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(СледнитБ мисли сж. извадки ОГБ статинта подт> горното за-
главие, конто ше се помтѕсти втз голтѕмин Сборникг. Илиндекњ,
които понастоншемт, се печати no случаи 50 годишнината ОТБ
Илинденското в-БЗстание.)

Илинденското знаме на Битолски Демирт>-Хисарт>

[ [линденБ е плодг> на своето
време и на дадени личности.
Кои от Б тин фактори e главни-
нтв НСГОВБ творецТ)? НашингБ
отговорБ с: сднакво и двата. А-
ко rpyeB'b и Д"Блчевт> се бвха
нвили сто г<:>л.инн по-рано, н'Б-
маше да успвитБ да с^здадатБ
такава широка револнншонна
"рпншзацич. а може би и изоб
mo Fie биха разлвижили наро-
да. Но лм> t'h \Ш) година не се
пвха нвили Грчеѕци и Д!г>лчев-
цн. и го TLKMO cb апостолската
ehpa и iioicrb на Даме и Гоце.
Cb roXHirrfe правилн» позиции

naKb Н-Ј 6н ИЈПикнала ВЛ\РО
такава. клквато н знаемБ, и си-
гурно he f>n се дошло до ВБЗС-
тание като Илинденското". Без1>
Ла.ме и Гоце и ГБХНКТ^ друга-
РИ ТВБПДО f ВБЗМОЖЕ-IO МИСБЛБ-

та за масово револкжионизи-
ра.чс иа народа да закБсгг^еше
Bb Л\акс'д<ЈНин или да ке се вт>з-
приемеше. Ввронтно биха се
проточилн ПО-ДБЛГО време че-
тнмшкитг. опити на В'БРХОВИЗ-
ма по подобие на тол ОТБ 1895
годика. А таково начало би би-
ло твѓ.рде Иесполучливо за ма-
кедонскага кауза.

Bb ВСБКИ случаи. поробени-
НТ'Б HapwJVb Cb ВСБКИ МССеЦБ

в ѕлмлчжавлше подирБ осв )бож
дението на ББЛгарин. Следт>
като нашигв апосголн посвха
револЕоционната МИСБЛБ, ТН
врБзваше ПЛОДБ И мсжду ка-
м БНИТ-Б. Е^иждаме. че в"БЗСта-
ниото става неудгржимо. даже
когато вече и самБ ДБЛЧСВБ е
npornab nciO. Даме. които го
с\[Бта прибБрзано, гш силата
на <х'е1<Јнгслствата застава на-
че,.1о ил г ишкин в^зстанически
:цаоБ. A i bopqe Петровт,, наи-
гоЛБМННГБ противник"Б на ВГБЗ-
сг;:ѓ!иет'\ obp^a ОТБ Бглгарин
ct> чета вв EiOMOLUb. Ttfi мош.но
6 Б усп-вла т-вхната револгоци-
онна пропивБЛБ Т'Б дадоха на
македонската борба онн устрем
и дитбочина, коити ск остана-
ха неГшБ специфиченг. белеп>.
ТтЧхната иден б-fe иден двигател
тогава; такава е днегв;чги за
б^деше остава да движи наше-
то об[цество. МисБЛБга им"в
стана народна вгвра. И туи име-
нно ги прави исторически лич-
«ости c"b неув%хваш,о значенке.

***
Втѕрни K"bsfb заветит-fe на И-

линденв — това значи да б
в̂ Брни на п^рво
негови-rfe идеи и цели;

значи и честио отнаснне KT>MT>
иаметБта на repoHT'fe и м^чени-
цит-fe му.

Днешѓгит-Б поробители на
Македонив с ^ се показали вра-
гове на нашето движение и на
македонската свобода, а и като
ст>н)зници на н^когашнит^ ни
потисници— оше по времето
ка ИтинденЕ*. Спрнмо днешно-
то положение, &г> което rfe пос-
тавиха Македоиилѕ, изглежда-
ло би като усп%хт> онова поло-
жение срешу ко«гго на Н1инден
се ОП-БЛЧИ народа —особено от
гледиша социално и национал-
но. Ако тогава селннин!>г:з се
дипг&ше срету управлението—
ВСБКИ може да си представи

какво е днешното му недоволст
во.

Но ето, п вг> Скопие днесБ ]
си позволнвагБ да говорнтБ за
ИлинденБ, да го «чествувагБ»...
СЖЕДИГБ хора отдавна си слу-
жатт> фалшиво и СБ името на
ВМРО, знаеики. че тин имена
сљ. внедрени вт? душата на на-
рода. Чрез"Б «чествуван;е» се
цели да се изкризи СБД-Бржаки-
сто на ИлинденБ, да се осквер-
ни завегБГБ му. Казва се по нв- I
кок похвала за м^ртвит^ герои |
колкото да се изопачи МИСБЛБ- ј

I та и дтЧлото имг. И се избивагБ I
| ЖИВИТ-Б ГБХНИ последователи,
| които СА останали втЧрни и на
изминалит-fe наши петдесетв
поколт^нии.

