>

Цетина прокламира независимостБТа на Черна-Гора, ^оато еце
б^де BI> бждете вг» италиансм^га орбита на влииние. Черна
Гора me поиска ОГБ италиднскиа :фалБ — Внкторт> Емануелт>
да назначи единт» регенгц коЅто да управлнва страната, чиато
форма на улравление аце бжде конституционно монархическа.

Народнит-fe представители на Черна Гора се ГБбраха вт> е-
динт. театт>р1> вт> Цетина, конто 6tuie украсеш» СЕ> мталиански
и черногорски знамена, както м ст> ликовет^ ма италиакскиѕ
рглк и кралица, конто б* черногорска цринцеса, а о и ц о и ст»

ликовег^ на Нтшт*9 KOIITO почина през!> 1921 година. Оч^ква
се една черногорска делегашш след!» н^колко
Римт>. дни да иде

ХРИСТО Д. БТ>РЗИЦОВТ>

СТОЛИЦАГА НА МАКЕДОНИН
Група б-Блгарски вестникари,

преди Н-БКОЛКО години, посети
ха Солун-b, по случаи участи-
ето на Бглгарин Bi> Солунскин
панаирт>.

се движи бавно-
бавно. През1> ц"Бдата нова те-
риторин на Г-Брв^н, ОГБ ОД-
ринско до Солј^Бѕ^е_така- Сн-
кашт> влакт>тт> е т^снолинеентв

— Ние сме втора класа хо-
ра, казваше ки вт> Дедеагачг»
един^ грт>цки б^жанецг> ОТБ
Мала Азии. Изсипаха ни Tyicb
и ни тБрплтБ като по-бедни
роднини- Вт> стара Г-врцин и
влаковегк се движатт> редовно
и всичко е нагласено за един!>
по-културен-Б

— Назад-в сме останали —
казваш^ ни кметБГБ на Дедеа-

ЊШкШ СЕ УКРЕПВА OTKLMb Т У Р Р
От-b н^колко дни, както no редиото, така и вт> американс-

кин печагБ се НОСИТ-Б слухове за взети изв-Бнредни военни м-fep
ки в-b Бт>лгарии. Ш II голиќ редиото отт> Москва о>обши9 че
оп> и-^колко дни усилено се укреива бт>лгарв-турскат& грани-
ца. Tasat> имало много германски инженери, които ^
ли укрепителната работа, както и построВката на много нови
ае|шдруми краИ границата. Много воќскови части, Според?»
аѕссковското редио, били прем^стени на турскаѓга граннца.

Оп> Мстанбулт> <п» 14 еолиЛ че споредт»
днн изпл^тници които идвали отт> В1>лгари« презт>

наЈзи аѕного военни лагери BI> Оловдивско и Свилекградско,
което е на самата турска граница. Никоќ оше не знае завдо
свикани т^зи нови б!>лгарски воЛски — дали 'ст> оглед!» влиза-
кето и на Б1>лгариѕз BI> воќна срешу Ст>ветска Русии или пт>кг»

оглед!> на една а^гака KI>MI> Цариградт> и ДрданелигЅ. Нос-
че Гермниа е искала да вземе подт» свов
протоци. Между турскитв политически

кон-

rfe били
христинни и

почти всички'се носатв> слухове, че С1>ветска Русиа може вт> скоро време да
хритинни и СА имали черкви ciso>ca дипломатическит& отношениѕ св Buirap
ст> икони, надлисани ст> глаго- Горниг^ новини сж. предадени подт> формата на слухове.

ч к и

вт>
по-

«Pa», a oiTb втори до дезети
B^K'b, носкла името «Итилг.» к

доби-
Значи,

гр"Бцката баснл, че р^ката Вол
га била дала името на б!>лга-

«волгари» — бг>лгари, е
измислица.

Де било родното огнихце на
дрезшат^ б^лгари, дали Бол-

чак1> KI>M1J десети
ла вече името Волга.

лица. Вт> Костур-b има 72 черк
ви, ОГБ които само три сѕ. из-
градени отт> нашигв велики ца
ре, а останалиг^ сж. ОТБ ПО-
таро време. Тукт> археолога

me нам^ри богатт> материал-b
OTI, глаголицата. Bi> черквата
Св. Софин в"Б СолушЈ били на
м*Брени икони и книги сг. гла-
голица . При една разкопка,
казва^ -именитинТБ учителБ Б.
Димитровт,, на една разруше-
на черква вт> Емборско,
били нам^рени икони, написа-
ни СБ глаголица. Дори BI> село

били над
писани надгробни плочи вт> ев
реискит^ гробиш.а, написани
eyb глаголица. Така че, когато
Аспарух-b тури основит^ »*а
Бт>лгарското царство вт> Плис-
ка и когато неговит^ наследни
ци присБединиха BI> пред^ли-
г^ си древна Бвдгари», вг» вои
ската вл^зоха много христин-
ни, които, СБ свои смирент> жи
вотг. и прим-fep-b на себеотри-
цание, станаха лшбимци на

^оеначалници, поради
което царБ Борисг> решил*Б да

народ-b,христианизира
(Следва ш стр.

не с;ѕ. потвт>рдени за сега официално нито от-b Софин, ни-
то ОТБ Анкара.

БИТКИ В 1 РУСИЛ
Германскк м рускш сведенин за хода на биткигв

На 25-тин денБ ОГБ започването на германо-руската воина,
боевин фронтг, се очертава BI> три главни зони: Ленинграфхска
на север-b, Московска В-Б центБра и Киевска ка гожнин сектор!>.
Биткит^ които се ВОДИГБ на север!>, около Ленинградт> сж.
предадени различно ОТБ БерликгБ и Москва.

БИТКИТВ ISA ЛЕНИНГРАДСКИИ Ф Р О Н Т Б
Така герѕ?акскат£ агенциг за новини СБобтава, че герман-

гачг>. — Нигдо не се ирави за
благоустроиството на града..
Каточели не сме сигурни, че

стоимт> Д-БЛГО тукт>.
Минаваме краи С^рско. Е-

дин-b отв бтлгарскитБ журна-
листи не може да сдт>ржа СБЛ-
зитк си. Тои ГБрси изт> cfepaco
поле да ѕиди родното си село.
П а т а т Б К ! » другс* наш^» коде
га СБ болка спомнн за своит^
другари, crb
презт> време
тил M"fecTa и които оставилг.
тук-b за в^чни времена... Ето
и Доирант, СБ неговото сребри
СТОСИНБО езеро. Доираш» ,по-

които е бил-b
на воината

между п>рци и СБрби
да помогне тукт> Соло

моновата мждроств при спора
между истинската и мнимата
маика.. . Доирант», родната зе
мн на мои баша.. . . Исуст> на-
храни c-b една риба толкова
гладни, — и ИЗ-Б me занеса на
баша сн BI> Софин една риба,

Доиранското езеро, та да

вобски сњ премин&ш рвката Луга, последната р^ка ва
за Леникград"^ коато отстои между 66 и 75 мили ОГБ Ле-

иннград-i». На сжшиѕ военен-t, секторт>, орц Б*БЛ^, германцитБ
казватг> че с ѕ заобиколилк една руо^ј кодона <гп> ташсове,
д-а>лга мила и четв^ртѕ^ коато била унивдожена. &&дан се нами

на 125 мили н>жно оп> Ленинградг». Оп> гврмансѕ̂ а страна
се тЕгврдк, че е застрашет» Новгород!», кобто отсгон

дш на 5® милк ОГЕ» главнатг желвзоиѕтна линиѕ, коато свт>рзва
Ленннград!» ш Москвг.

За с&ошѕ фронп» Москва казва, че се водѕп» гол^ми сра-
жениѕ между Псков-b т Порков1>. Последнин град1> е 150 мили
и>жн® oTi, Лешшград-b. Tain» русит-fe казваѓп>. че с& заградилн

ташѕовв к моторизирани части, които сж. ги уншцо-
жшш част^ no

(Продглжава на странивд чепндоа)

утола глада на душата му по
роднин краи.. Ето, малки де-
чица на гарата викагБ:
ј — Пр-fecHa риба. . . вода.
На СЛЦЦИИТБ езикг.^ на коЅто

бахца е получилт> пре-
ди седемдесетБ години своето
кр-Бшение при осв^тлената ст>
лоена св-femb кжудичка краи
Доиранското езеро.

павилиош» ви
наги е 1ГБлент>. Б-БЛгарскиитБ
павилион-Б винаги me бжде wb
лен-Б... Около Солунг селата
все О1це сљ. бглгарски и вт>
дни на.панаирг Солун-b е из

СБ селини — Б*БЛгар
СКИНГБ говор?> се чува нав-
ред-Б — ивт> трамван, гдето до
ри и коцдукѓор1>т?т> ви улеснн-
ва СБ СВОИТБ знанин на 6-БЛ-
гарски, и почти вт> вс^ки мага
зит>".... Н-вкога^ преди Бал-
канската ѕоина солунски тт>р-
говец"Б не е МОГБД*Б да твргу-
ва без-Б да знае езика на аасе-
лението, което представжша-
ше хинтерланда на Солунт>.
Б~БЛгарски гимназии, Ц1>ркви
печатници, гол%ми гБрговски
предпринтии — и една огром-
на селска маса оп> тон краб на
Македонин б-fexa направили
ОТБ Солун-Б столица на б"Блгар
ска Македонин. IffeKora.- Ho
сега
вт> панаира е иаб-добре посе-
тент> — ето единт> случад за
«6-БлгарогласнигБ» да ст<ѕш-

малко на б-БЛгарска терн*
торин.

И други лосетители има на-
шии павилиовг.: това сж овин
бивши анхиалци, месемвриб-
ци, каваклиици ,н др. изседени
ОТБ родни-rt си огнита и нас.
танени вт> ОКОЛНОСТИТБ аа Co-
лунт».

На друтин денБ сме

Следва на стравнца 4-та)

Г©рната снимка кредставлѕша асовѕенп!>, когаго- скоишжк
л^чени вт> мародни иосии, ©чаквагѕ» шрисшгакетф

вобски вт> СкопЗе. Гол^ѕѕото зданке е воеешги кѕубт»,
коќт© е до савѕЕш еѕ<гкггЕ> кг

ОПР"

Едиш> ОГБ красивит^ маке-
донски градове е Водек-b, раз-
положенг. малко на северо-за-

70 клм. orb столицата на
Македонии — Солут>.
на прочутил старт>

Тоќ е
римски

кмето
«Вин Игнaти^», вг.
в^звишении на Нидже ллани-
на. До него минава жел^зо-
пжтната линиа ,'Солу!»-Б-Бито-
лн.

Водент> е стар-в град"Б. За ие
го има писано BI> л^тописиг^
ОТБ 9-ти и 10-ти Б-feK-b, като
отт» тогава насам!> за него се
Јсвори много като цектра-
лент> и укрепен-Б град-b. Васи-
лии Б-Блгароубиец-b, които зо
ди дт>лгн воини СБ царБ Саму-
илт>, сполучи да го превземе и
веднага следг» това е изселилт>
гол^ма частБ ОТГБ населението
му вт> ВолериЈЕЈ-Б, при устието
на ptKa Марица. К-БМ-Б ср^да-
та на 14 В^ЕСБ М TO за тв!>рде
кратко време ВодевгБ е билг>
влад"БК-Б ОТБ СБрбитк He e ус
тановено и до днеСБ, кога
го иревзели т>тцкт&, които io
влад^ха до Балканската вон-
на.

числнва на около 8,000 конскк
сили за през-Б л^тнит^ мало-
водни месеци, а през-Б зимата
може да стигне к до 20,0ШЈ ко
нски скли.

Вт> Воден-Б кма различкк кн-
дустрки: дзе предачки, едка
текстилка и две в;б.жарскк фаб
рики. Коприкената текстклка
индустирн е доста развкта, ка
кто к кожарската. Bt> окол-
ностит-fe ка града има обшир-
ни черничевк градики за раз-
в-Бждане на буби, както к чу-
десни сортовк лоза к овожни
градини. Водемцк едкнственн
В-Б ц*&лии Балканѓки полуост—
ров-b зкаитгБ да 'запазшт> гроз

дето si>pxy лозата до новата
реколта.

М^стностБта около ВодеггБ
е една ОГБ как-красквит^ ка
Балкакскии гшлуостровт>. Това
е констатирано отг> много чуж
денци^ които cm ималк
ЖКОСТБ да пљхуватБ кз-& мно-
го земи. Нека Бадивп> какво
казват-Б к^кои ОТЕ> Т^ЗГБ.

Известккнп>
Кузикерк

Воден1> минава
та «Вода» отт> i-сѕдето
но коси името си градз. Тази
р-̂ ка следг» като напоива мно-
гоброќнит^ градини вт» окод-
НОСТБТЗ на града, сѕбира се ББ
шестБ грамадни и чудески
тоци, които се спускагБ отг.
една отвесна васочина, око-
ло 80 метра, и образувагБ
прочутитБ воденскк водо-
пади. ВОДИТБ ОГБ 1%зи во-
допади с ѕ с&брани вт> модер-
ни к>зини и произвеждагБ е-
лектричес^а енергин, коато
движи машвнвт% на ahtoro-
6poHHirrt фабрики а осв^тнва
града и окоднит% селивда. Та-
зи електрическа енергил се нз-

патешестве-
Ешше сѕедно-

то: «Отидохме иа чудкото
вишение, ценгвра на което за-
ема митроколитскик ДОМ-Б. Ке
c n p t x t когледа сн ка грацди-
озшш БИД1> на тази сграда, вк
TO Bt>pxy СКулПТурнИТ^ Е ЖЕ-
воиисни некки укр&св; очу-
ДИХ-Б се OTI> накораката ш бо-
гатии npocrop'b. Представете
си едно грамадно поле оп> о-
коло стотнна здшометра на
дл!>ж'Б т толкова на ишр^, с&
хоризокгБ морето и гжсш го-
ри с& красеви селшца, между
които се издигатг велкколеп-
ни дворци; кавсккѕде между

д̂ &рвета текагБ
КИЧ1Ш СБ бИСТри ВОДИ Е
това грамадно доле,
ВОДИГБ на Енидже-Вардарско-
(Продгдж>ѕа mt сгрЈм. треп)

-*а

"** ^ ••""*" V .

