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Новинтг Президенп.

Новиѕт» Президентт> на СкдмненигБ 1Цати — Дуаќтт» Д. Afi-
зенхауерт> — които на 4 ноемврии спечели като релублнканет>
нзборнгв ст> кебивал1> усп£хт>, турннкн краи на 20 годншното

управленне отг страна на демократит*

Димо Ковачевг почина

Ha 1 ноемврии т. г. след-b про
д-клжително млчнтелно боледу
ване склопи завинаги очи един
отт, наи-активнигв и предамни
деици на МПО BI> този контн-

контролна комисин Димо Коса
чевг. BecTbTa за неговата
ofbpTb ce разнесе б^рзо изт> нз
uinrfe емигрантски центрове и
ПОТОПИ B'b CKpijOb ВСИЧКИ OF/fe-
зн. които познаваха Димо Кс-
вачев^ не само като ЧОВ^КБ, НО
и като народенг ратникг.

Роденг през-b 188S година вт>
Воденг, Македонин, Димо Ко-
вачев^ orb младини ome следи
c"b жнв-b интересг. борбата на
народа за свобода и независи-
yocTb. Затова ome презг 1902
година тои постлчпва вг редове
rt» на ВМРО. кждето отначало
е билт> куриерг. Презт> 1904 го
дина тои деиствува cb четит-fe
ма Караташ^, Лука HeanoB'b и
Кулиман-b. През-b HK>v година
Л»мо Ковачев!» има В1>змож-
nocTb да се заиознае и обшува
с;- илвсстмнн американскн жур
налист{> Албертк Соникссн!.,
които броди ci. четит1\ на Лука
ПваНОВ'1» И АПОСТОЛ!. IIOTKOBb

Kb Водсмско и Енндже-Вардарс
ско FIpc-ii. !'М)7 г. Днмо Кова-

сражеиие. което станало нч. 1:.-
»1Мджс-Вардарското блато. a no
c.ic и Bb сражснието при село

IIpe3b 190*) година Димо Ко-
вачевн Пристига B'b Америка.
Отначало тон е билг вт> Сприн
г(рилдг>, О. Презг, 1912 година
тои се Bpbma вг, Воденг, но
следт, балканската воина идва
наново BI> Сгединенитв шати.

TyKb Димо Ковачев-b взима
живо участие вг. народното д^-
ло. Тои е единт> ОТБ основате-

на Л\ПО «He3aencHMOcTb»
после лрекр1.стена на МПО
«Попдат. Чкатров^ѕ., на които
6f, Д1к1гогодишет> председа-
тел1» на конто пост^ го завари
н cMijpTbTa. Като член^ на МП
О Лнмо Ковачев!» б% неумо-
pHMb. Тои обикалише често ра
нона на Пнтсбургг. клчдето е
пр1.сната И31> малки градчета
нашата родолк>бива емнгра-
ции. билоза колектнраие або-
намент» за всстннка, било да
ci.oiipa членски внос b н проче.
Н"Б.маше кл\ша ИЗБ oкoлнocтb-
та на Пнтсбург^, които тои да
не 6t> rjoceTn;ib н^колко илчти.
Затова всичкн го познаваха от-
блнзо н го обнчаха искрено.

Ho .leiinocTbTa на Димо Кова
чев'1. нс 6% само локална. Бсич
кн знант-b, че откато слтеству-
ва МПО, Лимо не б^ пропус-
нал-b нито едшп> отг. коигреси-
гК на МПО, B'b ксоито тои 6 t
взималт> активио участие, било
като делегатг., било като члент»
на конгресното бворо или кон-
греснит-fe хомисии. И затова, ко
гато тои отслтствуваше, пора*
ди болествта си, отг, конгреса
вг Торонто, мнозина сљ мљка
почувствуваха нег.овото празд
но м^сто B'b конгреса.

B'b лицето на Димо Ковачев-b
нашето народно Д"вло на този
континенттѕ губи една значител
на сила. Затото тои б^ бо-
рецт» по природа, ci> живт> тем-
пераментг и ct. здрави непокла
тими идеи относно ПОЗИЦИИГБ

на борбата. Тои cb гордоств
манифестираше cвo^тa бглгар
ска иpинaдлeжнocтb и реагира-
ше ci> всички сили на разполо-
жение, когато чуеше н^кои да

јнакт.рни чувствата му Bb това
јотношение. ВФ.пата му BI> изхо-
да на борбата б% голвма, зато

|ва тои влагаше всичко: сили,
јенергии, материална nowouib,
Јвреме и какво ли не, само да
внди МПО да напредва. У него
цмаше не само инициатива, no
и ноли за да се реализира иии-
циативата. И нито не го спира-
шс: нито студове. нито горети
ни, когато тр+»бваше да се ра.-
ботн за д"влото.

Димо 6t> лознат!» нс само изг
Пенсилвании, fio и изг ц1>ло О-
хаио, кждето не пропускаше по
ГОЛ"БМИТТЗ пронви на MIIO. Поз
наваха ro orb кокгресит-fe всич
ки македонски родолгобци. Тои
6$> един^ здрав!» и непокла-
тимт> стт>лбт> BI> народното ни

Мирг. на праха му. Нека
де лека земита, конто го покри
ва.

Македонска Трибуна

В Ш А КОНФЕРЕНЦИН НА МПО Bb УИНД30Р1)
Централнилт-b комитетт» на МПО свиква важна конферен-

цин на МПО, конто me стане на 9 ноемвриј) B'b гр. Уиндзор!»,
Онт.. Канада. Ст»гласно изпратеното за този случаќ окрд^жно
до всички организации,вм*нива се вт> дипп» на вс^ка организа
цин да изпрати ло един> своќ представителБ за конференцин-
та.

