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изшлшт
«Cini»pTb на шаха». Ст> ГБЗИ

викове комунистически групи

вт>
шнали шаха, когато тоЛ е оти
шел-b да гледа спортнит-fe игри,
уредени по случаи неговии рож
денБ ДСНБ. Шаха на Ирант, —
Мохамедт» Пахлеви - - 33 годи-
шенк останалг. спокоент>. На-
м^сили се, обаче, студентигв.
Станал Б бои и ст> дваисетки би
ли ранени. Полицинта арестува
ла 147 души комунисти.

Камиказе авиатори б%ха он-fe
зи летцн отг. ипонската вг.здуш
на флота, които презт^ втората
св^Бтовна воина се хвт>рлнха сг.
аероилана си на лвна c\n>pTb
cpemv своа обектг. Обикно-
вено rfc загиваха при подоб-
ни атаки на самоубииство. ]V\H-
налата седмица вт> Токио за
nVbBT. ПЖТБ била отдадена по-
ЧИТБ Kbvii> подобни апонски ле
тци. Ммената на 1,500 души би-
ли почетени вг> храма 5Јсукини.

АНГЛИИСКИГБ учени казватБ,
че нс me блде далечт> денБП>,
когато отт> морскигв водорас-
ли me може по научент> n^Tb
да се изваждатг протеини, тлт>-
стини, карбохидрати и витами
ни. за да се приготвнт1> храни,
ст> които да се храннтБ хората
Bi» м*вста, клчдето земнта не мо-
же да ги храни. Пишеики ио то
зи вгпросБ, списание «Бри-
тишт> Медикал> Джурнали» ка
зва, че намирането на храни е
универсална социална пробле-
ма, зашото следт> ЈГБКОЛКО десе
т т в т и л B"b н^кои страни насе-
лението 1це бжде толкова мно-
го увеличено, че тт> 1це бд\датт>
постоннно застрашавани oi"b
глад-b.

Хитлеровинтт» генералт> Хер-
мант> Рамке. които бтз пуснатт»
на свобода преди една година
orb французитБ, миналата сед
мица Д1>ржа pe4b вт> Вердент>,
Германин, в'Б конто каза, че ако
има германски военно-престлчп
ници то и всички СБК>ЗНИ офи-
цсри, които бомбардираха
презв воината германскигв гра
дове и населението имг, слицо
с^ военно-престжпници. Тои
иоиска всички осждени герман
ски военни престжпници на
брои 11,500 души да бждагБ пу
снати на свобода.

•• ж
Б^лградт> обвинлва Софил,

че презт> последниттЧ дни 6"bwi-
гарски аероплани сж навлтѕзли
вт> шгославска териториѕ, де-
ветБ мили навлтре, за да прав-в
ли наблЈоденнЈ^Това станало
около град-b Пи{К>тт>. По сжшо
то време, спо.редт> версиѕта на
Бт5лградт>, бглгарски погранИч
ни стражи сл отворили стрел-
ба на шгославски граничари.
Подобни инциденти ставатг» че
сто пoнacтo^lдeм•b на бт>лгаро-
гогославската граница.

Bi> Лолша има226 каторжни
лагери, к^дето сг. хилнди хора
сл заставени подт> силна охра-
на да работнгБ безплатно за ко
мунистическата дтзржава. Т^БЗИ
сведении б%ха представени
предт> специалната комисин на
О. Н., конто заседава понастон

Б B"b Женева, Швeицapи^,
Д-рт> Сталт?, бившг. лагер-

ник-b. Тои казва ош.е, че Т-БЗИ
принудителни лагери на катор
жна работа сж сг,здадени изт>
сателетнит-fe страни, за да мо-
гат-b, между другото, да достав
пт*> на Сгветска Русин много
материали които Москва насто
ително иска да получи.

« *
Ст>ветски офицери и т&хни-

rfe фамилии сж пристигнали ма
сово вт> Констанца, ромт>нско
пристаните на Черно море. То-
ва предизвикало прем^стване-
то на много семеиства отт> Кон-
станца, вт> чиито кж.ши тр-вбва
ло да се настаннтг. новодошли-
т% руски офицери и фамилии.
Лишени отт> своит-в домове жи
телит-fe на Констанца били вре-
менно настанени по казармит-в
на Биказт>.

Bauib дглгг е да гласувате на 4 ноември за е д ш опдвамата

РЕПУБЛИКАНСКИЛ КАНДИДАГБ АИЗЕНХАУЕРТ>

Оставатг. нт^колко дни само до изборигв на '4 ноемврии.
Кандидатит-fe на двет-в партии - Аизенхауерт* и Стивенсонг. -
засдно ст> тт^хнит-к помоигници сљ. вт> разгара на изборната кам
панин. За да бжде избран^ един1> отг двамата кандидати за
лрезидентг., тон тртѕбва да получи наи-малко 266 електорски
кота т. е. избирателни гласа. ВСТЈКИ шат-b има различно число
избирателни гласа. Това число сс опр^дт^лн OTI> ЧИСЛОТО на нг-
роднитт> представители плк>ст> числото на двамата сенатори вт.
Bckk-и татт,. Така тата Тексасг. има 24 избиратекни гласа, кое-
то значи 22 нар. представители (конгресмени) ПЛШСБ два гласа
за двамата сенатори. 1Дата Hw-Plopn-b има 45 избирателни гла-
са, ИЛИНОИСБ — 27, Калнфорнил — 32 и т. н. т.

Демократическиитт> кандидатг. Стивенсонт> счита, че има
на свои стр^на 16 к>жни и пограничнит^ на т%хт> шати ст> о б т о
176 избирателни гласа, които почти винаги тасуватт^ за демо-
кратиттѕ. Остават-b му да спечели оше 90 избирателни гласа.
Ако тои yen-fee да спечели шатит-в Нш-Иррк-b, Калифорнин и
Пенсилванин, които иматг. обш.о 109 избирателни гласа, него-
вото м^сто вг> Б"БЛИН ДОМТ> е осиѓурено.

Републиканскинтг. кандидат-b Аизенхауери счита, че има на
свои страна срт̂ днитт> шати, които иматг» обшо 140 избирател
ни гласа. Оставатт, му да спечели оше 126 избиратслни гласа,
Tkxb републиканцигк считатг., че могатт> да получат!> OTI> из-
точнит-k тати, които сл обгцо 116 и ако се направи пробивг.
Bb н%кои OTI> к)жнитт^ тати, или пт>кг. се спечели шата Кали-
форнин, то Аизенхауер^ me вземе М"БСТОТО на Tpywaub вт> Ва-

КАНДИДАГБ СТИВЕНСОНТ>

Интересно е положението вт> Сената. Понастоитемт> вт> се-
ната демократигк иматБ 49 м^ста, a peny6wiHKaHUHTT> — 47 NTBC

та. При изборит-в отт> 4 ноемврии шр се избиратг. само една
трета нови сенатори, т. е. 32 души. За да контролиратт> сената,
републиканцит-fe тр-вбва не само да преизбератт, cerauiHHT'fe си
сенатори, но и да спечелнт^ наи-малко три нови сенато-рски
м"вста.

Отг. републиканскитв сенатори, които сж кандидати за
преизбиране следнит-в сенатори иматт> тежка борба да водитт>:
сенаторт> Ладжг отт> Масачузетст>, сенаторт> Кемт> отт> Мизури,
сен. Ектонг. отт> Монтана, сен. Каинт» отт> ВашингтонБ, сен.
Дженерт> OTI> Индиана и сен. Малоне отт> Невада.

OTI, де.мократичскит-Б сенатори, които сж кандидати за нре
избиране, следнит-fe сенатори с л т о се намиратг» вг. тежко по-
ложение: Муди orb Мичиганг, Бентонг. отг. Конектикг.тг., О
Махони ОГБ Уаиомингг, Махони отт> Мерилендт».

Политическит-в експерти предвиждат-b че Сената iue остане
и вт> бждеше демократически. Ако Аизенхауерт> бжде избрант>
за президент!,, тои me б;кде доста затрудненг BI> нрилагане
свонта политическа платформа, специално за влчтрешиото по-
ложение на страната. Ако Стивенсон^ бжде избрант>, неговата
задача me бжде много по-лесна.

Много OTb предварителнит1> пресм"Бтании, обаче. които се
иравитч> биватч> опровергавани отг гласоподавателитк. Избо-
рит-fe orb 1948 година доказаха това. Затова никои не нредрича
cb сигурностБ избориттз, освен-b самит-fe кандидати, които тр"вб
ва да говорнт-b cb сигурностБ. Д-БЛГТ. е на вс^ки американски
гражданинг» да се нви на изборното си м^всто на 4 ноемврии и
да упражни своето право на-таект> гласт> .

Македонил ПОДБ гргцко иго
Издаванит-fe в-b Леринт> и Кос

турт> гргцки вестници вг> пос-
леднигв си н"вколко брон луб-
ликувагБ следнитБ.сведенин из
живота на населението вг Ле-
ринско и Костурско:

АНГЛИЧАНКИ OБИKAЛ^T^>
ЛЕРИНСКО И КОСТУРСКО

Три англичанки, представите-
лки на международната органи
зацин Ротари, напоследт>к1> сж
обиколили Н-БКОИ части orb ле
ринскил и костурскии раиони
СБ целБ за да проучатг. положе
нието и нуждит-fe на бедното се
лско население вт> тин области.
Т+̂  сж. посетили Н"БКОЛКО села и
посредствомг преводчици сл
водили разговсри ст> селскигв
кметове и групи ОГБ селини и
селннки. Посетили сж. и вжтре-
шноститт> на нтзкои orb жили-
шата и слч разгледали скромни
т% имг. обстановки и покжш.ни
ни. Вт> време на посешението
си вт> селата Слатина, Поздиви
ша и Калвиша т-fe СЛ дали обе-
шание на селинигв, че следг за
врмцането си BI> Англин ш^ли
да вземат-b грижата да имт> блѕ.-
дат!> изпратени дрехи, завивки,
медикаменти, консерви и разни
други предмети orb пгрва необ
ХОДИМОСТБ за презт> зимнин се-
зонт>.

УБИИСТВО ВТ> СЕЛО ЖЕЛЕ-
ВО, КОСТУРСКО

Вт> село Желево 5 годишнии
Анастасг, ПулиачСБ застрелнлг
cb пистолета на баша си cbce-
лннката си Христина Муралист>
Малолетнинт-Б убиец^ занвил^,
че застрелнл-b Христина, за да

докаже, че е добгр-b стрелецг.

HAM-fcPEHT> ТРУПТ» НА ЖИ-
ТЕЛБ ОТТ> СЕЛО ПУКОВО

една д-^лбока планинска
между селата Пуково

и Песошница билг, нам в̂рен-Б
Tpynvrb на 15 годишното коза
рче Стефан^ Петридисг>, жи-
тeлb на селото Пуково, убитг. и
хв-Брлен-Б вт> пропастБта OTI> не
известни лица. Грт>клннт>т1> на
нешастнинтг младежг бил"Б
прор-взанг» ст> ост1>р-Б ножг и
главата му почти откгсната.

ЗАЛОВЕНИ ПАРТИЗАНИ ВТ>
ОРОВО, ПРЕСПАНСКО

Заловент> билг. вт> oкoлнocтb
та на селото Орово, Преспанс-
ко, един-b бившт> партизанинг,
които преминалт> вт> Македо-
нин презт> албанската граница.
Предг. властит-fe В-Б Леринг за-
ловенинтт» партизанинг> зан-
видг>, че бил-b натоварен-b отг>
началството си ст> разузнавател
на мисин. Вт> една торба, които
носелг ст> себе си, били нам-вре
ни единт> револверг., една кама
и две ржчни бомби.

РАЗНИ ДРУГИ ПРОИЗШЕД-
СТВИЛ

— 19 годишнинтг. младежг.
Теохарг Битракисг> жителБ на
селото ЧеркезтБ-КБОи и Апос-
трлт» ДургунисБ, жителБ на се-
лото Кожушани, сжшо 19 годи
шевгц пасеики козит-fe си вт> о-
колностБта на Лнчевин чифлик

: били нападнати отг. единт> го-
Л*БМ"Б в"илкт>, КОИТО се втурналг
вт>рху КОЗИГБ. Двамата козари
веднага открили ОГБНБ С% пуш-

ПРИНУДИТЕЛНА РАБОТА В 1 Б1)1ЈГАР№1
Комунистическата влacтb

Бг>лгарин, както и вт> всички
други комунистически страни
си служат-b СБ принудителен-b
трудг, за да реализирва различ
нит-fc свои проекти. Сж.ш.о как-
то на времето си служиха еги-
петскит-в фараони СБ робит-fe.
Понастонтемт? вт> Бт>лгарии
принудителната работа се упо-
тр^бнва np î следнит^ проекти:

Жел^взоплчтната линил Елхо,-
во-Малко ТБрново, клдето ра-
ботит-b на сила 2,000 души. Же
л^зопжтната лини^ Клисура-
Карлово, кждето работлт-b на
сила 1,500 души. Планинското

шосе вт> околностБта н̂а Тро-
ннт>, кждето се използуватг
800 души вт> принудителна ра-
бота. Жел^взоплчтната линин
Тролнт>-Ловечт>, к^удето насила
работнт!> между 500 и 750 ду-
ши. Жел%зопжтната линин Ста
нке Димитровт> (Дупница)—Бо
бовт> Долт> клдето работнтг.
250 души работници. Жел^зо-
шктната линин Макоцево-Дол-
но Камарци, кждето работитт>
принудително 1,500 души,

Б-Блгарскигв комунистически
вестници не споменават-Б нтцо
за принудителнин труд-Б вт>
страната.

КИГБ СИ, НО ВМ-БСТО ВТ>ЛК1>КТ>

KypmvMbT'b на Дургинисг улу-
чил-b Битракисг. вг. ггрдит^ и
го повалилг мгртав-Б на земнта

— Вт> селото Ггрлнни 20 го-
дишнин Марко Берберакисг. у-
билт> СБ ножт> 46-годишнин си
бахца Константин-b задето пос-
леднин се опиталг. да посегне
на честБта на дг>1церн си Архон
тула, 20 годишна.

— Самоубилт> се сг. изпива-
не на гол^ма доза cy6viHMaT'b
леринскин гражданин-Б Алексан
Д1>р-Б Хаджиполихранис-b пора-
ди финансови затрудненин.

