ТгНтл
ORGAN of the SL P. O. of the U. S. A. and CANADA
ГОДИНА 25 БРОП 1,273

\-t-

Address: 107 SOUTH CAPITOL AYR, ШВДАШШЃЛЅ 25, Ш Р

Tribune

'

-

PHONE PLAZA 2157

0

OFTAHT» НАМ.П. <h ВГС> С A. ШАТИ II КАНАДА

26 К>ЛИН 1951 Г. Entered as Second Class Matter, February 11, 1927, at tibe Post Office a t Indianapolis, imL» Under the act of March 3, 1879

АНГЛШИ 05Ш.ЕСТВЕНИЦИ Bb МАКЕДОНИН

№Ш Ш Ш Eb ЧУЖД0, HE ВИЖДА ГРЕД1 |
iflL РЛСАТВСiifiTft M I nvii

VOLUME 25 NUMBER 1,273 JULY 26 1951

MonTRM H3 Ш П И Ш Г Т Ќ Т к

l l l l r t l I Dil iMI HUH I ¥ flvlip I R I 0

Откак-Б Тито ее реши да свгла- роини книги на англ., писани
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ТИТО ПОДИГРАВА CTAсува irfeKaK-b СВОИТБ неизменни ОТБ наи-видни англииски учеКАКВО ПИШАГБ ТИТОВЦИ
По о б т о признание, вт> К>гославан и в^» Б"Блгариа комунвссЛИНТ>
комунистически убежденин ст> НИ. HO Tfc 3HO5lTb CAiUtOTO И OTb
тическиг% режими ст> наи-гол^мо осп>рвеаие пресдедватг» хо- Миналата седмица Тито е «империалистичнитв» долари, П1>рвенеца на англвискит^ парметодг е да ВКЛЈОЧВЗИГБ рата, които се см%тат!> за участници вт> македошмсото освобоВиена, к»ниб 1951 г.
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насилствено
ВГБ границит% на дително движение. He че отт> другитв ср%ди на обтеството не
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по-добре
ОТБ
касв
ce e cnp'fc.Yb и на личносПловдив^ {Огославиа н^колко народи, сж пострадали множество лида; гонитбата е насочена противт»
славскин печатБ,
разглеждатБ
«ран»
В-Б
ЈОгослазнант-b,
какво
пише
тои
В-Б
КНИ
вг» това число и почти едивгв всички некомунисти. Но като се сжди по процента на даденина Сталинт», за когото се
Бт>лгарин, били арестувани
вин
па
nofrfeKora
слизатБ
чак-Б
гата
си
«Св^товната
криза»
7
у
е изразил-Б подигравателно СБ
б"Блгари вт> Македовт> Македонин. Какво сж вид%- 1915 г. страници 460-462. Поколцина гогослзвеки поданици, аин? КакБ да наречемг» вт» осо- т% жертви, а и п о пронвнваната омраза отстрана на вл
следнитв думи:
деини членове на гогославскоизлиза, че за комунистическин режиагБ, и BI> К)гославин и
«Сталин-b е известен-b на % ли, какво-сж докладвали на това време Ст>рбин б^ше ^вла- бт>лгарското дружество и наметода, чрезт> които
Б^ллгарии, врагг» номерт> пт>рви е македонското освободнтелн%колко години
лин св%тт> СБ своит^ м\стацит своит-fc правителства после, не
родтга фроБГГБ на гогославг се отнема в%ковното име нано дввивкние.
но не и СБ свонта мждростБ». знаем-b. Но нали се прави <шо- та частБ на Македонил, дето
wt> Б"БЛК|ј!)ин. Арестува- бт>лгарит% вт> Македонин, приИсторически фактт> е, че ср^д-b бтзлгарската нацин, а може
литика», четемт> ОТБ време на сљ. били англиискит£ парла-К *
Ј Е 0 Г К И НИК
"*' давалк сведе нуждаватБ се да се наричатБ
МОЛОТОВБ ЗАЛВЛВА, ЧЕ време доста усукани изнвленин, ментаристи. Вт» тии страницв г. нин, з а т о ,
другонче? КавсБ да се нарече би и изобгцо на Балканитв, ш>рво македонското движение ВЛГБсж.
ги
отвели
СБ които каточели се цели да Чт>рчилт> говори за бвдгари вт>
ТИТО ttfcMA ДА ИЗДТ>Рденационализаторската поли- зна вт> стБлкновение ст> болш. EF политиката му. Цокраи друи
пр.
Ж
се покаже, че ДНВОЛТ>ТБ ВТ> СЖ- Македонин. б*Блгари по народЖИ ЗА ДТ>ЛГО ВРЕМЕ
тика на Б^влградт» спр%мо Ма- гит% обасненин за тозк фадгстБ, две си оставатг> НЗШЈЛНО ухгга{Огославсшат-b
печатБ
НОСГБ, по историн, както се уТази седмица Молстов-b е ШНОСТБ не бил-Б тт>и черент>.
че к>гославдит% били кедонин? He e ли СБвсемт» бде- новени за ВСБКИГО: irbpeoro е, че Коминтервљ б-fe решил!> на
точннва.
Тои
негодува
срешу
дт>ржал"в речБ wb Варшава, Пол
През-Б маи В-Б Скопие преарестувани, затото отказали до обозначението лничарски? вс§ка цена да си подчини нашето движениет което му се вижС"Брбин,
че
не
ce
e
СБГласила
ша, по случаи н-^какви тг.ржес- биваваше една делегацин брида приематт» б'6лгарско подан- Ше е ли то ст»всемт> недоста- даше привлекателно чрезт> свонта динамика, громко име и свода
в^рне
на
Бт>лгарил
безпортва. Спираики се на подожени- тански парламентаристи. Bi>
за да изрази отвр^»1це- бодолк>биви цели; могло би — по свгвткитв на КомннфорзѓГБ—
ство и да бждаѓт» впрегнати
ето на К)гославинт тои казал-Б, известието за т^хното посеше- нит% б-Блгарсди области. «До информбгоровсќа работа.-Това нието на вс%ки честномислнгц!» добре да се изподзува за целитв на «св%товната револкишѕ» и
че Тито, Кардел-fe и Ранкович-Б ние се казва, че Г Б разгледали последнин моменгБ та дт>рже- тр%бвало да се разглежда като
ОТБ похватит% на
специално на Балканит&. На второ м%сто, Коминте{жа б% дт»жше
свонта
пета
вт>рху
град-Б?
сж в-БЗстановили кашггалисти- редица културни и исторически
боко заблудевњ отт> Влахов^ Шатевт» и др. еднннчни комзшиспоследно напомннне icbM-b к>гоческата система В-Б К)гославин паметници вт> града. Били и Hirrfe oiwirapCKH области на Ма- славцитв ВПБ Бт>лгарин, които
Нека ни отговорит каво> да ти, че македонското население е ст> т%хч>. Почти сжшш% хора
и заклк)чил-Б СБ следнит-fe ду- 3i> черквата Св. СпасБ, дрочу- кедонивЈ»
сљ.
отказвали
да
приематт>
отбележи историѕта на между- б%ха заблуднли на времето ^ладотурцитв, че народа вт>
Така пише г. Ч-Брчил-Б презт»
ми:
та СТЈ gp.A'bK'b no художественагарско
поданство.
народното
право тиранинта на донии мисли като твхт>.
«Народитв вп> КЗгославид me тг сн стобностБ ИКОНОСТЗСБ; на 1915 г.: за бт>лгари и б^лгарс«Борба» отт> 30 маи т. г. пиН-вма ли тн да се
Отбраната на нашето движение, специално на ВМРО,
нам%рнтБ начинг. да се освобож
вт> Куршумлихан^ ки области точно там^, дето ше: «Историнта на междуна- стжлиса и да се колебае да комунистическит% пристжли е единт> ОТБ наЗ-красноречиѕатк
днтт> и да ликвидиратт> тито- шеталж Ѕ^Б старин и новин сега сжшата Сљрбин провежда родното права нест>мнено me впише ТБЗИ факти вт> СВОИТБ
доводи, че македонското д%ло поставн на пт>рво вгбсто своата
сврбизацин, само че ei>
висткин фашистки режимт>».
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ѕничарсЕси
местраници
оп>
чувство
на
мидруги ср^дства: тогава напрасамо€тоѕггелносп>, както се стреми и к&ш> самосгоателностБта
ТОД-Б на натра!^не бт»лгарско ЛОСТБ К1>»ГБ бждеодитв
на политичес- во сега косвено.
на Македонин. Вт> гробоветв си биха се обгрнали orb иочуда
ТАМ1> ДК)И
ЗЕМ- кин и културеггѓ ѕшвотт> на на- г
Ние сме сигурни, че англии- поданство. коиЌо е сБставент» нин? Загцото, като ги проче- старит% македонски деатели, а и наивнитв вг^когашни согшаНОТО КТ>ЛБО
отт> обпфв полидеиски татт>,вдезагубѕтт>
родностнит& ма.^.инства вт» скит-fe парламентаристи сж. си