. V. ^ - ^ - •



feJ

1

t-i

ffiadcnhn
OKGAN of t i e M. P. O. of the U. S. A. aiad CANADA Address: 2© SOUTH WEST STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA. Phone: ЕПеу 2157. ФРГАНТ» MA M. El. CD. Wh C A. ЕДАТМ М КАКАДА

ГОДИНА 15, Б Р О ^ 752 17 №ЛИИ, 1941I Г. g'mtered as Secosai Class Blatter, Fe&nsairy I I , 1927, a t the Post Office a t Indianapolis, In<L, Under She Act of March 3, Ш 9 . VOLUME 15, NUMBER 752 JULY 17

л Бржава подт>

Турвш инега
В1> С В О Б О Д Н О СКО1ДО1Е

Горната снимка представлнва моментг>, кога^го едиа б^
рота минааа изт> скопскит-fe улици. Н^рода се тљлпи да
Вт> д-^ното гол^мото здание е скопската иародна бг^ѕка, д© са-

мосто> на ВЗрдара, среиду военн&ш

Д-РТ> ДИМ. 0АЛЧЕВ1> — Софиѕз

{U, ссвернин Ирант, (Пер-
сии) ма границата ст> Русии,
ка.чва полковник-b Бончевг.,
бивнп, руски граничент> офи-
цер t> там'1», има ркка Болгарт?
Чаи и и.мето Болгар1> тукт> е
оило разиространено. Инже-
Ht'ph ГжтгаринБ, които строи
гамѓ. жел"взопл\тна линин, лич
no npe.Tt, мене изказваше о-
чудването си, че хората BI>
тии области говорили много
O'U'irapcKH думи - така: думи
rt. хубаво, баша, мома, които
т ni..\ia Bb никои славннски на
род i>, нито у турцит^, там!> си
ги употр^бивали, както и ние
гука. Думата 6tMerb и нроиз-
водмит-b ги и.\за само тамт> и у

тн tie e турска
думата казант>.

дума,
заш.о-

Hac'i,
както и
TO, когато гр. Казан-Б на Волга
получи това име, там"Б н*кма-
ше турци и татари. Думата жи
то СЛ1ЦО. Изброи ги чов^ка о-
коло 30 такива думи, но О1де
нс :шае тои добре езика на о-
нии жители В-Б Ирант,, за кои-
го историита говори, че с;к. би

лн тракн, като перситгк
издадената

Руската академии на наукит^
книга под^ заглавие «Народи
и д^ржави на к>п> ОТБ Русии
si, древнит-fc епохи» и прило-

КБМ1> нен карти за вси
времена. За \ше очудване
Х1>, че р-^ката

старо вр^ме, до 2-ри
Христа, се е наричала

гар-Б-даг-b или севернии
отклчдето частБ дошла BI> Ма-
кедонин, а друга частБ на Вол
га, това си е вече работа на ис
торицигв. За нас-b е важент,
факт-Бтт», че сме имали дрсвна
Б-Блгарин, преди оше Аспа-
руховит-fe бт>лгари да сѕ, дош-
ли на БалканигБ. За това гово
ри Папа Григории Велики,

В-Б тази западно-Македонс-
ка древна Бт>лгарии б"Блгари-
rfc сдч почнали да приематБ
христиинството оше презг, ј ^ ^ с е

nipBnrfe в-БКове и кт>мт> шести i 'ѕролт»

KAEMUETh
ПОДАЈЊ ОСТАВКА

Токио, 16
та телеграфна
ст>обшк, че

— ^пoнcкa-
агенцин днест>

кабн-
см & подаш!> осгавката н

веднага след1> това импера-
тор1> Хирохито. е с&ебцдилт>,
че вде прѕѕстише оп> лѕтната
си вила вт> Токи©, за да прави
консулта^ши п© образуването
на иовнѕт, ѕпонскм кабинел».

Новнѕпгс> кабинет!> ддоже да
има три п&тѕз: 1. Да нападне
на ѕоп> втѕ> Пасифнка. 2. Да на-
оадие на север!> руски Сибнрг.
и 3. Да ликвидира чрез-Б

и военни акции воќката
Кита£§.

Пра^и впечатление, че днесв»
за npixBi. n^Ti> апонската пре-
са говор§1 cb осп>рт> TOHI> cpe-
ацу €I>B. Русиѕз, предизвикаш>
оп> ми^ирането на водит^ око
лс Владивосток1> — една
ка, КО5ГГО апонцитв
че е насочена сревду

считал»,

вт> солунг» и- СКОПИЕ
ИМА ФРЕНОШ ВОИНИ-

1Д ОЈЗИ ДЕ заминап» да се би-
Ст>ветскг Руснн

Анкара, 14 золи£ — Тук1> се
узнава, че една френска брига
да, намирагца се В-Б Солунт» и
единт> френски полк-b, нами-
ра£дт> се вт> Скопие, ш^ли да
бждатБ зачислени кт>мг> френ-
скит% доброволци, за да се би
итт> срешу С^ветска Русин.
зи воиски, нав-^рно% сж били
на П^.ТБ за Сирии и лрим|!рие-
то ги завари В-Б Македони^.

ЧЕРНА ГОЃА СТАВА НЕЗАШМА р
Мталианскив кралв ид̂ Л1> да назначи регенп»

о
Римт», 12 ЃОДИЌ — Днесв свик^ното народно о>бранне si>

Цетина прокламира независимостБТа на Черна-Гора, ^оато еце
б^де BI> бждете вг» италиансм^га орбита на влииние. Черна
Гора me поиска ОГБ италиднскиа :фалБ — Внкторт> Емануелт>
да назначи единт» регенгц коЅто да управлнва страната, чиато
форма на улравление аце бжде конституционно монархическа.

Народнит-fe представители на Черна Гора се ГБбраха вт> е-
динт. театт>р1> вт> Цетина, конто 6tuie украсеш» СЕ> мталиански
и черногорски знамена, както м ст> ликовет^ ма италиакскиѕ
рглк и кралица, конто б* черногорска цринцеса, а о и ц о и ст»

ликовег^ на Нтшт*9 KOIITO почина през!> 1921 година. Оч^ква
се една черногорска делегашш след!» н^колко
Римт>. дни да иде

ХРИСТО Д. БТ>РЗИЦОВТ>

СТОЛИЦАГА НА МАКЕДОНИН
Група б-Блгарски вестникари,

преди Н-БКОЛКО години, посети
ха Солун-b, по случаи участи-
ето на Бглгарин Bi> Солунскин
панаирт>.

се движи бавно-
бавно. През1> ц"Бдата нова те-
риторин на Г-Брв^н, ОГБ ОД-
ринско до Солј^Бѕ^е_така- Сн-
кашт> влакт>тт> е т^снолинеентв

— Ние сме втора класа хо-
ра, казваше ки вт> Дедеагачг»
един^ грт>цки б^жанецг> ОТБ
Мала Азии. Изсипаха ни Tyicb
и ни тБрплтБ като по-бедни
роднини- Вт> стара Г-врцин и
влаковегк се движатт> редовно
и всичко е нагласено за един!>
по-културен-Б

— Назад-в сме останали —
казваш^ ни кметБГБ на Дедеа-

ЊШкШ СЕ УКРЕПВА OTKLMb Т У Р Р
От-b н^колко дни, както no редиото, така и вт> американс-

кин печагБ се НОСИТ-Б слухове за взети изв-Бнредни военни м-fep
ки в-b Бт>лгарии. Ш II голиќ редиото отт> Москва о>обши9 че
оп> и-^колко дни усилено се укреива бт>лгарв-турскат& грани-
ца. Tasat> имало много германски инженери, които ^
ли укрепителната работа, както и построВката на много нови
ае|шдруми краИ границата. Много воќскови части, Според?»
аѕссковското редио, били прем^стени на турскаѓга граннца.

Оп> Мстанбулт> <п» 14 еолиЛ че споредт»
днн изпл^тници които идвали отт> В1>лгари« презт>

наЈзи аѕного военни лагери BI> Оловдивско и Свилекградско,
което е на самата турска граница. Никоќ оше не знае завдо
свикани т^зи нови б!>лгарски воЛски — дали 'ст> оглед!» влиза-
кето и на Б1>лгариѕз BI> воќна срешу Ст>ветска Русии или пт>кг»

оглед!> на една а^гака KI>MI> Цариградт> и ДрданелигЅ. Нос-
че Гермниа е искала да вземе подт» свов
протоци. Между турскитв политически

кон-

rfe били
христинни и

почти всички'се носатв> слухове, че С1>ветска Русиа може вт> скоро време да
хритинни и СА имали черкви ciso>ca дипломатическит& отношениѕ св Buirap
ст> икони, надлисани ст> глаго- Горниг^ новини сж. предадени подт> формата на слухове.

ч к и

вт>
по-

«Pa», a oiTb втори до дезети
B^K'b, носкла името «Итилг.» к

доби-
Значи,

гр"Бцката баснл, че р^ката Вол
га била дала името на б!>лга-

«волгари» — бг>лгари, е
измислица.

Де било родното огнихце на
дрезшат^ б^лгари, дали Бол-

чак1> KI>M1J десети
ла вече името Волга.

лица. Вт> Костур-b има 72 черк
ви, ОГБ които само три сѕ. из-
градени отт> нашигв велики ца
ре, а останалиг^ сж. ОТБ ПО-
таро време. Тукт> археолога

me нам^ри богатт> материал-b
OTI, глаголицата. Bi> черквата
Св. Софин в"Б СолушЈ били на
м*Брени икони и книги сг. гла-
голица . При една разкопка,
казва^ -именитинТБ учителБ Б.
Димитровт,, на една разруше-
на черква вт> Емборско,
били нам^рени икони, написа-
ни СБ глаголица. Дори BI> село

били над
писани надгробни плочи вт> ев
реискит^ гробиш.а, написани
eyb глаголица. Така че, когато
Аспарух-b тури основит^ »*а
Бт>лгарското царство вт> Плис-
ка и когато неговит^ наследни
ци присБединиха BI> пред^ли-
г^ си древна Бвдгари», вг» вои
ската вл^зоха много христин-
ни, които, СБ свои смирент> жи
вотг. и прим-fep-b на себеотри-
цание, станаха лшбимци на

^оеначалници, поради
което царБ Борисг> решил*Б да

народ-b,христианизира
(Следва ш стр.

не с;ѕ. потвт>рдени за сега официално нито от-b Софин, ни-
то ОТБ Анкара.

БИТКИ В 1 РУСИЛ
Германскк м рускш сведенин за хода на биткигв

На 25-тин денБ ОГБ започването на германо-руската воина,
боевин фронтг, се очертава BI> три главни зони: Ленинграфхска
на север-b, Московска В-Б центБра и Киевска ка гожнин сектор!>.
Биткит^ които се ВОДИГБ на север!>, около Ленинградт> сж.
предадени различно ОТБ БерликгБ и Москва.

БИТКИТВ ISA ЛЕНИНГРАДСКИИ Ф Р О Н Т Б
Така герѕ?акскат£ агенциг за новини СБобтава, че герман-

гачг>. — Нигдо не се ирави за
благоустроиството на града..
Каточели не сме сигурни, че

стоимт> Д-БЛГО тукт>.
Минаваме краи С^рско. Е-

дин-b отв бтлгарскитБ журна-
листи не може да сдт>ржа СБЛ-
зитк си. Тои ГБрси изт> cfepaco
поле да ѕиди родното си село.
П а т а т Б К ! » другс* наш^» коде
га СБ болка спомнн за своит^
другари, crb
презт> време
тил M"fecTa и които оставилг.
тук-b за в^чни времена... Ето
и Доирант, СБ неговото сребри
СТОСИНБО езеро. Доираш» ,по-

които е бил-b
на воината

между п>рци и СБрби
да помогне тукт> Соло

моновата мждроств при спора
между истинската и мнимата
маика.. . Доирант», родната зе
мн на мои баша.. . . Исуст> на-
храни c-b една риба толкова
гладни, — и ИЗ-Б me занеса на
баша сн BI> Софин една риба,

Доиранското езеро, та да

вобски сњ премин&ш рвката Луга, последната р^ка ва
за Леникград"^ коато отстои между 66 и 75 мили ОГБ Ле-

иннград-i». На сжшиѕ военен-t, секторт>, орц Б*БЛ^, германцитБ
казватг> че с ѕ заобиколилк една руо^ј кодона <гп> ташсове,
д-а>лга мила и четв^ртѕ^ коато била унивдожена. &&дан се нами

на 125 мили н>жно оп> Ленинградг». Оп> гврмансѕ̂ а страна
се тЕгврдк, че е застрашет» Новгород!», кобто отсгон

дш на 5® милк ОГЕ» главнатг желвзоиѕтна линиѕ, коато свт>рзва
Ленннград!» ш Москвг.

За с&ошѕ фронп» Москва казва, че се водѕп» гол^ми сра-
жениѕ между Псков-b т Порков1>. Последнин град1> е 150 мили
и>жн® oTi, Лешшград-b. Tain» русит-fe казваѓп>. че с& заградилн

ташѕовв к моторизирани части, които сж. ги уншцо-
жшш част^ no

(Продглжава на странивд чепндоа)

утола глада на душата му по
роднин краи.. Ето, малки де-
чица на гарата викагБ:
ј — Пр-fecHa риба. . . вода.
На СЛЦЦИИТБ езикг.^ на коЅто

бахца е получилт> пре-
ди седемдесетБ години своето
кр-Бшение при осв^тлената ст>
лоена св-femb кжудичка краи
Доиранското езеро.