— Вг. селото Говлиша билг.
нам%рент> убит-b, промушенг.
ст> ножт> вг. п>рдит%, Иван-b Де
линта. Предполагало се, че уби
ftcTBOTo било резултатт, на ед-
на свада между убитин и единт>
друп> жителБ аа сжтото село,
сг> когото се скарал^ кои да во
ди хорото вг> време на една сел
ска сватба. Убиецт>тт>
да

OCEMb ДУШИ ЧУЖДЕСТРАН
ЦИ КОМУНИСТИ ШЕ Б4\ДАТ

ДЕПОРТИРАНИ

На 24 октомврии федерал-
нинтт) сждин Джант> Кланци вт>
Нвд-Иоркт> реши, че осемБ кому
нисти ОГБ чуждестраненг про-
изходг, HtMarb валидна почва
за да останатг. вт> тази страна и
разреши на емиграционнит-в
власти да продг>лжат!> cb взето
то решение за гвхната депорта
цин. Досега ГБЗИ осемБ души
6%xa подг> парична гаранцин.
В"Б петициита за отм-внение на
депортацинта т-в занвили,. че де
портирането имт> ш^ло да зна-
чи арестт? или H'feiuo повече. Но
сждтлТ) отхвгрли валидностБта
на тази петицин. Ар^туванигв
комунисти сж.: Франкт> Боричг>,
Андрк» Дмитрушинт?, Пблт> Жу
дич-b» Семт> Милгром-t», Миха-
илт> Нукт> Джакт> ШнаАдер^,
Иосифт» Симоновт» и Хнри К-
рист>.

СВОБОДНА НАЦИОНАЛНА ТРИБУНА

Политиката на liapb Борисг
И НЕГОВАЈА ЗАГАДАЧНА CMT>PTb

(Прод-влжение orb микалга 6pofl)

На 1 мартг. 1941 год. герман-
скит-fe воЛски преминаха Дуна-
ва, отправиики се на wrb. Ако
Мусолинова Италии не б^ на-
^СБлтала вт> Албанин и не 6 t ce
отправила за Гт>рцин, на балка
нигк H'feMauie да има воененг.
фронтг, зашото Германии н"Б-
маше интересБ, при ограниче-
нит% си военни сили, да удт>л-
жава фронта. Зашо Бт>лгарии и
вт> втората св"Бтовна воина се
свгрза наново cb Германии? —
Единт> или два месеца следг на
шето прист>единение к^мг. ocb-
та Берлинт>-Рим-Б имах-b случаЛ
да говори лично сг ЦарБ Бори-
са, ГБКМО по тои в^прос^. Ше
предамт> Cb Н"БКОЛКО думи мо-
нтт> разговорг, както ст>мг. го
запомнилг. и записал1> BI> мои-
ттѕ спомени:

- - За наст>, казваше ми царБ
Борисг, н^вмаше другг. изборг.
Следг три злополучни воини,
можехме ли да противодеиству
ваме и какво би ни струвало
то? Сочеики ми прим^ра cb
К)гославин следт> преврата на
генерал!>. Симовичг, неможех-
ме да блчдемт> и неутрални или
както ме сг.ветваха Н"БКОИ да
пропуенем-b транзитБ герман-
циттѕ, като се задоволимг. сг. е-
динг протестг., па билг тои и
само формалент>. Ако се проти-
вихме азт> тр"Ббваше да имигри
рам-b вт> чужбина и да бжда об
обвинент>, че сгм^ изоставилт»
Б^>лгарии, или ако ocratrfext no
милоств германска, да бжда но
миналент> царБ и да управлн-
вам Б ci> отт> rfcx-b де факто на
значени министри или комиса-"
ри. Bt слмции разговорг. и
по-кгсно при други случаи под
чертано ми заививаше: «Запом
нете добре — докато CT>MI»
живг и СБМТ> на царскил тронг.
Бт>лгарин н%ма да вон>ва.»

Отт> самин царБ вг слмцин раз
говорг. узнахт> и условиита нри
които подпомогнахмс Герма-

. Азт> me иредам^ и rfext
, както сега вт>зкр"м:ватг. вг

паметБта ми. Ние не очаквахме
никакво В1>змездие' т. е. не пред
ивихме никакви териториални
претенции. Бглгарии оставаше
BI> границит-fe orb 1918 година
ПЛЈОС^ вт>звр-Б1цането на Добру
джа. Германскит-fe воиски само
преминаватт> презг. б-bwirapCKa
територии; rfc н"вмаха право да
пренотуватг вт> населени М"БС-
та. Забранено имт> 6% да прав-
нтт> каквито и да било покупки
у насБ. Можеха да иматт> и то
само в-b н-вкои градове техниче
ски персоналт> - - телеграфис-
ти, радиопредаватели и пр. на
разположение на H'BKOH Т%ХНИ
служби.

Едно само задт>джение 6tiue
поела Германии: да ни подпо-
могне СБ 5 дивизии и всички не
обходими материали, вг. слу-
чаи че блдемг> нападнати отт>
H'BKOH непринтелска дгржава.
Такава опасностБ, обаче, не сж-
ицествуваше. По-кгсно вг, един
разговорг ст> министгрг пред-
седатела Д. БОЖИЛОВБ, И ТОИ
ми потвг>рди СЛ.1ДИТ-Б условии.

T'B комунисти лгжат^
наи-безсрамно, че червената ар
мииза втори ПЖТБ била освобо
дила Bi>virapHH orb поробване.
Истината е, че тгкмо rfe, звен^-
рит-в и Л"БВИГБ пладнири и вси
чки, които имт> приглашаха уле
сниха нашествието на Толбухи
новата армии и закрепостнване
то на рускин болшевизт>мт> у
наст> и на Балканигв. В%рно е,
че не можехме да противосто-
имг> на руско-болшевишкото
нахлуване, но т-в тр-вбваше да
фалшифицирагБ истината, та
да се оправдае или пб право да
се прикрие деќствителното за-
робване на Бт>лга|>ин ОГБ кому-
нистигв.

По спогодбата СБ Германин,
както казахт>, ние не преднвих-
ме никакви териториални пре-
тенции. Uapb Борисв не се по-
даде и на болшевишкит-fe ст>бла

зни. Презг 1941 година Кре-
малг нзпрати вл> Софиѕ дипло
мата HoTbOMKHH-b сг. специална
мисии. ЦарБ Борисг при една
среша наскоро следг Д-БЛГИН
му разговор-b ст> вгпроснии ди
пломатг, ми разказа, че болше-
вишка Русин ни предлагала за
нашето благосклонно разполо-
жение кгм-b нен, т. е. за един-b
благосклоненг> неутралитетг>,
ц"вла Добруджа —северна и
к>жна и безплатно вгоржжение
на бклгарската армин: Timeo
Danaos et Dona ferentes —
(страхуваите се отт> ДанаДцит-в
и когато Ви праватт> подарг-
ци). Но нашит-Б комунисти и
краАнит-в ишвинисти дигнаха
врива до Бога и обвиниха Uapb
и правителство вт> изм%на и
предателство. Отг. трибуната
на народното сг.брание азг удо
брихг таа политика и похва-
лихт> Цари, в-b лицето на тога-
вашното правителство за него-
вата у.мБреноктБ.

По склк>чената ст> правител-
ството Цв^тковичг. спогодба
за неутралитетт> и преминаване
то на германски транспортн,
главно санитарни, презг ЈОгос-
лавии, последната получаваше

германцит"Б Солунг. Наши-
комунисти и сг т%хт> и краи

нит-в шовинисти роптанха и
протестираха, че сме се били
продали на германцигв много
евтино. Ц^лата бглгарска об-
mecTBeHocTb, обаче, разбираше
че неможехме да противосто-
имг. на германск^гБ натискг и
удобриваше таи политика.

Ст> лакта за принтелство и не
нападение между Русин и Гер-
мании ОТБ Августг 1939 год.
мнозина, между т^хл> б"вх^ и
азг>, вт^рваха, че вг> близко б*.-
деше отноше^нта между две-
тт> д 1>ржави me се развилтг ВБ
формаленг. сг.к)зт>. B"b такгвг>
случаи тон колосален!> блокг.
би бил b неиобе^дим-b. И вт> тон
момент b си спомнлм-b, а СБ мен
me си сломннтт> всички ^ои ст>-
отечественици, ст> какво вгоду
шевление, достигаше до дели-
риумг, нашигв комунисти поз
дравливаха таи спогодба и как
лк)то се заканваха на капитали
стическа и реакциона Англии
— me доиде и неќнин ред-b -
казваха гв.

Б1>лгарин поради преврата
на Симовичг получи Македо-
ннп. Единт> идеалг» наново б"Б
осл!дествен!>, и то без-b да грг>
мне пушка. Днесг. всички пак-Б
ш,е си спомним-b вг.зторп>т!>, -
вгодушевлението, стихиќната
радоств, ст> които ц"Бла Бг>лга-
рин, неизклшчан и нашитв ко-
мунисти, посретнаха обедине-
нието "на двет-fc б!>лгарски земи.
Народгтг спонтанно нарече
царБ Борисн «ЦарБ обедини-
телБ». Не.можемг да не си спом
ним-b и ск!зит^, които наро-
родгтг изплака вг> дени на цар
ското погребение. Бгчлгарии оп ч.
лакваше не само трагичната
кончина на чов-вка, но и на Ца-
ра — символ-b на свобода и на-
ционална независимостБ.

Такава 6 t иолитиката на
Uapb Бориса и тн б-fe единстве-
ната вг>зможна. He единт> ПЛТБ
от-b парламентарната трибуна
сгмг,. yдoбp^вaл-b таи полити-
ка. Мон б£ше формулата ^
не сме неутрални. но сме из-
вт>ш> воќната и тан полит^ка се
следваше до денн на последна- *
та катастрофа — 9 септемвриќ,
1944 година.

Моигв недоразуменин и раз-
при СБ Uapb Бориса 6txa на
друга ПЛОСКОСТБ — на парламен "
тарно- демократична. Като се
в-БЗползува orb звенарската за
брана на политическит* пар-
тии, Tofl допусна т о т о прави- •
телствата след-Б 19 маб 19S4 го-
дина, които правителства б£ха
негови нзклк>чителни ст>зда-
нин, да насочатт> ударигв ка
властБта срешу политичесмгг^
партии и тБхнигв водачи, за да

( Следва на страница втора)
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ПОЛИТИКАТА HA ЦАРБ БОРИСБ ТРЕТИ И НЕГО-
BATA ЗАГАД^ЧНА СМТ>РТБ
(Продт>лжение orb страница т>рва)

rfe СБВ-Бршено унитдо-
жении. Прицелв на n-bpBo м%с-
то б-вха Земед"влскиа народент?
СБК>ЗТ>: Гичев-t—Муравиев-b и
вт>зглавеното от-b мент> Народ-
но Социално движение. Единст
вено комуниститв командувани
н богато подпомагани ОТБ тре-
тин интернационалт», св терори
стическа и подмолна конспира-
тивна ОПИТНОСТБ. единствено
rfc 6txa оставени като кт>ртове
да подравдгБ и миниратт> устои
т-fe на д-Бржавнин строи. И царв
Борисг» б"Бше заразент> отт> по
гр^шната иден, че политически
т-fe партии слч зло за страната,
че Бглгарин не е вид^ла нишо
добро отт> ГБХ"Б. Забравѕше, о-
баче, че не rfe 6"fexa източника
на ггБрвоначалниа гр"кхт> — ка-
тастрофата след-b 16 к>нии, 1913
година.

Тои пренебр"Бгваше и друга
основна политическа истина, че
демократиз"Бмт> и демокрацин,
че конституционно- парламен-
тарната система на управление
СЛУ сложени и изградени вт>рху
основигк на партииното орга-
низиране на политически ОСБЗ
натин народт>. На настонванин-
та, конто прав-вхме ние — пар-
тиинит-fe водачи — да се вгзта-
новнт^ ГБ — партиит-fe — ни се
отговараше: СВ"БТТЗТ-Б e предг.
нова воина, опасно е да се раз
дробива и разединнва полити-
чески народа и да се опартизан
нва политическин ЖИВОГБ. Ос-
вен"Б това аргументираше царБ
БорисБ понататБкг. — партии-
т% слч разположени повече или
по-малко кт>мт> едната или дру-
гата отт> вокшашит^ страни.
Има опасностБ ГБ да вгвлекатт>
Бглгарин наново вт> воина. По-
добна опасноств не сл\1цеству-
ваше. Пт>рво, лекомислено отт>
симпатии или антипатии КТХМТЈ
н-^кон отг. вошвашигв страни,
ЈнгБмаше да се реши никои на
подобна авантвдра. Второ, като
ВБрховент> арбигБрт> тои, Ца-
РБГБ7 имаше правото дадено му
отг> нашата конституцин да се
освободи отг> едно правителст
во, чинто политика не би удоб
рилт>.

Гр^шка В"Б политиката на
царБ Бористз б% обнвнването
воина на Англин и Америка. За
менг,, па и за всички дгравни-
ци остана неразкрита загадка и
до сега, завдо обивих>1е тан вои
на. На времето си ВБ ср%дата
на правителств. парламентар-
но болшинство курсираше и до
ри се под-Бржаше отг> н^кои
по-сериозно версиита. че 1Да-
тит-fe. и Англин вг. ултимативна
форма поискали Бглгарин да
скгса дипломатическит^ сн от-
ношенин СБ Германин, да вт,р-
не Добруджа на Румжнин и Ма
кедонин на К)гославил. Бглгар
ското правителство, обаче, от-
говорило ст> o6flBHBaHe воина
на Америка и Англин. Тбва 6"fe-
ше само слухг», които не можах
да пров^ра ,затова го преда-
вамт> подг. резерва. Лично
мен!> ми се вижда тои малко в%

заш.ото К)гославил
окупирана отг.