сто- лнсти отг> Бт>лгарин, ако можеха да виднп> до каква стеЕенБ
вт>рху
м§гослграждани,
Скопие
турцитв
ЅГ
i
иностБта
на
самото
междунат
една седмица насам-b ryзабел*взали всичко видено и
чужди орждин сж били Влаховци, попт> Томовци, конто наббернатор-bTb на т а т а Нк>-И- (албанцитв). ПоследтјгИѕ, ес- чуто. Ако бихме могли да над- които, оставаи4и в%рни на сво- родно право: толкова похвати- вече рев%ха на времето противт> вт>рховизма, cpemy KOSTQ &&
у
д
д ѕгга родина, не искатБ да слу- ТБ на
орк-Б — Там*Б ДЕОИ — прави о- тествено, изказали наќ-ттвмо
сж. несБвагвс- и ВМРО. Има ли по-типичент> вт>рховиз^лдт>, по-ггкдна подчизадоволство
отт>
«наши»
.
|
з
^>рнем1>
ВГБ
*-.
тБхни-rfe
бележни»«
м
дал
на Инфор»|бк>ро.>.
биколка около земното кедбо
тими СБ него.
_
ци, me прочетем-b, че в-b Македт>р^>
водачт>
и
другарт>
Титѕ>».
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Ние
сме
ст>гласни
ст>
«Борба»
He е достатБчно, прочее, да неносп> на чужди цевгграли отт> тан на казанитБ комунистн?
ст> задача да се запознае по- i *
- __*.
- донин сж вид^ли бт>лгари, там
Вт> много пмгвма cretreHb, всакто е вече познато, жертва вп»
сламката вт> чуждо
отблизо ст> международното Англиискитв политици наи~
чули б-Блгарска речБ. Акоче натрапване чуждо подансту
борбата за самостоќн6сп> на нашето движенне, стана и Тод. Аб
ст> норми- око; а тр-вбва
положение. Тои б%ше В-Б $5ЛО- много ce интересували за кулбележкит^ си досто в о н е е в Т )
ш>рво
дд
вилексацдров^Б, както и редица други наши дентели.
нин, Корен и Формоза и me турното и просв^тно СБСТОИ- ѕгаие на В-БНШНИИ СВГБТБ, биха тв ѕа между^родвото право. дишт> гредата ВГБ своето.
Настанент, ва власп» вт> Скопие и Софиа, комунизма вшна
Но вевса «Барфа» ни отговори,
прод-Блжи ка изток-b. Н-БКОИ ние на народностнит^ малцин- јсамо усзужили на истината.
НаблкздателБ
FTbirb отмжш;ение против^. македонскит% борци и всички автиче Дк>и се подготва ства.
Като сж билн вт> черЕшата
комунистк. ЖертвнтБ, сж много на броб. Bi> нашин весп
СВОБОДНА КАЗДј^ШАДНА ТРИБУНА
да стане министрт> на ш ш ш и Свети
СПЗСБ,
англииски-rfe
пар
псе дадевгБ шкакдователно шиееата на н ^ о к оп>-за£В
rh работи, ако републиканската партин спечели
изборитв ламентаристи положително сж
ст> краткк бележки. Г^>еследвани 6%xst н загиваха н хо|>а,
се спр^ли ПО-ДЛ-БЖКО пред!> ипрезт> 1952 година.
то б%ха отдавна престанали да бждатг> активни македонскн
кокостаса, T-fe нав%рно сж. исдеѕтели; или хора, които не сж. вт>рвгБли — по една или друга
ПРЕГОВОРИГ& ЗА МИР1> НА кали да знантБ, какво предстапричкна — точно по линиата на македонсвсото двшкение. Но
онин СБ длето издг>лбанк
НОВО ПРЕКТ>СНАТИ ВТ>
On. Никола Автововп»
всички сж. пострадали като антикомунисти вт> миналото, нлв
две фигури на д-^сното крило
като убеденк националисти. Bbpxy TEXT» комунистическата
на иконостаса. Доиушаме, че
(Прод1>лжение on» миналиа броб)
Напоследгк-Б преговорит^ имг> е казана истината: това
властБ е посегнала предимно като в-bpxy македонсвш деиди.
ВТ>НШНИГБ
за примирие т> Корен наново
разглеждането
отношешшта
cb
Интересен-в
своа министрт> на
Всички твзи жертви, малка часљ отт> които me споменет»
caMHTfe маистори, които сж.
бидоха пректзснати. Причината изработили тон прочут-Б ико- кабинетБ на регентството. Не- ст>седнит% дгржави, се говор%- работи, които запитангБ част- вт> нашин вестникт>, сж принесеби предт> олтарн на македовсказа това б-fe, когато комунисти- ностасБ вт> 1824 г. Сигурни сме, ГОВИНТБ сБстав1> се опред%ли ше за траино и неизм%нно прн- но, не нам-ври друго оправда- та свобода и бт>лгарската им!> народносп». Т^ се нвѕватт> като
поискаха да б^датБ изтег- обаче, че ПОДПИСБТТ> ПОД-Б ТИН ОТБ две свображенин като ос- Јггелство СБ Турдин, на чието ние освевгБ, че «вт> вс%ки слу- неоспори»п> активт> на нашиа народт> вт> отпора му cpemy тивсички чуждестранни вои- два образа не имт> билг преве- тавим1> настрана личнитв см*вт СБдеиствие
разчита- чаи Турцин не me допусне Бт>л- ранинта, конто души натата родина и 1гвла източна Европа.
ски OTI> Корен. Представители- ден-Б точно. Вт> него освен-Б и- ки на Филова и Божилова, а и- ла за «запазването на мира и гарин да
погБлната отт>
7
rfe на О. Н. решително отказа- мена и м^сторождение
КРТ>СТО ЛАЗАРОВБ КУМАНОВСКИ
на маи- менно: П1>рво, да се разс%е ох- реда на Балканитв». Тази дек- Ќ>гославин», тв"Брдение иначе
ха да приематБ това условие. сторитБ, е показана и т&хната лаждението, което СБ carbpTb- ларавдш 6"feme и безсмислена и абсолкхтно в%рно, Tbft като туHOCTb.
дадоха на комуниститв Н*Б- народностБ, СБ добре изр"&за- та на царн б"В настж.пило вт> от- вредна. Безсмислена, зацдото рцитв сж. еднакво противг» инКт>мт> четиридесетБ н седемБ
колко дни срок-b да си помшг- ни кирилски букви. Ето точно- ношенилта СБ Германин и вто- се отнаснше за страна, колто, тегрална КЗгославии, както и
сраженин б% изнест>ш> Јф-Бсто»
ЛНТБ, за да оттеглнтв предло- то му сБД1>ржание: «Перви маи ро, да се постегнатБ за вс%ки бидеики еаша прилтелка, не противт> Велика Б-Блгарии.
против!> турци и ст>рби; положението си.
Един-b
п"врвитБ
сторт> Петре Филиповнчт> o n случаи отношенилта ст, Турции само че презт> ц-&лата воина не
вината отт> твхт> сж траѕли
*
•
Гаре. Макарин <уп> Галичникк ј колто тогава б%ше еднакво у- се примири СБ мисБЛБта за Ве : си, които имаше новото правинадт> десеп> часа вс%ко едтвх).
КРАЛБ АБДУЛАХТ> УБИТБ Бугари дебрани отт> Мала Pfe- хажвана и ОТБ Раиха и ОТБ
лика Б"Блгарии, но даже започ- телство да разреши, б%ше TOЕдва ли и следт> петдесетБ гоНа 20 к)лии, когато е отишел ка 1824 г^» Но може и предва- глин. HaiwfepH ce7 че наи-подхо- на и таини" разговори ст> Ро- SH за предаването на двамата
дики me бжде забравено осоотт> принудително
министрт> на вт>ншни- мт>нин за вт>зстановнването на авиатори
да се моли вт> джаминта на ста- рителко да
затрили това
бено сражението му презт,
рата частБ ОТ-Б Иерусалимт>, свлдетелство на бт>лгарската т* работи за тал двоина зада- К)гославин и Гт>рцин, ако некацналин руски самолегс> BI>
п-Брвин срт>бски режиѕп» вт> м%на Трансиордании — историн BI> Македонин, както ча цде фвде П!>ЛНОМО£ЦНИДГБ нап!>лно, поне приблизително Добруджа. Ти» авиатори б"вха
стностБта «Орловецт^, КумаАбдулахг. Хк>сеин1> — б-fe при- И ХИЛНДИ ДруГИ ОГБ ТОИ рОД-Б, министр^ OTb Анкара — Сава вт> старитв ИМ-Б граници и за както е редно, арестувани за
новско. Разкрита вт> една цеКировт*—които отБ една стра- евентуалното вт>зстановиване интернирване отт> името на сечакант> на вратата и убитБ на сБгласно наредбата на скотера, неговата чета се брани