ИлинденБ е наи-изразител-
нинтг. момент-b ОТ-Б една епоха
за нашин народ-b. колто оше
продБлжава — епоха на осво-
бодителна борба. Значи, тои с
едно живо, незавт>ршено Д"БЛО.
Каквото искаше и мечтаеше и-
линденското покол-вниет меч-
тае н го иска и днешното по-
локол"Бние.

Когато на Дк>ботр-Бн-Бт Осо-
гово и краи ОЛИМП-Б me заста-

јнат-Б сплотени на стража сино-
, вет-fe на Македонин-б-Блгарин-в
грБКБ,* албанец-b, турчин'Б, ро-
МБнец-b и прочее — това me
е не само ртчало на нова епоха
нз. Македонин, това me значи,
че стара Европа е заздравила
наи-гнилата свон позицин СБ
оглед-b на бждетето; me значи
omer че едно петно е заличено
от челото на културнин СВ-БТ-Б;
накратко — me значи, че е о-

ИлинденБ.

? И сега сме предг СБОИТИН,
може би по-с^дбоносни откол-
кото предн в-Бзстанието. He ca-
мо отт> насБ завѓ{си решението
на македонскин в-Бпросв. Но да
не забравим-b никога, че само
отт, наст> зависи да го дгржимт,
открит-Б до неговото правилно
уреждане.

По-единнн отт> встѕкога, по-
фанатични ОТ-Б вс%кога — това
нека е нашето обетание предт>
ИлинденБ, от"Б които извира
непобедима морална сила вг-

на нашин народт>.

^ N

Д А erbPSMM-b no стдпкит^ имг>

И С Е БОРИМ!» ЗА СВ060ДАТА

НА МАКЕДОНИЛ-ДО КРАИ!

ИЛИН ДЕНСКИ ХИМНТ>
Оп> Теодорт> Траннов!,

Разв^ите зиамена свешени —
Вт> ciqn>6bTa ни Охрид-b синг сини,
(л>рдцето маичино зове ни
Из1> гроба черт> на роднии краи-

Да пламнатБ BI> жилит^ опљове —
Крт>ВБта на горди праотци,
Да снемем!> qiaMHHTB окови
Оп> живи и orb мт>ртавци!

Поличба над!> врага витае
Оп> UJapi> до б%лии Егеи;
Победа Вардара вешае,
За гибегњ вражеска ни п^и!

О, Маико, идемт> нии наќ-в^рни
Иа стража — твоит& синове;
Подт> робскит% одежди черни
С1>рдце свободно те зове!

He мечт>, а молнии небесни
В-Б д^сница ст> радостБ да бл%спт>;
В-b пгвва на боинит^ ни п^сни
СБЛЗИТ& робски вде

Горната снимка представллЕа четата ва Митре Влаха, аро-
мплит>у прочугБ ст> cnrtairrfe си деисгвнн презт» вгБЗСтанието н
по-к!>сно изт> костурскин краб. ВраговетБ треперг&ха on» нега.
Предат. на иденг^ ва илинденци, Мктре Влаха се бори до краб
и паднд убитт> орезт» 1906 година. Родет» 6 t m> село Ксжо-
млади, Костурско.

Горната снимка лредсгавовва четата на Д*авт>
които се прослави ст> кжачни-rfe си подвиаи презт. вдицденско-
то вПкЗстание вљ> Охридско, гдего в славно загина. ВЦМНБ

сиш> на Македониѕ, Д%ав1» ДивштровгБ б ^ обкчаш» on» всички.
Тоб 6 t родот» on» село Жрбвво, Охрндско.

ОРГАНИЗАЦИН GE
НАРИЧАШЕВМОРО

До Илинденското вт>зсгание
и по-кт>сно македонската бор-
ческа организацин се наричаше
ВМОРОГ т. е. Вжтрешна Маке-
ј\рно-Одринска РеволЈри
Организацин. А неиниѕггБ
водент> органт> «Централент»
Македоно-Одрински Комитет»
(сБкратено ЦМОК). На много
OT"b манлихернт^, които Hocfe-
ха четницит% стоеха вд>лбани
буквит% ЦМОК.

Ако н%кои отт> титови-rfe а-
генти Bt> Скопие не си е обнс-
нилт> загцо б% така, нека му о-
бкснимтЈ тукт> сг> две думи: Та-
ка б% затото и бт>лгарит% вт>
Oдpинcки^ вилнетБ тогава
(в"Б началото ош.е) б%ха орга-
низирани вт> револшционното
Д-Б-ЛО. Сетне и други национал-
ни елементи — както вт> Маке-
донил така и вт> Одринско —
доколкото това се оказа BI>3-
можно.