а Ром^нин б^ше вт> воина
Сгветска Русин. Ала независи-^
мо ОТБ тин слухове, всички се-ј
риозни хора мислеха, мислех"Б
и азт>, че обнвнването на воина
та става под> германски на-

тиск-b. OTT> парла1ментарната
трибуна на 25 авгусгс* 1944 г.
не удобрихг тон актт> и запи-

правителството Багрн-
за причинигк Отговори

ми министра на B'bHUiHHT'fc рабо
ти Пт?рван"Б Драганов-b, които
rto време на обнвлването на вои
ната б"вше бглгарски посла-
никт> вт> Берлин-b. Неговинтт>
отговор-b е записан-b вг. дневни
цигБ на Народното Сг>брание.
Аз-b ше го вт>зпроизведа както
си го спомннм"Б вт> момента.
Драгановт. се постара да обнс-
ни зашо и B"b втората св^товна
воина Бт>лгарин свгрза слдба-
та си СБ Германин. — Англича-
ни и Американци — казваше
тои. н"вмаха разбиранил кт?мт>
нашигв интереси и желанив:
Ние не се ползуваме ст> ГБХНИ-
т-fe симпатии и прод^лжаваше

на другин дeнb следг. обивцва
нето на воината б"вхтз запи-
танг ОГБ Германското В-БНШНО
министерство зашо стана всич-
ко това ? — Отговорихг. че me
поискамг. обнсненин отт> Со-
фин. Повече тои не прибави ни
дума. Тр^бва да приемем-b, че
и германското правителство е
било изненадано.

Н"вколко дена след"Б обнвнва-
нето на тан воина имахг. срета
ст> минисгБрТз председателн
професорт> Д-рг> Филовт>, поста
вихт> му сжшин B"bnpocb, изрич
но го запитахт>: поради герман
ски натискт> ли е? — Отговори
ми ст> подчртано не и започна
да ме ув-врнва ,че тан воина г̂в-
ма никакво значение и че ти е
само символична. Наскоро след
тон разговорг В-Б случаина сре
ma ст> ЦарБ БорисБ, запитахт>
и него и царскил отговорт> б%
слчтинтт>: «He ce тревожете, ка
зваше тои, това н-вма значение,
воината е «символична». fObuwb
кранттз на АвгусгБ 1943 година
Италин капитулира, англо-аме-
риканцитв окупираха аеропри
станитето Фоджин. На 10 лну-
арии 1944 година, на третин
денБ на православна коледа го

американска ескадрила
бомбардира Софин. Презг,
ногцБта на сжтин денв друга ан
глииска в-БЗдушна флота напад
на за втори ПЛ/ГБ престолнин

Резултатит-fe се знангБ:
Софин Б-Б гол"Бмата си часп>
биде разрушена, а воината отг,
«символична» стана истинска.

Мнозина, болшинството orb
бглгарската обтественостБ в"Б
рваше, че ако Бг>лгарин б"Бше
останала неутрална или се при-
сгединеше кгмт> англо-саксонс
кин блок-b, нашата сждба m"fe-
ше да бжде друга. Фактит*в
следг. Техеран-b, ^лтa и Каза-
бланка опровергават-b и таи те
за. За СТ>К>ЗНИЦИГБ н-вмаше
другтз начинт> да задт>ржатБ
болшевишка Русин на военнил
фронтт^ освен!> — както казахт>
и по-рано — да пожертвувагБ
малкит-fe дгржави — балтииски
ГБ и балканскит^. И не за това,
че ние се наредихме на страна-
та на д^ржавиг-в orb ОсБта б-в
хме продадени на Русин. Да си
спомнимт> случан cb КЗгосла-
вии: Кралв ПетБрг. емигрира
в-b ЛОНДОН-Б; Дража Михаило-
вичт> вогова на два фронта: сре
my германцигв и срету болше
вишкиг^ бачди. Генералт> Не-
дичт> за да спаси шумадииска

Дигалов^. '
Тази малка, но спретната гру-

па, преброжда благополучно
ц%ла Македонин, Стига вт> Ресе
нско и Преспанско К^МБ есенБ-
та и се движи по т^зи раиони
до декемврии месецг». Тогава
Дигаловт> решава да се прибе-

Илин Дигаловт>
(По случаи 30 години orb героиската иу СМТ>РТБ)

(Па спомени на Никола Гушлевг. — Торонто Онт^ Канада)

Една orb СВ*БТЛИГВ и незабра
вими фигури, които македонс-
кото освободително движение
излжчи следг. п"Брвата св^тов-
на воина, 6% таа на см^дин ма-
кедонски револк)ционерт> Илии
Дигалов-b. Родент> вт> с. Вжмт
белт>, Костурско, Македонин,
презт* 1890 година, Илин отива
до второ отдвление вт> грт>цко
училите, понеже вт> селото му
тогава не е имало бглгарско у-
чидшце, а после завг.ршва чет-
вт>рто отд^ление вт> бт>лгарско-
то училигце. Макарт> и да не б%
получилт> гол^мо образование'
Илин Дигаловт> имаше гол"вма
поука от-Б самин живот-b. Тои
четеше и пишеше много хуба-
во бт>лгарски, грт>цки и албанс
ки.

О т е като учеНиктз Илил Дига
лов^ ce e отличавалт» ст> свон
буент> характерт>. Тои е единг
orb инициаторит%, застаналт?
начело на една група младн
момчета, които на времето
посрешнали
владика вт> селото' принужда-
ваики го да се вт>рне отдето 6 t
дошелг. Презт> 19-12 година, ко
гато Чакаларов^ roH'feme разне
битенинтт> турски аскерг., Илин
грабва пушката и се присБеди-
ннва KbMi> неговата чета, като
взема участие вт> всички сраже-
нин около Олита, Капешица и
проче. Следт> като Чакаларов-Б
заминава за Бт>лгарин, Илин*се
прибира в-b родното си село и
се оженва.

По него време гргцкото пра-
вителство е свиквало редовни-
т% набори на служба. Илил се
крие пегБ шестБ месеци ,но ка-
то вижда, че не me ycn%e' отива
В-Б Леринг, кждето бива зачис-
лент> к-bM-b картечното отд^ле-
ние. Скоро тои бива произве-
дент> вт> сгарши подофицертз.
Живота, -обаче* за Илин вт> грг.-
цката казарма е тежт>кт>. Там1>
не е СБрдцето му. Тои отказва
даденигв му пагони. Но грг.цки
ГБ офицери, виждаики вт> него
во лице голт?м см"Блчага, ro no,
канват-b да бжце като охрана ј п о e ^ H a бомба. ВИН,ОВНИЦИТБ се
на ^ДИН-Б ЛОЛКОВНИК-Б. Но тои и уплашиха толкова много ,че no
това не приема. Жадуваше з а | ч н а х а д а с е

 МОЛНТБ да имг се
св%тланароднабоРба'в1,полза1пР о с т и

? даваики обетание, че
на поробенит^ му братн и сес-

ре н^клуде вт? балкана, като из-
копаватг. скривалите, което се
е знанло само OTI> трима селани

село Долно Горица. Т&зи
селнни сж идвали единт>
вт> седмицата, за да НОСНГБ на
нелегалната група храна.

Презт> .зимата, като не се чу
нишо за Дигаловг», н^кои селн
ни отт> Горна Горица започнаха
да пускатБ всевг>зможни слухо-
ве по негов-b адресг.. Научаваи-
ки това, както и за да спре зло
вреднит-в клкжи, които никога
добро не носнтг. на народа, во
иводата Дигаловг. решава да
сл%зе вт> селото и пострестнер
малко клгокарит^. На 1 мартт>,
привечерБ, И 1̂ил ст> другарит%
си слизат-b В-Б селото, минаватт>
незабел-^зани ОТ-Б НИКОГО И

право вт> ceлcки^ дкжннт>. Тамт?
б%ха всич^и ОН-БЗИ, които прт>с
i<axa КЛКЖИТБ. Като вид%ха бра
дисалигБ четници, всичкн се
стрестнаха. Дигаловг почна да
разпитва за пусканит-fe слухове.
За да сплаши ВИНОВНИЦИТБ как
то и за да пов%рватБ, че тук-Б
има организацин и сила, тои ги
вг.рза и на всвки об^вси вт> тила

ПРАВИЛНА СТОИКА

Год^мото" значение отдавано
на грт>бначниа стт>лбт> и правил
ната стобка датирагБ отт> неза-
помнени времена.

Много здравни ^капацитети
orb вскчки школи потвгржда-
Barb че правин и здравт» грт>б-
накт> е основата за редовно и
цв^туте здраве.

Батата на медицината, Хипо
кратт>, б% казалт>: «множество-
то orb разстроќството вт? чов%
ка се крие вт> грт>бначнин

три вт> Македонин. И една ве-
тои заедно ст> ЃДИНТЈ СВОИ

другарБ, решават-b да
На мртжване т-fe влизат-b В-Б О-
фицерската квартира, обличат
се вт> грт>цки осрицерски дрехи
ст> лачени чизми, изгасват-Б га-
зенит-fe ламби' като изтеглнт-Б
отт> т-Бхт> фитилит-fe, за да не
могагБ веднага да бждагБ запа
лени, и хвашат-Б свободнин, но
тежг-кг. ПЖТБ на борбата.

Илин наи-напред"Б отивавт)
роднота си село' обажда се на
своитв близки и след-b н%кон и
друга седмица се прехвтзрлл вт>
Битолн. Тук-b по него време, то
ку шо били пристигнали 6"БЛ-
гарскит-fe воиски. Отначало би-
ва арестувант>, но после, като
разбират/b кои е, освобожда-
ватт> го и го причислнвагБ кт>м
разузнавателната секцин при ка

Баевг, СБ с^далите вт>
Ресен-b. Тук-Б Илин Дигаловг.
за^дно ст> други свои другари
преминава с-b лодка преспанс-
кото езеро, разузнава тила на
непринтелн, служи си СБ ГЖ.ТБ-

да пускат-b
слухове и клкжи. Доволент>, И-
лин се прибра наново вт> скри-
валиш,ето си.

ce постопли и Дига-
ловт> изл^зе B"bHi> на работа.
Тои обиколи околнит4 села
Гломбочани, Долно и Горно Го
рица и се прехв^рли на срт>бска
територин при селата Л"БСКО-
вецт>т Шурленци, Болно, Илино'
ЛБорека, Кривени и от-b тамт>
Черни Вргхг. планина кг.мтз Де-
мир-Б-хисарско, tcbwh Кичевско,
кждето б"Б родното iwfecTO на
другарн му Алин, село Пласни-
вда. Стигаики вт> балкана над-Б
селото* т-fe cpemarb единт> б-fer-
лецт> сргбски воиникг, които е
се оказалт> роднина на Алии.

го вт? село, за да из
вести на СБпругата на Алии, че
тои е дошел-b и иска да се види

нен, като му поржчвагБ сж-
1до да донесе хант>мски плнч-
ки, за да могатт> да вл^затг»
селото и убиатг. селскин пред-
седникг.

Пратеник-Бтг., обаче, BM'BCTO
да направи поржчаното' отива

би' врт>та се обратно, пакг за- (та обажда на сж.шдл председ-

минава, деиствува вт> терена,
които му е познатт? педн по пе-
дн. Това му дава ВТ>ЗМОЖНОСТБ
да си СБЗдаде много приатели
из!> селата на ц^лин ресенски.
преспански и други раиони.

Когато настжпи погрома отт>
1918 година' Илин обикалн се-
лата изт> Ресенско, като ИМ-Б О-
беидава, че хцб ги посети идната
година. Вт> Б-Блгарил Илин не
стои Д-БЛГО. През-b 1919 година,
тои заедно СБ 3 души свои дру
гари' на свои разноски се опжт
ват-b за Македонии. Т*БЗИ него-
ви другар» б%ха: единии отт>
CKoniie, чието име не помнн,
които преди преминаването на
Вардара се загуби, a другит-fc
двама б-fexa единг турчинт> OTI>
Кичевско на име Алии Ибраи-
мовг, КОИТО по-кг-сно се поми-
ма В1> Софин, а другин Стоннт>
ГеоргиевтЈ отт> с. Стение, Прес-
панско, които загина заедно СБ

Сгрбин отт> окончателно изтр-в
бление направи единт> компро-
мисг.. Но какво помогна всичко
това на КЗгославии? He 6%xa
ли СБКЈЗНИЦИТ^, които закрепос
тиха «Маршалг Тито» на трона
на КарагеоргивичигБ? '

(Следва)

никг. какт>вт> плант> има Илин
Дигаловт>. Председникг>ГБ да-
ва ханг-мски дрехи на пратени-
К°БТ"Б за да ги занесе на Дига-
галовг., като сж.ш.евременно по
ставн засада при селото. Алин е
познавал-b много"добре м^ста-
та около селото. Тои забел^зал
че турчето което им-b донесе
дрехитв не ги води по закрити
м"вста, a no открити такива' кж-
дето лесно могатт> да
забел^зани. Следг» като измина
ватт> 50̂ —60 крачки т% л"Бтатт>
на зем^та, за да дочунтг. дали
има движение наоколо. Точво

този момен-rb npeдaтeлbT'b
започналт» да б"вга и веднага

следг. това залпг. отт> кур
шуми се изсипва вт^рху, четни-
цит%. Благодарение, че нза отт>
селската воденица билт> до
гвхг. Т^ се хв-Брлнтг BI> него и
по водата усп^ватБ да се спас-
НТБ.

Предприетата акцин изл^зе
несполучлива. Всиуко 6"fe изда-
дено и открито'. На другин денБ
ТБ слизат-b на шосето Кичево^
Крушово' за да1 причакатг. H*fe-
кои сргбски шпионин-b. Задава
се полика пош.енски раздавачтЈ
СБ когото св-БршватБ безт> пре-
пнтствие и отт> там-b се врт>адат

Какво е правилна стоика? To
не ce cbcroH само вт> правилно
стоене, а вт> положението "на
T'kioxo при ко^уо всички части
работнгБ ефектно cb точенг.
баланст», лекота и удобство.

Занемарнваики положението
на грт>бнака чов^чеството оше
прод1>лжава да си пречи, не са-
мо посредствомтБ HaMawieHHero
на ефекта, но и ст> унишожава-
не вжтрешната красота и хар-
монин, както и душевното чув-
ство.

Природата е снабдила чов%ш
кото гвло ст> всичко нуждно за
правилно функциониране. Как-
вато и да е абнормалностБ ид-
ва отт> вжтре, което води нача-
лото си от!> натискането на да-
денБ нерВ1> BI> гргбнака, които
снабднва опред4лент> органт> в
т^лото.

При боледуване, доктора Хи
ропрактор!) cb своето изкуство
и опитност поставники изм^сте
нит-fe грт>бначни прешлени вт>
изправностБ освобождава нати
снатит-в нерви посредствомт*
което страдатинттз органт> поч
ва да получава жизненин соктз
и енергин за правилно функцио
ниране, което много естествено
oTCTpaHflBa болестБта. Ст> дру-
ги думи, хиропрактора cb наг-
ласнването на гр1>бнака подпо-
могва системата да си помогне
сама.