павилиош» ви
наги е 1ГБлент>. Б-БЛгарскиитБ
павилион-Б винаги me бжде wb
лен-Б... Около Солунг селата
все О1це сљ. бглгарски и вт>
дни на.панаирг Солун-b е из

СБ селини — Б*БЛгар
СКИНГБ говор?> се чува нав-
ред-Б — ивт> трамван, гдето до
ри и коцдукѓор1>т?т> ви улеснн-
ва СБ СВОИТБ знанин на 6-БЛ-
гарски, и почти вт> вс^ки мага
зит>".... Н-вкога^ преди Бал-
канската ѕоина солунски тт>р-
говец"Б не е МОГБД*Б да твргу-
ва без-Б да знае езика на аасе-
лението, което представжша-
ше хинтерланда на Солунт>.
Б~БЛгарски гимназии, Ц1>ркви
печатници, гол%ми гБрговски
предпринтии — и една огром-
на селска маса оп> тон краб на
Македонин б-fexa направили
ОТБ Солун-Б столица на б"Блгар
ска Македонин. IffeKora.- Ho
сега
вт> панаира е иаб-добре посе-
тент> — ето единт> случад за
«6-БлгарогласнигБ» да ст<ѕш-

малко на б-БЛгарска терн*
торин.

И други лосетители има на-
шии павилиовг.: това сж овин
бивши анхиалци, месемвриб-
ци, каваклиици ,н др. изседени
ОТБ родни-rt си огнита и нас.
танени вт> ОКОЛНОСТИТБ аа Co-
лунт».

На друтин денБ сме

Следва на стравнца 4-та)

Г©рната снимка кредставлѕша асовѕенп!>, когаго- скоишжк
л^чени вт> мародни иосии, ©чаквагѕ» шрисшгакетф

вобски вт> СкопЗе. Гол^ѕѕото зданке е воеешги кѕубт»,
коќт© е до савѕЕш еѕ<гкггЕ> кг

ОПР"

Едиш> ОГБ красивит^ маке-
донски градове е Водек-b, раз-
положенг. малко на северо-за-

70 клм. orb столицата на
Македонии — Солут>.
на прочутил старт>

Тоќ е
римски

кмето
«Вин Игнaти^», вг.
в^звишении на Нидже ллани-
на. До него минава жел^зо-
пжтната линиа ,'Солу!»-Б-Бито-
лн.

Водент> е стар-в град"Б. За ие
го има писано BI> л^тописиг^
ОТБ 9-ти и 10-ти Б-feK-b, като
отт» тогава насам!> за него се
Јсвори много като цектра-
лент> и укрепен-Б град-b. Васи-
лии Б-Блгароубиец-b, които зо
ди дт>лгн воини СБ царБ Саму-
илт>, сполучи да го превземе и
веднага следг» това е изселилт>
гол^ма частБ ОТГБ населението
му вт> ВолериЈЕЈ-Б, при устието
на ptKa Марица. К-БМ-Б ср^да-
та на 14 В^ЕСБ М TO за тв!>рде
кратко време ВодевгБ е билг>
влад"БК-Б ОТБ СБрбитк He e ус
тановено и до днеСБ, кога
го иревзели т>тцкт&, които io
влад^ха до Балканската вон-
на.

числнва на около 8,000 конскк
сили за през-Б л^тнит^ мало-
водни месеци, а през-Б зимата
може да стигне к до 20,0ШЈ ко
нски скли.

Вт> Воден-Б кма различкк кн-
дустрки: дзе предачки, едка
текстилка и две в;б.жарскк фаб
рики. Коприкената текстклка
индустирн е доста развкта, ка
кто к кожарската. Bt> окол-
ностит-fe ка града има обшир-
ни черничевк градики за раз-
в-Бждане на буби, както к чу-
десни сортовк лоза к овожни
градини. Водемцк едкнственн
В-Б ц*&лии Балканѓки полуост—
ров-b зкаитгБ да 'запазшт> гроз

дето si>pxy лозата до новата
реколта.

М^стностБта около ВодеггБ
е една ОГБ как-красквит^ ка
Балкакскии гшлуостровт>. Това
е констатирано отг> много чуж
денци^ които cm ималк
ЖКОСТБ да пљхуватБ кз-& мно-
го земи. Нека Бадивп> какво
казват-Б к^кои ОТЕ> Т^ЗГБ.

Известккнп>
Кузикерк

Воден1> минава
та «Вода» отт> i-сѕдето
но коси името си градз. Тази
р-̂ ка следг» като напоива мно-
гоброќнит^ градини вт» окод-
НОСТБТЗ на града, сѕбира се ББ
шестБ грамадни и чудески
тоци, които се спускагБ отг.
една отвесна васочина, око-
ло 80 метра, и образувагБ
прочутитБ воденскк водо-
пади. ВОДИТБ ОГБ 1%зи во-
допади с ѕ с&брани вт> модер-
ни к>зини и произвеждагБ е-
лектричес^а енергин, коато
движи машвнвт% на ahtoro-
6poHHirrt фабрики а осв^тнва
града и окоднит% селивда. Та-
зи електрическа енергил се нз-

патешестве-
Ешше сѕедно-

то: «Отидохме иа чудкото
вишение, ценгвра на което за-
ема митроколитскик ДОМ-Б. Ке
c n p t x t когледа сн ка грацди-
озшш БИД1> на тази сграда, вк
TO Bt>pxy СКулПТурнИТ^ Е ЖЕ-
воиисни некки укр&св; очу-
ДИХ-Б се OTI> накораката ш бо-
гатии npocrop'b. Представете
си едно грамадно поле оп> о-
коло стотнна здшометра на
дл!>ж'Б т толкова на ишр^, с&
хоризокгБ морето и гжсш го-
ри с& красеви селшца, между
които се издигатг велкколеп-
ни дворци; кавсккѕде между

д̂ &рвета текагБ
КИЧ1Ш СБ бИСТри ВОДИ Е
това грамадно доле,
ВОДИГБ на Енидже-Вардарско-
(Продгдж>ѕа mt сгрЈм. треп)
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Ha®efloni@ to the Macedonians
WILLIAM GLADSTONE

МАКЕДОШ
Миналата седмица амернканскиг^ вестници пуб

ликуваха една ненсна телеграма ОТБ Софии коато
ст>об1ди че е бил!> свикан!> на кзв!>нредна сесии бт>л-
гарскин парламеигБ за да вземе м%рки срешу Ита-
лин, които присБединила ЈСБМ^ Албанин областитк
Косово и Девара. Телеграмата казваше, че Вт>лгарии
претендирала за т&зи земи. Очевидно, вт> тази теле-
грама имаше н^шо погр^шно. Преди всичко Бт*лга-
рии, до колкото всички знаемг>, никога не е предиви-
вала претенции за Косово, а областБта Девара не сњ-
1дествува на картата на Балканскин полуостров*Б.

Тази телеграма веднага се нзнснн, когато саицн-
итт> денБ редакциита на «Македонска Трибуна» по-
лучи слециална кабелграма ОТБ СВОН кореспондентБ
ОТБ Старин Краи. $сио стана, че Италин е прксБеди-
нила Дебт>р<жо и Струга ЅСБМ-Б Албанин.

Тан новина ие ce e посрехцнала добре вт> Стариѕа
Краи. Ти направи непрннтно, тежко впечатление и ме
жду нашата емиграции вт> този континенгБ. Вт> даде-
ната на Албании македонска земн влизатс» околирт^:
Деб-врска, Кичевска, Тетовска, Гостиварска и Струж-
ка. Всички ГБЗИ м-вста с ^ В1>рзани св СКЖПИ за Маке
донин trfeiua: ОГБ Струга сњ родомг. брати Миладино
ви, п!>рвит& борци на бгагарското в-Бзраждане; отт>
Тетово е родомг» незабравимата македонска героини
Мара Бунева; ОГБ Дебгрско излизагБ прочутит-fe ма-
кедонски маистори и резбари, които оставиха ценни
паметници на ИЗКУСТВОТО из!> ц-клии Балкански полу
остров-b. Населени ст> будеи македонски б-Блгари, гв
зи краи!да винаги сж взимали живо участие вт> маке-
донското освободително движение.

Огорчението ОГБ тазк*несправедлива посгалка
се засилва и ОТБ свздадениитБ предедентгБ — #fc-
леж-Б еа Македоимѕз. Трезогата у македонскигв б-м-
гари, кждето и да сж ТБ, нараства овде повече, като
не се знае О1де каква me бжде участБта и на другит^
петБ околии ОТ-Б Македониа подт> гр-Бцка ВЛЗСТБ, кж-
дето сжидо ЖИВ^ИГБ компактни здасн македонски
б-Блгари, които изнесоха единт> гол%мт> Д-ВЛ-Б на пле-
ти-rk OTh паметното Илинденско В1>зстание.

B-b миналото този д-влеж-Б на Македонии сБЗда-
де барутнин norpe6i> на Балканигв. Повторението на
с^1дата/гр%шка може да има ош.е по-тежки последи
ци на Балкани-rfc вт» блдете. Македонскиитг» проб-
лем-b тр-^бва да получи ц^лостно и адастливо за са-
мин народ-Б разрешение. Македоеии не тр^бва да бж
де наново д-клена. Ти тр%бва да жив-ке ц^лостен-Б кул
турент>, економически и политически ЖИВОТБ. Само
мо така може да се тури вода ка ОГБНИ.

Като се има пред-Б видт>, че положението на Бал-
KaHHTt не е оше стабилизирано, a TO me ce стабили-
зира окончателно след-b св-Бршването на воината,
Д-БЛГБ на ВСБКИ родолшбив-Б македонец-Б В-Б Аме-
рика е да следи ст> ЖИВ-Б интересБ сБбитинта,
като с^тевременно работи неухморно, СБ бо-
д-вр-Б дух-в и крепка Btpa за ГБржеството на народ-
нин ни идеал-Б. Следт> нашил Д-БЛГБ К-БМ-Б С-Бединени-
rh1Дати и Канада, п-Брвинтв други наш-Б ЖБЛГБ е да
работим-b само за Македонин, затото овзи които не
обича родната си зема, не може да обича друго оте-
чество. Македонии повече ОТ-Б ВС%КИ други П^ТБ ЗО-
ве своигв синове и дт>тери К-БМ-Б работа за народно-
то Дг>ло. Жертвит*, които тн даде, заслужавагБ на-
шата безпред-клна привт>рзаностБ К-БМТ> неѕз Маке-
ДОНСКИЅГГБ в-БиросБ прод-Блжава да сжтествува и до
като тои получи окончателното си и справедливо
разрешени> нашата борба тр^бва да кипи.

МОРСКИГВ ЗАГУБИ HA AH-
ГЛИЛ ПРЕ31> М. 1ОНИП

Лондош», 15 1одиб — Адмн
ралството днес!, даде числото
на потопеннгв orb гермакци-
ГБ англииски и сг>к>знически
параходи презт» месецт» ЕОННЌ.
Споредљ официалното комк>-
нике потопени сж. били презт»
този мбсецг. 79 параходи, кои-
то иматт, обадо 329,296 тона. A
обшиитт, тонаж-b на иотопенн
rfe параходи orb почвавето на
вобната се казва че надминава
вече ceAeMb милиона тона. Вт>
бждехце адмиралството irfea:
да дава сведенин кодко англни
ски параходи с;& потопени
orb германцигк, зашото т^з
дакни услужвали на неприите-
ли. Германцигв твт>рдит1>, че
презт> гониќ сж. потопили 778,
283 тона англииски параходи,
а италнанцитБ потопили 98,
500 тоаа англиќски параходк.

Горната снимка е изпратена отт> Берлит» до Американскит&
rfe вестннци. Тѕ представлнва столицата №а. Б^ла Русии — гр.
МИНОПЈ — окодо коќто станаха гол^ми боеве между германци
и руод. Мовѕента, коАто е дадет>, предстЅвлава германски тан-

кове влизашн BI> MHHCKI»

ПОВЕДЕНИЕТО HA
Е НЕ8СН0 ОТНОСНО ГЕР-

МАНО-РУСКАТА ВОИНА

15,
днес-b нпонскии портг. Кобе

затворенг. за чужденцитв
за единг, срокг. отт> 10 дни. Та
зи м%рка се тт>лкува между
чужденцитБ тук!> като една ма
невра orb страна на Ипониа,
конто иска да остави впечатле
нието, че me атакува Русин, но
вг. cauuHOCTb me ce спусне на
iorb, KT>MI> Индо-Китаи. Порта
Кобе е удобет> тгкмо за по-
добно нападение, но втлф^ки
това orb тамг» Нпонин пакт> мо
же да нзпрати воиски cpeiuy
Сибир1>, вт> Русин. Тукг, ce HOC

слухове, че на руско-ман-
чукската граница сљ. станали
схватки между руси и апрнци,
но т%зи*слухове не сж потв-bp-
дени. Н"БКОЕ см^татг., че ако
европеќска Русин пропадне
подт> германскитв удари, то
много е в^роитно Нпонии да
поеме риска да атакува азиат-
ска Русии вт> Сибирт>, дето ру-
СИГБ иматт> понастоншем!, бли
зо 40 дивизии воќска.

сега да даде пр%ка
noMOui.b на колебаеш.а се Тур-
цин вт, случаи, че тн вл-взе вт>
воина cpeiuy Германин.)

ФРАНЦИЛ СКЛ1ОЧВА ПРИ-
МИРИЕ C b AHГЛИ^ ВТ>

Виши$ Франци^, 14 волки —
Правителството на Виши

днесг прие условиата за мирг.,
които б*вха дадени отт> англи-
чани-rh относно преустанрвнва
нето на военнигв деиствки вп>
CnpHfl. Ст>обтава се, че
условии били приети следт> ка
то англичанигв дадоха на
гвхт» ГБХ1> приемливг. вид!> за
военното достоинство на френ
СКИТБ воискн командувани
orb ген. Денц-b. Подписването
стана вг. Аркг., Палестинл, агвс
то дето презт> времето на На-
полеон!> англичани и францу-
зи имаха конфликп>

(Orb Лондонт> ст>обшават1>,
че спирането на военнигв деи
ствии в-b Сирин, me освободн
доста orb англиискитв воиски
там!>, които Morarb Да бждатт>
прехвт>рлени другаде. Вт>ит>
orb това, Англиа me има вгз-

АНГЛИИ И СВВЕТ. PУCИ^
СКЛК)ЧВАГБ ОБШ1>

СБК>3"Б

ЛридоЈГБ, 13 н>лиќ —Днест»
б-fe едновременно С1>обтено
както тук!> така и вт> Москва
подпнсването на единг. дого-
ворг» между Англин и Ст^ветс-
ка Русии, които предвижда
т о т о двегв страни да си да-

arb военна подкрепа вт> вои-
ната среиду Германин. Друга
клауза на договора задт>лжава
двегв страни да не подпис-
Barb сепаративент> мирт>, пре-
ди да се споразумеитт> една сг>
друга.