На тази конференцин ше говори наскоро пристигналинтт»
BI> Канада бнвшг, С1>1озен1> секретарБ r. Acetrb Аврамовт>. Тн me
стане в-b Нортонт> Палмер-b Хотелтѕ коАто се намира точно на
изхода ОГБ тунела ДитроигБ-Уиндзорт>. Начало 10 ч. сутринБта

Всички он%зи стари приители и познати на г. Аврамов-b,
които желантт» да се ВИДНГБ ЛИЧНО СТ> него и погфиказватт». сж
шо сж поканени да прнсжтствуватт» на конференцинта. Помне-
те датата — 9 септемврнА, нед*Блѕ1, 10 часа сутршљта — Нор-
тонт> Палмер1> Хотелт. — Уиндзор-b, Онт., Кадада.

Оте една МПО BI> Бразилил
До националнин комитетт. на М. П. Организации за Бразилин

B'b градг, Порто Алегре, Рио Гранде до Султ>

Копие до: Централнилтт> комитетт» на МПО вт» С 1Д. и Канада

Ние, прокуденит"к синове на поробена Македонии, нам"Нри-
ли пршотг. B'b дсмократична Бразилин и настанили се вт> Рио
де Жансиро, счетохме за нашт> вг.рховенг дт>лгт> да се органи-
зираме и вл^вемг нашит-fe скромни усилии вг великата "борба
на светсното македонско Д-БЛО.

На 21 септемвриЛ, 1952 год. се ст>бра.хме и сложихме осно-
вит-fe на ново македонско политическо братство «Симеон1> Ев-
тимовг» и подаваме оше една органиЈИрана рлка за да Д1>р-
жим1> onto по-здраво и открито македонскил вгпросг. предг*
ci>BtcTbTa на свободнит^ народи.

Симеонл» Евтимовг 6t» единг> отт> наи-ревностит^ затнтни-
цн н бранитоли на македонската кауза. ТОГЈ б-Н чов-Бкгтг коА-
то посвети ц^лни си животг. на освободителното д^ло. Благо-
дареннс на неговит1; лични качества и ИНТСЛСКТБ, като редак-
торт> на вестникг. АМакедонин» BT.HI. от-b поробеното нн Отече
ство Д11ржешс Bi. теченне ц+»лата чужда обтественостБ за теж-
кото положение BI. което е подхвгрленг иашми народл>.

Днес!.. когато старн и нови тирани се стремнтг cu ome по-
варварски методи да уиишожаватт> светото национално чувст-
во и склчпигв намг заветн на Гоце, Даме и Тодорг. Александ-
ровт. ние високо издигаме глас!> на протесп, срешу тиранит^
si. поробсната ни родина.

Hue, членовет-h на новото М. П. братство «Снмеоц-b Евти-
декларипаме:

1. Одобрлваме наш>лно политическата деЛност!» и позици-
на М П. Органнзации BI, С1»единенит11 Амсрикаиски тати,

Канада, Вразилин н Нова Зеландн, мачело ci» Цеитралнил Коми
теп. на МПО вл> Ириианаполнс!.. Иидиана и признаваме органа ј
иа МПО «Максдонска Трибуна% за свом. |

2. 1Це прод1ожмм1, македонското освободително д^ло ci. i
всички В1>зможни cptacTBa конто законитФ> на тази страна ни
позволивап, и me подкрепнме борбата за свободна и иезависи
ма максдонска дгржава, едимствемото и nafi-правилно разре-
:нение на македок^кии Bi>npocb.

3. Имаики за латрорп» на нашето братство Симеонг» Евти-
мов-b, то неговата последователност!» вг> борбата и неговит^
идеали me бждап. иаша с^кровена мечта.

Ние молим-b Националнии комитетт> иа М. П О. вг Брази-
лил да приеме новооснованото македонско политическо брат-
ство «Симеонг. Квтимвг» за своА членг:

Да жив%ит1> М. П. О. вт> Американскит^ Сгединени тати,
Канада, Бразилил и Нова Зеландин!

Да жив-tie достоинии македожки вождт> Иванг Михаќловг!
Да жив-fce утрешна свободна и независима Македонии - -

Швеицарил на Балканиг^!
14 октомврии. 1952 г. Гр. НитероД ^- Рио де ЖанеДро

Следватт» подписит-в на новообразуваната група.
* * *

Централнинт!, Комитетг на МПО сг особена paдocтb прие-
ма BI> своит-fe редове новата организации «Симеонг Евтимовг»
вт> Бразилии и пожелава на новит-fe борци ползотворна деЃ1-
НОСТБ за народното ни д-Кло. Инициативата на т*зи новопроку
дени наши братн заслужава похвала и подражание. Ти локазва,
че клдето и да се намиратг т$> Македонии е близко д О схрдце-
то на родолшбцигк Нека СБ об!ци усилин, ст» peIlJитeлнocтb и
борческа дисциплина да работим-b всички, за да извоговаме сво
бодна и независима Македонии — ШвеЅцарин на

ИЗНШСВШ)
ГОЛ^МИ CPAЖEHИ^ СТА-

BATb HA ФРОНТА B'b
KOPEfl

последнит-fe десетина
дни сраженинта на фронта B'b
Кореи се усилиха значително.
НаЛ-лк)ти боеве се водлп. на
централнин фронт-b B'b вр!>зка
ст. една верига планински вт,;*-
вишенин, които иматт» много
важно стратегическо м^сто м
контролиратг. плчтишата. Жер
твит^ и отг двет^ страни сл i o
л*вми. КитаАцигН атакуватг» ма
cobo, без!» огледт> на чов^шки
жсртви, които биватт» постонн
но иокосивани. Само америкаи
скит1> воЛници даватг. срФ»дио
убити и ранени на седмица по
хилидо души.