Ако хората биха могли да ви
ждагБ всвки денБ свон грг>б-
накт> както праватт> Cb зжбигв
си, ОЧИГБ си и устата си, биха
СБЗнали кардиналното му значе
ние и функциа вт> т%лото. След
като на чов-вка не е вт>зможно
да вижда грт>бнака си, Д"БЛГТ> се
налага на вс%ки един^, които
се интересува, както много оти
вагБ при други л"Бкари за прег
лед-b на сгрдцето, дробовет%
си и друти органи, периодичес
ки да посешават-b докторт> хи-
ропрактор-b за прегледт> и ад-
жестиране гр1>бначнии стт>лбт>,
е отт> значение за подт>ржане
пт>лно здраве.

Специално това се отнасн cb
оше по-гол%ма положител-
НОСТБ за подраствашото поко-

Бние. 4p̂ e3"b правњ1но подт>р-
жане на гргбначнин стт>лбт> ос-

нтЈ, че me иматт> правилна
стоика и нормаленг. растежт?, a
и ш.е биватт> предпазвани orb
грознтата опасностБ огв разни
заболнвании.

Тукт> е M'fecroTO да се споме-
не че при редт? наблшденил, у-
казвало ce e че повеч£ отт> поло
вината отт> децата вт> училита
та вт> по-грл-Бма или по-малка
форма иматт> неправилни грт>б
наци.

Следт> като основата за ст>з-
даване навик-b се ѕоди orb де-
тинство, дглгѓг се налага на ро
дителитв и вт>зпитателигв да
следватт> развон на детето и не-
говата правилна стоика у дома
и училигдето при игране и дви-
жение, при стоене и сѕдане и
вт> леглото.

(Следва на страница 4-та) .

МАКЕДОНИЛ ПО ДОКУМЕНТИ ОГБ ТУРСКИТВ
ДТ>РЖАВНИ АРХИВИ

OTb ЧЕРНОРИЗЕШ> ХРАБТ>РТ>

1. НБКОЛКО думи вгрху документигБ

Обнародванигк на това м%сто таќни доклади отт> аветро-
унгарски дипломатически представители до вт>ншното минис-
терство на двоината монархин вт> Виена Bi>pxy борбигв на ма-
кедонскит-fe бт>лгари за самостоина бт>лгарска цт>рква oтpaз^-
ватт> истинското положение на н-В1дата вт> Македониа презт>
втората половина на миналад в%к!>. ПОКОИНИНГБ вече профе-
сор-b П- Никовт>, които има тастието да ги открие вт> виенскин
д-Бржавен-b архив^^зт-БКва BI> обиснителнит-в си бележки
кт>мт> тин важни свидетелства, че гв не сж единственигв orb
тон родт>; гв сж само последни no време открити и изнесени на
б^лт> cB^Brb. И дипломатическигв представители на другигв ев
ропеиски дг>ржави сж дбнаслли до своигв правителства вт>
наи-гол^ми подробности вт>рху ц-ј&лин небивалт> размахг. на ду
ха на македонската бт>лгарш.ина да се вг>зползува on» дадени-
т-fe ќ по фермана права, СБ които се учреди Бт>лгарската Екзар
xHR,-KaTo последица на четиридесетБ годишна борба на всички
бт>лгари отт> Ту̂ 1ча до Ништ> и Охрид-b и ОТБ Б%ЛО море до Ду-
навт>.

Колко в%рни сж. били наблнзденинта на чужденцигв, показ
ва самото дгржание на македонскигв бглгари, утв-Брдено вт>
редица други документи, измт>кнати изт> мрака на забравата не
твт>рде отдавна, а обнародвани преди десетина години. Може
да се каже, че тин документи сж ci>BbpujeHO неизвестни за ши-
роката бт>лгарска обш.ественостБ, особено за бт>лгаригв вт> сво
боднии св%тт>: само изт> наи-гол%ми библиотеки отсамг. жел%з
ката завеса може да се ќам"врѕт-Б rfc, и то пакт> случаќно.
He навсвкжде е могло да бждатт> изпратени през-b време на во
ината, а с̂ тедт? воината бт>лгарскит% научни институти подт>р-
жат-b краќно оскждни сношеник СБ В-БНШНИИ св-ferb. Т%зи доку-
менти изт> турскигв дт>ржавни архиви сж драгоценни свидетел-
ства откт>мт> кран на Вгзраждането, тази величава епоха на
наи-чисти бт>лгарски пронви. T-fe заслужаватт> да бждатт> проче
тени и проучени задглбочено ОТБ по-младото покол^ие, осо-
бено отт> н-вкои ст>всемт> нови б"Бжанци, които, не no своа ви-'
на, сж. слабо запознати СБ истинското минало на собствении си
народт>; каквото знантт>, знантБ го главно ТБИ, както е угодно
на Б"влградт> и Атина, т. е. против!> интересигв на Македонин.
А туи mo имт> е внушила комунистическа Софин е краино тен-
денциозно. Вт? тил документи е ст>хранено; черно на б-Бло, как-
во деиствително е вт>лнувало нашит% д"вди и прад%ди, ст> как-
ва ynopHTOCTb сж. бранили гв бг>лгарската си народностБ Bb от
nop-b cpemy застрашителнит% посегателства на гр-Бцката цари-
градска патриаршин. И т"взи документи, покраи стотици друти
обнародвани вт> течение на десетил^тин, СА сж1дествент> при-
ност> за опознаване на нашето минало, основент> камт>к вт> сгра
дата на бждешето. Народна бжднина не се строи безт> врг>зка
ст> миналото; зашото народт>тт> е непрекгсната верига e*n> мина
ли, днешни и ош.е неродени

Вт> Б%лградт> cm осждени 8
души на затвор!> ОГБ една до
12 грдини. Всички б%ха обвине
ни, че сж шпионирали за една
чужда страна. Ослуденг. б% сж-
ш.о и православнин свешеникт?
Велимир-b Славковичг на чети-
ри години, обвиненг, че е пра-
вилт> пропаганда срету комуни
стическин режим-b на Тито.

Два сж сборницигв, за които тукг> става дума. Изданиа
ка Бг>лгарската академин на наукигв, подт? заглавие: Докумен-
ти за бг>лгарската историа. Томг. 3-тн. Документи изг> турски-
ГБ дгржавни архиви (1564—1908). Част> 1-ва (1564-1872), Со~
фин, 1940 год., 518 страници. ЧастБ 2-ра (18634909), Софии
1942 год. 308 страници.

Имахме В"БЗМОЖНОС^ да разгледаме пт>рвата частБ и да си
вземемт> бележки по интересуватин ни вг> случан вт>прост> -
именно поведението на македонскитв бт>лгари по окончателно
то извок)ване на независима бт>лгарска цгрква.

Тин документи Д"БЛЖИМТ> на Панчо Доревт>, които ст? твхг
си е издигналт> нержкотворен-Б паметник-b Доревт> е роденг. и
израст>лт> вт> Битолн, тамт> завт>рши турска гимназиа, правни
науки следва В-Б Цариградг». О т е като сгудентт> топ често изу
чавал!> турски л"втописи; гор%лг. orb желание да остане вт> Ца-
риградт> и да се посвети на исторически проучванин относно
нашето минало. Обстоителствата, обаче, не му позволиха това.
Презт> време на хуриета тоќ б-fe единт> отт> представлтелит-ѕ на
бт>лгаригв вт> Македонин вт> TypcKHR парламенгБ. Bi> македонс
кото легално освободително движение участвуваше както всич
ки бт>лгари емигранти orb Македонин. Б"Б високо начетент» чо-
B%KI>, тихт> по нравт> и крабно лк>безент> вт> обноскигв си. Ед-
накво го бол%ше за всички поробени бт>лгари. Македонин б%
ожив-Бла на ст>рдцето му. Служеше и no свои начинг., сг.гласно
сг> свонта подготовка и характерг». Н%ма ст>мнение, че ЛК>6ОВБ

та му icbM"b ц-влокупната бт>лгар1дина ro 6 t потикнала да из-
пт>лни студентскитБ си копнежи, тpидeceтb години следт> твх-
ната понва, кт>мт> кран на живота му.

назадт> и се отзоваватг. вт> Ох-
ридско. Презг. ц^лото л%то Ди
галовг> обикалн планинскигв се
ла на Охридско, кждето извг>р
шва доста гол"вма организатор
ска работа. Така до зимата. Ce-
ra вече Дигалов-b намислн да
прекара студенит-в и мразови-
ти месеци малко по-добре. Тои
замислн да се прехвгрли вт> Ал-
банин.

(Следва)

МАКЕДОНСКАТА КАУЗА Е
ВСЕНАРОДНА КАУЗА. ВСБ-
КИ РОДОЛК)БЕЦТ> ТРВБВА
ДА Л ПОДКРЕПИ. НАПРАВЕ-
ТЕ О1ДЕ ДНЕСБ ВАШЕТО
ДАРЕНИЕ ЗА

Доревт> 6 t на два пжти вт> Цариград^ сг. научна целБ: вед-
нажт> презт> 1929 година, втори ПЖТБ — по застж.пничеството
на Бт>лгарската академин на наукитв — презт> 1930 година. Пре
гледанитв ОГБ него книжа и регистри се пазнт-b в^ една камен-
на сграда вт> двора на бившата Висока Порта вт> Цариград-Б.
Това отд%ление се казва хазинеб еврак-b — ш.е рече, ст>кровит
ница на книжа. За да проникне тамт> Дорев-b е тр-вбвало да при
б-вгне до сгдеиствието на Исметт> ИНБОНК). Тамг именно не се
допушагБ вг.ншни лица безт> особено разрешение ОГБ МИНИС-

тБрт> председателството. Следг. унгарскин ориенталистг. Д-pb
Карагент>, Доревг се см%та за вторинт-b христнннинт>, които е
ималт> В-БЗМОЖНОСТБ «да подиша праха на гвзи исторически
паметници.»

При усилент> трудт> Доревг. е >СП%ЛБ да проучи и препише
вт> около седемдесетБ тетрадки ст> по двадесетБ страници всич-
ки по-важни книжа и документи, лк>безно подпомагант? отг. чи
новницигв при отд^влението, при прегшсване и полснлване на
Н-БКОИ думи и текстове. Документитв ОГБ времето преди нача-
лото на миналин в%кт> засвгат-Б само военно-административни
и стопански вт>проси. Немохамеданското населе^ие е наречено
просто ран или рум^-милет-Б. Откгмт, началото на миналиа
в^кг, успоредно ст> засилватигв се пронви на ОТД%ЛНИГБ ВТ>З-

раждаши се христиннски народи вт> отоманската империн, се
лвнватт> все по-често изрични обозначенин на тии народи. По
документит-в се вижда, че турскит-fe дгржавници отт> онова вре
ме подт> името Бт>лгарин сж. разбирали всички земи, които по-
К-БСНО вл-взоха, направо или следт> народно допитване, подт> ве
ведомството на Екзархинта или вг, предвиденота по Сан1>-Сте-
фанскин договорт> бглгарско автономно кннжество.

Материалигв е тр*вбвало да редактира проф. П. Никовт>,
коќто ги е и докладвалт> предт» Академиита. Но Никовт> почина
презт> 1938 година. Доревт> го последва подирт» месецт> и подо-
вина. Работата е тр-вбвало да поеме проф. Пеп>рт> Мутафчи-

коќто сжедо напустна тон СВ%ГБ презт> време на \$обната.
(Следва)

'&-* ^~^Г:*£&&ѕ1^
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ПОЛИТИКАТА HA UAPb БОРИСБ ТРЕТИ И НЕГ0-
BATA ЗАГАДТ>ЧНА (ЖБРТБ
(ПродБЛженне on» страница ш>рва)

обжгннва и факта, че руското
болшевишко посолство остана
в-b Софин до кран на воината.
За жалостБ тан негова мисиа
— не по негова вина — не ycrrfe
Германин направи всички ВТЈЗ-
можнн отстжпки на Руси<\ но
рускит-fe претенции otxa мно-
го ro.itMH. Засвгаха германо-
НПОНСКИНГБ СТ>ЕОЗТ>. Хитлерт> от
хвтзрлнше рускигв исканин за
Портт> Артур-b, Сахалинљ и Ко-
рен. Но затова in, Русин, полу-
чаваше Полша, балтиискиг^
д-Бржави и проливит-b. Хитрата
и в-вроломна руска дипломацин
ловко използува германскит-fc
к.рнцесии. Пред-b страхтл"Б отт>
в^зможенг сепаративенг мирт=
между Русин и Германил англо
-американцигБ нададоха н за-
доволиха всички руски претен-
ции вт> Европа и Азин. За про-
ЛИВИГБ дума не ставаше. но ка-
кѕо значение би имало това, ко
гато червената армиа ce настан
аваше вт> Бглгарин. Разстонни-
ето Софии-Цариградт> е само
16 часа

След-b падацето на Сталин-
и обратнин ХОДБ на вои-

ната, наи-смутентЈ otuie ЦарБ
БорисБ. Тои виждаше вече зло-
получнин и катастрофаленг.
краи на воината за победенит"Б
и недочака окончателното раз-
громнване на Германин, a ome
npe3"b пт>рвигБ месеци на 1943
год. реши да направи завои
вт> сволта политика. ТИХО-М"БЛ-
комг., или по точно казано, таи
но предложи на Крг-CTbo Пасту
ховг м^стото на евентуаленБ
пргвг министгр-Б и го натова-
ри с"Б мисинта да опита склвдч-
ването на сепаративенг. мирг.
сг. Англин и Америка. KpijCTbO
Пастуховт> и всички пт>рви хо-
ра на социалг.-демократическа
та партин otxa националисти
и социалксти по европеиски об
разецг и СБ симпатии кт>мг> за-
пад. де\5окрации. Нито единг.
ОТБ ТБХТЈ не o t германофоб-b
или англофилг. ВБ вулгарнин
смисг.ЛБ на думата -- а добри
бглгари. Опита на Пастухова
не сполучи. Отт> това което про
никна отБ.свидетелскигв му по
казанир вт> отечествено-фрон-
товскин «народенг» С^ДБ ПО
сжденето на Регентит-в и народ
мит-fe представители отт> 25-то
народно СБбрание. ycлoви^тa
били толкова тежки, че едва ли
е т^ло да се нам^ри бталгарс-
ко правителство, което бн ги
приело. Тин условин, които на
времето си ги знаехг. самр по
слухг, по разказа на блнзки до
Паст>гхова лица и затова ги пре
давамт> ПОДБ резерва: Бглга-
рин да вт>зтанови положението
преди воината — Status quo

rante bellam. Това значеше да се
откажемБ и втзрнемт^ обратно
Македонин и Добруджа. А при
евентуална окупацин до подпи
сването на мирнин договорг,
Б^лгарил да бж.де окупирана
от-b гргцки и турски воиски.
Комунистит-fe и звенаритв лик
видираха Пастухова не поради
злополучниигБ му ОПИТБ, нито
irbK-b затова ,че тои не rbprrfe-
пеше и жлт>чно бичуваше сек-
тантската тж.пота на н^когаш-
нит-fe rfecHH социалисти, които-
след-в руската октомврииска ре
волгоцин се трансформираха wb
Б-Блгарска комунистическа пар

тин. Познавахг. добре
Пастуховг,; до 1923 година 6"fex
ме вт> една партин. Опасенг
враг-b на б-Блгарскитв комунис
ти, тон тр~вбваше да бл\де обез
вреден-b. Осждент> отт> т%хт> на
д"Блгогодишенг. затворт> заги-
на 76 годишен-b вт> Софиискин
затвор!>.