Между нашин народ-Б —
б-Блгарит^—тиа разд%лени ед-
ОТБ друта по разстонние облас-
ти, не се прав^ше никаква раз-
лика; т"Б се смтЧтаха, както и
сж, брата по крт̂ ВБ и вг> ВСБ-
ко отноцгение. Кг>мт> централ-

НИТБ Родопи бгагарското насе-
ление б% р%дко, но все
врт>зката ке се пресичаше,
ше прт>снати наши села изт>
лин хгростор-Б между Македо-
ниа и Одринскин краи.

За одринци правидата, ус^
тавитв, кореспонденцинта, дк-
тературата на организадиата
б-в писана на сжтинт-b езивљ,
както и за Македониа — все
на бт>лгарски езикт>.

Като устроиватт> «свеченос-
ти» за М1инден-Б господата ОТБ
Скопие me отминатБ ли ст> млѕљ
чание и в^зстанието на шестин
револшционен-Б окржгт> на ВМ-
РО, ОдринскинтБ, кждето чде-
новет-в на ВМРО се дигѕаха
нарочно СБ оржжие 15 дни
след-b ШинденБ, за да от&з^-
катт> вниманието на турската
военна сила вт> друга посока,
а излагаики себе си и карода
Ta.vrb на страшни опустошешш?
ПОДВИГБГБ на героитв ОТБ Пре
ображеиското Одринско вт>з~
стание е единт> великт> подвигт>
на BiMPO. Всички тиа истини за
НОВИГБ СБрбомани и комунио
ти не струват~Б нито лула
ТК)НТ>.

ПРИМИРИЕТО BL ПОДПИСАНО
На 27 голии^ следг> дт>лги и че-

сто прекг>свани преговори, при
мирието вт> Корен 614 подписа-
но В-Б присжтствието на пред-
ставители orb двегв страни и
близо 100 души кореспонден-
ти. ДванадесетБ часа следт»
подписването на примирието
ТОПОВНИТБ ГБрмежи, тракането
на картечницитв и т-БнтежитБ
отт> аеропланни бомбардиров-
ки спр^ха. Над-b Корен, тази
разрушена отт> воината земн.
настжпи тишина.

Така завт>ршиха военнигв
деќствиа BI> Корен, които тра-
нха 3 години и 32 дни и стру-
ваха на Сгединенитв шдти са-
мо 15 билиона долари. Жертви
rfe, които Сг>едннени1ГБ . шдти
само дадоха вт> борбата срету
комунистическата агресин
в-Бзлизатт> на 24,965 души уби-
ти, 101, 368 души ранени и над
10,000 души пленници или из-
чезнали.

Но примирието не значи о-
т е мирг>. Споредт> уговорени-
ТБ условиа вт> примирието на
26 октомврии me почне да за-
седава една смт^сена подитиче-
ска комисин ОТБ дзетв страни,
конто me тр%бва да уреди В1>п-
роса за обединението на Ко-
реѕ. ПредседателБТБ на гене-
ралното сБбрание на О. Н. —
Лестер-в Б. Пиирсонт» — ст> ка-
белграми свика представители-

Проф.Кругерт>
почина

При свтфзѕането на вестни-
ка, вт> редакцннта се подучи
нзвесгие,че искрешштт> и дт>д-
гогодишент> прнѕггедБ на Ма-
кедоник и недната освободи>
телна кауза — Проф. Д-рт» Ф.
К. К у̂герл» — е починалт* отт>
ст>рдечет» ударт>. Тази скрт^-
на ношша me опечади ц^лата
ни македоно-бт,лгарска родоН
дк»5нва емиграцва не само вп>
СБеднневит^ тати и Канада,
ho в по вспчки друти страни

Мирт> на праха на тоза го-
прнателБ ва Македонна.

идшш броб на вестннка me
публикуваке снецнална статнѕ,
посѕетена вљрху заслугит& на
Пррф. Kp>repi> 1олп> Македо-
UXBL

ТБ на 60-ТБ д-Бржава члеѕкн на
0. Н. за да се уреди В-Б ПОЛИТИ-
ческо отношение Кореискиѕг^»
в^прост?. О Т Б ycrrfexa на поди-
тическитБ преговори me зави-
си до голт>ма степенБ и валнд.-
ностБта на подписаното прами-
рие.

Докато се воднтт> политичес-
кигв преговори за Корел, воб-
скит% orb двет-fe страни me от-
СТ^ПНГБ назад-b, за да се обра-
зува една мт>ртва зона 2 и ш>-
ловина мили широка по ц%до-
то протежение на сегашната
боева линин.

В Б врт>зка ст> подписаното
примирие в^ Корен, Президект
Aft3eHxayepb говори ка телеви-
зин. Тои отправи молитва на
благодарностБ, че сир-kio иа-
тр^блението между воговаши-
ТБ страни, предупр^ждаваќки
обаче, че спечеленото пркми-
рие на боиното поле, ве значи
мир-b вт> св"Бта.