В1>лр"Бки ГОЛ^БМИТ^ сраже-
нин. положението на фронта е
почти сж1цото. Н%кои от!» пла
нинскит-fe в-bpxoBe на така наре
ченилтт» ТрилчП>лниктЈ, напослс
д1,кт. С/К преминали отт> една
на друга страна между 10 н 12
ПЖТИ.-ОТ1Ј лочването на воѓиш-
та досега, американскитН жер-
тви с ^ 19,267 души убити.

*

СВОБрДНА НАЦИОНАЛНА ТРИБУНА

Политиката на Царв Борисг
И НЕГОВАТА ЗАГАДАЧНА CM"bPTb

Orb Проф. Александ-bpi» Ц^нков-b
СПрод1»джение orb миналиа ОроА)

сгобта-
ватт>, чс презт> идната година
дефицита на д^ржавата ш%ти
да в!>зл^зе на повече отг. 51 ми
лирда динарн. Това комунисти
ческит1\ лордовена Тито го от-
давали на сушата. При комунис
TMTt» никога системата не е ви-
новна. Всс сљ. виновни фактори
В1,н1> orb неи. Втз СЖШНОСТР» об
ратното v B"bpno.

Полковннк1> Адибг Шнш-
кали, коЛто миналата година
ст>здаде военет» режим!. чрсзг
прсврат!> вт> Сирил, е лриел!.
локаната на сгилетскии лреми-
epi, ген. Мо.хамед1> Нагиб"»» да
посетн Kartpo. 11 двет^ страии
иматг рсжнми, които предизви
кваи. блнзки проблеми за пре

i имг. Оттамг н ci>Bcuia
двамата.

Налоследгкг» сс
ва извгнредно гол1"»мо иодобрс
ние нкономическил жнвот1> иа
Западна 1'срмании. Бсзработки
т+, сравнителио сл̂  много мал-
ко. Много отг хората a iaran,
все по-голл^ми спестивании т>
банкит+». Мсжду западнитФ» дил
ломатически представители
циркулира убеждението, че За-
падна Германии me домииира
економическото поле в^ Евро-
ла, особено при комлетициита
низт> пазарит-fe ci» англиАски
стоки.

- Американскинтт> аеропла-
но-носач!» «Корегидорг» на I
ноемвриИ хвгрли котва на фре
нското пристанише Сент-b На-
зерт>. На бр-fera 6txa стоварени
47 Ф—84 тт>идерджетст> аероп-
лани лредназначени за француз
ката авиации.

- От-b Б^лградт. известиавтг.
че за да може населението да
се изхрани, ше тр-^бва да се вне
се вт> страната 800,000 тона жи-
то и 300,000 царевица. Тито е
недоволенг. orb помо1и>та, кои
то получава отт. Амернка, Ан-
глии и Фрамцил. Иска о т с по-
MOtllb.

На 25 августтз 1943 год.. KI»C-

но ae4epbTa радио Софии раз-
несе тревожната вестн, че uapb
БорисБ забол^лт» тежко, но сж
взети всички сериозни м+.рки
за лт^куването му. На 22 ав-
густг тоѓ! б^ше живт. и здрав!»
и се черкува вт> параклиса на
.тНтната си резиденции, гдето
б^ виденг от!д мнозина и orb
мои близки. На 28 авгусп., на
денБТ^ на Божиита маАка, Toft
се лресели Bii в^чноси^та. Офи
циално ие се издаде никакзд1>
бк>летинг. за хода на
та му. Обнкттвото и ние
вницит^ и до деш. днешгн!»
сме предт» забулената загадка:
OTIJ mo боледува и умре тоЃ1?
Министг>р1. председатели Д-р^
ФИЛОВТЈ с1>оГици намг., на бив-
iiJUTiv министри председатели,
че цари е тсжко болент^ и ие е
изклкЈчент> фаталенг краЛ. На
нашитт» запитванин on» mo e
болет.. Toft не отговори нито,
а само дигна рамене и нтцо по
вече. Току mo склопи очи и вт>
обргтение се пуснаха различ-
ни слухове. Пт>рвилг1. и офици
ално разпространинаш* отг

р1ии близки до лравителство
то б1иие, чс uapbTi. страда отч.
Инфаркги, зaбoл^вaнt> обикно
вено смг>ртомосно. \\о едновре
менпо сс пусна и слухт^т!.. че
roft c отровен^. OTI> кого? Раз
бира се, от1- германцнгк Haft-
ревностни разлростраиители на
тои слух!> 61ixa naumTt» комуни
стн Tort, обаче, доби ло-го-
л1.\п. кредип» hi» ммого иолити
чсскн м обтестисни ср1.ди.