м^сто. Стражата на кралн е у- ПСКИТБ комунисти да унишо- на б ^ добре гледан-b OTb тур- на балканскин CbK)3i> no вт>з- лото, кждето б% станало прикшашки ц%ли три дни; множат1
била атентатор-bTb които с е !
> всичко б"Блгарско вт> у- скитв управќици, a OTb друта МОЖНОСТБ СБ бт>лгарско учас- нудителното кацване, за което
зинството четници загиватт>;
см^та, че е билт> привтѕрже- [чиливда и черкви вт> Македо- страна ce 6"feme твт>рде много тие; вредна, затото рискува- тои б% своевременно донескл!»
по чудо и този ПЖТБ се б%
НИЈ1 т
з и
вт>
cbOTBerHOTO
окол.
упрасближилт>
(ГБ
германскии
посше
да
се
схване
като
провоканикг. на Хаж-б АМИН-Б елт> Хн)-|
; а
наредба се изнесе BI>
спасил!> вобводата ст> двама
вление;
но
докато
преписката
ЛЗНИКТЈ
фонт>
Папент»
и
очевидцин
ОТБ
Руеин,
чиито
армии
сеинг. КралБ Абдулахт> игана- вестника.
другари. Заслужено презт> та*
стигне
до
^жтрешното
минисваше за ГОЛ^М-Б приителБ на
но
се
ползуваше
отт>
неговото
вече
решително
настж.пваха
зи воќна десетќи хилнди селаст>мнение„ че не сж
Англин. Англииското правител били в%рно осведомени и за довгврие и неговото благово-[к!>мт> Балканитв, макарт> да терство, германцитв изпратини чевствуваха Kp-bcro точно
ха
една
рота
воиници
и
задиство 6% му помогнало да СБЗ- народностБта на борцитв, ко- ление. Преценката б%ше може | б"вха о т е доста далече OTb повт> тази агБстносгБ. Неговата
гатт>
руснацитв.
Става
скандаде една 15,000 арабска ар- ито С/К. гнили вт> Куршумли- би В"врна за Анкара; по отно-! луострова.
револгоционна дебвххтБ промин, конто се проиви доста хат> за македонскат^ свобода шение на Берлин-b, обаче, вт> И деиствително, ст>ветски- далт>, ст>ветската легацин продтѕлжи И подир-b пт>рвата св&лрезт) време на воината cpemy вт> миналото, а ги има и сега. неи имаше едно странно недо- HTb птЈЛномотент> министр-b, тестира и настоива неишггв
товна воАна; нови
сраженна
Крвдто Кумановски
Израел-Б. Ho cpemy Абдухахт> Делегацинта би чула, при обек разумение, което се ст>стоеше Лавришчевт> сега посланик1> вт> хора да бждатт> вт>рнати
води тои противт> срт>бскит%
Една истинска жива леген- потери и воиски. B"feme
кждето сж били незаконно
б"Б арабската фамилин на Фу- тивно осведомление, че Кур-BI> илшзилта да се над^вашт» Анкара, не" заст>сн-в да се иви
адт>, конто управлнва ЕгипетБ. шулихакв е гтаметникт, на без- да подобришг положението си предт> министр^председателн взети. Вт>прост>тт> се внасн вт> дада 6%, и me си остане, името
Окржжнин комит. на
*
•
брои македонски бт»лгари. бор- предт> фшрера чрез!> чов^ка, и да го пита какво турско ci>- министерскии ст>ветт>. Презг на Kp-bcro Лазаров-b, кумановреволн>ционет>
ПРЕГОВОРИТ^ ВТ> ИРАНТ> ци за свободата на Македонин. когото последниитт> не само деиствие се имаше пред-b видг време на разискваниѕгга минис- скии воивода; легенда, каквато Вгзпиталт» б-в четвици, които
ШЕ СЕ ПОДНОВЛГВ ПАК1> Там-b бродат стотици с&нки на не считаше за свои принтелБ, за какт>втБ мир-b и какт>вт> тт>рт>-председателт>-п> се обрт>- не ce cpema често цдже В*Б ср"В- му свперничеха по храбросп>;
изтезавани и избити за бглгар- но го считаше за свои врап> и редт>? Поставент> на тксно, До- ша К1>М1> министра на В-БНШНИ- дата на македонското револгаСлед"Б като представителт>ТБ ско име и честБ. Т-b всички б-fc- опасен-Б противник-b. Вт> деЅст- бри Божиловт>, за да изл^зе ТБ работи и му казва да отпра- ционно движение. Бобнитв по- единт> измежду твхт> б% и Цв£танг Спасовт», оставшп> СЖ1ДО
на Президент-b Трумант>-'-Хнри- ха ОТБ Македонил.
вителностБ, навсвкжде освент>
затруднение, приб%гна до ви една нота до германската двизи, борческата делтелносп> гол^мо име вт> Кумановско и
мант> пристигна вг Ирант>, тои
Но като сж се интересували вт> Софии се знаеше, че Хит- една от-b СВОИТБ ТТ>А чести лт>- легацил, ст> конто да поиска на Кр-bCTo Кумановски може да Кратовско, загинал-h следт» оже
можа да нареди т о т о иранстолкова за народностнитв мал- лер-b не можеше да тт>рпи жи, които за него б*вха изразг вт>зврт>тането на летцитв за се сравниватБ само ст> тази на сточена
петнадесетБ-часова
кото правителство да поднови
цинства, дали сж попитали, ка- фонт> Папена и го . д!>ржеше на висша политика. За никакво да не се постави правителство- единт> Апостолт> Енидже-^ар- борба С-Б ст>рбит%, които
прект>снатит% преговори за
кво е положението на «мно- посланик-b В-Б чужбина само за ст>трудничество не се касае, ка- то в!» по-нататБшно затрудне- дарски, на единт» Христо Чер- ваше да са послужатг и <п»
масленитв извори ст> англичазинството» тамт>. Англиискитв да не бжде вт> Германии и да за тои на представители на Ci>- ние. Такг>вт> е, впрочемт^ и у- ноп-fefeB-b, Василт> Чекаларовтх пове противт> четата ку.
HHT'fe. Поср^дничеството на
парламентаристи сигурно сж му мжти водата. Затова, наз- ветскии С*БН)ЗТ> и вие не тр-вб- становенил редтх Неочаквано, Ci. тази разлика, че Крт>сто мориманг, се оказа благоприѕггао.
Kpi>cro б-fe отт> с.
слушали учтиво глупоститв'на начението иа Сава Кировг, ко- ва да взиЈмате това много сери- министрт>тт» се показва раздраз жа да работи за^ Македонии !
Правителството на Ирант>, оба
скждоумнитв скопски комуни- ето' до н^кжде обнадежди тур- озно; то е собствено една глу- нент> и занвива, че тоб никаква презт> много по-дт>лт>п> пери- > Кумановска околин. Ст«лнл1> е
че, занви, че н-вма да се откасти и за «македонска нации» и ЦИТБ — не обаче вт> желании пава приказка на този Кировг>, нота irfeMa да отправи. Всички одт>. Ако неговитк спомени (Kfe- |В-Б редовегв на ВМРО оп*,е
же o r b национализациѕгга на
за «македонски езикг». Завдб- OTb С о ф и И СМИСТ>Л1> — CbBCeBTb коато и азт> самг. не разбирамг. оставатг очудении до питатт» ха отпечатени, сцгурно биха се јкгАГБ 1900 година. Като теро*
масленитв извори. To e сггласто ТБ много добре знантБ отт> не стопли германцитБ. Това не какво иска да каже. И тоЅ сто- за1цо отказва. — Та германци- чели като ваб-увл%кателен?> јрнстБ е премахналт> водана на
но да изпрахца маслото си, но
:срт>бската пропаганда B t гр.
(Следва на страница 4-та)
всички таини рапорти на анг- попр*Бчи да се турне вт> минис- вари всичко вт>рху главата на
ромавгв; и множество бвдгари јКуманово — сБбитке, което на
при ito-благопринтни за Ирант>
лииски дипломатически пред- терската декларацил, прочетеусловии.
не биха иов*рвали, че вљ ткх- времето си стана нзвестна
ставители ОТБ по-далечното и на по радиото о т г новил мината ср"вда е жив^Д1> подобент> ц^ла Македовзш. Това б%
по-близко минало вт> столици- нистрт>-председателБ Божилов,ј
ПОМНЕТЕ. МПО Е НАРОД
героќ—колкото недостижимт> 1905 г п когато Kpi>cxo
на балканскит^ дт>ржави, че единт> пасажт>, които озадачи