Според"Б условинта на при-
мирието, веднага me почне врт>
тането на воен. пленици on»
двегБ- страни. Комунистнт^ из-
вестиха, че иматт> 12, 763 души
пленници orb 16-rfe дт>ржави
членки на О. Н., конто изпрати-
ха военни сили вт> KopeR. T*fest
пленници се разпред^латт> как-
то следва: к>жно-кореигш_
американци 3,3
922, турци 228, фиди1
колумбианци 22, австрааиќцвГ
15, канаднАци 14, фракцу^[ 1^
вджна-африканци 6, белгиЅцК
1, нпонци 3 и га>рци 1.

Обединенит^ Народи сж. о-
бешали да репатриирап> на ко-
муниститБ около 74,000 воен-
ни пленници. Комуниститт^ me
репатрииратт> по 300 душк
плеЕшици на дет>, а О . Н. шѕ
репатриирагБ по 2,160 душк
пленници дневно. Р &
пункгБ me б^де Панмуадаволп»
M-fecroTO гдето се подкиса
мирието.

Следватит^ н%колко
1це покажатБ до колко
вшстнт^ сж нофени когато ш>Д
писаха примирието. Кнкоб:
си прави илгозиага, че
ческш% преговорн me
гдадко. За да не
нзненаданн .̂ сидит^ на О. Н, ад£
останагБ ВГБ Кореа вг>
боева готовносп», ѕгакар^
теглени н заедѕ позиции отеак
опред-Бдената мгртва



НАУЛП» ХРИСГОВГБДИНЕ

родозгс» оп> c. Баница, Леринс-
ко, сега живуип> вп> Торонто,
Канада. Участвувалт> е вт> Иднн
денското вгкзстание като чет-
шил» вп> четата на Дзоле rep-
ress. БИЈП> е с^шо и терорисп>

ГЕОРГН ГЕОНДЕВТ»
родоАп> on» гр. Водет», Маке-
дониа. Презт> ц£лото време на
вт>зстанието тои е билт» кури-
ерт» на ВОИВОДНТ-Б Кулнмант> и
СТОВНОВПУ. Г-т> Геондевд пона-
стонше:ит> жив-fce. вп> Спринг-

филд-b, О.

КОЗМА
I родоѕп> o n . с Вишени, Костур-
| еко. Презт> време на вгБзстание-
јто е взелт> участие вп> много
јсражешш о» четата на Панаи-
| отт> Рашабковп». Г-нт> Козма се-
, га живгбе вт» Форп> Уеинт>,
[Инд.

ГЕОРГИ ДИН. ЧАКБРОВТ>

Родомт» on» с Острово, Воден-
ско, презт» Илинденското вљз-
стание участвувад> като. чет-
ниш> вт» четата на Атанаст> Ка-
раташовт,. Г-вт> Чакт>ровт> се-
га жив£е ВГБ Масилонт», О. . . .

родоап» ОГБ с Света Петка, Бв-
толско, които взе участие ВГБ
вгзстанието ст> четата на На-
уѕп» Буфчето.. Г-ш» Христовљ
по настоздцеигБ жив£е ст» семеЗ
ството си вт> гр. Фарешѕ Пен-
сидвзнки.

ЛАЗАРБ ПАЛЧЕВТ» .
родот> orb с Коскиеш>, Кос-
турско, коќто презл> време ва
вг^станието е бидт» чеганкт» и
се е сражавалт» ci> четата на Ла-
зарг> н. Трабковљ. Г-m» Пал~
чеет> сега живг̂ е вп» Мадисош»,

СТОИЧЕ ГЕОРГИЕВБ

родоањ on» село Железаедо»
Бнтолско, ндавуип» вт> Тороето,
Канада. Като четвнст» нрезп» И-
линденското вгзстание тоб е
бшњ вт> четата на Иорданг»
Пилерката

ИЛИНДЕНБ В1> СЕЛО БАНИЦА, ЛЕРИНСКО
(Сломени на Илинденеца Дине Гогоаг.)

Изминаха се вече 50 години !това 6% г«у?т>? Полуд-fexre
ОТ~Б славкото Македонско И-
линденско В1>зстание, което
никога ѓгвма да б^де забраве-
но ОТБ кашето покол^ние.

Б х̂1> 15 годишен~о тогава,
Bi>3pacxb при коато можех^
всичко да запомнн и разбера.
Слшевременко 6|fexi> и кури-
ерт> на баничката чета.

Времето 6 t н а з р ^ о да по-
п>рсим"Б и ние своето право —
свобода и правдини, и да жи-
з^ем!> като другит-fe свободни
народи.