Подписването аа договора
стана в-БгМосква, кждето отт>
англибска ' страна б% подпи-
cam> orb англиќскинт^ амбас
дор-b, ст>рт> Стафордг. Крипст».
Вт> англиискитк политически
срт^ди се изтт>ква, че склк>чва
нето на този договор-b ci> Ст>-
ветска Русии не значи, че Ак-
глин 1це се бори за комунизма

ГЕРМАНСКИГВ 14 ИТАЛИАН
СКИТ-fe КОНСУЛСКИ ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ ЗАМИНАХА ЗА

ЕВРОПА
Hto-Rofkin», S5 [<ш»ии —Днест>

последнинт!> срок-b дадеш>
orb страна на С Ш,ати на всич
ки германски и италиански
консулски представители да
напуснат-b тази страна. Т% на-
пуснаха пристанитето на Нк>-
Иоркг. тази Be4epb, носеАки
ст> себе си всички таЅни дип-
ломатически книжа, както и
фамилиигв си. Презт> океана
rfe me бждат-b превозени orb
амернканскин парах. «Уесп>
ПоЅнп>», които ni>icb на врт>-
тане me превози американски
rfe консулски представителк
orb Германиа и Италии. Orb
TyK"b заминаха 450 души гер
манци и италианци. Англичани
rfe обетаха свободен-b о;клт>
на този параход-b.

отг. сфаннца ш.рва>

за да има единство BI> народа. д^п> представител!» Папазаха-
СледБ шокр1>стването Ш1ејрин вт» Е. «ЕТНККИ» ОГБ 4 ш 5

виждаме, че духовнн в другаВкш^ 1936 година като се втѕ>з
училшда се от«ар$т» si> @зго-|а^1цава, че претоиѕването ка
западна Македониа, ^&вдото ЅбтаДгарсЕсото населеѕие
тамт> нмало Ефосккгени хора,
ка които е било ауждао да за- јмудно казва: «Едно наседенве
&ГБНЅГП> трудио усвонваната

С5» леката азбукаглаголица
кирилица,

у
да обогатит-b оше

повече своит-fe позкаккн ст>
|ди училнхца

подходи-
за народноство

^ретопнваке.» Flpe3rb 1880 го-
преподавашП, ОТБ СВ. Сед- јдкка, когато BI> Царнград-b ce
мочисленици, ученицит^ на|ст>бра една европеиска комк-
св. брати i-Сирила и Методин, јсин за вриложение ка чл 23
наукк и тр-braarb ио ѕсички iorb Берлккскки договор-b, коќр
б-мгарски и руски зешк като
проповедаици, учителк и ду-
ховници.

Гребеиа и по на за-
падт> дори до Ннина.

Охридското иаречи*. е мал-
ко по-особено. Наприм-крг.,
rfe казватт>: нболканаѕ иболка-
ва, иболката; женена, женава,

формк ужената, — които
наст> ги EffeMa.

B"b мзброеии-rfe области, a o-
собеко вг> Костурско, и особе-
но orb FpaMocb, даже ЕСИЧ::*Ј
старо-б!>лгарско е заиазеко.
Така на чедото се казѕа чендо;
на преда — иревда;

цка В1>рвк кного
в

ОГБ около 6Ш),(ККЃ чуждоезкч-
е оставено

р ,
то кредвиждаше особени прав
дши З а Македонки, гр1>цкото
правител^гво кзпрати мемо.Както cb глагшшцата, така iapi, до так ковшсин, коќто ке

и Cb кнршвдцата се е писадо јпосочваше друго каселение вт»
на нашето гогозападао б-ѕлгар |Бктолската к Костурската об-
ско каречие, а кменно еа со- \лаѕп, Като грт>цко, освеш> по-
лунчани, водекчани, каќлирциЈг^рчеккт^ власк и албанци
костурчанн и ка гоп> orb Koc- јвт, то« мемоарт> ГО-БЦКОТО ира
тур-b — така наречената об- јвителство пише, «че грт,ковда

Населица о> градовегв jctrrfe и грБкоадбамцитБ били
i ^ w u душк, а бт>лгарогласки-
јгв 156,000 дуушк» а за к%ка-
KibBi> чксп> rpi>K-b не е капра-
ЗИЛО ДОрк B-bnpoCb, ЗЕ1ДОТО

ГЕ.рка кккога ке е билт> земе-
а ти« областк сж. чис-сж.

то земед-^лски к населеки оте
orb ni>pBKT-fe в^кове ка христк

јикството дори досега orb
јгари.
i

Лонеже вт, Костурско г-гкма
друга народност^ освен-b 6-БЛ

на
на

гле-
;гарк,

— джмбт»;

ЧТ>РЧИЛТ> КАЗВА, ЧЕ ТЕ-
pl>PBA БОМБАРДИРОВКА-

ТА СРЕЅЦУ HEIlPHflTOfl
1ЦЕ CE ЗАСИЛИ

Лондот>в 14 1олии — Днес-b
премиерт>тт> Чт>рчилт> говори
предт> работницит^, които уча
CTByeaTb В"Б отбранителнигк
проекти на дт>ржавата и ст>об-
т и , че англииската авиации
понастонтемт> бомбардира не
прилтелн така силно, както по
следнин никога не е бомбарди
ралт> Англин. «И това е само
началото —каза тои. Ние me

злжиап> този процест> ст>
увелича^ата се <Ѕила, до!к%о
ст>крушимт> таи ужасна тира-
нии. Вие току mo изл^зохте
orb една битка и вг. всгкки мо-
MeHTb може да навлТззете вт,
друга. За момента има извес-
тент> застои, но ние тр^бва да
очакваме BI> недалечно време
тото неприлтели да поднови
атакитв си срету нас-b.»

ИТАЛИЛ 1ДЕ ПОЗВОЛИ BIA
АМЕР1?КАНСКИГ& ГРАЖДА

ДА НАПУСНАГБ ИТА-
лин

И4 ооѕиб — ИталианС'
кигв власти днест> уведомиха
американскин амбасадорг», i
orb Италии me бждагв допус-
нати да напуснатт> страната
толкова американскн гражда.
ни, колкото италиански граж-
дани бждат1> допуснати да на-
пуснатт> С^единенигк тџт

мине, обаче, известно вре-
ме, докато се уформитт> фор
малностит% за процеса на раз

сг.ответнит^ граждани.
Италианскигв власти сжто ра
зучватг. в-bnpoca за даването
разрешение да напуснатт» Fi>p
цин (конто е подт> италианска
военна протекцин) около 150
души американски граждани.

ПОТОПЕН1> АНГЛИНСКН ПА
РАХОД1> ПРИ ТОБРУ1П>

Александрии, 15 шлнИ —
Британскит^ морски ср-вди

днесг. известиха, че англиис-
кинтг. параходт, «Окланд1>2> е
билг. нападна"п> при обсадени

~b Тобрукт» orb 80 германс-
ки аероплани и бил!> пото.

?нг. Германцит-fe пуснали si>p
ху него бомби orb 500 пануда,
които разцепили парахода на
две. Bi>nptKH това до послед-i
нин момен-rb orb парахода ce

стрелило cpemy неприителс-
кш-fe аероплани. Колко жерт-
ви има заедно <љ парахода не
се

да —гренда; на
на п^дарн —
дарница; на
(селото Д&мбени); на
да — жт>шѕ.нд1>; ка
г-&мба и пр. и ир.

А че и до Нвдша сѕ.
бглгари и до сега oiu
ЈГП> тамт> бт>лгари. говорпхди

ек-
по-

властк, следг»
като кзгоккха всички учители,

гре- јсветенкцк к вскчкк иктелкген
тни хора, след-b като заграбк-
ха вскчки б!>лгарскк

този език!>в само че не
зархисти, а иатриархнсти
казва не само нмената на сели

Габрово, Др-&ново, Медо
во, Б^ла слатива, Бозово, Ост
рово^ Коприва, Лкбахово, Ра-
довиш-b, Иово село, селиида ш
пр. и пр. стотицн бтѕлгарски

ЕЅ C"b КСТОрИ

черквк и мокастирк, издадоха
закок-b, никоА да не говори
бт>лгараш. И по пазари ско-
Barb полицаи, кокто глобвва-
лк за вс^ка бт>лгарска дума по
300 драхми, като калагалк и

по-строги саккцкк, спо-
ред!> чов-кка. Но ке се гаси туќ
Ш.О не гаске. Костурско, което
през-b 1903 годкна подкгна ц-fe
лото на,селение противт, турс-
ката влacтb к лг>вскк се борк
ц*клк три месец,к, като превзе
Псодерсккн проходг» c-b uoux-

јна атака, к разбк турскив
села, които не с ^ и ст» кстори јпол1о>, които паз^ше прохода
чески названи^, както гБрцн-|н след-b като прн Нев&ска к

ги оредравдавагБ, а бито-ЈКдисура азе в-о алеш> ц-^да

1ГБСНИ, каквито ние BI> Костурчржжие, това Косгурско к вскч
,чки вгзстанали окр^ѕзк ЅГБ Ма-ско

СТОЛИЧНИ«Т1> д.рт,
Чнтаковт> е бкл-b пленник1>
Лариса и тои тѕ!>рди, че вт> Ла јбска и грг>цка власт^», a
риса има д-кла махала б1>дга

кедокк» ке се боркха, за да
к^каква си <ѕсрт>

јсзоита кр-bBb за б!>лгарска сво
ри, конто зк^ѕицк си говор^ли јбода.
c-b него на б-БЛгарски, a Bi>nrbj „
•овор-клк гР!>цки, заилото се 1 °™ с™™™ к а г. 5л. Димк
:трахували. А селата наоколо, ^ Ј ? 8 * ^ б Р ; 1 2 » 2 2 3 к а в " к ^

които в-b турско време с ^ б и - | ^ М к Р ' Б ѕ ) в и А ^ м е какви памет
ли чифлици на разни беиове, \ ш т к м а ^ ^ ^ о р с к о R OCO-

ние. He ce

ф р
£шатге> б!>лгарско населе

село Де

р
беко около с. Дебрецг». 1Де до
бавк, че ц-^лото

!брец-b вт> Каќлирско да е пре-
:елено ОГБ Ларкса, за което

говори г. Бл. Дѕшитров1>, но
другиг^ сѕ. ш останали там!>
•л. сега с^ бктови бтлгарскк се

!паметкиК1>.
костурско е
село безг> кс

торкческк цеккости, нг&ма по-
гора, кокто да ке

носитт, кмето ка к-ккое ксторк
ческо С1>бктие. За да ке огегча

сл-fesoxa оп> Мадарската
крепоств. Btxa трима. Синове
rfe на кавхан-b Ишбула на
б ^ и коне c-b среб!>рни к>зди и
началних-brb на конницата Те-
лецт>, внук-b на пoкoини^ хант>.
Телецг, нхаше на една черна
кобила, конто npi>xrfeme не
спокоино между младит^ ко-
не, м^таше смолната си грива
н цвил^ше c-b пресипналт,
гласгв. Пред~о коннициг& тича-
ше ловното куче на Телеца,
ѕп>ргазо и безгрижно. ПЖТБТ
се виеше под-b клонит% на era-
pa дж.бова гора. Гората б"оше
глуха. Чуваха се само гласове
на птици и лаб на куче, което
бт>рзо наближаваше. Извед-
ѕп»ж1> пред-b конег^ премина
стреаѕително една Т1>нконога
кошута. Тн пресоче п&тн и по
Тгзиа. вгс горскии тишннаѕсБ ка-
то видеаие. Подир1> едиш>
МИГБ оп> гората нзкочнха два
миѕза заигБѕт^ни лоздм св л&-
коѕе ш. срелаиди н вихрош> се
еогесоха по ст&пквтк. ш ко.

В*Б тревогата, които

наст&пи% конницигк не забелн
заха кога изчезна кучето на ве
ликии боил-b, ала тои се повди
гна на стремената и иочна д
свири прод!>лжителио и остро.
O n , горскии шумак-b кучето
отговори ст> далечен-b лак. To
снкашт> отговори: ида?

Тримата конници св!>рнаха
нал^во Brb гората. Д1>лго вт>р-
в%ха. По лицата ги шибаха
т!>нки дѕ.бови клончета сѕ> зе-
лени ж-bллvди. Спр^ха вт, е-
дин-b еотулен-Б кжп>, на една
слт>нчева иолннха, пор!>сена

b ЈГБЖНИ рОЗОВИ бОГОрОДИЧКК
Скочиха orb хонегв. Тогава
ГОЛ^МИЈГГБ СИЕГБ н^ кавхаит»
Ишбула каза:

— Тк знаеш-Б за!до добдох-
ме.

—- Знаи, ~ отв%рна мрачно
ачалннѕа>ГБ на б-влгарската

кошшца, коато б&ше свила ор
лово гѕг^здо т> Мадара огѕ. ед
ио стоЈгвтие насааго.

— Готов^» ДЕ cis да умреш1>
за старата в-вра?

— }Саде е кучето? — р
се малкинт1> синт, на-Ишбула.

Телецт> повторно изсвири.
Кучето пристнгна задт>хано,
enpfe до краката на господарн
си м го загледа c-b очи, BI> КОИ-
ТО СВ^БГБШе ЧуДНа B^pHOCTb.