Неусп^хгтг. на Пастухова б%
ше друго разочарование за
ЦарБ Бориса. Всички опити за
завои в"Б нашата политика ид-
ваха ст> закгснение. Но които и
да ги предприемеше: -Никола
Мушановтв; Ат. Буровг. или Ги-
чевтз-Муравиевг, които б"вха сг.
по-гол"Бмг> политически кре-
ДИТ-Б пред-Б западнит-fe демокра
ции, па и на време да ги пред-
премеха. резултатигв u^txa да
бждатг» едни и сжши — отри-
цателни. Следг като г. Чг>р-
чилт> не yen's да се наложи да
се открие фронп? на Балкани-
rfe, поради решителната ст>про
тива на Сталинг, подкрепен-b и
ОТБ покоиниа РузвелтБ. нишо
не можеше да ни спаси OTI> рус
ко-болшевишќа окупацин. За-
шо Русилг безт> да скгса дипло
матическит^в си отношенин СБ
Hacb, ни обиви воина. когато се
ДБржехме наи-коректно и лонл
но? Отговорг.тг е колкото н-
сенг., толкова и простг. Ние не
можехме да противостоимг. и
на руско-бблшевишкото настж
пление презг> Дунава, но Русин
искаше де факто да заеме тери
ториит-fe, които и 6txa призна-
ти в-b Нлта, за да господствува

Европа и Азин. Това 6"fe
на комунистическин им-

Илин Д ига ловт)
(По случаб 30 години orb героќската му csrbpTb)

(По спомени на Никола Гушлев!» — Торонто, Онт^ Канада)
(Продвджение on» миналиѕ броб)

В-Б Албанин Илин Дигаловт>
имаше единт> свои познатт> на
име Сали Бутка, гол^м!, албан
ски револк)ционерт> и патри-
OTb. Илил се отнесе до него ст>
писмо, които го опжти да се от
несе до началника на погранич
ната жандармерин Ферикт> беи
Фрашери. ПоследнинтБ отгово
ри, че ТБ могзт-b да доидатт> B"b
Албанин, но ^езт> орж.жие и ка-
то цивилни. Но Дигалов-b му
отговори, че Г Б не с л баби да
доидатг. безт> пушки и преобл^
чени, а сж македонски револк)
ционери и желаитв да доидатг,
ci> орлжието и униформата си.
Така и стана. Албанцит-fe ги при
еха като свои брати и имг. да-
доха честната албанска беса,
че ше ги иматг. ПОД-Б свое пок-
ровителство.

Дигаловт> и другарит^ му
прекараха зимата BI> Албании,

открити отт>
око. На прол"БТБта

без!> да
шпионско
тои се прехвт^рли вт> свон раи-
онг. наново. Презг» това време
изт> преспанскит-fe села деребеи
ствуваше Спиро дософилака,
горски cтpaжapb orb село Же-
лево, бившт> андартски шпио-

Коджабашинта и полика
идватг. вг балкана и ст>обша-
ватг> на Дигалов-b, че Спиро е
тамт>, настанент> на квартира BI>
кж.ш.ата на кмета. Това б-вше
през-b месецг мартт>, 1921 годи
на. Дигаловт> си взема бележка
и казва иа селннит-fe да се вт>р-
натт> вт> селото. Дигаловт> сли-
за вт> селото и заварва Спиро
разположент» BI> станта си, мау
зерката задт> него. Оше ст> вли-
зането си вг станта, Дигаловг
изважда револвера си и-обезо-
ржжава напт>лно Спиро гтреда-
телн. След-b това излизатг. ст>
него заедно вт>нт> OTI> селото.

три-чет^ри дни на
между Шулинг и Пустец-Б

селннит% нам^риха Спиро зас-
палг д-Блбокг. и непробуденг.
CbHb. Д О И Д О х а КОМИСИИ СТ> Л"Б-

кари, направиха аутопсии на
Спиро, но не можаха да устано
влтг. отг. какво б-fe тои умр%лг>,
Закопаха го. Следг. десетБ дни
доиде друга комисил orb Лс-
рин"Б, конто откопа Спиро ОТБ
гроба, за да установит-Б причк-
ната на неговата смт>ртБ. T"fex-
ното заклвдчение б%, че тои ум-

отљ много пиене.
Илин Дигалов-Б 6% отд-влен-b

отт, Централнин комитетг>. Ton
н^вмаше никаква врт>зка. Зато-
ва реши да се опжти кг-мг Бг>л
гарил, за да се види ст> позна-
ти и приители. Но вт> Мориовс
ко тои 6"fe предадент^ много по
дло. Обикновено четата му из-
бираше високо М-БСТО за дену-
ване, кждето камгнит-Б можеха

ха вжжета, в-Брзаха се, за да не
ги отвл^кагБ ВОДИТ-Б, но пакт>
6fe невгзможно да се премине
р"Бката. Тогава Дигалов^ и дру
гари-rfe му останаха за два-три
дни вт> болницата, за да поча-
катг> водит-fe на р^ката да спад
натт>. Слчшевременно, тои б%
порАчал-b на овчаригк да зако
литт> uiecTb овце и да надунтг
кожит^ ИМ-Б като мехури. за
да изплуватт> на другата стра-
на. Тамг, дето б-feiue бивака на
четата имаше глчста гора, a no
ср-вдата едно високо Д1>рво, ко
ето служеше за наблкхдателен-Б
пункт-b. Точно, когато Стоинт,
превр-Бзваше раната на Дига-
ловг., един-b шрапнел-Б експло-
дира на 10-15 крачки отг. т%хг..
Нсно стана, че сљ. открити. Пос
ледва силна стрелба отт> ВСБКЛ
дс. Само от-b долната страна не
се чуваха изстрели. Дигалов-н
взе решение да не се стрелн по
таи посока и групата взе да
ГГБЛЗИ бавно и внимателно на-
долу. Доидоха до caMHTt пози
ции на непринтелн. Тукт> ibiame
единт> глчсталакг. и Т-Б се вмгк-
наха вг. него. Тамг. непринтелн
се готв-feiiie да постави картеч-
ница. По една случаииостБ вра
га се натБкна на паднала рани-
ца отт> четаицигБ. Т-в толкова
се изплашиха,.че насмалко
ха да оставнтг и картечницата

Обржча бв изминатт, ско

ро ОГБ Дигало'в1> и всички се
спасиха непокг>тнати.

Положението стана лошо. He
вг>зможно 6 t преминаването на
Вардара. Тогава Илин взема ре
шение да се вгрне сг двамата
си другари вт> своп раионт>.
През1> есенБта тои ходи вт> Ал-
банин пакг, преглежда се на в%
карБ. Раната му б̂ в изц^рена,
но Дигаловг все оше 6"feme
слабт>, заидото изгуби доста
K'P"bBb.

По това време азг. б^хт> до-
чулт>, че В-Б Албанин има таки-
ва народни борци и пожелах^
да се запознан ст> т-вхг. ЕДИН-Б
неговтз четникт> ми обеша, ко-
гато доидатт> ОТБ вжтрешносѓБ

да служап> за позицин в-b слу- јта, да ме запознае. Б^вше 25 ок-

Опитт> да ее направи завои
правнха н Регенти-rfe. Тал ми-
син т-fe в-БЗложиха на правител
ството Иван-b Багрнновг, но и
тои не сполучи. Затова ли ,че и
тои б^ ст> закт>снение или че
Багрнновг не б% подход>идт>?
И неговин неусп^х се дт?лжи на
сжшит-fe причини. Вг. врт>зка ст>
неговин опитт> me искамг, да
вт>зпроизведа Н"БКОИ факти, ко
ито me хвг.рлнттз малко св^тли
на вт>рху известни ст>битин.

(Следва)

— Политическинтг. комитетт>
при О. Н. гласува 23 милиона
долари noMOuib за близо 850,
000 души арабски б^жанци. Т%
зи пари me се изразходвагБ вт>
периодг. отт> 12 месеци. За та-
зи ПОМОШБ гласуваха 50 срету
0. Само 5 гласа от-b сгветскин
блок-b се в-БЗдт>ржаха отт> как-
вото и д а е гласуване.

— Правителството на Запад-
на Германин извести, че то н%-
ма да признае парламента, кои
TO me ce избере вт> Caapi> на 30
ноемврии. To не признава и се-
гашнин парламент-b. Напосле-
дтзкт> отношенинта между Запа
дна Германин и Францин охлад
irfexa наново, пради спора око-
ло Саарската областБ.

— Итaлиaнcки^ премиертѕ де
Гаспери занви BI> Рим-b тал сед
мица, че 1Огославил би могла
да разчита на принтелски и да-
же стзшзнически отношении ст>
Италин, ако Тито се ст>гласи на
едно справедливо разрешение
на вт>проса за ТриестБ.

ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЛ-
ВАИТЕ МАКЕДОН. ТРИБУНА

чаи на сражение. Подобно едно
М"БСТО 6% предварително заето
отт> една потера. Илил винаги
B-bpB-Бше напредт> и самг. изби-
раше бивака. Пжтува«ки така,
тои бива изненадан-b на 20 крач
ки предт> себе си ст> 1икове:
предаи се. бугарино! Последва
залп-b. Дигалов1> б-fe ударенг>
в-b д^сната гргдБ, каго куршу-
ма б"Б И З Л ^ З ^ Т Б отзадт>
плешката. Макарт> и тежко ра-

тои не изгуби присжтст-
вие на духа, изпраздни караби
ната си срету непринтели, на-
рани единг.-двама. Почна сра-
жение, което тран почти
денк Много крг>ВБ изтече orb
раната на Дигаловт?. Единин
ОТ-Б другарит-fe му Стоннг. вг>рз
ваше раната, а другин, Алил,
вод^ше сражението. ^ Скоро
Стоннт> пос^че ст> шика си два
сгБлба и СБ понса на Алин нап
рави носилка. Когато се пригот
виха, rfe хвт>рлиха една бомба,
за да си пробинтт> ПЛ^ТБ, после
втора бомба и'така можаха да
се ИЗМ-БСТИТБ на 200-300 крачки
отт> м%стото и се спаснтт> окон
чателно. На другин денБ на са-
мото м-всто 6txa докарани лов
джииски кучета, за да откри-

no кртзВБта наклде се б%ха
изтеглили четницигБ. He можа
ха ниш.0 да откринтт>. На др\та
та вечерБ четата пристигна вт>
едно прилепско село, кждето
при един^ родолшбецт» гв сто-
иха две седмици, безтз да бж-
датт> открити. Селннигв виж-
даха вт> лицето на Дигадовг и
другарит% му истински апосто-
ли на свободата и се грижеха
за ГБХТ?.

След-b като Дигалов-b се по-
чувствува по~добре тоб се оиж-
ти к-Бм-b Вардара. Р-вката, оба-
че, б-вше придошла много. Взе

томврии, 1921 година, когато
при мене доиде лицето Никола
Димитровг. отт> село Головра-
Ди. Б"вше нотно време. Ome

ние пристигнах-
ме вг. село Прогонт>, Биглишка
околин, вг. воденицата на ку-
риера. CyrpHHbTa тои ме отведе

с^седното село Мочуритцз,
вт> една албанска мгосголманска

. Тамт> б-fe Илии Дигаловт>
ст> неговит^ другари Алин Иб-
раимовг и Стоннт? Георгиевг.
Следт> като Илин ме разпита за

I вдо СБМТ» изб%галт> отт> Гт>рции
и дали имамг. желание да се

рисБединл KbMT> неговата че-
та, тоЅ каза на Стоанг» да изва-
ди шика оп> пушката и ме за-

л^. Оше сладата вечерБ ми до-
несоха една пушка манлихера,
д-Блга, ci> патрони вт> една чан-
та. На друѓата вечерБ ние 6 t x
ме на албано-грт>цката грани-
ца, при село Врт>бник1>. 1ЦОМ-Б
наближихме синура, Илин ни
ст>бра и ни даде опжтвании ка-
кво да правим-b и при какви зна
ци да се нам^римт>.

Прод-Блжихме да В1>рвимт>.
На вс-^ки 10-15 крачки ние за-
л^гахме, за да слушаме да не
би наблизо да минава патрулт>.
Минахме границата благополу
чно. На другинт-b денБ б^хме
вт> Вгмбелската планика ,род-
ното м"всто на воиводата. Ti>p-
сихме скрито отт> Дигаловт> о-
р^жие ome презг 1913 година.
Нам-врихме *го вт. единг. чу-
вал!>, дето б-в поставена една
каса. Чувала 6"fe скапант?, но сан
дт>ка 6 t запазен!>. Пагронит-fe
б^ха за турска маузерка. Ве-
черБта сл1>зохме В-Б селото и
взехме хл^бт? отт> неповата тет
ка, но тои не се обади на дома
шнигв си. На другин денБ оти-
дохме вт> Смт>рдешт>. Тамт> вл%
зохме BI> вргзка cb М. Нровски
и чрезт> него ст> наши роднини.
Илин искаше да изпрати писмо
до Хрупита. но не нам^рихме
подходнш.о лице.

Следг. три-четири дневно пре
карване ,вт>рнахме се през^
Смт>рдешт>, Вг.рбени,
обратно в-b Aлбaни^. Тукг. сто-
ихзие само два дни и заминахме
за Преспанско, кждето стоихме
кт>со време. Падна сн"&гт>.