Сгрддата на всички
и разв-Блнувани

мике ка тази стр^ана». Всички
до единт> минаха* на сжшата
страна, на брои 500 души мла-
ди н стари. ЦелБта на воивода-

очакване за този гол^\п> денѕ. ј т а б-fe да вземе ст> себе сн само
ИлинденБ завари с. Баница i по-младитв, ето з а т о тои поч-

при хубаво и прннтно време

ли?)
След-Б ycn'feiiiHOTO изт>лне-

ние ка гњрвлта задача, безст-
рашкии Дзоле запов^да всич-
ки да седѕгњ на м'^стата сиг и
да се чака наредждане за иона-
таташна деиностБ. Всички се
б^ха С1>брали краи селото и ст>
нет-£.рпение очакваха нови за-
пов^ди. Воизодата naicb заста-
на в-b ср^дата и извика «които
иска да доиде BI> Балкана да

Небето б-fe чисто и нсно. Вестѕ-
та за обнваването на зт>зста-
нието се б-fe разнесла CBi-ткавич
но. и всички оаничени мла-
ди и стари, мж.же, жени н деца
6"bp3O ce струпаха ср~̂ дт> село
(Илиица) за да чун"п> нарежда-
нинта на околиискин воивода--
безстрашнин Дзоле. Всички cb
затаен1> дт>х!> чакаха да
какво me каже. Ci> разпалент^

че Вт>зста-

ка да оонсннва, че има нужда,
да останат-b и хора вт> селото,
за да снабднватБ четитв ci>
храна; сжшо така тои обнсни,
че н%ма достат-Бчно ор^жие за
всичкит% затова по-младит^
да изд"БзагБ.

На неговата покана само по
младит^ да отидатг на другата
страна, пакт> всички изл^зоха
на тази страна. Вт> този момент
никон не се чувствуваше crapi>
и вс^ки искаше да б;аде ст> че-
тата вт> балкана. Ето заицо, ко-
гато воиводата се принуди да
избере сам!> по-младит^, меж-
ду по-старит-fe имаше негодува-
не, затото и rfe ce чувствуваха
здрави и годни да браннтг. че-
стБта на Родината. Следт> като
воиводата даде нареждане на
ТБЗИ, които останаха вт> село-
то, какво да правнгБ, тои за-
едно СБ четата се отправи за
балкана.

Тогава б^ кмет-Б на селото
Коле Гергевт> (чичо на Дзоле
воивода).

Тои се ползуваше ст> го-
авторитетт, между турци-

и готовн за великин ПОДВИГБ. Т ^ И специално предт> Mtcrmm
В^одушевени к при гол^мт> ЕЗСТБ паша. Това помогна мно

ентусиаз-bM-b, всички се впусна- г о з а ^а не пострада Ц-БЛОТО се-
ха К1>ит> пгрвата цeлb: уницдо- ло« »^пр%ки, че баничени често
жаването на гарата. телеграф- нарушаваха и неизп-БЛннваха
ната станцин и 6apaKHrfe около ;T>'PCKH'rfe закони.

Следт> 15-20 дена се вт>рна
селото четата заедно СБ ИЗ-

вестнинтБ Георги Папанчевт>,
и о т е седемБ-осемБ други вои-1
води.

ГЛЗСБ тои

нието за освобождението на
Македонин е вече обнвено, и
подкани всички на ор^жие «за
тото отиваме да превзе>1емт>
Леринг.». Bi> нашето село по
това време, имаше наи-много
оржлие около 75 пушки, пове-
чето ОТБ които б%ха ловджии-
ски к-Брми, а само около 25
б£ха турски маузери. Като чу-
ха запов^ДБта, че тр%бва да се

и при липса на
повечко ор^икие, повечето ОТБ
хората б^ха нарамили копач-
ки, с&кири, ст>рпове и други

и макарт> примитивно
но ст> силен!> духт»

нен. Гледката б% чудесна. Кои
ci> балтии, кои ст> чекани, раз-
турватт> и ВИКЗТБ победоносно
и n"fefii~b «Нехцеме нии богатст-

нетеме нии пари, но иска-
свобода — чов^шки прав-

во,
ме
дини». Турцитв, които
баракит^, изненадани, се СБ6-
раха на едно wfecTo и почнаха
да викатг. «не дерт> бу бе гн-

серсемт» олду? (Какво е

НЕКА БОП> ИАЉ ДАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ
На тази страница пуоликуваме портретиг^ на една

частБ orb живи-rfe Илинденци вт> Ст>единенк-гк Шати
и Канада ст> н^колко бедежки за rhxrt>. По-подробни
сведенин за т&зи наши народни борци ше се дадап>
ѕт> ГОЛ^МИЛТБ Илинденски Сборннт», които понасто-
5?шемт> се приготовлнва вт> чесп> на Илинденското
вт>зстание- Нека на rtxi> и всички ткхни живи друга-
ри Илинденци Боп> дава бодросп» и крепко здраве,
за да бждагБ шастливи да дочакатт> реализирането
на т^хната скл^па мечта: Свободна и Независима Ц-fc-
локупна Мкедонин св столица Солут»

(Љ ЧЕТАТА НА АЛЕКСО ТУРУКДЖ0В1,
(Спомени на Илинденеца Дине Попчевт>)

През-b време на Илнцденско-
то в"Бзстание агстивно участке
взе и четата отт> село Екши-Су
Лерин;кот кт>мт> конто. се чис-

и аз-b. Четата се вод-вше
отт> Алексо Турунджовт>. Ние
взе te участие вт> превзиване-
то заедно ст> костурскигБ чети
на градчетата Клисура и Невес-
кат и двет^ населени ст> влашко
населекие.