— Цап клетва'. — извика го-

Велвкинп> боил-b из*п>кна
тежкин си мечт> отт> ножница-
та. HeTHaficetb годишно момче
не можеше да вдигне меча ка
Телец1>. Замахна ст> две ржце
и <љ страшна сила разс^че в^р

си ловен!> Apyrapb. Шурна

— Както тече тази кр-bBb,
Т*БИ да изтече и моѕѕта^ ако на-
руша клетвата си! — прогово-
рк глухо Телец-b.

Мт>ртвата глава на кучето го
гледаше СБ страшни очи.

Младитв синове на кавхана
се изправиха предт> него и му
стиснаха един-& след-b другт>
д%сницата.

— Бжди готов!>! Наточи си
меча? Ние me ти сториме
вестБ отт> Преслав^. 1Це иро-
водиме б^рзоходецт>, когато
удари часа.

След-b^TiKi думи заговорни-

n-bpraBo ce метнаха на
си коне и удариха на

доле. Телецт> избт>рса меча си
вт> тревата, накваси ст> крт
Н^ЖНИТБ богородички и пове-
де назадт, конн си c-b наведена
глава. На поллнката подир-b
малко изл"Бзе едунт> старец-b
овчарБ cb сини очи. Тои пог-
ледна разсвченото куче, покла
ти глава и почна да се крт>сти.

Дт>лго летбха двамата сино
ве на Ишбула по равнината.
Стигнаха гол-вмиа каменен-Б
мостт, на p. Тича. Под-b моста,
СТЖ.ПИЛИ вт>рху два клони, сто

на стража два лг»ва, л*вти
orb бронз!>. Ишбуловци enp-fe-
ха предг. лт>вовегв и за сто-
тент> n^Tb започнаха да че-

надписа на хант> Оморта-
га. крилото на езичницигв,

HTeabrb на новата бт>лгар-
ска Д1>ржава: «Нека боговегв
помагагв на хана да натиска
подт> ногата си ромебскиигк
император-b и славинитБ, доде
то тече р&ка Тича.&

Тои б*вше ГОЛ^М-Б бглга-
pmrb — продума 'гол%миѕгп>
браТБ.

— Тоб б1ш1е JthETbl — изви-
ка малкшггБ.

— Тои в%рваше 81> сл!>нце-
го, вт> звездиг&, BI> орлит-fe и
гр!>мотевиц"иг&.

— Тои 6"feme врап> на Kpi>c-
та! — повторно извкка малкк-
KTb братт> и ирепусна по мос-
та. 3anp-bm"fexa искри подт> ко
питата на кони му. Роикг, птич
Ки, които гн^зд^ха под^ ш>с-
та, изхврт>кнаха тревожно и се
разпил-fexa.

Нам^сто да идат!> вт> Прес-
лавт>, столицата на Борисова-
та Д1>ржава, двамата старов^р
ци, които еосгвха ат> душигв
си ттшната стихин на Азии,
кривнаха покраб р%ката црезт>
покосенигв ливади Ki>m» кре-

CTbTa, вт> които се 3%ха на-
1стили' иотомцитв иа Токту

наи-вт>рлитБ езичници т> 5о-
рисовата дт>ржава. Преди да
наближатг. крепостБТа^ Ишбу-
ловци навл^зоха вт> едно мнр-
но славднско село с& сламени
колиби. Вт> градината свежда-
ха чела тежки огшчогледови
пити. УЛИЦИГБ б-fexa безлгод-
ни. Една квачка poatme слама
та и кт>ткаше К1>снит% си пиле
та. КОННИЦНГБ надвикнаха
презг, плета на една колиба

(Следва fla страннцв! трета)

ла, макар!> м патриаршисти
На всички т&ш б!»лгари п>рци-
rfe имт> вккатт> сзулгараки»
№м& села и ст>-грт>цки имека
като Палесхор!», Чикнохор-b—
родно м^сто ка нашии зам

'•кзарх-b в-h Цариград-b Клк-
менп>, които, лри все че кос-

гр1>цки имена, сж. аак1> чи
гго б!>лгарскк.
Бившин кожански кародек!>
[peдcтaвитeлb BI> гр1>цкин пар

ламент-b адвоката Васшгаќ
засл>, като говори вт> вестикка
«Катимеринк» orb 9 сертем-
врии 1926 годкка за нуждит^
отт> б!>рзото ирелгопиване на
б>ѕгаригв вт> кеговигв раќо-
ни и като изтБква onacKocrbxa
да не би един-b деш> Б-Блгариа
да повдигне В1>ироса за ткн
б1>лгарскк малцинства, провик
ва ce -ci> следнит% думи: «Слав

диалекп>, коќто на-
селението вт> северка
сн говори, е вароден-b
за рБрадш.» ДругБ гр-^цки об
ѕдествекик!, И. Д . Куткфа-

като обвинква депутати-
които обикалаѕи костурс-

кигв села и говориди крк агм-
тацнигв си cb населекието
б-&лгарски, стѕ» ужасБ констати
ралт>, че в̂ > «Костурт> is Cypo-
Еичг»» се намирагБ бглгарогла
сни (б!>лгари натрнаршисти),
чиито братн сѕужа"П> вт> (Ѕгл-
гарската воиска. А рредседате
ДЉТБ ва rp-Бцката учитедска
федерацнн г. Теодор» Папафо
тист> вт> в. «Етники* оп> 27 к>-
ниќ 1936 година се
ва, ч& Леринскнн

билт> принудеш» да вика

вамт> повече, кажа само за
јмоето с. Коскнец^. Отг. кзточ-
јната страка на селото има
JTHOCTb, конто се каркча «Колк
'»'!«», а предаккето гозорк ,че

У— това M"fecTo e станала гол%-
јма бктка к гол-feMo клане к за-
това коск кмето «Колкада».
Orb западната страна ка село
то, аѕежду с. Смт>рдеш1> к Ко-
сннец-b^ се камира м^сткост£>-

гора». TyKi> e бкл-b
Самуила

в£икавал!>

та ф р
убкт-b брата ка
— Арок-b, когато

вт> сжда ^реводчици нама-
кедонско маречие (страх-b го е
ѕа каже аа бт>лгарското), за
да разбере, какво казвагБ no
р свидетелит%
гари.-ВИВШВНГБ солунски варо

р
orb Костурт» за Оресиа. Исто-
ринта казва, че билѓ. уби"П>
orb кар^акачаки-овчарк сл*кз-
ли orb Злк-долг», коќто к до
сега носк това име и се намкра
точ. среш1у Добра гора. На се-
зерг. orb селото вт> 1?ората се
намкра «Калето». Такква кале
га кма мкого вт> Костурско.
На к>п> се Еижда-rb дивккг^ се
ла вт> ЕОлигк ка Грамос1> к Мо
рава еланкки, а ѕшеко: Слкв-
ница, Др^вово, Омотско, Нно-
веки, Нестрам!», Заб^рденк,
Вкдово, Божк-

!град1>, Новосело, Четкроп>,
Добролкта, Ткквекк, Св. Не-

, Ошеви,, Kt>p4Kiua и пр. к
ир.

Когато Bb кра« на IS
костурчаки повдкгнаха ѕтѕзста
нке, за да се отг^рватБ оп> тур
ското кго, след-b
имт>, сзкрепи

СБ ходжк

ур
seycotxa

ордк
да

древно време б% кзвестеш»
това, че там!, е кмадо духовка
б шкода ст» епископг.

така потурчвха Св. Не-
Добролнта, Г1>рлени Е

Осаени; тогава всичкн друш
села кзб%гали no ropurfe н

когато орднгв ов замнна
ди, rfe ce вгрналк обратѕо.

-( Сдедва)

ч«
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Филовг вт> Рим4- сии

ниита on>Hb пренесент) вт> Македоник-Нови линии на Бт>лгари«
РЕПОРТАШ> ОТ1> СТРАХИЈПЕ» ТОПУКОВ1&

-о-
aupaja-b» 194I год.

Вихрушката на зоината пора-
зи много сели!да BI> Македо-
нии. Минете лн през-в Кумано-
во( Скопие, Велестѕ ИЦИПТБ —
ВБ дуииата си понаснте едно
ТАЖНО чувство оп> ^
картини, които бомбит^
сБЗдали. Bib Куманово сз; раз
рушени около 30 к;ѕ,1ци, убити

десетина души и толкова
ранени. Bi> Скопие множе-

ство КЈ^1ДИ no д^сното течение
иа Вардара, Kb частБта кждето
минава г<ж&ми8/ ка^ѕенен!>
МОСТ-Б слч засегнати, н^кои
ОТБ които сњ ст>всемг> срутени
И тук-b жертвит-fe сж. чувстви-
телни. Велес-b — тсш стар!> и
романтичен^ градг>, които да-
де наи-темпераментнитѕ маке-
донскн борци, които през!>
1903 година, ЃГБКОЛКО месеци
преди Илинденското ' вт>зста-
ние изв~оршиха едни оп> наи-
см^лиг^ терористическн акѕ
ции, ВелесБ, които и BI> наЗ-
новата борба проавм завидеш»
бор«ѕеекн дух!> ш даде скжни
жертви, като тримата Кушев-
ци и др. — и вт> тази воина и-
ма злата ориСБ да понесе теж-
ки загуби и да даде множест-
во невинни жертви.

Б-БрзигБ деиствнн на герман
цит-fe сж отнели ВТ>ЗМОЖНОСТБ-

та на ст>рбиг& да вдигнатБ же-
Л^ЗНИНТБ мостг, вт> вт>здуха и
да извБршагБ зв^рства, но за
това mbK-b срг>бскитк и англии
скит^ аероплани BI> СБВМ*БСТ-

ни деиствин сљ. оставшш теж-
ки спомени: ц%Д1> кварталт>,
тон около гарата, почти сж го
уни1дожили. Пострада ли сж
иКОЛО 350 КЛ\1ДИ, H'feKOH ОП> КО
ито СА сринати до основи. У-
бити ex., жени, деца и Mî oKe o-
коло 100 душн и около 150 ду
ши слч били тежко ранени. Кж
шата на Брати Лукарови е u*fe-
лата разрушена, но по чудо ни
то ЃДИЃГБ члент> ОГБ семеиство
то (десетина на брои) не е ио-
страдал^, н-^кои членове сѕ. се
отБрвали само с-о леко одраск
ваие, понеже сж били вт> пред
варително приготвеаин из-

BI> двора.

ли, обаче, BI> 1ДИП1>

вие оставате поразени отв
страшната картина, ' конто се
хвт>рлл вг. очитг^ ви. Пт>рвото
впечатление, което добивате е,
като да е уни!цожент> ц"^лин
градг.. Картината е грозна, ду-
шата ви се притиска отг млхчн
телно чувстѕо. Болката ви на-
раства охде повече като узкае
те брои на жертвитт». Разруше
ни с^. около стотина
жертвит~к

но
многоброАни —-

около 150 души ОТГБ гражданк
т^ и толкова оп> воиницитв^
повече македонци, и около 200
души раненн граждани. Нима
малко б-вха жертвитв, които

Д1>лга низа ОТБ наи-свидни
rh сииове на ИЦигп>, та и BI, се
тнин момеит-у, когато свсбода
та вече се б» показала иа Осо
гово и прн изворит^ на
галница тр^бваше да понесе и
това тежко страдание и тии
наи-новн и невини жертви! Но
каленитк 3i> героични борби
вдипвни философски отговар-
ИТБ: «Свободата иска жертви.

1> не можез>!
He слх внесли отчаиние вт» ко

адипини и варварскит%
на декласирашз еле-

менти, които ВГУ ДНИТ», когато,

ОТБ свистенето на аероплани-
rfe 55 тр-feCbKa на бомбит^, сж

вт» затворенитБсе втурвалз
разбила г н и г и огра-

билн. Има хора, които с ѕ до-
ведени до сетна сироааавдин.

саме се тешаге»:Но
«Нашата душа много е
ла и това ке

ѕдишнззи сж благодарни,, че
гзрозиденѕает© тш е закрнллло

©ТБ зз^рстѕзата, конто из
оаддч!» Ќаааматие-
е ГОТВИЈЗ-ЅЅ- Това ч©-

изчадме &г&колк© дни
а гаочне вобната е BI>3-

л«>жило заддча ка едиш» капи-
р о д о ѕ ^ ©Tib К^пи&ново,

да зиае, t e ззод"3> срњбска
та офнцерска униформ£$ на

B^pemb, csiisi» на Македо-
, туззтк 6-2>ЈЗгарск© СБрдце.
ааѕагг5аевичг1> азу предав*& 2

хилади боааби, конт® при от-
иа неговото вобс

коѕо отд^лешзе тр^бвадо да
1восшеднот€> ск жесто
да бомбардира и зѕ-

отг> БСИЧКЅЗ страни.
балг к&са и ѕсна:

товг б-bJirapcKo огни-
1де и ПГБЗДО на упорити маке-
донсккѕ борци9 тр^бв^ да се ра

зруши — кам!>К1> на
да не осгане ш живгг>

ап^таѕп>п> се скрива,
«га>га> ме ваоже да коѕпролира,
заацото герм^нскѕгг^ ваксш се

Така се сгаасѕва отѕ> гат
веното му неацастие и разру-

ШЦнш> около
хв-ѕ»рдили в?»рху
8® зфалителшз

ОГБ коит© савѕо една е
сиѕч». Вснчки

други боаѕби сж били изгасени

не само ваќната е свт>ршена ФИЛОББ И П0П0Б1

22 кмшб — Ечера тукт» прнстнгна 6глгајрашѕп> пре
миер!», ѕѕроф. Богдан1> Филовљ орвдружеа!» on» 1шв^сп»р8
вт>ншннт% раооти — Мв. Копов%. Заедно СБ r fe»
едва( лелегацвѕ

ариѕ ше
което врем е me каоравѕт> ерета сг>

срафт>

Както е извество BI» гогославанската армин 6txa мобилизнранн много накедонски б^дгари,
които б*ха изпратени на пт>рвата боевд лишш срешу германдит^ Хорната сннмка предстакла
ва момент>, когато македонски бглгари, бивши вобници вт» ѕогославѕнската арини, §нвап>

освобождавани пленичество. Радосп>та у зснчкн rtxT> e гол^ма.