Uapb Борип» не умре от i, cc
тгствсна cMv.pTb. Toft 6"b отро-
вент>. За да тв1.рда тона »»е се
почовавамг па HecurypiiMTt.
свидстелски локазании иа фон
Г1алпп> лрсд!» Нк)ренбергскии
сжд!.. МоитФ. сведении сж лоче
рлени отт» другт> достов1фе»п>
източник!>. Прс.п. инуарии
1945 год. имах1> случаГ» да се
cpeiuna вг. Виена п> едит» отт>
л^каритФ», които б .̂ха лоеика*
ии да лФ.куватт» цари д-рг
Елиигер-b, интернистт>, дрофе-
copi> вт> Виенскии медицински
факултетг, сжтин, коЛто ло-
рано бФ.ше л1̂ кувал1> Сталинг.
Змае се, че Хитлерт» лично 6 t -
ше наредилт> при лоискване на
пемска медицинска noMonjb ве
днага да заминатг за Софии
трима отт> 'наД-гол^мигв св^ти
ла на германската медицинска
иаука, професорит-fe: Елиигерг,
TbOHHK-b и Дегринис-b.

Ето какво ми разказа личио
проф. Епингерг. Тримата били
изпратени сг аеропланг да л^-
куват-b царв Бориса, no тЏ. лри
стигнали когато вече било кгс
но и немогли да помогнатт».
Uapb БорисБ, каза тои, не умре
отт» естествена ciwbpTb; Toft 6 t
OTposetrb. Германското разузна
ваие знаело, че отровата е д о т
ла през!> Турции. Преди ome да
завгрши разговора си, неволно
го прекгснахг. значи не е

улична MIVHUI, че тоА е отро-
Benii и веднага доба»1Тхт>, но
знаете ли, чс т* Б^лгарии се
в^рва, че тоП е отровен^ orb
»acb_---.orb германцигН. Като
направи сдиш. вгпросителент»
жесг1> сг. ржка отв1»рна, «че за-
mo ние me ro отровимг.?» И
прод|.лжи да ми разказва, ч(?
т-fe чуждестраннигН л^кари,
не сж подписали ѓлолетин?» ,ча
хода на царската бoлecтb. Cb
с^гласието на тримата е опове
стено само едио сгобтение wu
CMMCKib, че немскит-fe специали
сти сж установили ,че диагно-
зата е в*рна и лФ.куването пра-
вилко.

Ort> локазаниита на нроф. 1>
лингер^ с исио, че uapb Борнст»
6~h отровсм!.. Ho загадката
кои и з а т о го отрониха, остава
иеразиснена. Дали в^оГлце вре-
мето iffcKora me н разкрие, или
me и лок'рис с b булото на заб-
вението; или около не^ me ce
С1.чииат'|. много измислици и
фантастични легенди? Ако Tp1i
бва а.ч b ла отговори нц поставе
нии HJ.npotb, макар-|> мои отго-
ворг да е личет. и ие з
ва никого, шс кажа ,че сж
можпи три алтернативни
сии. ГНрвата: Тои uapb lio-

е "отровен \> от-b герман
.. Втората: Tori v отроает.
лротивницитФ» и третата:

лред»ижда1»ки катастрофалнии
нрМ\ на една иолитика, които
личмо ноди, самт» сложи Kpaft
на гѕемното си сжшестеуваке.
Кое on» тритФ. 'лредположении
крис истимата? Ci. абсолк>тна
сигурноси, in- може да се лрие-
ме нито гдно 6Tb Tt.xi... \U- :*а
да .чадоволи ч&н1.шкото лн>бо-
литство на оиии, които се инте *
ресукатЈ. ОТЈ» трагедиита на с-
д и т . меобикновет. чоИ.кч.. а
да се х»'1»рли малко св^тлина
Bi.pxy изнсстни лотаиносгн BI»
лолитичсскии животл,, да дол-
ринеса »tt.mo или да лредизви-
KaMb онии които зиаит1> Hf.iuo
по-положително, asi. u(e вг;ѕ-
произведа лФ.кои факти и то а»
тентични които п.м^ т> с*с-
тоиние и с*. почерлеии отг. д(м:
товФ.рни нзточници.

Да залочиа ci. пгрвата вер-
сии. Отношѓнинта между uapb
Борис!» и Хитлерт> и по пг.рви-
Tti xopa иа нациската партпп и
на улравлеиието б^ха вииаги
коректии и добри. Orb личен1>
разговор-b сг> самнч Хитлерг и
н$мои други лгрвеици зиаа, че
т-fe имаха високо мнение за He-
ro, като дгржавникг н поли-
тикт>. Знап ome, че самт> Хит-
лер-b, при случа#, искаше да то
натовари ст> особена мисии ка-
то излолзува иеговигН дипло-
матически способности. Вг.про
ст>тт> се касаеше за едио посред
ничество за сепаративеит» мирт>
между Гepмaни^ и PycHR. Лре-
ди опита иа принцг Бериадотт»
вт> Фиилаидил иар Борист> игра
тал ролл и ло таз причииа се

( Следва на страница втора)

Вт> л^во: СКЖЛИЛГБ госп> на родолгобивата ни емиграцил вт» Тдронто г. Асеш. Аврамов> бивип» ceKpcTapb ка Ц. К. на МПО,
които otme главент, говорителв на банкета дадент» вт. иегова чест-b o n . МПО «Победа» и МПО «Правда» На горната снимка
е ЧЗСТБ on» публиката колто посети банкета. По случаќ ндването ка г .Аврамовт> вп» Канада, за да иматт» В!»ЗМОЖНОСТБ пове-
че ол> нашит-b родолтбци да го видѕт» н чунп. словото му, Ц. К. на ЈУ1ЛО свиква специална коиференциа на 9 ноемврнА, не-
д^лѕц вт, Уиндзорт> Каиада. Подробкости за тази конфереицил me наиГБрите на друго irbcTo на таа страиица. Елате всички!
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Новинтг Президенп.