Нашинтт, воивода — Алексо
имаше обичаи никога предва-
рително да не казва кжце me o-
тиваме и какво гце правимг..
1Де трггне тои напреД1>, а ние
на вт>рволица следт> него. Ед-
ва като стигнем!> опред"Блено-
то wfecro, тои 1де ни каже за-
дачата които тр^бва да ИЗП^БЛ-

ним-b.
И така презт) ввзстанието един

насока, а намт> б% опред-Блено
след-b като се обфаљи градче-
то, 1ГБрви да дадем!> сигнал b за
нападекието. Макарг. и св мал-

причини
ние

не

трт>гнахме ОТБ
планини нотно време и
пжтихме за Прекопана.
нсна HOinb, месечината

се о-

ше силно. Когато стигнахме на
опред^леното м"всто, виждаме,
кит-fe чети. Значи сретата
ше тук-b, за да се планира какт>
че тамт> пристигаха и кост>рс-
да се превземе Клисура. После
разбрахме, че докато костурс-

чети превзимаха Клисура,
задачата на нашата чета б%ше
да се вт>ртимт> наоколо Среб-
рено, Елеово и Мокрени, за да
пазимт> да не би да доиде тур-
ска воиска OTKT>MI> Суровиче-
во. Следт> като се превзе Кли-
сура,- ние каново се вт>рнахме

нашит^ планини.
Три нед^ли ПО-К-БСНО, наши-

Селскинтт> поликт> Геле Ни-
човт>, които покрт>стен'Б о-
т е отт> воиводата Марко Ле-
рински, и които по това време

назначент> за селски воиво-
(Следва на страница 8-ма)

воивода наново пови-
кант, ст> четата. ^виxмe се на сљ.
тото м^сто при Преќопана.
Планираше се превзимането на
Невеска. Решено б̂ в да се обгра
ди градчето. Костурскитв чети
се разд^лиха ОТБ наст> вт> друга

ко закт>снение, по
зависети отт> насБ,
нихме задачата си.

На опред^лен!
всички чети почнаха да се при-
ближаватБ KI>MT> Невеска. Кос-

ИЛИНДЕНБ Е ВЕЛИКА

ДАТА ЗА ВСИЧКИ НИ

Тази година всички честни
македонци ше празднувагБ 50
годишнината ОГБ Илиндеф.
Тази дата за наст» е ведика, не-
забравима. Ние, които сме у-
частвували в!> Илинденското
В"БЗстание, ВИД-БЛИ сме какт> на-
рода се готви да мре за свобо-
дата, даваики всичко скжпо,
дори и^кивота сиу о т е по-мал-
ко можем^Б да забравим"Б Илин
деш>. B'fexMe млади, буини и ре-
шителни. Ci> малкото сили ко-
ито имахме, се надигнахме, за
да свалимт> гол^мата турска
империн. У нашитв началници
и воиводи имаше гол^мт> ку-

а и твт>рдосп>.

П0Ш1Љ RPEffb И Ш Н Р Ш Ш ГЕРОИ

не-
бивало. Като да не отивахме на
смт>рТБ, а на сватба.

ИлинденБ б-fe масово вт>зста-
ние. Жертвигб. които се дадоха

јб^вха много, ко заслужени, за-
момекгБ [шото за свободата винаги

бва да се даватБ гол%ми жерт-
ви. И макарт> ИлинденБ да не
донесе свободата на Македо-
ниит тои постави македонскин
вг.прос-Б на разрешение. Ако не

изтокт». јб^ха илинденци може би за Ма
: кедонин н-Бмаше да се говори и

Невеска-Леринг, вид-fex- јпише, половинг. в%кт> след като

турскит^ чети идсвха откљмт>
Прекопана, Никола Андреевт>
Мокренски откт>м1> Зелениче,
нашата чета ОТКТ,М-Б

Когато нашата чета стигна на

ме, че турска воиска отива ОТБ
Невеска за Леривп>. Веднага ние

и се затаихме за да не
НИ ВИДИТТ> И Ц"БЛИНТБ ПЛЗНТ> Д З
се провали. Сед%хме вт> гората
докато воиската се извт>рв^.
Това

rfe загинаха. Затова Илицденѕ
е наша гордостБ. Вс^ки честен
македонски бглгариЈГБ тр"вбва
да се горд^е Ch това велико и-
ме.