НА РОДОЈНОБИВА ОРГАНИno храбросгБ и преданостБ, то- четата на Коста Нунков^:
вт> Македонии ЖИВ^НТБ бздга- всички: вг. частБта посветена
ЗАЦИИ. ПОДКРЕПЛПТБ
лкова самозаличевгБ по
(Схедва ва страниц» втора)
ри. Това т к знаѕгБ и отв безб- на в^ншната лолитика, ври
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Откак-Б Тито ее реши да свгла- роини книги на англ., писани
V 4 Ш ч^К*чг
uu
utlDlf
iDttiUlU
Ш UMI
.i •
ТИТО ПОДИГРАВА CTAсува irfeKaK-b СВОИТБ неизменни ОТБ наи-видни англииски учеКАКВО ПИШАГБ ТИТОВЦИ
По о б т о признание, вт> К>гославан и в^» Б"Блгариа комунвссЛИНТ>
комунистически убежденин ст> НИ. HO Tfc 3HO5lTb CAiUtOTO И OTb
тическиг% режими ст> наи-гол^мо осп>рвеаие пресдедватг» хо- Миналата седмица Тито е «империалистичнитв» долари, П1>рвенеца на англвискит^ парметодг е да ВКЛЈОЧВЗИГБ рата, които се см%тат!> за участници вт> македошмсото освобоВиена, к»ниб 1951 г.
гце
не
вде,
допуша
wb
КЗгослаламентарисги
г.
Уинстонт>
Чт.рдт>ржалт> речБ
В-Б
Б^лградг»,
насилствено
ВГБ границит% на дително движение. He че отт> другитв ср%ди на обтеството не
р
р
Споредт> сГБобхценин на к>говин
чужденци.
Отиват
т
в
тамт»
чилт>.
Т%
по-добре
ОТБ
касв
ce e cnp'fc.Yb и на личносПловдив^ {Огославиа н^колко народи, сж пострадали множество лида; гонитбата е насочена противт»
славскин печатБ,
разглеждатБ
«ран»
В-Б
ЈОгослазнант-b,
какво
пише
тои
В-Б
КНИ
вг» това число и почти едивгв всички некомунисти. Но като се сжди по процента на даденина Сталинт», за когото се
Бт>лгарин, били арестувани
вин
па
nofrfeKora
слизатБ
чак-Б
гата
си
«Св^товната
криза»
7
у
е изразил-Б подигравателно СБ
б"Блгари вт> Македовт> Македонин. Какво сж вид%- 1915 г. страници 460-462. Поколцина гогослзвеки поданици, аин? КакБ да наречемг» вт» осо- т% жертви, а и п о пронвнваната омраза отстрана на вл
следнитв думи:
деини членове на гогославскоизлиза, че за комунистическин режиагБ, и BI> К)гославин и
«Сталин-b е известен-b на % ли, какво-сж докладвали на това време Ст>рбин б^ше ^вла- бт>лгарското дружество и наметода, чрезт> които
Б^ллгарии, врагг» номерт> пт>рви е македонското освободнтелн%колко години
лин св%тт> СБ своит^ м\стацит своит-fc правителства после, не
родтга фроБГГБ на гогославг се отнема в%ковното име нано дввивкние.
но не и СБ свонта мждростБ». знаем-b. Но нали се прави <шо- та частБ на Македонил, дето
wt> Б"БЛК|ј!)ин. Арестува- бт>лгарит% вт> Македонин, приИсторически фактт> е, че ср^д-b бтзлгарската нацин, а може
литика», четемт> ОТБ време на сљ. били англиискит£ парла-К *
Ј Е 0 Г К И НИК
"*' давалк сведе нуждаватБ се да се наричатБ
МОЛОТОВБ ЗАЛВЛВА, ЧЕ време доста усукани изнвленин, ментаристи. Вт» тии страницв г. нин, з а т о ,
другонче? КавсБ да се нарече би и изобгцо на Балканитв, ш>рво македонското движение ВЛГБсж.
ги
отвели
СБ които каточели се цели да Чт>рчилт> говори за бвдгари вт>
ТИТО ttfcMA ДА ИЗДТ>Рденационализаторската поли- зна вт> стБлкновение ст> болш. EF политиката му. Цокраи друи
пр.
Ж
се покаже, че ДНВОЛТ>ТБ ВТ> СЖ- Македонин. б*Блгари по народЖИ ЗА ДТ>ЛГО ВРЕМЕ
тика на Б^влградт» спр%мо Ма- гит% обасненин за тозк фадгстБ, две си оставатг> НЗШЈЛНО ухгга{Огославсшат-b
печатБ
НОСГБ, по историн, както се уТази седмица Молстов-b е ШНОСТБ не бил-Б тт>и черент>.
че к>гославдит% били кедонин? He e ли СБвсемт» бде- новени за ВСБКИГО: irbpeoro е, че Коминтервљ б-fe решил!> на
точннва.
Тои
негодува
срешу
дт>ржал"в речБ wb Варшава, Пол
През-Б маи В-Б Скопие преарестувани, затото отказали до обозначението лничарски? вс§ка цена да си подчини нашето движениет което му се вижС"Брбин,
че
не
ce
e
СБГласила
ша, по случаи н-^какви тг.ржес- биваваше една делегацин брида приематт» б'6лгарско подан- Ше е ли то ст»всемт> недоста- даше привлекателно чрезт> свонта динамика, громко име и свода
в^рне
на
Бт>лгарил
безпортва. Спираики се на подожени- тански парламентаристи. Bi>
за да изрази отвр^»1це- бодолк>биви цели; могло би — по свгвткитв на КомннфорзѓГБ—
ство и да бждаѓт» впрегнати
ето на К)гославинт тои казал-Б, известието за т^хното посеше- нит% б-Блгарсди области. «До информбгоровсќа работа.-Това нието на вс%ки честномислнгц!» добре да се изподзува за целитв на «св%товната револкишѕ» и
че Тито, Кардел-fe и Ранкович-Б ние се казва, че Г Б разгледали последнин моменгБ та дт>рже- тр%бвало да се разглежда като
ОТБ похватит% на
специално на Балканит&. На второ м%сто, Коминте{жа б% дт»жше
свонта
пета
вт>рху
град-Б?
сж в-БЗстановили кашггалисти- редица културни и исторически
боко заблудевњ отт> Влахов^ Шатевт» и др. еднннчни комзшиспоследно напомннне icbM-b к>гоческата система В-Б К)гославин паметници вт> града. Били и Hirrfe oiwirapCKH области на Ма- славцитв ВПБ Бт>лгарин, които
Нека ни отговорит каво> да ти, че македонското население е ст> т%хч>. Почти сжшш% хора
и заклк)чил-Б СБ следнит-fe ду- 3i> черквата Св. СпасБ, дрочу- кедонивЈ»
сљ.
отказвали
да
приематт>
отбележи историѕта на между- б%ха заблуднли на времето ^ладотурцитв, че народа вт>
Така пише г. Ч-Брчил-Б презт»
ми:
та СТЈ gp.A'bK'b no художественагарско
поданство.
народното
право тиранинта на донии мисли като твхт>.
«Народитв вп> КЗгославид me тг сн стобностБ ИКОНОСТЗСБ; на 1915 г.: за бт>лгари и б^лгарс«Борба» отт> 30 маи т. г. пиН-вма ли тн да се
Отбраната на нашето движение, специално на ВМРО,
нам%рнтБ начинг. да се освобож
вт> Куршумлихан^ ки области точно там^, дето ше: «Историнта на междуна- стжлиса и да се колебае да комунистическит% пристжли е единт> ОТБ наЗ-красноречиѕатк
днтт> и да ликвидиратт> тито- шеталж Ѕ^Б старин и новин сега сжшата Сљрбин провежда родното права нест>мнено me впише ТБЗИ факти вт> СВОИТБ
доводи, че македонското д%ло поставн на пт>рво вгбсто своата
сврбизацин, само че ei>
висткин фашистки режимт>».
на п>ада. Разговарнли
отбележи
т
о
з
^
ѕничарсЕси
местраници
оп>
чувство
на
мидруги ср^дства: тогава напрасамо€тоѕггелносп>, както се стреми и к&ш> самосгоателностБта
ТОД-Б на натра!^не бт»лгарско ЛОСТБ К1>»ГБ бждеодитв
на политичес- во сега косвено.
на Македонин. Вт> гробоветв си биха се обгрнали orb иочуда
ТАМ1> ДК)И
ЗЕМ- кин и културеггѓ ѕшвотт> на на- г
Ние сме сигурни, че англии- поданство. коиЌо е сБставент» нин? Загцото, като ги проче- старит% македонски деатели, а и наивнитв вг^когашни согшаНОТО КТ>ЛБО
отт> обпфв полидеиски татт>,вдезагубѕтт>
родностнит& ма.^.инства вт» скит-fe парламентаристи сж. си
сто- лнсти отг> Бт>лгарин, ако можеха да виднп> до каква стеЕенБ
вт>рху
м§гослграждани,
Скопие
турцитв
ЅГ
i
иностБта
на
самото
междунат
една седмица насам-b ryзабел*взали всичко видено и
