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П0Ш1Љ RPEffb И Ш Н Р Ш Ш ГЕРОИ

СпомнаагБ сн като дете по
и
време на Илинденското вгБзета0
ние как!>вт> духт> б^ше обхва.
наЈп> мало и гол%мо no градоeerfe и селата даже и по колибигв. По ufeio
Костурско
о
отт> уста на уста се разнаснше
1ГБсеш>та:
«Негда манко на Султана веро,
гин да плаадамт»»
хИскамт* маико в^> балкана
н
знаме да развен.-»
Предг, ОЧИТБ ми и сега е
картината
на импровизираната
а
а ^«фабрика» за л^ене на куршии ми: на подовина изр^зана га- зена тенекин пглна ст> пепелг;
вт> пепелБТа направени форми- rfe за куршум*ггв; заклети сиа нове на Македонин— едни наливатт> оловото вт> тин форми,
- други ВЗДНТБ
приготвенитБ
а к^ршими, трети ПТ>ЛННТБ фи- шецитБ СБ баруп, и гг&нтт>:

сто Беп>вт> ОТБ
Др^новени и
плеада о т е знаини и незнаќни
борци, конто сложиха костит% си подт> знамето на което
ci> огнено кт>рвави буква 6"feше написано «Свобода или
смт>рп>».
Чуите думитв мн братл! Наб
лижава славното време за борба! На хоризонта се показва от
ново боиното -знаме високо • iJдигнато отт> МПО отт> Америка, Канада, Бразилин, Австрглин и Нова Зеландии. Но... бра
тн на mpeKb! Дошли сж между
аСБ нови фарисеи, които се опитватв да заблуждаватБ и crrb
ватт> освободителното Д"БЛС.
Македонин, ст> граници кт>мт>
Бглгарин и Гт>рциа бнла свобо
дна? Даже «паметникгл на Гоце Д£лчевт> направили и СБ помош.Бта на комукистическото
правителство отт> Бг>лгарин
пренесли
(какво предателст- «Кои е страхливт> като баба вт> во!) Kocr»rfe му вт> СкопАе.
е
кж1ци да седи» Каква хитра демагогин, за да
- «На фурка да преде, да плаче излт>жат-Б честнин македонецг>
н
и реди....» и като го заблуднтБ да постиге «Ставаи народе... стига спа»! натт> целБта на шумадиискигв
а
Този б%ше всеобтин по- ст>рби~уни1дожение на бт>ли
гаршината fBi>
Македонин.
о викт>. Борчески духт> б-fe об^хваПлаши
ги
името
бт>лгарит)И
A
л"Б роб"БГБ и тои тр"БСкаво се
ѕ
е, братн, сме и ше умремт>
готв^ше за борба. FTfeamrfe oн
текваха вт> далечнит^ планини, като бт>лгари. Както на никон
а
а духт>тт> прелиташе и наи-ви- нацин така и на наст> никои не
сокит^ вт>рхове. П;?;тл кт>мт> може да отнеме правото да
свободата 6 t избрант> и никои бранимт> cвo^та народносп>.
а
неможеше да излжже или за- Bi> Македонин сж гробовегБ,
- блуди народа СБ фалшнво зна- тамт> бродЈггБ и духовет^ на
,
македонскит-fe герои, които паднаха
вт> борба за свободата
Живи сж. вт> нашата паметБ
и днеСБ като челн между наст> като бглгари. Ние н^ма да им
изм%ним1>- Които истински миа се движатт, СБНКИТБ на герои- л&е за Македонин тр"Ббва да
- rfe: Василт> Чекаларовгу Пандо направи така както вт> минало- Клншевгј Нако Каршовски, то направи Б^Блгарии, като заБ Траико Желевеки, Лазо Мос- нви, че ако п>рци и ст>рби отковт>т Волето Черновски, Колк)
е
Козинчев-Б, Динето Пеов-Б, Ко- стжпит~1> и тн me отстлпи сво~
- лк> Кабралишки, Пандо Чул- нта частБ за да се образува
- ковт>, Пацдо попт> Сидовт>, Хри Свободна и Независима Македoни^. Ние irbieb отт> свон страна предварително заивлваме,
о
ИЛИНДЕНЦИ
ДАДОХА
че вт> утрешна Свободна и Нее
ЖИВОТА СИ ЗА БЛАГОТО НА зависима Македонин всвка наЛБ НАРОДТк TBXHMflTb родностБ ше има п^аво свобод
ПОДВИГБ И ПРИМ^РТ> НА но да жив%е.
а РОДОЛ1ОБИЕ НИЕ НИКОГА
Когато днесБ me празднува- HE МОЖЕМ*Б ДА СТИГНЕЛ1Т>. ме годишнината отт> Илинден, ИЛИНДЕНЦИ, ОБАЧЕ, ШЕ ското Вт>зстание нека се поклонимт> и предт> паметБта на
БЖДАТТ» СПОКОПНИ, АКО
героитБ отт> Костурско, които
Д-БЛОТО, КОЕТО Th ПОЧ- паднаха презт> Илинденското
НАХА И НЕДОВ1>РТИХА, HE в^зстание и да повторимт> наБЖДЕ ИЗОСТАВЕНО ОГБ шата клетва да^ следваме начерТаНИН ОТБ ТБХТ> ПЛУТБ.
>]ДНЕШНОТО ПОКОЛЕНИЕ.
Гиро Золумов!» — Торонто