По случаи 50 годишнинатаI
причината, за да закт>с н а Илинденц конто

даването на сигналан-feeM-b С-Б даването на сигнала. |Тамт> тастлив1>
1Домг> мина воиската и ние

веднага заехме опред^ленигв
ни позиции. Турцигв Ѓ1маха ча
совои на наи-високииттЈ врг.х-Б
на истокт> от-b Невеска, които
ние наричахме «невеската цуцу
лка». Тамт> едно турско
ние воиска б-fe разположено на
чад-Бри. Сигнал-БТБ за нападе-
нието б"Б дадент» пт>рво от Пан-
дилт> Шишков-b и Доке Липит-
ковт>. Т"Б отвориха стрелба сре
my часовон. Веднага следт> то-
ва почна стрелбата отт> всички
страни. Турциг^ се смутиха, ша
шардисаха се и почнага да б^-
rarb. МшдЈорина точно е билт>'денци. ИлинденБ

се счи-
да дожив^н,

поздравлнватт>'всички живи И-
линденци Bib Ст>единенигБ

приготвилт> да си пие кафето,
но не е можалт> да го изпие. На
м"Брихме чашката му ггклна ст>

т
ти, Канада и другаде. Нека
Богт> дава на всички добро зд-
раве и д-Блбока в%ра, за да до-
жив%еатг> радосткинтт, денБ
когато Македонин ше бжде
свободна и независима дт^ржа-
ва. На падналитБ бррци да бж-
де в1ѕчна, незабравима паметБ-
та. Т-Б изп!>лниха достоино
свон д^ит» като в^врни синове
на Македонин.

По-младиг^ отт> нас-b нека
n o СТ.Ж.ПКИТБ на Илин-

и остава
наи-правинтБ ПХТБ за свобода-
та на Македонин. Да се пази,

' -' ^ „ ' * с^шевременно, чисто и нео-
кафе и цигара до нен. Тои спо- \narrTtMJ^ .„., ._ , л

лучи да изб^га при часовон на
ВИСОКИН

При нападененто ш Иевеска
костурскит^ чети показаха го-

(Следва на страница 8-ма)

петнено името на ИлинденБ,
така както историнта го запи-
са. Така ИлинденБ ше бл(де и
пребжде во в%ки

Ј1азарт> Палчевт>—Илинденецт>]

СпомнаагБ сн като дете по
време на Илинденското вгБзета-
ние как!>вт> духт> б^ше обхва-
наЈп> мало и гол%мо no градо-
eerfe и селата даже и по ко-
либигв. По ufeio Костурско
отт> уста на уста се разнаснше
1ГБсеш>та:

«Негда манко на Султана вер-
гин да плаадамт»»

хИскамт* маико в̂ > балкана
знаме да развен.-»

Предг, ОЧИТБ ми и сега е
картината на импровизираната

^«фабрика» за л^ене на курши-
ми: на подовина изр^зана га-
зена тенекин пглна ст> пепелг;
вт> пепелБТа направени форми-
rfe за куршум*ггв; заклети си-
нове на Македонин— едни на-
ливатт> оловото вт> тин форми,
други ВЗДНТБ приготвенитБ
к^ршими, трети ПТ>ЛННТБ фи-
шецитБ СБ баруп, и гг&нтт>:

«Кои е страхливт> като баба вт>
кж1ци да седи»

«На фурка да преде, да плаче
и реди....»

«Ставаи народе... стига спа»!

Този б%ше всеобтин по-
викт>. Борчески духт> б-fe об^хва-

л"Б роб"БГБ и тои тр"БСкаво се
готв^ше за борба. FTfeamrfe o-
текваха вт> далечнит^ планини,
а духт>тт> прелиташе и наи-ви-
сокит^ вт>рхове. П;?;тл кт>мт>
свободата 6 t избрант> и никои
неможеше да излжже или за-
блуди народа СБ фалшнво зна-

Живи сж. вт> нашата паметБ
и днеСБ като челн между наст>
се движатт, СБНКИТБ на герои-
rfe: Василт> Чекаларовгу Пандо
Клншевгј Нако Каршовски,
Траико Желевеки, Лазо Мос-
ковт>т Волето Черновски, Колк)
Козинчев-Б, Динето Пеов-Б, Ко-
лк> Кабралишки, Пандо Чул-
ковт>, Пацдо попт> Сидовт>, Хри

ИЛИНДЕНЦИ ДАДОХА
ЖИВОТА СИ ЗА БЛАГОТО НА

ЛБ НАРОДТк TBXHMflTb
ПОДВИГБ И ПРИМ^РТ> НА
РОДОЛ1ОБИЕ НИЕ НИКОГА
HE МОЖЕМ*Б ДА СТИГНЕЛ1Т>.
ИЛИНДЕНЦИ, ОБАЧЕ, ШЕ
БЖДАТТ» СПОКОПНИ, АКО
Д-БЛОТО, КОЕТО Th ПОЧ-
НАХА И НЕДОВ1>РТИХА, HE
БЖДЕ ИЗОСТАВЕНО ОГБ
ДНЕШНОТО ПОКОЛЕНИЕ.