чужди орждин сж били Влаховци, попт> Томовци, конто наббернатор-bTb на т а т а Нк>-И- (албанцитв). ПоследтјгИѕ, ес- чуто. Ако бихме могли да над- които, оставаи4и в%рни на сво- родно право: толкова похвати- вече рев%ха на времето противт> вт>рховизма, cpemy KOSTQ &&
у
д
д ѕгга родина, не искатБ да слу- ТБ на
орк-Б — Там*Б ДЕОИ — прави о- тествено, изказали наќ-ттвмо
сж. несБвагвс- и ВМРО. Има ли по-типичент> вт>рховиз^лдт>, по-ггкдна подчизадоволство
отт>
«наши»
.
|
з
^>рнем1>
ВГБ
*-.
тБхни-rfe
бележни»«
м
дал
на Инфор»|бк>ро.>.
биколка около земното кедбо
тими СБ него.
_
ци, me прочетем-b, че в-b Македт>р^>
водачт>
и
другарт>
Титѕ>».
.
Ние
сме
ст>гласни
ст>
«Борба»
He е достатБчно, прочее, да неносп> на чужди цевгграли отт> тан на казанитБ комунистн?
ст> задача да се запознае по- i *
- __*.
- донин сж вид^ли бт>лгари, там
Вт> много пмгвма cretreHb, всакто е вече познато, жертва вп»
сламката вт> чуждо
отблизо ст> международното Англиискитв политици наи~
чули б-Блгарска речБ. Акоче натрапване чуждо подансту
борбата за самостоќн6сп> на нашето движенне, стана и Тод. Аб
ст> норми- око; а тр-вбва
положение. Тои б%ше В-Б $5ЛО- много ce интересували за кулбележкит^ си досто в о н е е в Т )
ш>рво
дд
вилексацдров^Б, както и редица други наши дентели.
нин, Корен и Формоза и me турното и просв^тно СБСТОИ- ѕгаие на В-БНШНИИ СВГБТБ, биха тв ѕа между^родвото право. дишт> гредата ВГБ своето.
Настанент, ва власп» вт> Скопие и Софиа, комунизма вшна
Но вевса «Барфа» ни отговори,
прод-Блжи ка изток-b. Н-БКОИ ние на народностнит^ малцин- јсамо усзужили на истината.
НаблкздателБ
FTbirb отмжш;ение против^. македонскит% борци и всички автиче Дк>и се подготва ства.
Като сж билн вт> черЕшата
комунистк. ЖертвнтБ, сж много на броб. Bi> нашин весп
СВОБОДНА КАЗДј^ШАДНА ТРИБУНА
да стане министрт> на ш ш ш и Свети
СПЗСБ,
англииски-rfe
пар
псе дадевгБ шкакдователно шиееата на н ^ о к оп>-за£В
rh работи, ако републиканската партин спечели
изборитв ламентаристи положително сж
ст> краткк бележки. Г^>еследвани 6%xst н загиваха н хо|>а,
се спр^ли ПО-ДЛ-БЖКО пред!> ипрезт> 1952 година.
то б%ха отдавна престанали да бждатг> активни македонскн
кокостаса, T-fe нав%рно сж. исдеѕтели; или хора, които не сж. вт>рвгБли — по една или друга
ПРЕГОВОРИГ& ЗА МИР1> НА кали да знантБ, какво предстапричкна — точно по линиата на македонсвсото двшкение. Но
онин СБ длето издг>лбанк
НОВО ПРЕКТ>СНАТИ ВТ>
On. Никола Автововп»
всички сж. пострадали като антикомунисти вт> миналото, нлв
две фигури на д-^сното крило
като убеденк националисти. Bbpxy TEXT» комунистическата
на иконостаса. Доиушаме, че
(Прод1>лжение on» миналиа броб)
Напоследгк-Б преговорит^ имг> е казана истината: това
властБ е посегнала предимно като в-bpxy македонсвш деиди.
ВТ>НШНИГБ
за примирие т> Корен наново
разглеждането
отношешшта
cb
Интересен-в
своа министрт> на
Всички твзи жертви, малка часљ отт> които me споменет»
caMHTfe маистори, които сж.
бидоха пректзснати. Причината изработили тон прочут-Б ико- кабинетБ на регентството. Не- ст>седнит% дгржави, се говор%- работи, които запитангБ част- вт> нашин вестникт>, сж принесеби предт> олтарн на македовсказа това б-fe, когато комунисти- ностасБ вт> 1824 г. Сигурни сме, ГОВИНТБ сБстав1> се опред%ли ше за траино и неизм%нно прн- но, не нам-ври друго оправда- та свобода и бт>лгарската им!> народносп». Т^ се нвѕватт> като
поискаха да б^датБ изтег- обаче, че ПОДПИСБТТ> ПОД-Б ТИН ОТБ две свображенин като ос- Јггелство СБ Турдин, на чието ние освевгБ, че «вт> вс%ки слу- неоспори»п> активт> на нашиа народт> вт> отпора му cpemy тивсички чуждестранни вои- два образа не имт> билг преве- тавим1> настрана личнитв см*вт СБдеиствие
разчита- чаи Турцин не me допусне Бт>л- ранинта, конто души натата родина и 1гвла източна Европа.
ски OTI> Корен. Представители- ден-Б точно. Вт> него освен-Б и- ки на Филова и Божилова, а и- ла за «запазването на мира и гарин да
погБлната отт>
7
rfe на О. Н. решително отказа- мена и м^сторождение
КРТ>СТО ЛАЗАРОВБ КУМАНОВСКИ
на маи- менно: П1>рво, да се разс%е ох- реда на Балканитв». Тази дек- Ќ>гославин», тв"Брдение иначе
ха да приематБ това условие. сторитБ, е показана и т&хната лаждението, което СБ carbpTb- ларавдш 6"feme и безсмислена и абсолкхтно в%рно, Tbft като туHOCTb.
дадоха на комуниститв Н*Б- народностБ, СБ добре изр"&за- та на царн б"В настж.пило вт> от- вредна. Безсмислена, зацдото рцитв сж. еднакво противг» инКт>мт> четиридесетБ н седемБ
колко дни срок-b да си помшг- ни кирилски букви. Ето точно- ношенилта СБ Германин и вто- се отнаснше за страна, колто, тегрална КЗгославии, както и
сраженин б% изнест>ш> Јф-Бсто»
ЛНТБ, за да оттеглнтв предло- то му сБД1>ржание: «Перви маи ро, да се постегнатБ за вс%ки бидеики еаша прилтелка, не противт> Велика Б-Блгарии.
против!> турци и ст>рби; положението си.
Един-b
п"врвитБ
сторт> Петре Филиповнчт> o n случаи отношенилта ст, Турции само че презт> ц-&лата воина не
вината отт> твхт> сж траѕли
*
•
Гаре. Макарин <уп> Галичникк ј колто тогава б%ше еднакво у- се примири СБ мисБЛБта за Ве : си, които имаше новото правинадт> десеп> часа вс%ко едтвх).
КРАЛБ АБДУЛАХТ> УБИТБ Бугари дебрани отт> Мала Pfe- хажвана и ОТБ Раиха и ОТБ
лика Б"Блгарии, но даже започ- телство да разреши, б%ше TOЕдва ли и следт> петдесетБ гоНа 20 к)лии, когато е отишел ка 1824 г^» Но може и предва- глин. HaiwfepH ce7 че наи-подхо- на и таини" разговори ст> Ро- SH за предаването на двамата
дики me бжде забравено осоотт> принудително
министрт> на вт>ншни- мт>нин за вт>зстановнването на авиатори
да се моли вт> джаминта на ста- рителко да
затрили това
бено сражението му презт,
рата частБ ОТ-Б Иерусалимт>, свлдетелство на бт>лгарската т* работи за тал двоина зада- К)гославин и Гт>рцин, ако некацналин руски самолегс> BI>
п-Брвин срт>бски режиѕп» вт> м%на Трансиордании — историн BI> Македонин, както ча цде фвде П!>ЛНОМО£ЦНИДГБ нап!>лно, поне приблизително Добруджа. Ти» авиатори б"вха
стностБта «Орловецт^, КумаАбдулахг. Хк>сеин1> — б-fe при- И ХИЛНДИ ДруГИ ОГБ ТОИ рОД-Б, министр^ OTb Анкара — Сава вт> старитв ИМ-Б граници и за както е редно, арестувани за
новско. Разкрита вт> една цеКировт*—които отБ една стра- евентуалното вт>зстановиване интернирване отт> името на сечакант> на вратата и убитБ на сБгласно наредбата на скотера, неговата чета се брани
м^сто. Стражата на кралн е у- ПСКИТБ комунисти да унишо- на б ^ добре гледан-b OTb тур- на балканскин CbK)3i> no вт>з- лото, кждето б% станало прикшашки ц%ли три дни; множат1
била атентатор-bTb които с е !
> всичко б"Блгарско вт> у- скитв управќици, a OTb друта МОЖНОСТБ СБ бт>лгарско учас- нудителното кацване, за което
зинството четници загиватт>;