На вр^шане orb Македонин,
Илил ни каза ,че me остави

тримата по селата, a xofiр
me замине за Б-Блгарии. Тои о-
тиде таино BI> Корча, сретна се
сг, Ферик-b бен Фрашери и му
каза плана си. Ферикт> беи му
каза, че скоро me ходи вт> Ти-
рана и me му пише. След-b ме-
сец-b се получи писмо ОГБ Фе-

беи, които казваше, че вт>
Тирана има наши хора и че ско
ро ше се видимт>. Следг.
и друга седмица чрезг. единт>
беи отт> село Понни получихме
писмо orb п. Христовг>, подпи-
сано отт> Христо Цв%тковт> и
Кр. Лондевг. Пишеше, че вт>
скоро време me ce видимг. He
следт> дг.лго идва вт> Корча Ди-
ме Бужба ст> три-четири албан
ци ОТ-Б Струта изпратенг. отт>
Ал. Протогеровг. Дигаловг се
вид% ст> него и говориха доста
Ho T'k ce спр"Бчкаха. He можаха
да се разберап> по много сжте
ствени вт>праси. Дигаловг> по-
дгржаше, че ние не можемг. да
ангажираме нашин народг. за
чужди интереси. Македонил е
достоина да издгржа македонс
кото движение. (Следг. четири
години азг се ВИД-БХТ? СТ> СЖ-

Димче Бужба вг Бари, И-у
тaли^. Имахме спорг. по слши
т% вг>проси и вт> присжтствието
на 1\орги п. Христовг. Тогава
п. Христов^ ce обтфна Бу
жба и му каза: кажи ми рибата
откжде замирисва.)

Илин не се ст>гласи сг. Бужба
и му каза: ако искаип>, к кжде
е пжти за Македонил, можешг.
да идешт), никои
Но Бужба почна

не те спира.
да парадира

по кафенетата и полицинта е-
дннт> денБ го интренира вт> вжт
pemHOCTbTa и ст> това се свт>р-

ши комитл!>ка м\\
(Следва)

СТАНАЈЉ ШВАТСКИ CtBOPt № ЧИКАГО

на

На 26 октомврии вг, Чикаго,
Ил., Шермант> Хотелг., стана

ст>бор-Б на Обедине-
нит-в Американски Хг.рвати. За
случан б"вха дошли делегати
почти orb всички крашца на
Сг.единенит% тати и Канада.
Присжтствуваха и представите-
ли на различни национални гру
пи, между които и ГБЗИ
МПО.

Ст>бор-Бтт> се откри вт>
Балт> Румг. на Шермант>

Хотелт?, при многобрдќна пуб-
лика отт> председателн Иосиф>
Шабант>. Делегатигв и гостит-fe
б"Бха поздравени отт> свет-
бо Чувало, след-b което видни
хт>рватски родолгобци дт>ржаха
патриотични речи, вг. коита по
дчертаха желанието на хгрва-
тигк да имагБ свободна и неза
висима дгржава. Всички гово-
рители осдудиха сБрбо-комунис
тическин режимт> на Тито, ка-
то изтт>кнаха и мисБЛБта, че
КЗгославин като политическо
творение е изкуствено СБзда-
ние и г в н отричап>.

МПО б-fe представена на тозн

ст>бор!> отт> председателн и сек
ретари на Ц. К. г-да Методи Ча
невг> и Лшбенг. Димитровг..
От-b името на МПО говори на
англииски г. Лк>бенг. Димит-
ровт>, които б% представент>
отт> от. Лк>бо Чувало. Г-нт> Ди-
митровг изгБкна, че както при
режима на кралската диктату-
ра, така и при сегашната сг.р-
бо-комунистическа диктатура
на Тито хт>рвати и македонци
се намиратг. вт> сжтото поло-
жение. Р Б иматг. обтт> врагт>,
които иска да ги обезличи и то
ва имг. налага да ВОДНГБ о б т о
борбата до като Хт>рватско и
Македонил станатт» напт>лно
свободни и независими дт>ржа-
ви. ДУ&ЈИГБ на г. Димитровт>
ха изпратени cb продт>лжител
ни и бурни рж.копл4скании.

Сгиед-b закриването на ст>бо-
ра г. Чаневт» и г. Димитровт> во
диха разговори СБ МНОГО ОГБ
хт>рватскиг& дебци на този кон
тиненгБ. Братството между
вати и македонци е искрено,
здраво. To me победи тирани-
rfe на Х-Брватско и Македонии.

МАКЕДОНИЛ ПО ДОКУМЕНТИ ОГБ ТУРСКИТ^
ДТ>РЖАВНИ АРХИВИ

O T b ЧЕРНОРИЗЕЦТ> ХРАБ1>РТ>

(Продглжение ОТБ миналии брои)

Както вс-feKo чов^шко д ^ о , и Доревинтт> сборникт> има си-
гурно Н€достат1>ци, вгрху които може да се спиратт> само спе-
циалисти турколози. Но ГОЛ^МИИГБ културент> пркносв на него
вин трудт> стон надт> вс-feko стѕмнение. Самт> Панчо Доревт> пи-
ше В-Б предговора си OTI> 15 октомвриА 1935 година: «Понеже
ние бт>лгаригк жив%хме вг ср^вдата на турската дт>ржава и BI>
непоср-Бдств^на 6ЛИЗОСТБ ст> неќната столица, изнесени-гв тукт>
документи даватт> една нсна представа и за обшото политичес
ко и стопанско положение на османската империи, особено вг
европеиската ft часп>. При прелистването имт> се отдава случа^
да се запознаемт> и ст> редица интересни схватанин и дгржавни
идеи на много султани и висши турски сановници. За насБ по-
специално изпгква ome факт-вгБ, че нашигв бати и д%ди сж
показвали —за разлика отт, нови-rfe покол^нин —гол^ма тт>рпе
ЛИВОСТБ и последователностБ при ослчшествнване на наши-rfe на-
родни идеали и културни права». (ЧЗСТБ 1-еа, стр. 7 и 8). Вт,
тил думи на Дорева звучн горестБта му пред-b дебствителнос-
тБта след-b пт>рвата св-втовна во^на, но и вт> T%XI> се крие и негр

ИНТ-Б заветт> КТ>М-Б по-младит% ПОКОЛ-БНИН: нуждата е гол%ма
трпеливостБ и последователностБ вт> борбата.

Следг. т^зи на-1ожителни уводни думи, me пристжпимт*
кгмт, разглеждане на интересуватит-в ни документи. Мимохо-
ДОМ-Б me ce спремт> на три документи ОГБ времето преди сул-
танскин ферман-b ОГБ 1879 год. T t изхождатт> отт> самото турс
ко правителство. По-натагБкт> me ce спремт> по-обстоино и
вгрху петБ документи, произхождати отг самото население В-Б
Македониа, за времето orb 23 февруарии 1871 год. до 12 февру
арии 1872 год. — време на всебт>лгарски усилил за ОД-БЛОТВО-

рение на формално признатигв ci> фермана ш>рковни права. До
кументит*, които me разгледаме вг кран, спадат^ К-БМТ, ЧастБ
Втора, конто ние все ome н%маме на ржка. T t сж за тастие,
обнародвани от-b самин Доревт> вт> едно научно списание. 1Це
тр^бва да се задоволимт> СБ Т-БХТ>, докато се сдобимг. ст> 4acTb
Втора.

2. ОТНОШЕНИЕ НА ТУРСКАТА ДБРЖАВА КТ>МТ>

БТ>ЛГАРСКАТА НАРОДНОСТБ

Турското царство, както се знае, 6tiue дгржава теократич-
на. Султангт-b 6 t дт>ржаве*п> глава и сжтевременно халиф!>, ду-
ховен-b глава на правов-^рнит%. Религинта зам-вства у rfex-b на-
родностБта. Известно е, какви пр^чки сретна дори един-b Ке-
малт, Атапорк-Б, вт> стремежа му да всади турско народностно
чувство ср^д!> свои-rfe еднов^рци вг. Анадола.

Ст> тон манталитетт> завоевателнит% турци преминали Дар-
данелит-fe и стжпили на европеиска земн презг. четиринадес^тин
в-вк-b. Тук-b Tt пгрвомг. се натгкнали на ггрци, та европеиската
частБ на дт>ржавата си нарекли Румели, страна на гт>рци, OTb po-
меосБ-рум-Б — ггрци, ели ~ областБ. Румелииската областБ об-
хвахцала Балканскин полуостров!>, без-b Босна. Северна Ст>рбил,
Албанин и Ггрцин. Православното пт>кт> население нарекли
рум-Б-миллет-b — гр-Бцки народт>. Това последно обозначение
добило строг-b служебент> характерг>, откакт> Мохамедт, 2-ри.
следт> завладнването на ЦаригрАд-Б (1453), ст> ферманг. е прогла
силт, гр-Бцкин цариградски патшиархг» за втора вгрховна инстан-
цил, следт> себе си, за ц%лин р\шт>-миллегБ, за ц^лото правосла
вно христиннско население. *

За турскит^ управници, служебно, и бБлгари^ били вклк>-
чени вт> «рум-Б-миллетт>». Лишени отт> собствена Д1>ржава и цт>р
ква, б^лгарит-Б били застрашени ОТБ П"БЛНО народностно обез-
личаване. Че гв все пак-b оц^лнватт> и презт> 18-19 в%кове, по
впечатление на вгншнин св-втт>, каточели просто вт>зкрт>сват-Б
изт> мт>ртвигв, е истинско историческо чудо, което обаче си и-
ма свои обективни обнсненин.

Турскигк управници, естествено, вгпр-^ки това сж били
ст>всемг. на нсно, кжде какви народи ЖИВ^НТ-Б вг. европеЅскигв
имт> владекин, знанли сж В-Б особеностБ кои земи населнватБ
бг.лгарит-Б. Турскит-в завоеватели сж били добре осведомени
вг>рху разграничението на балканскигв народи ome Cb стжпва-
нето при Галиполи. T t не сж могли да бждатт> заблудени и ОГБ
обстонтелството, че вг> Македонин, HanpHMtpi>, сж господству-
вали no това време срт>бски деспоти: Вглкашинт? и сетне син!>
му Марко вт> западна Македонин, Углешт> вт> шгоизточна, и Кон
стантинг вт> земит-fe между Вардар-b, Б^ласица и Рила. Тази по-
д%лба е станала следг» разпадане на разнородното Д>шаново
царство, вг. пред-Блигв на което ц*ла Македонин е влизала са-
foo четв-Бртт> B%K-b. Ome султант> Мурад-b 1*ви е наредилг. ст>
фермант> отт> 1372 г. до главнокомандуватин воискит^ вт> Бт>л-
гарин, прочутин Лалашахинт>, да превземе «бт>лгарската земн
отт> бт>лгарскин кр*алБ Константинг» (Гшлчени М. Арифт>, Исто
рин, Цариград-b 1785, т. 1, стр. 442 по цитатг у Иширковт> —
Западнит-в краита на бт>лгарската 3eMfl (на френски), Лозана
1916 г., стр. 20). -

И турски историци и пжтешественици презг. по-кт>сниг&
СТОЛ-БТИН говорнт-b опред^лено за отд-^лнит^ народи вт> Руме-
лииската областБ. За бт>лгари вт> днешна Бт>лгарин и Македо-
нин гoвop^т'b двамата историци Рамазанг. Заде и Ходжа Сеаде
динт>, гол-вминт-b географ-b Хаджи Калфа и безподобнинтт?
тешественикт> Евлин Челеби — всички жив%ли и писали
17 в-Бкг.

Когато пт>кт> почват-b да се пробуждагБ п>рци, ст>рби и
бт>лгари и да очертаватт> ст> пронвигв си границит% на своита
народностБ, това виждаме отразено и вт> служебнит-в кнкжа на
турското правителство. Героичната борба на 6T>.irapMTt за са-
мостоина uijpKBa сж ги наложили окончателно като отд^лна
народност^ конто не може повече да се обозначава ст> омраз-
ното Румт>-миллетт>. Вт> фермант>, ст> които цариградскит-fe 6-БЛ
гари добиватт> разрешение вт> 1848 година да си постронтт>
цт>рква вт> турската столица, за прт>втз ПЖТБ следг. в%кове се го-
вори вече изрично за «булгарг. милитане». за бт>лгареки народ.
Но това е само косвено признание на отд%лното негово сжице-
ствуване. Откритото му признание стана ст> фермана за учред-
лване на Бт>лгарската Eкзapxи^ вт> 1870 г. Т%зи два акта беле-
жагБ собственото измт>кване на бт>лгарскин народт> изт> безлич
ната раи на рум-Б-миллетт,. Пocлeдни^т-b ферманг» утв-Брдилт>
едно фактически сБЗдадено положение. ДесетБ години преди
това, на знаменитата великденска служба на 5 априлт> 1860 год.т

Иларион-b Макариополски, по искане на богомолцит-fe вт> 6-БЛ-
гарската цт>рква В-Б Цариградт>, не споменалт> името на грг>ц-
жп патриархт?, а произнесБл-Б «Вснкое. епископство православ
ких-b», деАствувалт> е, следова^елно, като вс%ки представителБ
на независима цт>рква. По прим-fepa на цариградскит-fc бт>лгари
отказали се отт> naTpHapmHRTa последователно всички населе-

>ш ст> бг>лгари градове вт> РумелиАската областБ. Кт>м"Б това
време, преди фермана отт> 1870 г., се отнасетт> н^кои докумен-

(Следва на страница четвт>рта)



PAGE TW<£ М А К С ч г^ ороќ 1

л

PLEDGE
OF

ALLEGIANCE
"I pledge cd!e<?tance

to the Flag of the United
States oi America, and
to the R e p n b li c for
which it stands; One
Nation, indivisible, with
Liber+y and Justice for
ail"

TRIBUNE

Uh& oldest Macedonian
paper i» S» woddj

n ci the Macedonian PbJjncal
oi the U. S. A. aad Caaoda

\07 Sooth Capitol
Piscne BEey 2157

2S. Е
Issued Every Thursday

SUBSCRIPTION RATES Р О К Д S. A.
AND CANADA y

$4.00 6 Months. $2.50
Single Copy Ш Cents

For Europe and All
t Yeof $5-00

luben

МАКЕДОНСКА ТРИБУНА

Оргат> на М. П. Организации
en» С. A. Шатн и Канада

Излиза вс&кн четв1»рп>кт>
Абонаменп» за С. Ш. и Канада

1 година $4.00, 6 мегецн ?2.50
За веичкн други части на св%-

та за една годана $^00

Еднш> 6р©# 10 сентн
Редакторт>: Лк>6. Димитровт»

* - •» * -*• -** •*• ^

Илин ДигалрвТ)
(По случаб 30 години orb героќската му емп>ртг>)

(По с«оме«и на Никола Гушшеењ — Торонто. Окт^ Канада)
(Продгджеаие отт> мшналоа

Macedonia For The Macedonians
WILLIAM GLADSTONE

ПОЛИТИКАТА HA ЦАРБ БОРИСБ ТРЕТИ И НЕГО-
BATA ЗАГАД1>ЧНА CMT>PTb
(Продт>лже}зие on» страннца т>рва)

и Б-Блгарин да бжде окупирана
o i b немски воиски. Генералт»
Л\иховг>, комуто б^ха предос-
тавени военнит-fc вт>проси BI> ре
гентскингв ст>веп>, ми отгово-
ри. че германцитК ни разбира-
ди много добре и подобна опа
cHocTb e изклк>чена, но догп>л-
нн ако ли се опитат-b, което е
нев^роитно. не сљ Bb cbcroa-
нне да ни попречатт>.