сто Беп>вт> ОТБ Др^новени и
плеада о т е знаини и незнаќни
борци, конто сложиха кости-
т% си подт> знамето на което
ci> огнено кт>рвави буква 6"fe-
ше написано «Свобода или
смт>рп>».

Чуите думитв мн братл! Наб
лижава славното време за бор-
ба! На хоризонта се показва от
ново боиното -знаме високо • iJ-
дигнато отт> МПО отт> Амери-
ка, Канада, Бразилин, Австрг-
лин и Нова Зеландии. Но... бра
тн на mpeKb! Дошли сж между

аСБ нови фарисеи, които се о-
питватв да заблуждаватБ и crrb
ватт> освободителното Д"БЛС.

Македонин, ст> граници кт>мт>
Бглгарин и Гт>рциа бнла свобо
дна? Даже «паметникгл на Го-
це Д£лчевт> направили и СБ по-
мош.Бта на комукистическото
правителство отт> Бг>лгарин
пренесли (какво предателст-
во!) Kocr»rfe му вт> СкопАе.
Каква хитра демагогин, за да
излт>жат-Б честнин македонецг>
и като го заблуднтБ да постиг-
натт> целБта на шумадиискигв
ст>рби~уни1дожение на бт>л-
гаршината fBi> Македонин.
Плаши ги името бт>лгарит)И A

е, братн, сме и ше умремт>
като бт>лгари. Както на никон
нацин така и на наст> никои не
може да отнеме правото да
бранимт> cвo^та народносп>.
Bi> Македонин сж гробовегБ,
тамт> бродЈггБ и духовет^ на
македонскит-fe герои, които па-
днаха вт> борба за свободата
като бглгари. Ние н^ма да им
изм%ним1>- Които истински ми-
л&е за Македонин тр"Ббва да
направи така както вт> минало-
то направи Б^Блгарии, като за-
нви, че ако п>рци и ст>рби от-
стжпит~1> и тн me отстлпи сво~
нта частБ за да се образува
Свободна и Независима Маке-
дoни^. Ние irbieb отт> свон стра-
на предварително заивлваме,
че вт> утрешна Свободна и Не-
зависима Македонин всвка на-
родностБ ше има п^аво свобод
но да жив%е.

Когато днесБ me празднува-
ме годишнината отт> Илинден-
ското Вт>зстание нека се пок-
лонимт> и предт> паметБта на
героитБ отт> Костурско, които
паднаха презт> Илинденското
в^зстание и да повторимт> на-
шата клетва да^ следваме начер-
ТаНИН ОТБ ТБХТ> ПЛУТБ.

Гиро Золумов!» — Торонто

АТАНАСБ ВАСИЛЕВ b

родом-b отт> с. Статица, Костур
ско. Бил1> е куриерт>. Презљ вре
ие на вт>зстанието взима учас-
тие като четник!> ори воввода-
та ЦИЛБО Кономладски. Сега

вт> ДнтроагБ, Мич.

I НАКО ГРОЗДАНОВТ>

родом-b оп> с Врп^вшп», Кос-
турско. Презљ врене ва вт>зста-
ниего тов е билт> куриер1> на
разни четн вт> Костурско. Взед
е участие вт> сраженил.' Toft ce-
га жнв^е вт> Торовто Канада.

ATAHACb ЛАЗАРОВ1>

родомт> on» с. Армеиско, Ле-
ринско посветент» вт» д^лото от
воиводата As. ТурундзќОЕГБ. У-
частвувалт» е вт> вгБзсганието
ст> четата иа Д ^ д о Кочо. Tod ce
га жнуве н» Джаксонт», Мич.

* AHACTACb ИЛИЕВГБ

родовгв on» c Арменско, Ле-
рнвско е билт> закдеп» ВГБ д-fe-
лого презт. 1902 г. Презт» време
ва вт»зсганнето тоД ce грпжн за
достзвѕше на орљжие за чети-
rfe Cera жикбе вт> ДитроигБ,

ГЕЛЕ ТАСЕВТ»

родомт» orb c Лмкрека, Ресен-
ско е 6НЈП> наЈЅ-младин четниш»
вт> четата на воАводата Славеќ-
ко Apcoarb cb коато ce е сра-
жавал!> презт» вгвзстанието.
Tod сега жив*е вт> Синсинати, Стилтонт», Па.

РАМПО СПИРОВ1>

родоип> отт> Прилет^ заклеп»

1900 г. Презт» вгБзстанне-

то учасгвува ст» четзга на Пе-

Алевп». Сега жив^е вл»

ВАСИЛ1» ИВАНОВТ>

on» ceno Рулл, Косгур-
ско, сега жнвуоп» вт» Торонто,
Кавада. Зшсдеп» е билт» orb во-
вводата Коте н участвуваЈљ кг>
сраженка презт» вљзспшкгѓо
вт> Копурско н Пр^сшшско*

^ _ ------^ * .
Л^ЈЅ^ЈЅЌЃЈ^-Ќ:: . = ~ -?^каѕ?Ѕ

- ••'"'*_

"V-