см^та, че е билт> привтѕрже- [чиливда и черкви вт> Македо- страна ce 6"feme твт>рде много тие; вредна, затото рискува- тои б% своевременно донескл!»
по чудо и този ПЖТБ се б%
НИЈ1 т
з и
вт>
cbOTBerHOTO
окол.
упрасближилт>
(ГБ
германскии
посше
да
се
схване
като
провоканикг. на Хаж-б АМИН-Б елт> Хн)-|
; а
наредба се изнесе BI>
спасил!> вобводата ст> двама
вление;
но
докато
преписката
ЛЗНИКТЈ
фонт>
Папент»
и
очевидцин
ОТБ
Руеин,
чиито
армии
сеинг. КралБ Абдулахт> игана- вестника.
другари. Заслужено презт> та*
стигне
до
^жтрешното
минисваше за ГОЛ^М-Б приителБ на
но
се
ползуваше
отт>
неговото
вече
решително
настж.пваха
зи воќна десетќи хилнди селаст>мнение„ че не сж
Англин. Англииското правител били в%рно осведомени и за довгврие и неговото благово-[к!>мт> Балканитв, макарт> да терство, германцитв изпратини чевствуваха Kp-bcro точно
ха
една
рота
воиници
и
задиство 6% му помогнало да СБЗ- народностБта на борцитв, ко- ление. Преценката б%ше може | б"вха о т е доста далече OTb повт> тази агБстносгБ. Неговата
гатт>
руснацитв.
Става
скандаде една 15,000 арабска ар- ито С/К. гнили вт> Куршумли- би В"врна за Анкара; по отно-! луострова.
револгоционна дебвххтБ промин, конто се проиви доста хат> за македонскат^ свобода шение на Берлин-b, обаче, вт> И деиствително, ст>ветски- далт>, ст>ветската легацин продтѕлжи И подир-b пт>рвата св&лрезт) време на воината cpemy вт> миналото, а ги има и сега. неи имаше едно странно недо- HTb птЈЛномотент> министр-b, тестира и настоива неишггв
товна воАна; нови
сраженна
Крвдто Кумановски
Израел-Б. Ho cpemy Абдухахт> Делегацинта би чула, при обек разумение, което се ст>стоеше Лавришчевт> сега посланик1> вт> хора да бждатт> вт>рнати
води тои противт> срт>бскит%
Една истинска жива леген- потери и воиски. B"feme
кждето сж били незаконно
б"Б арабската фамилин на Фу- тивно осведомление, че Кур-BI> илшзилта да се над^вашт» Анкара, не" заст>сн-в да се иви
адт>, конто управлнва ЕгипетБ. шулихакв е гтаметникт, на без- да подобришг положението си предт> министр^председателн взети. Вт>прост>тт> се внасн вт> дада 6%, и me си остане, името
Окржжнин комит. на
*
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брои македонски бт»лгари. бор- предт> фшрера чрез!> чов^ка, и да го пита какво турско ci>- министерскии ст>ветт>. Презг на Kp-bcro Лазаров-b, кумановреволн>ционет>
ПРЕГОВОРИТ^ ВТ> ИРАНТ> ци за свободата на Македонин. когото последниитт> не само деиствие се имаше пред-b видг време на разискваниѕгга минис- скии воивода; легенда, каквато Вгзпиталт» б-в четвици, които
ШЕ СЕ ПОДНОВЛГВ ПАК1> Там-b бродат стотици с&нки на не считаше за свои принтелБ, за какт>втБ мир-b и какт>вт> тт>рт>-председателт>-п> се обрт>- не ce cpema често цдже В*Б ср"В- му свперничеха по храбросп>;
изтезавани и избити за бглгар- но го считаше за свои врап> и редт>? Поставент> на тксно, До- ша К1>М1> министра на В-БНШНИ- дата на македонското револгаСлед"Б като представителт>ТБ ско име и честБ. Т-b всички б-fc- опасен-Б противник-b. Вт> деЅст- бри Божиловт>, за да изл^зе ТБ работи и му казва да отпра- ционно движение. Бобнитв по- единт> измежду твхт> б% и Цв£танг Спасовт», оставшп> СЖ1ДО
на Президент-b Трумант>-'-Хнри- ха ОТБ Македонил.
вителностБ, навсвкжде освент>
затруднение, приб%гна до ви една нота до германската двизи, борческата делтелносп> гол^мо име вт> Кумановско и
мант> пристигна вг Ирант>, тои
Но като сж се интересували вт> Софии се знаеше, че Хит- една от-b СВОИТБ ТТ>А чести лт>- легацил, ст> конто да поиска на Кр-bCTo Кумановски може да Кратовско, загинал-h следт» оже
можа да нареди т о т о иранстолкова за народностнитв мал- лер-b не можеше да тт>рпи жи, които за него б*вха изразг вт>зврт>тането на летцитв за се сравниватБ само ст> тази на сточена
петнадесетБ-часова
кото правителство да поднови
цинства, дали сж попитали, ка- фонт> Папена и го . д!>ржеше на висша политика. За никакво да не се постави правителство- единт> Апостолт> Енидже-^ар- борба С-Б ст>рбит%, които
прект>снатит% преговори за
кво е положението на «мно- посланик-b В-Б чужбина само за ст>трудничество не се касае, ка- то в!» по-нататБшно затрудне- дарски, на единт» Христо Чер- ваше да са послужатг и <п»
масленитв извори ст> англичазинството» тамт>. Англиискитв да не бжде вт> Германии и да за тои на представители на Ci>- ние. Такг>вт> е, впрочемт^ и у- ноп-fefeB-b, Василт> Чекаларовтх пове противт> четата ку.
HHT'fe. Поср^дничеството на
парламентаристи сигурно сж му мжти водата. Затова, наз- ветскии С*БН)ЗТ> и вие не тр-вб- становенил редтх Неочаквано, Ci. тази разлика, че Крт>сто мориманг, се оказа благоприѕггао.
Kpi>cro б-fe отт> с.
слушали учтиво глупоститв'на начението иа Сава Кировг, ко- ва да взиЈмате това много сери- министрт>тт» се показва раздраз жа да работи за^ Македонии !
Правителството на Ирант>, оба
скждоумнитв скопски комуни- ето' до н^кжде обнадежди тур- озно; то е собствено една глу- нент> и занвива, че тоб никаква презт> много по-дт>лт>п> пери- > Кумановска околин. Ст«лнл1> е
че, занви, че н-вма да се откасти и за «македонска нации» и ЦИТБ — не обаче вт> желании пава приказка на този Кировг>, нота irfeMa да отправи. Всички одт>. Ако неговитк спомени (Kfe- |В-Б редовегв на ВМРО оп*,е
же o r b национализациѕгга на
за «македонски езикг». Завдб- OTb С о ф и И СМИСТ>Л1> — CbBCeBTb коато и азт> самг. не разбирамг. оставатг очудении до питатт» ха отпечатени, сцгурно биха се јкгАГБ 1900 година. Като теро*
масленитв извори. To e сггласто ТБ много добре знантБ отт> не стопли германцитБ. Това не какво иска да каже. И тоЅ сто- за1цо отказва. — Та германци- чели като ваб-увл%кателен?> јрнстБ е премахналт> водана на
но да изпрахца маслото си, но
:срт>бската пропаганда B t гр.
(Следва на страница 4-та)
всички таини рапорти на анг- попр*Бчи да се турне вт> минис- вари всичко вт>рху главата на
ромавгв; и множество бвдгари јКуманово — сБбитке, което на
при ito-благопринтни за Ирант>
лииски дипломатически пред- терската декларацил, прочетеусловии.
не биха иов*рвали, че вљ ткх- времето си стана нзвестна
ставители ОТБ по-далечното и на по радиото о т г новил мината ср"вда е жив^Д1> подобент> ц^ла Македовзш. Това б%
по-близко минало вт> столици- нистрт>-председателБ Божилов,ј
ПОМНЕТЕ. МПО Е НАРОД
героќ—колкото недостижимт> 1905 г п когато Kpi>cxo
на балканскит^ дт>ржави, че единт> пасажт>, които озадачи
НА РОДОЈНОБИВА ОРГАНИno храбросгБ и преданостБ, то- четата на Коста Нунков^:
вт> Македонии ЖИВ^НТБ бздга- всички: вг. частБта посветена
ЗАЦИИ. ПОДКРЕПЛПТБ
лкова самозаличевгБ по
(Схедва ва страниц» втора)
ри. Това т к знаѕгБ и отв безб- на в^ншната лолитика, ври