След^ всичко издожено все
пакт> загадката около кончина-
та на царн остава неизненена.
Иита се зашо vapb Борисг.
презт- втората половина на ме-
сеш, Август-b 1943 годнна е
билт. B"b германската главна
квартира. Повикан> лн е 6илт>
и за какво? само да му се на
прави укорна бележда^ че безч?
да уведоми Хитлера ирави опи
TU да npoM'feuH курса на полити
ката си и се иодготви и оправ-
дае отравапето му? А самч> Хн
ТДерТл \Ж1> ГО ОТПраВИЛЧ> K'bM'b

PnocHTPOiib за да му прочете
roii cbOTBCT-mrh нотацин. Хит
.iepb бвше открип», брутален^
u едва ш/Бше да го иотади, за
да не му каже горчиви думи иа
били ТБ обидни пе само за е-
д т п , uapb. но и за едшп> прос
rocMbpTenb. Неможе ли да се
допусне, че uapb Нориеч, е бид
викант. за да му се направи о-
фициално достонпие това, кое
то вече всички виждаха ка-
тастрофалнии краи; ке е ли
нан-в%ронтно че тои по свои
починт> се е решилт>. да видн
Хитлера и цплата главна квар-
тира и то uo-скоро за да узнае
нли отгатне какви нам^ренин
има Toii • Хнтлерч^ преди да

се доиде до разгрома иа тре-
тии Parix'b? Може бн тои наи-
сетне me e искалт. да отгатне
до кљде me стшпатч. ужасигв
на воина-.а. Следт> заглт.хване-
то на TouoBHMTt. гврмежи. Ce-
ra, следч> Техерант». Илта, Казл
блапка и Потедам b — r h сл^
предт. nacb, no тогава никоп пе
можеше да си иредстави, че ттЧ
me б/¥.дат[> п>и страшни и при
зрака па третата вониа п>и
бт.рзо и з.[Окс1цо me ce изпра-
вн предт> измлчченит ч, взорг.
па човТ>чеството..

Bb BCI'.KM случаи uapb Бо-
рнс b ce завт.рпа от h гллвната
квартира ci. подтиспато" паст-
роение. Тока зкан orb разказа
на едипт» госиодит>. чнето и-
ме% no ионнтни иричини, ue мо-
га да цитирамт., no коГгго иора
ди личнигп си вр!>зки ci. цари
и близкигК му, б'Бше вт. ст.сто-
нние да знас много рабтои, ко
ито ставаха около него и дво-
реца. Царв Борис1>, разказвате
ми тон, се вг.рна o r b Германил
cb ужасно лошо настроение и
н^колко плчти повтври: «отро-
вент>.» Разбрахг, че душевно е
отровенг.^ a ne физически.

тИНТТ) ГОСПОДИН1> ПрИ

случаи, мн разказваше че
Италин се готви н^то, което
1Д"вло да изненада св1уга. Това
тои знаелг. пак-b отт> дворцовг.
източникт>.. Мусолини аресту-
ванг, Италин капитулира (ав-
густт> 1943 година).

Ако приемемт>, че отровата е
дошла orb или презт> Турции,
алк>зинта е, че uapb Борист» е
отровент> отт, противната стра-
на. Какви могдтт> да блдатт>

ст>ображеннита за да се подт>р
жа подобна теза? Считало се

че ст> внезапната и
мистериозна ofbpTb на

.Бориса, при единт> малол^тен^
насдедник-b, Бт>лгарии me изпа
дне вт> анархин — вжтрешни
междуособици, раздори и раз
ложена me падне като про-
гнил b нлод-b. Какво т%ха да
спечелнт-b orb това с^к>зници-
т'^? ФактигК опровергаваха
тан надежда. Ho me ce запита-
ме: зат,о една notub, презч> вто
рата половина на месецг. март b
1944 година, англииска ескадри
ла доста продк1жително време
бомбардира двореца «Врани»,
гдето живтччце неврт>стнин
иарв Симеон-b Cb близкитв си.
Ц"Бла Софни, ц%ла Бт>дгарин
се ниташе какт>вт> военент? о-
oeKT'b е двореца Врани и еднн!>
uapb дете? iMnoro по-в*вронтно
е, че петата болшевишка коло
на, конто вече бвше разп>нала
мрежата си вт> Софии и цвла
Бтччгарин, прикривапа и коман
дувана o n . руската легацни Bb
Софии, па конто npbCTUTh ce
иашшваха и вт» ср^дит^в около
двопеца. че нменио тн покоси
живота па бч>лгарскии царв. За
жа-iocTb ue можахг да сч.бера
по-но.чожителпи даннц и не се
сппрам b па тан к

Bb заклк)чснис д.а се сира и
на тхмедната трета вереии,

ср%дата на м. февруа-
1922 годика, доќде извес-
че Кр. Локдев1> и Ангедт>

п. Василевг>, идватв в"Б Корча.
Ди галовт> се разпореди да ги
посретнатБ и всичко
благополучко. Б^хме
8i> Агушенскин манастнрт> сре-
my Корча —- Тепелини. Ангел^
п. Василевг> СБСтавнше уставк
Тримата воиводи ce
всвки л?ш> да решаватт>,
да деиствуватт>. Локдовт> б% на
мнение ние да н"вмаме нито об
mo cb Централнин комитетт> и
да работгмг> сами. \̂ шо се от-
насн до ср"Бдства - - не боите
се. казваше тои, a3b me ги на-
мт>рн, само да вл^за в> Маке-
доннн.

Дигалов!» и Ангел b noirt» Ba-
си-ieBb изпратиха една група
от-b 3-4 души Bb Хрупиицк за
да закесат-b едно писмо до кме
та. Писмото б% ниеано orb Ан-
гел!>. прочетено и одобреко
orb всички. Но Лондевг> повди
г»а Bbtipoca кон да подпише,ни
с.мото. Каза му се. че TO me бж-
де подписако orb Комитета.
Tavb ce нви cnopb. Както и да
елшмчетата отидоха и се в^рна
ха благополучно.

K'bM'b 10 маргг. Ангелт? н. Ди
нев t> тр вбваше да замине за вж
трешноствта като цивилент>, са
мо ДИгалов"в да му даде каналг.
Алин и CxoHHb заминаха ст> Ан
гелк а ние останахме cb Дига-
ловт> и Лондевг. Преди замина
ването Лондев> му каза на Ан-
гел b: «Ангеле, orb сега ната-
T'bK'b ние не сме другари и молн
те да не говориигв никлчде по
Moii адресг вд^тре.» Ангел'1> му
о б е т а . Нен noiub Илин и VIOH-

дев'*> се преиираха доста и на
другин дe^sb Лондев1> отиде

IТРИГБЅЕ ЛИИ СИ ПОДАВА ОС
ТАВКАТА ОП> СК Н

Главниагг* секретар^ ка (X Н.
Тригѕе Лии С1>всем1> неочаква
но на 10 т. м. си иодаде остав-
ката. Тоќ занви> че ст> тоѕа кс-
ка да улесни ашрането на sott-
ната вт> Кореѕ, затото русиг^.
досега СА ГО препѕтствувалн
Biv всички подобки стжпки. Ос-
тавката му доиде като изкена-
да да всички. Тч о т е не е прие

МАКВДОНИ9 ПО ДОКУМЕНТИ OTb ТУРСКИТБ
Д1>РЖАВНИ АРХИВИ

ОП> ЧЕРНОРИЗШТ> ХРАБ1>РТ>

(Прод-гѕджекае ort> минадни брои)

X Б1>ЛГАРСКИ НАРОДЕ1П> СТ»БОРТ
НА 1871 ГОДИНА

та.

1ОГОСЛАВСКИ
CE CAMOOBBHHaBATb

Точно €то и скем1> години след-b
Отца Паисии кт>м> бктгаритБ да се опомнагг» и
4arb no чужда политика», и

зовт> на
«да не ce B.ia-

Миналата седмица вт>

и neTb години огг.
пч>рвото оиред%лено и насто8телно искаке за в.1адика бг>лга-
рин>, това на скопнни, великинт-b везир^ Али паша вржчи на

КОМУНИСТИ бтх!гарскит% представитеди вт> Цариград1> на 28 фев{
1870 годик^. фермакгк сч> коќто с^ учредава автономаа
ска ц>рква подт> име Б-ктгарска Екзархиа. Турското правител-

купувахме. Купихме брашно и
давахме на една жена да ни \гв
си хлтг>бг». Мначе сами си rofB%
хме.

K"bM> 20 маи заминахме за
Костурско. Обиколихме доста
мчЧста. следг. което ce Bbpaax-
ме BI> раионит"Б си. Изпратихме
Акгел b a. Василев^ до село Бо
лно, пуснахме чов"Бк^> и в̂ > Ре-

к които ни нанрави иечат^
на бкчгарски и турски. След^
единв-два месеци naKb ce
хме. Ние под^>ржахме вг>1>зки
Cb Албании отдето получавах-

шестннтг» кокгрест>
на к>госл.авската комунистичес
ка иартин. Откриването е стана
ЛО C b ВСИЧКНН UIVM'b KaK'bBTO КО

мунистическит% глашатаи С̂ Ќ
способки да фабрикувагг» ири
такива случаи. Високохвалебни
речи СЛЃ. били д^ржани orb го-
л%мит% хора B"b страната. кои-
то даже слч отправнди заплаха
и срету Сталинова Русич. Всич
ко B'bpB"kio no мед b и масло ка

конгреса тт>кмо така какго
е изисквала нрограмата, за да
се каправи впечатление Bb чуж
динт-b cBt>T'b. Ho rbKMo но това
време черна котка ирес^кла
тн ка нагласената ирограма: се-
кретарм на срсдералкото уарав

ление
нилb премиера

обвиЈ

комунисгс> на
С bp6nH% че му открадкалт> же-

ме вестници «Автономка Маке- ј ната. Разбира се> no комунисти
донин». Четохме за CMbpTbTa) чески. Това раздвИжило ц/вли-
на Павел^ Христовк a c*.tuo че ј нт b конгресг». Самин Тито граб
тохме и за организирането на налт> микрофона и заивилг>, че
Македокскигв политически ор} Джурич-к които се оплакал^»
ганизации &i> Сг>единенигв
ти и Канада. Четохме ,че между
емиграцинта е бил^ и Среб-
рен b n. Петров^ за да п орга-
низира.

(Следва)

че му открали жената^ бил b o-
р/¥аие на Коминформа. Джу
рич b бид^ изклшчен^ OTI> пар
тиита. Или me рече, че човвка
хем t> си загубил b жената,
членството Bb партиата.

НЗКУСТВЕН1 АЛДЦЉ-ВЕРИиЉ В 1 Б Ш А Р И »

вт.зможпа. Uapb Bopncb самт>
сложи краи на живота си. Азв
постав«м b тон ввпрост» . само
като едпа хниотеза, no стлп. да
лечч> да п ириема за абсолк)тпа
истипа. Какви могатт> да б/V.-
датт. ст.ображениита? Пре-
ди вспчко политиката, - конто
тои личио води - ne ycirh. ВмчЧ
сто да реабилитира династиита
топ почувствува, че и обремени
и разклати uo-тежко н по-спл-
ио- отколкото баша му ci> акта
на 16 aupiurb 1913-година. Опи
тит"К за сепаративепт> Mnpi. н
па Гермапин и па Бт>лгарин про
падпаха. Каква слчдба очаква-
ше и пего личпо и династиита
и Бтогарии. Но пита се пеможе
ше ли тои - Uapb Борисч> да
иоследва прим^ра на б а т а си

- да абдикира, вт> полза па сп
па си. Можеше. Тои б в т е спо-
cooeH'b ua такт>вт> жестт^, no
npe3b 1943 годипа бчЧше вече

и ако б+дие го направил
: да има BH,Tb na заржчана

игра, конто ut>Mauie да помог-
не иикому. Ако абдикираше
тртЧбваше да емигрира изч> Бт>л
rtipnfl и кл^дето и да отидеше,
кои можеше да гарантира, че
H'hMatne да бжде изискван!> и
с^денч> като военовиновникг,
военнопрестжпник1> или кола-
борационистг> като какт>вто
б"Бше слден!> кннзт> Кирилт>.
Които познава uapb Борисг.
знае, че това тои неможеше да
направи — то би било подт> не
говото царско и чов"Бшко ДОС-
тоинство. Останалг жив-b вг>
Б1>лгарин тр^бваше да понаси
оскгрбителнитв и унизителни
издевателства на отечествено-
фронтовскин народентЈ сждт> и
дивигБжр^сгци на поб^сн^и
т-в и извратени болшевишко-ко
мунистически Т1>лпи — «Разпне
те го!» До колкото познавамтЈ
uapb Бориса, нему не липсваше

чак b BI> Корча ,за да нареди от
там b да ciipart. Ангела на гра-
ницата. Ton Лопдевч» отг> 3-4 го
дини все заминаваше. за Маке-
донин и все стоеше вт> Алба-
пии„ докато наи-сетне стана о-
рл^дие на кралв Александрова-
та диктатура.