Новиѕт» Президентт> на СкдмненигБ 1Цати — Дуаќтт» Д. Afi-
зенхауерт> — които на 4 ноемврии спечели като релублнканет>
нзборнгв ст> кебивал1> усп£хт>, турннкн краи на 20 годншното

управленне отг страна на демократит*

Димо Ковачевг почина

Ha 1 ноемврии т. г. след-b про
д-клжително млчнтелно боледу
ване склопи завинаги очи един
отт, наи-активнигв и предамни
деици на МПО BI> този контн-

контролна комисин Димо Коса
чевг. BecTbTa за неговата
ofbpTb ce разнесе б^рзо изт> нз
uinrfe емигрантски центрове и
ПОТОПИ B'b CKpijOb ВСИЧКИ OF/fe-
зн. които познаваха Димо Кс-
вачев^ не само като ЧОВ^КБ, НО
и като народенг ратникг.

Роденг през-b 188S година вт>
Воденг, Македонин, Димо Ко-
вачев^ orb младини ome следи
c"b жнв-b интересг. борбата на
народа за свобода и независи-
yocTb. Затова ome презг 1902
година тои постлчпва вг редове
rt» на ВМРО. кждето отначало
е билт> куриерг. Презт> 1904 го
дина тои деиствува cb четит-fe
ма Караташ^, Лука HeanoB'b и
Кулиман-b. През-b HK>v година
Л»мо Ковачев!» има В1>змож-
nocTb да се заиознае и обшува
с;- илвсстмнн американскн жур
налист{> Албертк Соникссн!.,
които броди ci. четит1\ на Лука
ПваНОВ'1» И АПОСТОЛ!. IIOTKOBb

Kb Водсмско и Енндже-Вардарс
ско FIpc-ii. !'М)7 г. Днмо Кова-

сражеиие. което станало нч. 1:.-
»1Мджс-Вардарското блато. a no
c.ic и Bb сражснието при село

IIpe3b 190*) година Димо Ко-
вачевн Пристига B'b Америка.
Отначало тон е билг вт> Сприн
г(рилдг>, О. Презг, 1912 година
тои се Bpbma вг, Воденг, но
следт, балканската воина идва
наново BI> Сгединенитв шати.

TyKb Димо Ковачев-b взима
живо участие вг. народното д^-
ло. Тои е единт> ОТБ основате-

на Л\ПО «He3aencHMOcTb»
после лрекр1.стена на МПО
«Попдат. Чкатров^ѕ., на които
6f, Д1к1гогодишет> председа-
тел1» на конто пост^ го завари
н cMijpTbTa. Като член^ на МП
О Лнмо Ковачев!» б% неумо-
pHMb. Тои обикалише често ра
нона на Пнтсбургг. клчдето е
пр1.сната И31> малки градчета
нашата родолк>бива емнгра-
ции. билоза колектнраие або-
намент» за всстннка, било да
ci.oiipa членски внос b н проче.
Н"Б.маше кл\ша ИЗБ oкoлнocтb-
та на Пнтсбург^, които тои да
не 6t> rjoceTn;ib н^колко илчти.
Затова всичкн го познаваха от-
блнзо н го обнчаха искрено.

Ho .leiinocTbTa на Димо Кова
чев'1. нс 6% само локална. Бсич
кн знант-b, че откато слтеству-
ва МПО, Лимо не б^ пропус-
нал-b нито едшп> отг. коигреси-
гК на МПО, B'b ксоито тои 6 t
взималт> активио участие, било
като делегатг., било като члент»
на конгресното бворо или кон-
греснит-fe хомисии. И затова, ко
гато тои отслтствуваше, пора*
ди болествта си, отг, конгреса
вг Торонто, мнозина сљ мљка
почувствуваха нег.овото празд
но м^сто B'b конгреса.

B'b лицето на Димо Ковачев-b
нашето народно Д"вло на този
континенттѕ губи една значител
на сила. Затото тои б^ бо-
рецт» по природа, ci> живт> тем-
пераментг и ct. здрави непокла
тими идеи относно ПОЗИЦИИГБ

на борбата. Тои cb гордоств
манифестираше cвo^тa бглгар
ска иpинaдлeжнocтb и реагира-
ше ci> всички сили на разполо-
жение, когато чуеше н^кои да

јнакт.рни чувствата му Bb това
јотношение. ВФ.пата му BI> изхо-
да на борбата б% голвма, зато

|ва тои влагаше всичко: сили,
јенергии, материална nowouib,
Јвреме и какво ли не, само да
внди МПО да напредва. У него
цмаше не само инициатива, no
и ноли за да се реализира иии-
циативата. И нито не го спира-
шс: нито студове. нито горети
ни, когато тр+»бваше да се ра.-
ботн за д"влото.

Димо 6t> лознат!» нс само изг
Пенсилвании, fio и изг ц1>ло О-
хаио, кждето не пропускаше по
ГОЛ"БМИТТЗ пронви на MIIO. Поз
наваха ro orb кокгресит-fe всич
ки македонски родолгобци. Тои
6$> един^ здрав!» и непокла-
тимт> стт>лбт> BI> народното ни

Мирг. на праха му. Нека
де лека земита, конто го покри
ва.

Македонска Трибуна

В Ш А КОНФЕРЕНЦИН НА МПО Bb УИНД30Р1)
Централнилт-b комитетт» на МПО свиква важна конферен-

цин на МПО, конто me стане на 9 ноемвриј) B'b гр. Уиндзор!»,
Онт.. Канада. Ст»гласно изпратеното за този случаќ окрд^жно
до всички организации,вм*нива се вт> дипп» на вс^ка организа
цин да изпрати ло един> своќ представителБ за конференцин-
та.