Вгрховизгнљ и Независииа Македонин

ГОТВЕТЕ СЕ ДА ОТПРАЗДНУВАТЕ ПО НАИ-TbPЖЕСТВОЉ НАЧМЉ ВЕ1ШТА ДАТА ШНДЕН1.
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t ХРИСТО К. СУГАРЕВТ»
Macedonia For The Macedonians които
на другиитБ денБ зараWHUEAM GLADSTONE

НБта се помина отт> тежкитв
рани. Неговата сгпруга г-жа
Душанка Сугарева б^ше тоже
ранена при СЛЧШИНТБ акцидентг».
Погребението на покоининтт> Христо Сугарев-b се извт>рши на 9 голиА заранБТа вт> руската православна цгрква «Св,
Усп1>шент> пикник!> и отпразд- Ст>обтение за обвдата вече- Богородица» вг присжтсѓвуето
на почти ц%лата наша емигрануване ДуховденБ
ринка
ции orb града и околностБта
На 17 кшиќ нашата родолк>СтзОбтаваме за знание на и много негови близки и позбива емиграцин организирана всички МПО вт> 1цата Охаќо и нати отт> други градове. Оп%вт> МПО «Тод. Александровт>» близкит-в шати, че обвдата О- лото б"вше изв-Бршено ОТ"Б бтл
и Македоно-Бт>лгарската Пра- хаиска МПО вечеринка тази
отт> Дитгарскилтт>
вославна Цгрква «Св. Духт>» година me стане вт> нашиитг» роитт>,
от. Георги Николов1> и
отпразднуваха свон патронент> градт>. Комисиита по нарежда- рускиитт>
свевд. Кедровски.
праздникт> «Св. Духт>» и Денн нето на вечеринката е опред^- След-н оп-влото вт> черквата
на Македоннн ci> божествена лила датата 24 октомвриќ. Т говориха за живота и двлата
служба отслужена отт> Иеро- хце стане BI> гол*вмата словен- на ПОКОИНИНГБ от. Георги Нимонахт> от. Кирилт> Иончевт> ска зала. Зaмoл^вaмe настон- коловт> и ст>к>знилп> организаОТБ гр. Толидо, Цт>рквата 6% телствата охце ОГБ сега да по- тор-Б г. Иванг. Василевт>, кобто
изп1>лнена ст> народт». От. Ки- МНЈГГБ тази дата и да не насро- представливаше Централнинтг>
рилт> дгржа много хубава ре- чватт> други вечеринки презт> Кс^итетБ на МПО. Между мнолигиозно-патриотична пропогото Б%НЦИ личеше и в-внеца
ведБ. Следт> об%дт> имахме мно
отт> МПО «Родина» на които
Сгодект>
го хубаво уредент» пикник-ц вт>
члент> осноНашинтт> младежт> Сардкрасивата М^БСТНОСТБ Саксонт>
Манолт> П. Маноловт>, вателБ и единт> ОГБ шедритв
паркт>.
Бк)фета
б*в хубаво
нар
ф
у
които ел.ужи вт> американската дарители.
редент» ст> разнообразни сендХристо Сугаревт> б-fe
вичи, баници и разхладителни авнацин, се сгоди за г-ца Тт>р- вт> Битолн на 11 ноем. 1881 год.
занг» Херолт> отт> Хеметг» Кал.
напитки.
Тои е синѓ. на нашигв сБнарод- и произхожда отт, видно родоПкника б% поздравеш. от-b г. ници г. Пачдо и г-жа Оранин лгобиво семеЅство. Tofi e братт,
легендарнилл» битолски
Ивант» Джишевт,, ДимипгБрг. Манолови ОГБ с. Бирилци, Каќ- на
воивода
Георги Сугаревт> и на
Тодоров-ѕ г-жа Стефа Алексова ллрско които по случаѕ* подан от. Кирил-b Иончевт> кобто
2 дол. на фондт> Маке- покобнинтБ професор-Б Вангел
Сугаревт,, които се помина пре
ст> свонта речБ обт>рна внима- донска Трибуна;
нието на всички. Тои похвали
О Т Б сгрдце честитнваме ра- ди 1гвколко години вг> шата Теродолмбието на МПО за дос- достБта на младит% и родите- ксаск Тои доиде вг> Америка
тоиното рлчководене на Маке- ли-rfe и благодаримт> за даре- за пр!>вт>
презт> 1905 год.
донската освободителна бор- нието.
но когато се започна пт>рвата
ба. ДЛ*МИГБ му б%ха изпратеПостжлил!» вт> флотата
тени ст> дт>лги рж.коплесканин.
KPT>CTO КУМАНОВСКИ
Младежт>тт> Спиро М. МклоНа пикника се тегли на шас- шевг се записа доброволецт> (Продт>лжение ОТБ стран 1-ва)
тлив-b номерг. една много хуба- в-b американската флота и сева покривка за маса изработе- га се намира на обучение вт> ди това и ПО-КТЈСНО е четникуна и подарена ОГБ r-жа Весела Греитв Леикс-b, Ил. Пожелава- валт> при други воиводи. ПреМихов ОГБ Толидо. Прихода ме му лека служба и добро зд- ди «Хуриета» е вече воивода
отт> пикника вт>злиза на окодо раве.
вт> Кумановско и като Taio>Bi>
300 долара— за довт>ршване на
бива дочакат> ОТГБ турскитв
Лнчнн
цгрквата ни.
власти
и народа, когато четит^
Г-нг. Кице Толевт> замина за
Цт>рквата ни благодари на- една седмица на гости при свои се легализираха. При отпочнарочно на от. Кнрнла както и на братовчед-b Бени Миновг.
лата наново борба cpeiuy Typвсички дарители за пикника, a Кентон^. Пожелаваме му ху- цин тои е пакт> нелеѓалент>, до
именно:
балканската вобна, при конто
баво прекарване.
Борист> Коневт> 1 д., и бт>нГ-нт, Иованг Томовт» госту- четата му прина^и доста услуП
^
б
ДимигБрг Тодоровг 1 д. ва irfeKOwiKO дена при ѓ. ТраЅ- ги. Презт>
прт>вт> срт>бс1л Лмбеница, Илин Цв^тановт> ко Мелановг вт> Ашабула, О. ки реживгц orb 1913 до 1915 г.
С. Ј^аслова и сестра и г-жа ЦаГ-нт> Ламбо Стобчевт> отт> е нелегалент», ст> чета вт> поро1 д. и 1кортт> ракин, Весела С. ИндианаполисБ гостува 1ГБКОЛ- бена Македонил. Нелегаленгв е
Маслова 1 д. к зелникт», Панда ко дена вт> града ни у cesrf. Пан- както казахме и подир!> 1918
М. Кнтанова 1 д. и зелнадо», до Манолови.
г. Борилт» се е вт> разни окоСтефа А. Алексова 1 д., Васка
лии на Македонин, не само вт>
Поминалг се BI> c Пустеш. Кумановско.
Гл. Димова 1 д., Стоннка С.
Сем. Алексо Иованови полуХристова 2 д., Македонка Ив.
Следт> 1941 г. се е прибрал!>
чиха
писмо
ОГБ
с.
Пустецт>,
Димова 1 д. и зелник!», Елена
вт> родната си околнн, СБ наН. Димова 1 д. Мери Т. Сгефа- Мала Преспа, Албанин, вт> кое- дежда старинит^ си да прекара
нова 1 д. Франца Божинова 1 д. то иад-b се ст>обтава, че на 25 между народа, комуто б% посПетра В. Ангелова 1 д. Павлина мартт> т. г. там-Б се е поминал!> ветилт, живота и всичкит-fe си
Ионче Вангеловгѕ 85 го- сили. Bi> храи на 1944 г. титоД. ]Младенова I д. Наде Ив.
Джишева 1 дол., и 1 зелвдна», дишент>. Тои е баша на наша- вата властв го задига и изчезВ^рка П. Иванова 1 кекса, Ас- та членка г-жа Василка А. Ио- ва безследно. Ст>мнение
пасула К. Кадиева 1 кекса, Дн- ванова. Изказваме искрени <ГБ- че вт> случан ср-Ббската пропамитт>р1> Джишевт, 1 д. н Ва- болезнованин КТ>М"Б опечале- ацда си отмжшава на Кргсто
сил!> Илиев!, 1 д. и 2 каси сода. нит-fe.
заради неговата знаменита бор
ШастливиатБ номер^ се падна
На отпуека
ба противг. неа, водена години
на г-ца Мариика С. Христова н
1Младежа Дончо Л. Тт>рпе- ПОД-Б ред-b.
тн подарн 5 долари. Благода- НОВ-Б, които служи вт> америЛичносљта на Крт>сто КумариагБ н.
канската армил лрекара една новски, неговото легецдарно
Така нашата емиграциа от- седмица на ваканцин при родн- имет me жив%итт> дт>лго
вит-fe преданил на народа. А испразднува своитв народао-ц-bp телит^ си.
торинта на нашето движение
ковни праздници, ст> надежда
Постдчпила вт> болница
че едиш> деш> свободно в^> роГ-жа Марин П. Мачкова по- ѕце му ОТД-БЛИ достоино arfecro,
дното ни огни!це ше забшггв стжпн на л^вчение вт» Кливе- за да четат-b покол%нинта и
камбаниг!» на Св. Климента Ох- ланд-Б Клшдакт» Хоспиталт». По укрепватв националната си горидски.
желаваме ii скорошно оздравн- рдостБ чрез!> ПОДВИЗИТБ, в&рата и преданостБта на Крт»сто
ване.
{СВАГБ нацинта и свободата
б
БОРБАТА ЗА СВОБОДНА И
Ha
ваканцна
Този
б-Блгаршгв
б
*
извалнт»
НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНШ
р
Г-нт> и r-жа Никола Паргови с^кашт» огв гранЈггБ^ неговинт
ТР^БВА ДА ПРОЈТБЛЖИ С Б
ВСИЧКИ СИЛИ БОРЕТЕ СЕ! замннаха на вакацин Bt» Дит- духт», скромностБ и себеотриВЛГБЗТЕ ВГЈЕ> РЕДОВЕТБ НА роитц Мич. кждето вде госту- цанке б-fexa апостодски; не наМПО ВГБ ВАШИК ГРАДБ!
вап> у свои родннни. Пожела- праздно народната маса го оваме имт> прннгао прекарване. божаваше.

мшп, mm

ЛОРЕИНг,, ОХАИО

HA

I '

К>либ 26 1951 г.

балканска воЅна през-b 1912 г.
заминава за Б^>лгарил кждето
се записва за доброволец-b в&
арминта. П р ^ ^ 1 9 1 4 год. тоЗ
пакт> се Bp'bma^B'b Америка, кѕкдето вече се настанива на постоинно м^стб^ителство В*Б Гери, Инд. Когат© презт> 1930 г.
:е туриха основит4 на МПО
«Родина» тоЅ ^вше едиш> огв
ш>рвит% членеве, б*Бше и делеrarb на конгреса вт, И*БНГстаунт> презт> 1930 год. и презт>
всичкото време се отличаваше
ст> своето гол%мо родолк>бин и
не пропускаше нито една организационна инициатива.Ст> не*
говата трагична и неочаквана
гртБ македонското Д"вло вт»
Америка губи единт> твт>рдт>
борец-Б. Toft остава ст>пруга
вт> Гери. Ивд. и братт> МихаИЛ*Б в"Б СиракмзТ), Н. Иоркг..
Вт> паметБ на починалииттЈ ft
c*bnpyn> г-жа Душанка Хр. Сугарева подарлва 10 дол. за
фондо Македонска Трибуна,
вестника които покобнилтг четеше c-b гол^мл охота.
Изказваме нг.шит-в и^крени
СБ&олезновании К-БМТ> ст>пругата му и неговиигБ братт* БОГБ
да прости покоиаинтг Хоисто

ЦЕНТРАЛА ЗА ИЗПРА1ЦАНЕ1ШКАРСТВА В1) ВГОСЛАШ

Експрест> Л^карства
ПРИСТИГАГБ ЗА 10 ДЕНА
Ние изпрашаме експрест> чрезт> впБздушна поада отт> Америка и отт, нашит^ складове Bt» Европа всБкак?>в?> ВИД-Б л^карства противг туб^кулода,, нзва вт> стомаха, рематиз*Бмт>, захарната
и всички други болести.