Вч. врт>зка сч> замипаването
на Ангел-b имаше пужда o r b
cpt/.дства. Дигалов'»> ппса до
кмета па Л+>сковецч», за да му
даде 10 наполеона. като му обе
ma. че me му ш вч.рне вч. скоро
време. Апгел b мнна благополу
чпо грапицата и отиде Bb Г>ито
лн и Прилеп b̂  като оп> тамч> се
B'bpua вч. Охрндско и презч>
Струга сч> котиица червепн ни-
ца мипа границата като сели-
uiuvb само Cb две бомби и еднн
пистолет^ сч> петв патрони.
По това време кч>мч> Дигаловч>
се присч>едшшха о т е трима

Јчетници, та станахме всичко о-
iceMb души. Тин четници 6t.xa
једшп> отч> Струга, другии отч»
јКостепариита и третин orb Ilpe
спата. Отч. тт\зи oceMb души се
образуваха две rpyuu o n , no
четири души -- едната за Ресен
ско и Преспата , а другата за
Охридск-о и Дебч.рца.

Нмахме пужда o i b срт>дства.

Потч.рсихме OTb нКкои п>ргов

Както се знае, вч> Бкнарин
на 12 маи т. г. бвха пуснати Bb
oopbiuenne нови пари. Налич-
нит% левове бичгаритН тркбва
ше да О6М"БННТЧ> вч> сч>огноше-
ние сто лева стари срету 1
HOBb. Нанесе се жесгокч> удар^
вч.рху и 6e3i> туи обеднвлото
насе.чение Bb Бичгарии.

Хората 6t>xa останали току-
речи cbBceviч> безт. пари. Нн-
кои не ce e осм 1>лнвадч> да купи
каквото и да е вт>нч> orb необ-
ходнмото за живота вч> едпа ко
мупистическа дч.ржава. Д^ржа
вннтН магазипп ељ се.отварнлн
сутрит> сч> надежда да прибе-
ратч>.ио нвкои левч> отч» огра-
oamirh граждапи н слС затварн-
лп, безч. да сљ брч>кпали вч>
джеба на иочтн пито еднич> гра
жданинч». Дч^ржавата, Bb ролн-
та ua TbproBeuч.,. скрч.инала сч>
ЗА\6И cpeiuy злпт1~. си «клиеп-
ти»1 които сљ, сп позволнлн да
н лишатч> отч. алч.шч.-веритч.,
следч. като обаче ти ги-е лнши
ла o r b иари.

Кч>мч> кран ua месеит> септем
крии иоложепието изведпч>жч.
се нзм^ипло. ЈОрнало внезап-
}io мало и голНмо K'bM'b гнше-
тата ua бч>лгареката народна
бапка H3b ц-Клата страна. Наре

ческа работа . ^'стната иропа-
ганда на партиита^ по дадеит»
знакч», е нр'БСнала c.iyxb презт>
втората иоловина на септемв-
рии, че маи предстоило
склн)чи

да се

ци, но неможахме да
дили

вземем!>. јчакали
се

чнпно ио
И

цкчи
Н

часове,
Тогава Bb Албании имаше 95 ду
ши емшранти orb Мала Прес-
иа, маистрри, които pa6orhxa
на разни мт^ста. Уреди се всНки
да даде no 5 лева. Така сл>брах
ме малко пари за орл^жие и
дрехи. Храната слицо нне сн и

лична храброств и СМ
тои нК.маше иолитическа реши
телнос-rb. А като отрече иоли-
тическитН партии и гвхнитФ, во
дачи н^маше кои да го ОТМТЈНИ

вт> риска и поетигв отговорнос
ти. Цар1> БорисБ не се боеше
OTb CM bpTbTa. Toii не можеше
да бжде обвинен'Б BI> малоду-
шие или вг. изм"вна, че е оста-
вилт, д#Бржавата на собствена-
га м слдба. CMbpTbxa e страш-

на за онии които остават^ жи-
ви; за тин които си отиватг. че
сто плти тн е облекчение. Са-
мо които не се е борилт> cb ми-
ст>.'љта за самоубииство, само
тои не знае колко сили, см"Б-
ЛОСТБ и себеотрицание тјгвбва
да имашг>, за да се лишишг>
самг> СБ наи-ценното за чов*Бка.

ЦарБ БорисБ царува, жив^е
и работи за Бт>лгарии. Да се
разбули загадката около него-
вата смгртБ не е да се задоволи
само-хорското лшбопитство, но
да се хв*Брли св^тлина вгрху
живота и царуването на единт>
Монархг., предопред^лен-Б да
приклгочи историита ^на една
епоха вг> Б1>лгарии.

Kpaft

докато се дооераТБ до чииов-
ника н изтеглнп. носледнитН
си. спестнвании. Странно
било, че чиновпнцит1> наи-лн)-
безно с/к изплатали парит1ч
без1> да продумат1> n'hmo cpe-
т у наиирашиН. граждани, до-
като Bb други случаи сл ироив
внвали своето мог^тество Cb
умишлеиа менз1П>лнителмостБ
и д"аже Cb ругатнн. Мжже и же
ни, веднага IUOMI> получили иа
pjrrti си вг. банката, изтичали
до нтжои магазинг. Просто об
садени сж били магазинит-fc Bb
градове и села отг. купувачи.
Куиували граждапитК всичко
иотр1.бно, доколкото имг поз
воливали последниттз стогин-
ки. И тукг странио. Про
давачиттз сж се показали из-
вт»нредно лгобезни, услуивали
сж като никога по-рано. Впе-
чатлението е било, че бг.лгарс
кит-в граждани гледатт> да вло
жатг> изтегленит^ си пари вт>
каквито и да било предмети,
каточе ли за да се отгрватг. от

Напротив-b, продавачит"Б
Д1>ржавнит-в магазнни ст> у-

доволствие сж приемали пари-
Т"Б.

Какво е станало вт> слш-
НОСТБ? 3aiuo б-Блгарскит-в гра-
ждани сњ. хукнали K'bM'b банка
та и после ДТЈМТ» ДКЖЅШИГБ да
купуватг лудешки било и не би
ло? Сгвсемг проста работа,
драги читателк) — комунисти*

р
nhm.o по-лошо: иравителство-
то имало нам'вренне да прове-
де нов'1> парична реформа, ири
което KypcbT-b на лева mh.Tb да
се влоши, Срету частнит% вло
гове правигелството имало на
M'hpevHe да издаде бонове Из-
обто, слухове. нри които нас-
•rp'bxBari. косит'Н на б!>лгарскн
т\\ граждани, като обитателн
на «комуннстическин раи». Ко
мунистическигК с\1\жби
e x М1>лчалп ио тин слухове, нн
го ги потвврдили, нито ги ои-
ровергали.

1Цо да npaBHTb б е д т п К бкч
гарскн гражданир 1Це хукнап>
не, ами me ИЗНОЧ\И>ЈТЧ> иозетК
си, за да сиаснп. последнигК
сн пари п да купнтч, каквото н
да е. BM'hcTO наново да ги оста
вит1> на грабнтелската дч>ржа-
ва. Чакали да се сбл\днатт> ul>-
кои o r b пуснатитН слухове, но
н т ц о не последвало. Подсмива
лн се банковн чиновницн и
продавачн Bb Д1>ржавнн "мага-
зини. Тазбрало сч\ че бктгаре
KHth граждани сл. билн излbra
ни, за да np'bcnari» последиит^

сн левчета и да ги дадатт> на
магазнни.

ство се е нам%сило &т> разпрата между грт>цката пагриаршин и
бг>лгаригБ. поради краината кеотст^пчивоств на патриаршин-
таг както и за да има иодт> csoft надзорт> и ио-нататч>шното ра •$
витие на вг>дроса.

Всвки може да си представи, какво ликуване е блеснало Bb
очит^ на они» трима б'1>лгари, предопред%лени да 4y«rb пг>рви
такава блага веств. He е МАЧНО да поч\вств\ваме и сега онан
витна на нан-С1>кровена раДоств конто е зал%ла ц%ч1окуината

призната сг> фермана Bb етнографскит-в ќ граниди.
на наи-искрена

турското прави-
актг>, cb коитч!

Me може да ни б^де неиокнтно и чувството
благодаркостБ-на тогаваишиг% бкчгари
телство за едикв деиствително справедлив^

да даде

6'вха сломени веригигв ка петстотинв годишент.
гр'1>цки гнетт>. И б"ичгарскинтт> народ b не е
тѓ,ржествен^ изразтѕ ка тази благодарноств чрезт> свои .
но избрани представители.

Веднага следт> добиване на фермана, Bb сБгласие сг> Виео-
ката Порта, бил!> cbCTaeenb вт> Цариградг> привр^менен-b cvif.-

cbBerb за унравлението на Екзархинта, д© избиране на
3apxt>, от^ петима владици, начело Cb знаменитиа Н.1арионг>
Макариополски, и десетв мирнни. Тон ci>Berb e тр^бвадо- да и-з-
работи проектоустав^ за управленнето на Екзархиата. за да

после разгледант> и прнегг> от-b народен1>
приклѓочил^ работата си ка 27 септемвриќ 1870 година и

покани всички епархии да изберагг, и изпратнт!> свои предста
вители на ct>6opa.

Ome презт> ануарии 1871 год. заприиждали отг> епархиит^
представителиг% на б"К1гарскиа народ!.. На 23 февруари^ с̂ >вс

бил-b тгржестеено открии>, при участие на петдесетв ду
ши: тридесетб и men» души от^ епархиит% и членовег^ на вре-
меннин CM'feceH'b cbBerb. Ha cb6opa сж били представени cb
свои лица: Пловдивг, Софин, Т^рново, Кк>стеидил1>, Сидист-
ра, Сливен^, Враца, Русе, Врана, Шуменг>% Самоковх Ј\о-
веч-b, Стара-Загора, Bypracb, Видинг, Ниил., Пирот-b, Вранн,
Берковица, Одрин^. OTI> Максдонии сл̂  били представени гра-
довет%: Скоп^е - иконом1> nont> Георги, Ст. Костовг» и Симе-
онг> Г. Груевг.; Велест> Константинг. II. Шулевг»; Струмица -

Тодор-b Илиевт> Тилков^, Битолн Тодор1> Ив y
no-K"bCHo старозагорски митроплип.; Водет> Г. х. Гого; Ох-
рид!> — Михаилт» К. Манчев^; Неврокот> Коста Сарафовт>.
Имало лредставители OTI> епархии BI> Тракин и Македонин, не-
предвидени изрично R-b фермана, та вг. ct>6opa с л станали дтчт-
ги разискваниа. Известна е упоритос^та на Кусева, Koftro заа-
ви>1Т>; «Ci> какво право вие me откажете да ни приемете тукт»?
He сме ли ние толкова б^ччгари, колкото и вие?» Т% билц на-
краи приети, след-b памНсата на Кр1.стевнч1>% и така било спасе
но единството, нротнв^ силетнит^ на нт-.кои н'1»ишни фактори.
За председателв на ст>бора бил b пзбран b Илариот> Макари >-
иолски.

вг> актт. на бт>лгарскин народет» ci»6opb e едшп. благо-
дарствен1> адрест> до великин в*. ир t> Адрес1>тт. гласи дословно

«Лист1> за писаие на прошении.
Два гроша. Ниско иоклонно излагаме
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l>oi"b да пазн па халифскич престолт- пашиип. справед-
лив1. и me.Tbp'b 1>лагодетел1>, наиши-ц. Падишам., коЛто е жи-
вотч> и снгурмосп» за н. rt,, както и Ваше Височество, милости-
вин ли Садразамит>> на впсочаГтшм му nocrb

O r b славпин деш. па тастливото нзкачнанс на престола tia
Негово Величестно Госиодарм се нзеииаха сума милости и бла-
годеииин надл» всНки K:iacb o n . Bhpmnh иоданици. KbMb ирои-
BeMHT'h oTb Негово Величество благи цели и султамски мислн
за шастиего и добрувапето па неговит^ подапнци нисип» и
справедлинч> актт. заслужава да бл\,че наречент. спсчелениит».
сb Ваше ходатанство и иокровителство и дареиинп» на б
кии пародт> Височаишт» фермат»^ които Ваше Височестно
говолихте да нзде^ствувате.

Издаването на султапскин ферман-h потоли вси роби
ло и голт^мо OT'b цвлии втлрмоиодапическн народч» HI
ДОСТЈ» и гордоств. Исно е̂  че до кра« на жнвота сн ме me
демт» Bb ci.croHune да изплати.мт. нашата прнзнателноси.; де-
НОНОЈЦИО украсиваме нашата реч1» ci. благодарствени молитни
за нашин Владетел1>. Мо този случаи милото демние па Ваше
Височество депопопшо духовно и физически пи освежава
Hue ce горд-heMi. cb това благоденмно вснчкн-н по нстзкактнч.
п а ч и т . изказваме нашата p<uocTt>.

Вт> допитиение кт>м»> тази обтонародна радости ччча п>.к(.
взехте сч>гласието на Н, В. Султана да бл\Д;т. Hb3b осмона
на Височаишии ф е р м а т . сникапи иредстанители на населе-
ннето orb околиит-h, копто се намиратт> иодч. д у х о в и о т недом
гтво на 1-"кзархи»та. Бкчгарското населенне отт. нс1>ка ок-олии н
на селата к»>мт. Tt.x'b ce сч.бра ua ст.отнетнит^ мФста, iiaft-nau-
ред!> отправи топли молитнн кч.мт. Всеиишнии да б * д а п , н1̂ ч
ми жинот!>тт» и славата па Негово Величество, както. и да иро-
Д1ожи здравето н тастието на Ваше Височество; взехме ст> се-
бе си cbCTaBeiinrh и нодпечатанитФ» on» населениечч* иктиомо-
1ции н ние, покорлит^ чада, ириетигнахме »'b славната столииа
и си позволнваме да изкажемт» шипата радосп,. Вт> този и всич
ки други случаи важи Вашата ноли и запов^Д!..

15 Ѕил-хидже 1287
(Следватт» 28 нечати): Пкомомт, Петре, Икономг Папа Аио

столт^ Иконом1> nom> Гсорги, Папасл> Тодорч», 11ордан1», Ли-
митраки, Хаджи Господшп», Господинкии-и Г. 1., Хаджи Man»1

Стоинт>, Христо Стоиловг», X, х. Гкфович-b, Стефанч» Стефа-
новз>? Иорги Грук>, Марко Балабачовт., В, Христов^, М. Ман-
чевг», Тодорт> Кусевг., Коста Петгр-b Даскаловт», Сава Добро-
плодни, Добри Чинтуловг., Петг>рт> Ангеловт>, К^нчо Кесаревт»,
Иорги Гочо, Христо Димитри, Мирчо Павловг., Симон^ Геор-

(Следва на страница четвт>рта)
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