На тази конференцин ше говори наскоро пристигналинтт»
BI> Канада бнвшг, С1>1озен1> секретарБ r. Acetrb Аврамовт>. Тн me
стане в-b Нортонт> Палмер-b Хотелтѕ коАто се намира точно на
изхода ОГБ тунела ДитроигБ-Уиндзорт>. Начало 10 ч. сутринБта

Всички он%зи стари приители и познати на г. Аврамов-b,
които желантт» да се ВИДНГБ ЛИЧНО СТ> него и погфиказватт». сж
шо сж поканени да прнсжтствуватт» на конференцинта. Помне-
те датата — 9 септемврнА, нед*Блѕ1, 10 часа сутршљта — Нор-
тонт> Палмер1> Хотелт. — Уиндзор-b, Онт., Кадада.

Оте една МПО BI> Бразилил
До националнин комитетт. на М. П. Организации за Бразилин

B'b градг, Порто Алегре, Рио Гранде до Султ>

Копие до: Централнилтт> комитетт» на МПО вт» С 1Д. и Канада

Ние, прокуденит"к синове на поробена Македонии, нам"Нри-
ли пршотг. B'b дсмократична Бразилин и настанили се вт> Рио
де Жансиро, счетохме за нашт> вг.рховенг дт>лгт> да се органи-
зираме и вл^вемг нашит-fe скромни усилии вг великата "борба
на светсното македонско Д-БЛО.

На 21 септемвриЛ, 1952 год. се ст>бра.хме и сложихме осно-
вит-fe на ново македонско политическо братство «Симеон1> Ев-
тимовг» и подаваме оше една органиЈИрана рлка за да Д1>р-
жим1> onto по-здраво и открито македонскил вгпросг. предг*
ci>BtcTbTa на свободнит^ народи.

Симеонл» Евтимовг 6t» единг> отт> наи-ревностит^ затнтни-
цн н бранитоли на македонската кауза. ТОГЈ б-Н чов-Бкгтг коА-
то посвети ц^лни си животг. на освободителното д^ло. Благо-
дареннс на неговит1; лични качества и ИНТСЛСКТБ, като редак-
торт> на вестникг. АМакедонин» BT.HI. от-b поробеното нн Отече
ство Д11ржешс Bi. теченне ц+»лата чужда обтественостБ за теж-
кото положение BI. което е подхвгрленг иашми народл>.

Днес!.. когато старн и нови тирани се стремнтг cu ome по-
варварски методи да уиишожаватт> светото национално чувст-
во и склчпигв намг заветн на Гоце, Даме и Тодорг. Александ-
ровт. ние високо издигаме глас!> на протесп, срешу тиранит^
si. поробсната ни родина.

Hue, членовет-h на новото М. П. братство «Снмеоц-b Евти-
декларипаме:

1. Одобрлваме наш>лно политическата деЛност!» и позици-
на М П. Органнзации BI, С1»единенит11 Амсрикаиски тати,

Канада, Вразилин н Нова Зеландн, мачело ci» Цеитралнил Коми
теп. на МПО вл> Ириианаполнс!.. Иидиана и признаваме органа ј
иа МПО «Максдонска Трибуна% за свом. |

2. 1Це прод1ожмм1, македонското освободително д^ло ci. i
всички В1>зможни cptacTBa конто законитФ> на тази страна ни
позволивап, и me подкрепнме борбата за свободна и иезависи
ма максдонска дгржава, едимствемото и nafi-правилно разре-
:нение на македок^кии Bi>npocb.

3. Имаики за латрорп» на нашето братство Симеонг» Евти-
мов-b, то неговата последователност!» вг> борбата и неговит^
идеали me бждап. иаша с^кровена мечта.

Ние молим-b Националнии комитетт> иа М. П О. вг Брази-
лил да приеме новооснованото македонско политическо брат-
ство «Симеонг. Квтимвг» за своА членг:

Да жив%ит1> М. П. О. вт> Американскит^ Сгединени тати,
Канада, Бразилил и Нова Зеландин!

Да жив-tie достоинии македожки вождт> Иванг Михаќловг!
Да жив-fce утрешна свободна и независима Македонии - -

Швеицарил на Балканиг^!
14 октомврии. 1952 г. Гр. НитероД ^- Рио де ЖанеДро

Следватт» подписит-в на новообразуваната група.
* * *

Централнинт!, Комитетг на МПО сг особена paдocтb прие-
ма BI> своит-fe редове новата организации «Симеонг Евтимовг»
вт> Бразилии и пожелава на новит-fe борци ползотворна деЃ1-
НОСТБ за народното ни д-Кло. Инициативата на т*зи новопроку
дени наши братн заслужава похвала и подражание. Ти локазва,
че клдето и да се намиратг т$> Македонии е близко д О схрдце-
то на родолшбцигк Нека СБ об!ци усилин, ст» peIlJитeлнocтb и
борческа дисциплина да работим-b всички, за да извоговаме сво
бодна и независима Македонии — ШвеЅцарин на

ИЗНШСВШ)
ГОЛ^МИ CPAЖEHИ^ СТА-

BATb HA ФРОНТА B'b
KOPEfl

последнит-fe десетина
дни сраженинта на фронта B'b
Кореи се усилиха значително.
НаЛ-лк)ти боеве се водлп. на
централнин фронт-b B'b вр!>зка
ст. една верига планински вт,;*-
вишенин, които иматт» много
важно стратегическо м^сто м
контролиратг. плчтишата. Жер
твит^ и отг двет^ страни сл i o
л*вми. КитаАцигН атакуватг» ма
cobo, без!» огледт> на чов^шки
жсртви, които биватт» постонн
но иокосивани. Само америкаи
скит1> воЛници даватг. срФ»дио
убити и ранени на седмица по
хилидо души.