СТОИНОСТБТА НА ДО-
ЛАРА Bis БТ>ЛГАРИИ
Б1»лгарската Царска Лега-

циа Вашингтош>
вг, че американскиЈггБ доларт,
се купувѕ orb Бвдгарската; Нa
роднг Банка BI» Софиѕ по

81 лева. Дава се и пре-
оп> 25 нг сто, така ч€ е-

диш> долар?» струвг
100 б-Блгарскк лева.

OrbHI ПРЕНЕСЕН1 Bl МАКЕДОШ
Софиѕз, asai, I941 г©д.

По случаи денБТБ на свети

Четвт>ртата група потегли
ОТБ Софии и стигна вт> Сили-

п а п а к 1 > OTh
Tfe братн Кирил-b и Методи — стра'
двамата велики солунски бра. п а п

тн, които дадоха азбуката на 5 7 и г н а П Р € 3 1 > Дариброд-b
Ц-БЛОТО славннство, тук-b 6"fe op - | И Р О Т Б -
ганизирана една ' символична f Т а з и символична

а петата гру-
C o * M 5 i «отегла и

б BI>

демонстрацин сп> пренаснне на
зешенннп* ОГБНБ ОТГБ старо-

престолнин град-Б Преслав-Б
до всички освободени б"Блгарс
ки земи: Добруджа, Македо-
нии, Тракни, Западнит-к пок-
раинини и Моравско.

Млади червенокр1>стци оти-
доха дето
храма на дарБ Симеона б^ за-
пален!> свеЈценинт!» ОГБНБ, КОП
TO веднага б-fe пренесеѓГБ ОГБ
град!> на град"Б до Софии. О Т Б
тук!> други червенокр-БСтци по
еха запаленитк факли на све-
идениа ОГБНБ на н^колко тру-
пи, за да
на денБГБ
Кирил-Б и Методи и в-b Македо
нии.

Една група червекокр-Бстци
потегли ОГБ Софми и през?»
Пераик1>, КкЈСтевдил-b, Крива
Паланха и Куманово стигаа

го занесап> точно
иа светиг^ братѕз

вт> Скопие, дето б% тБржестве
но посревдната ог& ц^лото на
селение.

ВтОрата група потегли OTI>

Софиа Дупницаѕ Гор
Кна-Джуман, Царево село, Ко-

чани, 1Дно1>, Прилепг».
Битолн, Ресет> и стигна вт>
Охрид-»в дето слицо б% посре-
шната ОТБ агкггаото населекие
при иодобавагца ГБржестве-
НОСТБ.

Третата група потегли ОТБ
Софин к през-b Светм Врач^,
Петрич^, Струмица, Гевгели,
Д Х C Д

у
Демир1> Хисар-fc, Дра-
ма, Кавала, Ксанти, Гн>мн)р-
джина и стигна Деде-Агачч>.

peci>

демонстра
следена ст> живг цнте-

orb всички бт>лгарк.
Чрез-b неи се цел^вше да се да-
де изразг. на духовното един-
ство на всички бг>лгари, които
през!> в-вкове б-fexa св!>рзани
Kb будно ст>знание чрез!> азбу
ката на двамата солунски бра-
тн -г- Киршп> и Методи. Све-
1ценинп> on>Hb, пренесен-b отт>
запалени факли се носвше
денБ и НО1ЦБ ОТБ градт» на
град-b, отв село на село,
през!> планини, долини и р^кк
за да стопли ст>рдцата на всич
ки СБ нова в^ра вт> тБржество-
то на правдата и истината.

ГЕРМАНО-РУШТА BOfiHA
Москва бомбардирана два ш&ти -зтт> германцит^ —

Биткит^ при Порковт>, €моленап> ш Житомврт»

Военнигв деиствин между
Германин и Ст>в. Русии про-
д-БЛжаватгБ СБ саацата упори-

главни сектори.

-0-

ТОСТБ вт> три

Вт> началото на тази седмица
столицата на Ст>ветска Русии
— Москва — б-fe бомбардира-
на за прт>вт» ПЖ.ТБ ОТВ герман-
ЦИТБ. Споредт> рускн сведении
Епаздуошото нападение ва Мос
ква е било извгршено о?т> 200
германски Зероплани, ѕсоито
вг> продзджение на 5 и иолови
на часа сж бомбардиради гра>-
да. Москва казва, че има само

50 мили Еза мзтснгц

н^колко десетки убити ш
колко кдцци и една болница за
падени. Вт> Берлнт> казватц
че бомбардировката е била ус

и че огромни шмкари
обпфнади червена^га сто.

лица. На следнил денБ Москва
пак!> б-fe бомбардирана вт> про
дглжение на 5 часа.

Деиствинта no тритв воен-
ни сектори се оч^ртавагБ та-
ка:

Тукт> рускигв ко&поникета
говоритт>, че се ВОДЈГП, ГОЛ^МИ
сраженин вт> областБта на Hop
ков-b. Това показва, че rfe

ПРЕИМЕНОВАНЕ ГЛАВНИТВ УЛИЦИ Bb СКОПИЕ
Скоп^е, 1ониб — По реше-

ние на обхцинскии СБВСГБ, ули
на град-в Скопие посте-

пенно шесе преименувагБ ст>
други имена. На ш>рво време
се преименуваха 28 отт> по-
главнитв улици, както н двата
централни плотада на града.
Улицата, конто минава отт> га-
рата локраи военнин клубг. и
стариигБ МОСТБ над-b р-вка Вар
дарт», за да прод-БЛЖи чакт» до
калето, се нарича «ЦарБ Бо-

Трети», Булеварда, кои*
то минаѕа покраи ггвка Вар-
дар?>, носи името «Адолфт> Хи

а друга улица носи и-
мето на германскин генерал-Б
Листв. ѓЊхов orb улицит^ но
СНТБ HMf/la на бт>лгарск. •, цар-
ска фамилин, а друти — аа и-

ГБХНИ Н рОЅГБНСКИ ВОбСКИ СЖ

талианската кралскл фамилиа.

H'BKOU oTb главнит-fe улици
сљ. преименувани вече на име-
ната на видни македонски деи
ци. Така има улица, коѕгго се
нарича «Борисг Дранговг»,
друга сМара Бунева», трета
«Милант> Генов!»» на името на
виднин скопски аптекарБ, кои
то б% убитв orb сргбската
стража следт> атентата на Ma-
pa Бунева. Двата гол^ми.цен-
трални плоздада на града нос-
an» имена «Свобода» и «Make
донии». А една улица се нари-
ча вече «7 Априлт>>, деш»тт>,
когато б1>дгарскигБ вобски
ВЈГБзоха вг СкопЅе. Останали-
Т Б уидци лостеаевво ше се сполучм, me баше много

преименувигБ.

зашото досега рускитв ѕшиш-
никета ѕозваха, че борбата е
около IicKOBb. Ш 23 таид отт,
Москва сБобшаватБ, че фин-
ланддигБ ѕтакуватт> цри Егр.
Петрозајводсш». Това иоказва,
че финландо-германскнг& воќ
ски сж отворили офанзива, ѕа
да пресвчатБ Јшнилта Ленин-
град-1»-Мурманскт>. Ако тк взе-
магБ този градт, тии два гра-
да ггвма да имагБ врт>зка иоме
жду си. Петрозаводаљ е сто-
лица на Карелииската репуб-
лика м е важент» град-Б.

ЦЕНТРАЛНИЛ СЕКТОР^Б —
Комгоникетата за tyio» cs.

ненсни. Ѕиткиг& се водѕт>
коло €моленскт>
o r b aero. Едно [германско
обтение казва, че шреднигв
германскн «асти с&
ли до 100 шили orb. Жосква,

шзточио

Обаче ?ова не е потвпфдено о-
ѕце отт> главната
квартира. fio no зсичко
че ?yin> Q Етробита Сталинова-
т^ линин и че бнткитв се зод-
нтт> зече з9Д1» ГерманцнтБ
казвагБ, че руската армин е
разд^влена аа сегмевти (час-
ти), които etMarb обш.а spi>3-
YSL помежду си и «е цел&та
гернанцнтБ е да ушицожат&
едкн-b по еднш> ТБЗИ сегменти

1ОЖНИН (CfeKTOPT> — ? у с
КИТБ Е<омгоникета казвагБ, че
биткитв се ВЗДНТБ при Жито-
мир!>( а не при Новгородт» Во-
лински. Това показва, че Т Б сж
отсгжпиди 70 вгалн ка изтоет*
Гернанцнт^ СБобвдавагк, че

и с ч се отправилн к м љ Одеса
Друга германска колона »зави
ла ва iorb orb Киевч» no тече-
нисго на рвката Днепт>рт>,

да ве даде в^зможносп» на рус
вобскн on» Одеса н

ги частн на да ОТСГЈШ
«ГБ. В* Лонжо»к счнтагц че
тозн германош обход!* ако

ви лица. Заедво с& твхт> кристигна к
men» ШИНИСП4П» в% Софва — rpaqn» Мѕ
фесорт, Фнлоет> ЕЅ EIODOBI» @*ха гприетк сиг&. Е1аиа

ФИШЉ И nOilOib СЕ ВРоШАГБ
23 KWIHS — ДнесБ 5^лгарскинт-Б преашер!, ироф.

Филовт> и вшвиствра ка в%ншввт& работн, Е4в. Поновт>, разгле
даха старинит^ еа взчниа градт» — Рнагѕ — скед-Б което ц&ѕа-
та б%шгарс. делегацви котегли за ркмската гара, за да се ѕт>рне
обратво вт> Софии. Фнловт» и б-БЛгарската дежегадин б^вѕа ЕЗ-
пратеви много р,ржествено. П6 укиченнт& СБ знакена улици
се 6 t струп£ЈП> кногоброеокт» Мрод-b, коќто акѕамира

представители. Bi» ш»рвин ѕвтомобшпа б^ха проф.
фт.Ча^о. Заедно с^спецналнинтрен^

ловт> за&шваха ашого лнца ОТБ италинското в^ншно кинистер
CTBOV които 1це изпратнтѕ» б^лгарскнн нремиер!» до граница-
та. Bh речвта, коѕто вчера срокзнесе Шусолини, тоШ каза, че

б ББглгарин me граннкчк с&

ШГАРМ11ДЕ ТРОИ ашпхтни
21 салиќ — Чуждит-k диплоаааткчески qrsAK тукт^
че Б"Блгариа вл» скоро sjjeaie ш.е Е1©чве работа по

костроќката ка ЖМ) кклоиетра жеЈГ&зоЕБ&т̂ ѕ ѕѕнии, soiHt© me
в-b Македониа Е Травдѕа. Едиш» ЕшломегЕ»г& е равеш»

©.621 ©ГБ една МИЈШ.

Около 500,000 работиици аде б;ѕу|атЕ> НУЖДЛКЈ саг^та се, за
да се иостроип» ѕсички т&зи линии Н-&кок предполггап», чге
Германин ѕце даде т%зи работни рѕце, кокто еде 6Л«Д2ГБ ср-&б
ски военнк плевници и евреи отв кондешрацЕокнит^

ССеоред-Б £ѕедениѕ, кѕлонетра ort>
лагери.

лшвш
me бждатБ Езежду Софка Е бмвша ѓзгсѓозавска Македокиѕ; 1ШЅ
кнлометра шежду Софии к кектралка §0гоо1авив; If кѕломет-
ра за да се св?»рже Сод̂ гвт» Co едка вовѕ лнѕиѕ BI> Шзкедоннѕ и
Ѕ6 километра езежду Тракна Е§

Д-Р1> ДНМ. 1Ш1ЧЕВ?» — Софиѕ

Обаче, мкозина on» ТБХ!>,

които ио-рано идвали ка гур-
вт> Ср^дногорието_, взема

ли семебствата си и се иресе-
лили —- едни т> Копрившнца,
които дадоха ѕа тои град-b за
нанта габтанджшгБК-о, a isa

братнта Лк>бен1» м
Петко Каравелови, а сжгдо ш
Левски, коќто е 6КЛ-Б роднина
на голгкмил род> Гавриловв,
които отоосле Езагвкиха шке-
то се еа Лк>тови. Левскк. нико
га ве е преставалт> да мисли ѕа
Македовии ш не само е нзпра-
шал1> апосголи, во ш сам> тоб
на ЕГБКОЛКО клти е бродилт»
Македонската земн. Преселнк-
цитБ ои> селата СОПОГБ И ^
новени вт> 1укашнин СОПОТБ,

ОГБ които произлиза фамилин
та Аивазови, дадоха на Бњлга
рин гчмгБмин народенБ ноетБ
Ивавг» Вазовг. Е веѓовигБ бра
та генералн, л%кари, ѕдвокатир

р^ката <J«ecTbpik и обшественици . Селото Co*
потт> вт> Костурско не ориело
да си &ГБВИ stpara» и затова
житедигв му, които ке усп%ли
да изб^гагБ, бнли избнти, a

огледг» да обходн Укравна if самото село изгорено. Cera no
пжтв orb Хрупшца КТ>М-Б село
Желин1> се вшадатт» купнта
развадинв на сдавното бздгар
ско село СОПОГБ и една стара
запазена. адрква ст> гробшца
наоколо,,което напошад м по
ќолсннето за неговнн '

кре-

изворт» ка б"БЛгарската култу-
ра. И1реселнидш% ОГБ С. ОМОТ

ско а Ошмница вт» с. Бради-
гово дадоха н-Брвито строкте-
ЛИ ETb С о ф к » OT1» ГО2ГБМШ!
род-b К>руковк9 кокто
иха черквата сСв. Нед%лѕ» к . :

др. посгроќкв ОЕце з в тур<жо
време, а гурбетчи&тк КУруко-
ви, Ќиселинчеви к Наумови,
дошли сега о*п> Копурско, ко
стронха черквата Св. Алексан- *
д-bpi» Невски, Хагшт^, Худо. :

жествената академиѕ, ТБЈ№ОВ>*

ската камара, гшшазнв Е др.
построики.