STREPTOMYCIN

VITAMINS - PENICILLIN - AUREOMYCIN - TERRAMYCIN
CHLOROMYCETIN - INSULIN - P.A.S. - RUTIN - ACTH
SULFA - LIVER EXTRACTS - CORTISONE
LAROSTIDINE - ROBUDEN
Л-БКОвегБ се изпра!цатт> срешу рецепта ОТБ американски или гогославски лгвкари.
ИМАМЕ СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА ЗА ДОСТАВННЕТО НА ШВЕИЦАРСКИ, ГЕРМАНСКИ И
ФРАНЦУЗКИ Л-ВКАРСТВА, КОИТО НАИ-МН9ГО СЕ ПРЕДПИСВАГБ В*Б CTAPИ^ > rb КРАИ
ПогБрсете подробни сведениа и нзпратете вашит^ опжтванин ва над-познатата фнрма:

EXPRESS GIFT PARCEL SERVICE
55 West 42nd Street

New York 18, N. Y., U.S.A.
Telephone: BRyant 9-0252—9-0253

ДВА ПХТИ ДНЕВНО

'

изпрашаме no ввддушна поша ваb лоржчки до ТРИЕСТБ, кжде-

TO ce намира нашингБ гол^мт> складт> отт> пт>рвоклас
ни АМЕРИКАНСКИ И КАНАДСКИ СТОКИ
ИЗПРА1ЦАИТЕ ПОДАРТ>ЦИ НА ВАШИГБ МИЛИ БЛИЗКИ ВТ> CTAPИ^ КРАИ ЧРЕЗТ> ТАЗИ НАИ-ЗДРАВА И НАИ-СИГУРНА АГЕНЦИН. ПРИ НАСБ ВИЕЗДЕ ПОЛУЧИТЕ НАИ-ДОБРИГВ РАБОТИ НА НА^-НИЗКИ ЦЕНИ

ВТ> СрОТ> 0Т1> 1 8 ДНИ

Пакети-rfe се предават на получителн ffb Старил Краќ
BctKa пратка е осигурена q>eiuy частична или обша
загуба
Вт> посоченит* цени влиза и осигуровката до последната станцил на получители.
Hari-хубаво б£ло канадииско «ООО»

БРАШНО
КОЛЕТТ> 1

до последната
станции

$36.00

КОЛЕГБ 2 .. . . . $15.80

10 паундз захар&
10 паунда кафе
10 паунда б"вло брашно
10 пауцда болгурт>

30
20
10
10
10
10
10

$33.90

пауцда оризг
паунда захарБ
паунда кафе
паунда свинска масБ
паунда б*кло брашно
пазгвда болгурт»
паунда грахт>

КОЛЕГБ4

$15-75

10 паунда свинска масБ
10 па}Г1ада захарБ
5 паудда спагеги
5 пауцда кафе
5 лаунда болгурт,
5 паунда сапунт» за пране

КОЛЕГБ 5

ЧАГБ СЛЕДНИТ-Б ДАННИ:

100 паунда вт> здрави
CANADIAN SPRING WHEAT FLOUR 72
човали

20 паунда оризт>
20 паунда захарБ
10 паунда свинска масв
10 паунда кафе
15 паунда спагети
10 паунда сапунг> за пране
10 паунда боб*Б
5 паунда б-влоЈЅрашно

КОЛЕГБ 3

ЧЕ НАШЕТО БРАШНО Е ПТ>РВОКЛАСНО? СВЕДО-

$22.45

TION, 12 — 13

КОЛЕГБ6 . . . ..$14.90
10'паунда
10 паунда
10 паунда
10 паунда

ориз-Б
кафе
захарБ
спагети

КОЛЕТБ 7

$29.80

КОЛЕГБ 8
паунда
паунда
иаунда
паунда
паунда

$9-95

б%ло брашно
захарБ
кафе
болгур-Б
царевично брашно

КОЛЕГБ9

$10 50

ASH.

НАШИ "СПЕЦИАЛНИ" П АКЕТИ
здрави човади или д-Брвени сандт>ци

20 паунда оризт»
10 пауцда захарБ
10 лауцда кафе
10 паувда спагети
7 паунда свинска МЗСБ
5 паунда фарина
5 паувда болгурт,
1 паундт» шоколад1>
2 паунда какао
Четв. паундт> пиперт»
полов. паунд*Б чап
5
5
2
5
5

PROTEIN. MAXIMUM 52

EXTRAC-

2 паунда кафе
2 паунда захарБ
2 пауцда оризт»
1 паундг> свинска масв
1 паундт> масло
2 паунда фариаа
400 грама мармаладт»

$9.75

10 паунда кафе
10 паунда захарБ
КОЛЕГБ 11 . . . . $13.95
5 паунда оризњ
5 паунда кафе
5 паувда спагети
паунда свинска масБ
5 паунда захарБ
10 паунда свинска масв
паунда болгурт>
10 паунда сапунт> за пране
паунда фарина
10 паЈпнда б%ло брапгао
Ние нзпрашаме само известното САНТОСБ КАФЕ
Нне правиме пакети п» хранн no вапп» нзбоЈГБ. Изпрашаме и пакетн прнготвени on» васв. Пишете за сведеиии.

Л-RKAPCTBA;
Вснчкн д-Бкарства изпрашаме чрезт> вгБздушва повда и
гаракгнраме получаването иѕп» вт, 8 дева
СТРЕПТОМАИСИгГБ: 10 грама
20 грама
$15£5 — 40 грама . . . .
РУТИИГБ: 500 таблетки
ПЕНИСИЛИНТ>: вт> масдо, 3 мидиона единици
Р. А. Ѕ.: 250 таблетки . . . . $&95,— 500 таблетки . . . £15.25
и 1000 таблетки
$29i25
Пишете ни ведвага за ценигв на други Јгвкарсгва. На по-гоколичесгво правивп» отстдцша

Haft-добре опаковани. Всички цени сж пресм%тани до последната станцин на приемателн
50 пауцда доброкачествено Б*БЛО БРАШНО $6.45
, 50 пауида хубаво царевично брашно
$5.45
40 паунда червенг 6o6i>
$9.45
25 паунда червен> бобт>..
$5.50
100 паунда оризт>
$19.95
|40 паунда оризт>
$10W
100 паунда захарт>
$18Л5
40 паунда захарБ
$9.70
100 паунда спагети
$19.95
40 паунда спагети
$10.25
25 паунда спагети
$5-50
25 паунда фарина
$6.95
10 паунда сушена риба (лакерда)
$7.75
20 паунда сушена риба (лакерда)
$13.95
10паунда сапуш> за пране
..
,
$5.50
л
40 паунда сапунт> за пране
$214)0
|37 паунд асвинска масБ
•. ..
$12-50
30 паунда сурово кафе
$27.50
10 паунда зелено кафе
$10«45
100 паунда болгурт>
$1935
25 паунда болгурт» . . .
$640
Сушена сланина, цена за паунд-b
$1.00
40 паунда леида
$13.00
25 паунда леша
..
$7.75
Салами, цена за едшп> паунд-b
$1.75
[ Дт>рвено масло, 5 кила
-.
$9.45
ФранкфуртерсБ 5 паунда $4.25, 10 паунда.. $7*95
[ Масло В-Б коесерви, 5 паунда
...
.
$8.95
Консервирано месо, 10 паунда
$9.50
[Чоколадтѕ, 10 паунда
$12Л0
$1050
Какао, 10 паувда
$16.75
Xeirb, 11 пауцда . . . . . . . . .
ШИВАЧНИ МАШИНИ CHHTEFb
Нан-добрата иаправа, СБ педалва сила (2332 $174.45
вид!>, евтиво ДБрво, педална сила (239) $166.45
ВЕЛОСИПЕДИ: Haft-добро качесто, ст> всички нуждни прибори, за вашит^ близки вт> Старин краб
? . . . $55.00
БУДИЛНИЦИ: наќ-добра швеицарска направа
ЧАДАРИ: Женски,оп» наблонт», наб-твт>рда изработка за
експоргв, ст> 12 жш жшш
$5.75
За мжже, СБ 14 двоини жици, автоматическо отварине $5.95

ЗА УДОБСТВО НА НАШИГВ СБОТЕЧЕСТВЕНМЦИ ВТ> ЃИО-ИОРКТ» И ОКОЛНОСТБТА НАШЕТО ЗАВЕДЕШШ Е ОТВОРЕНО ДО 8 ЧАСА ВЕЧЕРБТА ВСВКИ ДЕНБ OCBEffb ВТ> НЕД^ЛЛ. ПРИЕМАМЕ И ТЕЛЕФОННИ ПОРЖЧКИ
ИЗПРАШАИТЕ ВАШИТБ ПИСМА И ЧЕКОВЕ Д О :

USA EXPRESS CO.

7201ШН Ave.

New York 19, N. Y., USA,

Telephone PLaza 7-6459

(Tirade mark)
Ако плашате вт> ваваднбска валута то КТЛГБ о б п ш а сума тр^бва да добавнт& овде 8 на сто з а уравишие
ВНИМАНИЕ: ОбргБтаме ваимание ва ваишт*. кѕнентн в пршггежи вт> чужднг!» странн» а ш ш а
b до sacb за каквѕто н да сж сведевва отвосно &вшорп> ш ишашрп> из кашшто ѕ

.1,
i^S».-»

да