В1>лр"Бки ГОЛ^БМИТ^ сраже-
нин. положението на фронта е
почти сж1цото. Н%кои от!» пла
нинскит-fe в-bpxoBe на така наре
ченилтт» ТрилчП>лниктЈ, напослс
д1,кт. С/К преминали отт> една
на друга страна между 10 н 12
ПЖТИ.-ОТ1Ј лочването на воѓиш-
та досега, американскитН жер-
тви с ^ 19,267 души убити.

*

СВОБрДНА НАЦИОНАЛНА ТРИБУНА

Политиката на Царв Борисг
И НЕГОВАТА ЗАГАДАЧНА CM"bPTb

Orb Проф. Александ-bpi» Ц^нков-b
СПрод1»джение orb миналиа ОроА)

сгобта-
ватт>, чс презт> идната година
дефицита на д^ржавата ш%ти
да в!>зл^зе на повече отг. 51 ми
лирда динарн. Това комунисти
ческит1\ лордовена Тито го от-
давали на сушата. При комунис
TMTt» никога системата не е ви-
новна. Всс сљ. виновни фактори
В1,н1> orb неи. Втз СЖШНОСТР» об
ратното v B"bpno.

Полковннк1> Адибг Шнш-
кали, коЛто миналата година
ст>здаде военет» режим!. чрсзг
прсврат!> вт> Сирил, е лриел!.
локаната на сгилетскии лреми-
epi, ген. Мо.хамед1> Нагиб"»» да
посетн Kartpo. 11 двет^ страии
иматг рсжнми, които предизви
кваи. блнзки проблеми за пре

i имг. Оттамг н ci>Bcuia
двамата.

Налоследгкг» сс
ва извгнредно гол1"»мо иодобрс
ние нкономическил жнвот1> иа
Западна 1'срмании. Бсзработки
т+, сравнителио сл̂  много мал-
ко. Много отг хората a iaran,
все по-голл^ми спестивании т>
банкит+». Мсжду западнитФ» дил
ломатически представители
циркулира убеждението, че За-
падна Германии me домииира
економическото поле в^ Евро-
ла, особено при комлетициита
низт> пазарит-fe ci» англиАски
стоки.

- Американскинтт> аеропла-
но-носач!» «Корегидорг» на I
ноемвриИ хвгрли котва на фре
нското пристанише Сент-b На-
зерт>. На бр-fera 6txa стоварени
47 Ф—84 тт>идерджетст> аероп-
лани лредназначени за француз
ката авиации.

- От-b Б^лградт. известиавтг.
че за да може населението да
се изхрани, ше тр-^бва да се вне
се вт> страната 800,000 тона жи-
то и 300,000 царевица. Тито е
недоволенг. orb помо1и>та, кои
то получава отт. Амернка, Ан-
глии и Фрамцил. Иска о т с по-
MOtllb.

На 25 августтз 1943 год.. KI»C-

но ae4epbTa радио Софии раз-
несе тревожната вестн, че uapb
БорисБ забол^лт» тежко, но сж
взети всички сериозни м+.рки
за лт^куването му. На 22 ав-
густг тоѓ! б^ше живт. и здрав!»
и се черкува вт> параклиса на
.тНтната си резиденции, гдето
б^ виденг от!д мнозина и orb
мои близки. На 28 авгусп., на
денБТ^ на Божиита маАка, Toft
се лресели Bii в^чноси^та. Офи
циално ие се издаде никакзд1>
бк>летинг. за хода на
та му. Обнкттвото и ние
вницит^ и до деш. днешгн!»
сме предт» забулената загадка:
OTIJ mo боледува и умре тоЃ1?
Министг>р1. председатели Д-р^
ФИЛОВТЈ с1>оГици намг., на бив-
iiJUTiv министри председатели,
че цари е тсжко болент^ и ие е
изклкЈчент> фаталенг краЛ. На
нашитт» запитванин on» mo e
болет.. Toft не отговори нито,
а само дигна рамене и нтцо по
вече. Току mo склопи очи и вт>
обргтение се пуснаха различ-
ни слухове. Пт>рвилг1. и офици
ално разпространинаш* отг

р1ии близки до лравителство
то б1иие, чс uapbTi. страда отч.
Инфаркги, зaбoл^вaнt> обикно
вено смг>ртомосно. \\о едновре
менпо сс пусна и слухт^т!.. че
roft c отровен^. OTI> кого? Раз
бира се, от1- германцнгк Haft-
ревностни разлростраиители на
тои слух!> 61ixa naumTt» комуни
стн Tort, обаче, доби ло-го-
л1.\п. кредип» hi» ммого иолити
чсскн м обтестисни ср1.ди.