Костурсккгв сгреселнкцн BI>
Брацигово, Панапорише, Пе-
рутида, 5аташ> к up. ки дадо
ха револЈОционера Штаеш*
КОВБ к кнозкна другн револто» -
ционери, обгдественнди, л^ка*
ри, офицерк к др. Поета Сла-

сам-Б говори за произ
хода сн orb Костурско. Този .
именно духт> на дошлит-fc рево

••>».-

Конференции о> Еталианцитв — Бздгарскага преса
^ атдава год-^мо значенне та това посевдение

Вшстор!» Ема
ораватедстве-

Егалнацскнѕ Шкдаомог
Двесп, про-

IS-тк ci»
когото говорнха шхаме т> шроЈШ&совие в^ иоловат»

Софиа, 22 ЕОЛНЅ — M-fecraara кресг отдава гоѕѕмо зваче-
кие ва посетевието, което Е^&рвнвго шквнсгЕар!» шзоф. Фи-
лов% — ѕшравн Erh РЕМТ>. Шресатѕ иодчертава, че таѕв BH^ira el
irbpBa iso рода с к к ^ е е естествеш» резултап> от& ирнс^еднне-
вието Еѕа Б*&дгариѕ шлп» тристранниЈ

ш

ш

лгоцаони елементв ot-Б Костур
ско вл% свон бунтовническк
духт» вт> дебцит^ on» ср^дно*
горнето к поднгна Апрнлско-
то вгзстание. - ~ -

Потурченн 6txa само селата
Св. Нед^лн, Добролшца, Оше
нн и Г-Брленн, а докато е 6НЈИ» -

спрмена от> лотурч-
(Следм wi страиица ^

~ Г * , _ > ѓ - _ v ^ . • * ч ^ * ,

,л- --"-V d ^ '
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lor the Macedonians
WILilAM GLADSTONE

Strategic

17, S. troops fa 1ееЗаза£ £a occapaiSou oft steategte AtSamiic
were lakea "in сгбезг to forestall аву рнаеегѕ movemessS mt&ez-

Sakea by Germany against £ae Western fcemlspiseffe," according 4® a
з^а^гтѕг^ by Fresideat Boos©¥e32- Above map indicates bow this works.
d> iceSasd оссараМсш maffiSes aaj Nasi fiareaS from t ie north авЅ
ocespatioa of Tsraidad, ашп ВтШѕ^ Ц^^тѕц (2 amS S) take ears ©2 fite
scrat&era Jaw of Eie pince? Mo^ed aa Vleljy-Frenc23 Dakar i s Africa.
Seme scarces ccmSeud ta&isg ove? cf Azores ami Cape Verde Islands

2 22 Sarge type) WODM forfiieT gresSjr slreiisfitesa hemisphere defense.

Миналата седмица 6txa свикани да служагв
ПОД-Б американскиг^ воеени знамена О1це 750,000 ду-
ши американски младежи, които 6"fexa нав"Бршилм 21
годишна В1>зраств. МиналинтБ октомври близо 990,
000 души 6txa свикани на обучение за една година,
но поради усложмееото.международно положение,
в-Б Вашингтон-Б има движение да се задБржат-Б i-fe на
по-д-влга служба. Така, наравно СБ една армии ОТБ
над^ милион!» и половина души ка военна служба,
С-Бединенит^ 1дати правигБ всичко В-БЗМОЖНО, за да
направнтБ земнта на Вашингтот>->, _и Лшжолнт> една
добре подготвена Д1>ржава, готова да посревдне Bcfe
ка евентуалностБ.

MfcpKHTfc, които взима администрацинта ОТБ Ва-
шингтон!» вт> това отношение сж наи-разнообразни:
навс^к^де фабрикит^ за в-БОрл^жение работмтт» при
пг»лна пара. Хв-Брлнп> се билиони доларрд за в^ор^-
жение, за да се екипиратБ ааилиони воАници. Из1> гра
довеЈ1Б се води кампанин за сБбиране на алумина,
веобходим-Б за нанравата на аероплани. Старото же
Л-&30 се сБбира, за да се разтопи и отт> него се напра
з$п> танкове и орждна. Гол^митв корабостроител-
ници постоннно изваждатБ нови разрз^шители, кра^-
цери и гол"оми военни параходи. Гражданскигв коми
тети ВОДИТБ услена кампанш за иродажбата на «Де-
фенсБ Бондс1>» чрез!? които се нодѕсреЈШ вт> финансо
во отношеиие ц-кгаата гигаетска мрограма за отбрана
та на тази велиха република.

Но не с^. само т^зи вгвркит^. Преди две нед^ли
американската флота окуеира остров!> Исландиа, е-
дит> ОТБ наи-отдалеченит% предни оостове за отбра
ната на С1>единенит% вдати вт> Атлантика. Американс
ки вшрЕци браннгБ остров!> Бермуда, остров1> Трин-
дад-Б, Британска Гвинe^ — друга предаш постове за
отбрана вт» Атлантмка. (Виж1> картата горе.)

Изпрашането на амермканската флота и вдорвцн
ио т^зи аванпостове вт> Атлантичесѕшн океаш> има
дзо^на задача: ш>рво —'- освобождаватБ се англиис-
КИТЈЅ параходи и морнци да де^ствуватБ на други ав^
ста и второ — бвдеики ИОД-Б американ. закрила т%зи
м%ста мотатБ да бждап> О!це ло-силно укрепени, за
да пазитБ интересит^ на западната хемисфера BI> слу
чаќ, че германцит^ нобедатв англичанитќ и военни-
rfe морски операции се преааснтБ по на запад^ вт> Ат
лантика. H'BKOM политически сртѕди BI> Вашингтот»,
отмвагБ до таш>, че искатБ дори илото Сл>ед. ихати
да вземато нротекдинта и на Канарскитѕ. острови,
Азорскит^ островн, Keuwb Верд1> и Дакар^, зѕ да
не сл^загБ пт>рви таш> германдитз и установитБ пре
дам аѕорски иостове за себе см в% Атлавтикг.

Всичко това е ЧЗСТБ ОТБ една планоѕгЕрна, гиган
тска програма за отбраната на Сгединенит! вдати. И
ВСБКИ едиш> жителБ на С-Бединенитв шатн, без-b ра?
лвка дали е то^ американскк поданик» или не5 тр-вб
Еа да СБтруднмчи според-b силит% и В1>зможностнт%
см на усилинта, които полага правителството за от-
браната на заладната хемисфера. Принципитв на де*
мокрадиш^ коато ржководвт& аиериханскитв дљр-
жавнидн отѕ> Д-БДГН години насам-b, заслужава-rh да
бждатБ не само подкрепени, но и затвт>рдени бше
по-здраво за бждетето благоденствие на шжол-кви-

New Air Chief
ч

is Brijr. Geo. Carl
appointed cbief ol

force, sow operating as an p
cat dtvbioc witiiin Ле department
of war. - .

CHffbTb HA СТАЛИН1> ХВА
HAT!» Wh ПЛЕН-Б O T b ГЕР-

МАНЦИГ6

Б^рлнш^ 22 к>диѓ: — Тук-b
ce сБОбвдава, че германцш%
c& хваналк BI> плеш> наи-гол^к
МИНГБ cam, на Сталин-Б — Н-
кобг. Сталин-Б — кобто е отв
е!>рвата му жена. ^кoб•b Ста-
лин-ѕ>, кобто е бил!> офицер!>
вт> руската армин Е е 33 годи-
шеш», е бил!» хванатв при Ли-
осно ОТБ моторнитјз вобски на
ген. Рудолф-ѕ» Смвгп». TyKb ce
сѕ>об1цавав че вт> скоро време
оде се пусне снимка ОГБ СИ-

Сталиш>.

СТАЛИН^ ЛИЧНО ПОЕМА
КОМАНДУВАНЕТО ИА РУС-

КАТА АРМИЅ
Москв^ 21 К)ли6 — Пом. ко

MHcavrbTh на вт>ншнитв работи
— Лозовски — днесБ извесга,
че В1>рховното командуване на
руската армкн е поето лично
OTh Сталинт>, конто аде sairfec
ти досегашнинтБ комисарт> по
отбраната, ген. Тимошенко.

BT>KI> ОТБ това при военнитБ
командири на фронта б%ха на
ново изпратени и политически
комисари, които да поемагБ
иаравне отгрворностнт^ но во
денитб военни операции. По-
дир1> руско-финландската вои-
на г^зи политически комиса-
ри б-вха отстранеки ОГБ воен-
нигв им!> задгдженин, но сега
Г&ХНИТБ постове б%ха наново
Б1азстановенк BI> армизта. H-
кои сагБтатБ, че тази про&ГБна
BI> руската армш сж а> ог-
лед1> да се засили повече бое-
вата сила на рускит^ воиски.

ПРАВИТЕЛСТВЕНИТВ ЅУЧ-
РЕЖДЕНИ5? OTb MOCKBA

€ £ ПРЕМ-BCTBATk B*b KA-
ЗАЅЊ

Вашингтовгц 15 адлиб — Пра
вителственигв учреждеиин BI>
Москва опаковатБ архивитв
си и се преагБСтватБ BI> Ka-
зан!>, 450 мили източво orb
Москва. Този град-b е на тран-
сибирската лини^ к е пгврви-

по-гол^м!> град!> източно
Москвг. В1>ншното минис-

терство, според-b сведенинта
получени тук!>, не се превгвст-
ва О1де. М%рката е взета като
предпазителна BI> случаи, че
германцигБ приближагБ вшо-
го до Москва н Ленинград-Б.

ППОНШ СЕ ГОТВИ ДА ДЕИ
СТВУВА НА ДAЛEЧHИ^ ИЗ-

TOKto
Шангхаќ, 22 имш£ — B-b ту-

кашшггБ иолитичес. ср£ди у-
силено се НОСИТБ слухове, че
fkiowm вт>знам%рнва BI> скоро
време да предприеме едва ак-
тивна военна хампании. Т%
зн слухове се засилвагБ orb
обстолтелството, че BI> Нно-
шш е в-Бведена вече строга цев
зура, че гол%ми вобскови час-
ти се изтеглѕгѓв ОГБ Китаќ и
прем^ствагБ вг> Манчуко, че
десетдневната забрана на чуж
ди параходн да влизатг. BI>
приставшц. Кобе е вдигната
обстолтелство, което показва.

че ЛПОНЦВТ-Б сж прехвгрлили
воискнгк си презт> това прис-
таншце. Bi>H-b ОГБ това ОТБ Ан
гдкѕ цдватт, строги предупре-
жденнн ifbifb Нпонин.

Н*БКОИ см^тап>, че т> скоро
време Нпонин хде деиствува на
ЈОГБ, кгмт, Иадо-Китаб, а дру-
ги carfeTarb, че аде деЅствува

ица и срешу Руснн вг. Си-
бирт>. Преди два д ш нпонски-
ТБ официални ср̂ БДи наново
подчертаха, че политиката на
Токио me вгрви успоредво cb
тан на Берлин-b и Римг. Поло-
жението тукг отт> денв ва деш>
става по-застрашително.

П Р О Д Т Ј Л Ж А В А ДА
Д УСИЛЕНО

ФРЕНС БРВГОВЕ И ГЕРМА-
НИН
22 шлиќ — C-b ке-

престанно увеличава!да се
сида, англи$.скигБ пилоти ВСБ
кк деш> и ес^ка ноиц> прод^л
жавагБ да бомбардиратт> оку-
пиранитБ ОТБ германцигв фре
нскн бр^гове, както и важни-
ГБ ивдустриални цевтрове на
Германин. Н-БКОИ см*татт>ѕ че
постоннно засилвашата се ан-
глииска бомбардировка надг.
Германин, може да блухе нача-
лото на едно ново евентуално
а&глииско нападение срешу
германдитв вт> Францил, Бел-
гии или другаде. Нр всичко то
ва me зависи отт> хода на гер-
мано.руската воина.

ГЕРМАНИЛ НАТИСКА ТУР-
ЦИЛ ЗА ДА ПРЕКАРА 0PE31*

НЕЗ ВОИСКИ

Истанбул-b, 22 шлиб — Меж
ду тукашнитв политически
ср-вди се носи упорито слухт>,
че отт> 1ГБКОЛКО дни насамт» Ге
рманин прави натис1п> вт>рху
турското правителство, за да
получи разрешение да лр_ека-
ра свои воиски презт> турска
територии. Т%зи воЅски
да блчдатт> употр-вбени да ата-
кавагв руски Кавказ-b отт>
В-в КавкасБ се намирап, пет-
ролнигв извори иа свветска
Русин.

Оп> АнкаЈ^^категорично оп
ровергаватг.
разнигБ ^европеЅски столици
слухове, че Бт>лгарин се готви
да атакува Турциа.. Казва се,
че Б-Блгарин дт>ржи на турска
та граница само 10 дивизии
воиска и че т> Бздгардо н%
никакви признаци, че се готзи
мобилизадин.

ХТ>РВАТСЖИ ДОВРОВОЛЦИ
СРЕШУ PyCHfl.. .

Orb Рим-b ст>обхцават1>, че
споредт> сведении orb Загребт>
НСБЛИ да замина-rb като доб-
роволци сревду Русил три х>р
ватски баталиона, три артиле-
рииски отради и едно гол-вмо
число морнци.