Uapb Борип» не умре от i, cc
тгствсна cMv.pTb. Toft 6"b отро-
вент>. За да тв1.рда тона »»е се
почовавамг па HecurypiiMTt.
свидстелски локазании иа фон
Г1алпп> лрсд!» Нк)ренбергскии
сжд!.. МоитФ. сведении сж лоче
рлени отт» другт> достов1фе»п>
източник!>. Прс.п. инуарии
1945 год. имах1> случаГ» да се
cpeiuna вг. Виена п> едит» отт>
л^каритФ», които б .̂ха лоеика*
ии да лФ.куватт» цари д-рг
Елиигер-b, интернистт>, дрофе-
copi> вт> Виенскии медицински
факултетг, сжтин, коЛто ло-
рано бФ.ше л1̂ кувал1> Сталинг.
Змае се, че Хитлерт» лично 6 t -
ше наредилт> при лоискване на
пемска медицинска noMonjb ве
днага да заминатг за Софии
трима отт> 'наД-гол^мигв св^ти
ла на германската медицинска
иаука, професорит-fe: Елиигерг,
TbOHHK-b и Дегринис-b.

Ето какво ми разказа личио
проф. Епингерг. Тримата били
изпратени сг аеропланг да л^-
куват-b царв Бориса, no тЏ. лри
стигнали когато вече било кгс
но и немогли да помогнатт».
Uapb БорисБ, каза тои, не умре
отт» естествена ciwbpTb; Toft 6 t
OTposetrb. Германското разузна
ваие знаело, че отровата е д о т
ла през!> Турции. Преди ome да
завгрши разговора си, неволно
го прекгснахг. значи не е

улична MIVHUI, че тоА е отро-
Benii и веднага доба»1Тхт>, но
знаете ли, чс т* Б^лгарии се
в^рва, че тоП е отровен^ orb
»acb_---.orb германцигН. Като
направи сдиш. вгпросителент»
жесг1> сг. ржка отв1»рна, «че за-
mo ние me ro отровимг.?» И
прод|.лжи да ми разказва, ч(?
т-fe чуждестраннигН л^кари,
не сж подписали ѓлолетин?» ,ча
хода на царската бoлecтb. Cb
с^гласието на тримата е опове
стено само едио сгобтение wu
CMMCKib, че немскит-fe специали
сти сж установили ,че диагно-
зата е в*рна и лФ.куването пра-
вилко.

Ort> локазаниита на нроф. 1>
лингер^ с исио, че uapb Борнст»
6~h отровсм!.. Ho загадката
кои и з а т о го отрониха, остава
иеразиснена. Дали в^оГлце вре-
мето iffcKora me н разкрие, или
me и лок'рис с b булото на заб-
вението; или около не^ me ce
С1.чииат'|. много измислици и
фантастични легенди? Ако Tp1i
бва а.ч b ла отговори нц поставе
нии HJ.npotb, макар-|> мои отго-
ворг да е личет. и ие з
ва никого, шс кажа ,че сж
можпи три алтернативни
сии. ГНрвата: Тои uapb lio-

е "отровен \> от-b герман
.. Втората: Tori v отроает.
лротивницитФ» и третата:

лред»ижда1»ки катастрофалнии
нрМ\ на една иолитика, които
личмо ноди, самт» сложи Kpaft
на гѕемното си сжшестеуваке.
Кое on» тритФ. 'лредположении
крис истимата? Ci. абсолк>тна
сигурноси, in- може да се лрие-
ме нито гдно 6Tb Tt.xi... \U- :*а
да .чадоволи ч&н1.шкото лн>бо-
литство на оиии, които се инте *
ресукатЈ. ОТЈ» трагедиита на с-
д и т . меобикновет. чоИ.кч.. а
да се х»'1»рли малко св^тлина
Bi.pxy изнсстни лотаиносгн BI»
лолитичсскии животл,, да дол-
ринеса »tt.mo или да лредизви-
KaMb онии които зиаит1> Hf.iuo
по-положително, asi. u(e вг;ѕ-
произведа лФ.кои факти и то а»
тентични които п.м^ т> с*с-
тоиние и с*. почерлеии отг. д(м:
товФ.рни нзточници.

Да залочиа ci. пгрвата вер-
сии. Отношѓнинта между uapb
Борис!» и Хитлерт> и по пг.рви-
Tti xopa иа нациската партпп и
на улравлеиието б^ха вииаги
коректии и добри. Orb личен1>
разговор-b сг> самнч Хитлерг и
н$мои други лгрвеици зиаа, че
т-fe имаха високо мнение за He-
ro, като дгржавникг н поли-
тикт>. Знап ome, че самт> Хит-
лер-b, при случа#, искаше да то
натовари ст> особена мисии ка-
то излолзува иеговигН дипло-
матически способности. Вг.про
ст>тт> се касаеше за едио посред
ничество за сепаративеит» мирт>
между Гepмaни^ и PycHR. Лре-
ди опита иа принцг Бериадотт»
вт> Фиилаидил иар Борист> игра
тал ролл и ло таз причииа се

( Следва на страница втора)

Вт> л^во: СКЖЛИЛГБ госп> на родолгобивата ни емиграцил вт» Тдронто г. Асеш. Аврамов> бивип» ceKpcTapb ка Ц. К. на МПО,
които otme главент, говорителв на банкета дадент» вт. иегова чест-b o n . МПО «Победа» и МПО «Правда» На горната снимка
е ЧЗСТБ on» публиката колто посети банкета. По случаќ ндването ка г .Аврамовт> вп» Канада, за да иматт» В!»ЗМОЖНОСТБ пове-
че ол> нашит-b родолтбци да го видѕт» н чунп. словото му, Ц. К. на ЈУ1ЛО свиква специална коиференциа на 9 ноемврнА, не-
д^лѕц вт, Уиндзорт> Каиада. Подробкости за тази конфереицил me наиГБрите на друго irbcTo на таа страиица. Елате всички!