Принтнс HE е да Cbo6w&sn>
познати, чб

на всички роднини,
CHHI»

r-ITb КРУЛГБ КИМЕ РИСТОВ1»
on» село Болно, Ресенско Македовин

И '

о Г-ЦА РУЖА СТЕФО РИСТОВА
ОГБ село Стеќне, Ресенско, Македонин

ведкаш, 3 авгусгБ, 4 часа сл. об^дх» вт> залата HafiTCb оф-в
Колумбост>, намираша се на 122 ИСГБ Xail Стритт, — Спрв

ty Qxa&o. №сгошцето зам^ва ^роѕуснатк тохаш*
Сгобвдава-п» родвтетагв на момгка:

&шгP«C«t^ Свринѓфиддв,

Какт> двана белгибскн авиато-
ри сж изб-Бгали чл» а£роплат>

отт> окупирана Бедпш

Orb Лондон-b сздбвдавата,
че там-b сж ОГБЗЛИ благополуч
но двама белгиЅски пилоти,
които ло единт> вдаого С&ГБЛТ»

начинт> cm сполЈздили а> аеро-
плавт. да нзб-ferarb orb окупи
раната orb германскигв воис-
ки белгииска територии. Исто
риита на тии двама пилоти
следната:

Следг» като сж били демоби
лизирани orb белгииската ар-
мин, тин двама пилота, на кои
то имевата не се седнЕнцаватг»,
веднага сж. намислили да избгв
ran» отт> Белгин ст> аероплат,
Следт> Н-БКОЛКО месечно п>рсе
не, Г Б сѕ, на^врили единт> уче
беш> аероплат» вт> една плев-
гот^Този аероплант» билт> па-
зеш> orb германска стража от
В-БНТХ Обаче двамата белгии-
ци, се пром-Бкнали през-Б едка
КО1ДБ скришом-b BI> ллевкита,
дето установили, че н^кои ОГБ
инструментигв за каране иа а-
ероплана липсвали. Направи-
ли скоро ГБЗИ инструменти.
Аероплана имал!> масло ,ео ггв
мал-b гезолинт»у TafrbBb бил-b
купеш> orb германцит^, но ио
цирт> 1ГБКОЛКО н о т и , тои бил!>

откраднатБ orb н^кого отт> а-
еропланнии рез;ервоар1>.

Белгиискиг^ иилоти, обаче,
не се отчаили. Неможеики
пак-b Да купитБ гезолинт», rfe
откраднали такт>вт» orb гер-
манцитв . ДванадесетБ ИОЕЦИ

изминали, докато двамата бел
гиици били С1>всемт> готови за
отлитане. И когато били вече
тотови, ТБ изкарали вт> ГБМНИ

ната на една НОХЦБ аероплана
B-feirb orb плевннта. Запалилн
мотора, кобто лочнал!» ведна-
га да работи, ШГБЗЛИ ВТ> аероп
лана ш скоро били повесени
вт> зт>здуха. Вт> това време ги
дочула германската стража.
Започнала иушечна стредба
no rfexi^ HOTti не били засегна
ти. Когато белгиАцигв биди
над-Б протока Ламаншт», аероп
лана имт> започналг. да спада
и имало гол^ма опасносп> да
паднагБ вт> водата, обаче, БЅО-
тора u&Kh поел!> мотно аероп
лана и тв стигнали Англвн.

^ авглиЗскаха зевдн
били принудени да ОГБЗЅГП,

orb единг. англииски аероп-
лант>, коита натрулирал!»
небето. Никои не стрелшп» сре
my rfex-b, захцото билк иозна-
тн знацитв на Белгнз ѕѕо кри-
лата на аероплана. Така, по-
дирт> ашого еремеждцш, т4 с ш
гнали благополучно на ааглки
ска земл, дето веднага се при-
числили ЕСБМ-Б англииската ави
ации.

ч/ V V

Комунистическата met® е зѕд-
вт> 16 амер^

Макар-b С-БединеаигБ вдатн
да помагагБ СБ ВСИЧКИ СНЛИ

Англии, които скЈпочн напосле
д>кт> c-bK>3"b cb С1>ветска Ру-
сии, борбата срету комушзма
в^ тази страна прод-Бл-кава
Оп> Чиќага
понастоитев!1Б вт. 16 ЈЦЗТИ на
страната е здбранена листата
на комунистическата мар-
тин. Девегв отт> ТБЗИ ѕцати шв
дадоха закони s-b тази сми-
СБЛБ тази година, а нменно:
АрканзаСБ, ИЛИНОИСБ, Кан-
засБ, Охаио, Оклахома, Оре-
гонт>, TeKcacb, Уисконсинт. ш
У&ЌОМИНГБ. Подобни вдатски
закони срешу комунистическа
та листа сж. били приети по.ра
но BI> следнигБ ш.ати: Ицдиа-
на, Калифорнин, Аризона, Кен
п>ки, Джорджин, Нн> Мексико
и УестБ Вирдживин.

500 додарн «аграда за морѕаџл
гв, ЕСОИТО ше отввап> до рус-

ш портове

Orb СингБлг., хцата Ваипшг-
близки и товт>, cbo6maBarb, че тамг> е

бил!> склк)чент> ко
според-b конто вт> бждете на

морнкг, кобто ше отива
cb пѕраход-b да носи стока на
HtKoe руско пристантце,
му се дава вјаграда orb 500 до
лари за едно пжгуване,
orb запдатата му. Това В1>зна-
граждение, споредт» лндеригБ
на гониова на морнцнгв, се дс-
вало; затото често амернканс

морлцн, ковто отнвздн
на руски и^нсѕавшца јве бшш
ретнранн добре, когато слн-

нарускаО. залн
рнторнл

вааето, Т Б
ковто и до сега сљ. зада-

, и сж. се.' д^ржалн добре
братата сн христшш!, като

сродшшн, обач^ постеленно
on» rbrb изл^зоха доста уче-
ни аоооолмави, които
да модпомагап> т&хввгв бра-
та христшши, почнали да по-
лучаватт> Оеиски титли и да де
рибеиствувап>.

Обаче, мри все това нашвгг&
помади 6txa цв-^та зредг> по-
турченигв албанци, които, ка-
то станаха гвардии на Султана
и ее плашаха дан1>ди, не б^ха
вече ?В8 адбанцв, ѕљ които на
ЕШШ народ!> а^колко в^ка е
жив^Л1> чисто жо братеки,
безт» н^кога да е ставадо кедо
разумевие Адбанцвг!» с& се
женили за б!»дгарки к обратно
Обаче, когато изл^заа на сц.е-
ната второто РО^ОЈГБНИС вг шо
турчекигБ злбанци џ ставаха
беиове, ночнаха да своевол-
ккчатБ до такава сгепеш^ че
едшп> беќ orb седо Тишккца,
като минавал1> кран село Коси
кецг» ѕѕного му ѕаресало к ре-
шилт> да го Еаправи чкфлккг».
Едшп, нрекрасет» деш> тоќ се
качилг. иа коки ск, прцдру-
жевл> orb секмени • албанци,

стигнал-b Bb сежотОв ѕљбрал!»
селинигв ж обквил-b Косннедг»
за сѕои чифлик-b, уж-b иода-
реш, му9 за засѕуга отџ судта-
на. П^рвенцигв направили т&
жба к нзпргтшш ка иаишг^
гурбетчии в^ Цариград!». Ко-
гато едивљ aieTbia» султашлт»
отквал!» ѕа седншп>кг» н мн-
валт> моста на Галата, едиш>
orb нашкгБ гурбетчнк *
едиа рлкоќка (шопче ОГБ
жеиа слама) к когато

султака по моста, туридљ
коиката на главата ш, а друп»

селиншп»
коиката ш се снусеаЈп>
калнската на султана с& запа-
леното шопче еа главата к вк-
кове: сПадкшах1> башимазда

ни гори иа гдавата») Султа-

чов^ка orb нзгарѕше, взел!»
т^жбата аѕу а го иоциталг.:
«какво има синко
тоб му бтговорил!.: «Седото
ни б-feme село, но Али беќ o r b
Тишшшца ш обнви за своќ
чифлшл».» _Судта!п>гЕ>
дал!>: сАкое бкло село, село
да си остане, ео м ако е бкло
чвфдшо» иак!» саѕо да стѕае.»
Когато тази заповѕдЈ» прксткг
кала BI> Корча, Алк беи
досан!> ,поввкал1> крк себе сн
свешешЅса orb селото нн Шин
ков-b и Е ^ К О Д К О јц-&рвеецЕ£ н

понскалт» ОГБ r^x-b да направ-
нова т^жба до судтана, че

самн да мскалн да бѕде се-
лото чифлшљ на Aim беи, оба
че rfe отказади да аодиишагБ
тсва н тои ГЕ обесшп. вскчкк
ва гредигБ, зисевди
ка гол-вмата норта на
му, конто дорта к досега сг&р-
чи иа савѕото шосе, водшцо
orb Поградец-b за Корча. Кога
TO asi> откдох-b да вада пас-
iioprb вг& Корча, за!дото каше
то селов ѕѕакарг» че е Костурс-
ка еиархил се чисЈГ&ше ГСБМ-Б

Корчавската кааза, моагБ ба-
1да сдр^ аа шосето мред-b тази
злокобна порта н ми ѕ* мосочи
като ми каза: сЕто, ашко, гре
дата, ва конто б-fexa кзбесенк
ЕШШИГБ бвдгери селѕни, кок-
го станаха жертва за свобода
та ка селото ш.з>

По ажти orb 5кгли1д2 за
Корча има едко с&ѕо Прогот»
Когато б^БЛгаркгБ otb това се
жо бнлк заставенн да станатБ
ратаи на нвкоб си бегт», г&
всички изб%гали н ш остави-
лн иусто. И всБки които мина-
валт» orb xaarb казвалт> сПро-
гонееото село». Днес!», ма-
карт, да е заселено ст» 1урцк,
това село се казва Орогонт>.
Интересно е да се отбедежи,

всички веволи ш етрадании,
да убшатв духа на кос

турчанеца, rfe сж го закалнва-
аи ш сж го налравили о т е ш>-

Така, сл̂ 2П> Идицдев

вт>зетание, ќогато
ваадикач

когато ВКД-Б кзгор%аигБ села
Т В-БЗД-БХН^ Е Ш ЅЕОМВСЛИ,

е св!»|>шено; г̂ии хор£
ѕце Езб^БгагБ вече, к
me ce огарве, нолучи се
нии резултагБ:

Нашигв многоброЅни гурбет
чии orb вскчки страни ва
га почкаха да изпрататБ
ми сувѕи пари еа своигб близ-
кн ш родаинк, ш ние виждаме
селото ЗагоркчаШг, родво се-

Ј. револк>цЕОнера ЕОЛКОВ-

^нкoв^b( угол%мено и вт->з
обновево, селото Вшпенк, де-
то б^ха убитк 17 жени и деда
ОГБ Јф-вдкигв авдарти ш. изго-
рено, сшцо б£ в^»зобновено к
засилево стопаиски. Селата
Блаца ,родно село ка воивода-
та Кузо Блацки, еелото Мо!фе

', родно село ка проф. Мк-
к револк)цковера Кккола
енски, селото Бобип|а,

шрочуто ch това, че даде иове-
че учителк, отколкото клидк
кма &rt> самото село, за пробу
ждането ш варода кк ОГБ грг.
цкото духовко иго; селата Че-
решннца, Горендм, Кумакиче-
во, Ткховлипла, Бабчорг», кок-
то дадоха хилидницк револк>-
ционерц sib време иа Ет>зстакк
ето ш аѕного затитници ка б"Бл
гарската кауза в-b Цариград1>
оред-b турскиг^ султанк, вскч
гк тки села, иамираЈдк се БТЅ
пазвкг^ иа ксторическатч
|ВИЧ*Б шганкка, б^ха втззобнове
јни к аоздкгкатк
Другкт^ около 70 села
гарскк, кокто кмап>

|КО CTOTHHb ШЅЅЦК, НО К RO 200

| — 300 семеЅства гурбетчки
кз!> разнк д"Е>ржави, капраѕаѕха
селата ск като курортнк палак
ки. Нашего село к сега кма
200 КЈ5.1ДИ, както и BI> турско

време, но кма оше 300 семеќст
за si» чужбина, кокто чакап>
С*Б кет£>рпекие да се
к отворигБ кукш& ка
и д&дшг& ск. МОИГБ бата, по-
чинал^ ка 100 г. в-&зрастБ В-Б
Амеркка, преди свгБрТБта ск
оставм завегБ костцтк всу да
б^дагБ погребакк арк оккн
на бапдагБ к Д^БДИГБ му. Стотк
ната Косгурски седа шмирг-

ка територии, вскчкк до
сж бт>лгарскк. А ѕсктелит^ ка
самин град-b сж. преселнкцк
оп> самкгј^ села, во сж. В1>рлк
патркаршксга. Обаче^ когато
доиде денБТЕ» на свобадата
тии аатркаршисти 1це се прк-
обвдагБ К1>ЅГБ свон народ!> к
затова вскчки които 1де отк-
дагБ там-Б, бкло като чкновшѕ
ци, бвшо като врт^вдагдк се 61»-
жанда тр^бва да се отнесагБ
СБ Д О б р и ЧуВСТЅа К-bMTb Т&ХЧ>,
за1дото жакар!» и патркаршис
тн, ашозина^ ОГБ T%XI> стакаха
жертва на б"Блгарскки ск гсро-
кзход!», като сж 6ЈЅЛК кзпрате
ѕи иа заточекие ЕЛ> остров!> Хк

Сежата около Беглиода,
гр1>цка територин, дето е к на
шето село Косинецг., ^акарт>
к да с& пострадалк чакагБ СЕ»
ѕет*£>рпение сзободата, за да
каправимта ОГЕ> Костурско, ке
cb ероска к молбк за Д1>ржав-
ни ср&дства, a ct, собствеки та
кива на нашЕГ& еашграктк,
цв^туцр» б*БЛгарскк краќ, коќ
то достокно me коск името ка
древна Бглгаркн.

li^o^ce отнасЕ за б£жакциг&
кокто гртѕдката д-Бржава е за-
селкла там1> BI» селата на б"&л-
гарск. помацк ѕзговеви вече
отташ>, покеже
ае сж. гБрци, ке зкант-b грт^цкк
езк1о>, а сѕ. чисзгг карамашвдк,
ДОШЈШ ОГЕ» ошѕн м^ста B*b Ma-
ла Аѕки, дето В*Б древѕо време

иаселЕвали старнт& ^
ш ноѕеже шѕеаттз

вравв ш обкчан ва кадпггБ пра
/ГБДН, макар1> да говорѕп> тур
СКЕ език!>, т&хтѕ» me гѕ све^т-

като еашв кртг>внн братѕ,
повече че rfe в"& скоро вре

ме научиха б-Блгарски езшо>.
Ето, това &вха борбит1^, ко-

ито Костурско Езнесе ва пле-
1ЦИГБ СИ.
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