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Г р ц к и т * шовинисти разтревожени orb МПО
ТРЕВОГАТА, KOflTO НАДАВА BI> B. «АТЛАНЈИСБ» БИВШДО ГРБЦКИ ГУБЕРНАТОРБ НА
МАКЕДОГОГО, ХРИСТОФОР1> НАЛУАСБ ~ КАКВО СЕ КАЗВА BT> ИЗЛОЖЕНИЕТО

вестниш, «АтдантшгБ»Излизашинт-b В-Б Нвд-Иорк-b

пре-

рика, ум"Бло водената славлно
ка-пропаганда поднас» пред^
очит-fe на незапознатил СБ слав
ннскит-fe кнтриги англосаксонс-
ки СВ-БТ-Б фалшиви поннтин7

конто се вт>зприематт^ като ав~
тентични не само orb обикнове
нид гражданикп>, но и отт> офи-
циални лица, политически капа
цитети хора на науката и лр.
Частнит^ и обтествени библи
отеки вт> Ст>единенит& тати и
Какада csi 1ГБЛНИ ет> разни пам

последвдггБ neTb години сж по~
сетили Ггрцид, като членове на
разни комисии, военни и цивил
ни наблзодатели, консулски и
дипломатически представнтели
и rip., Cb гол"Бмо прискт>рбие
сме констатирали, че почти вси
чки иматт>: едно твг.рдо устано-
веноубеждение, базирано вгр-
ху цнркулирашитв ВБ странитв
им-b исторически, политически,
етнографски, статистически и
пр. изданин, че Македонин ВГБ
болшинството си била населе-
на ci> бодгари славѕши и че Гт>р
шга ого» Г912 година васангв еи
е служалг ст> груби асимилатор
ски ср1>детва за поп>рчване на
населението, което, обаче, ВГБЛ- ј Tfe изданиа се разпрашап» н до
рвки касилническата програма разни официални лица. сенато
на гр-вдката властБ, е запазило; риг народни представители. О.
и до днеет> националното си ј Н. и лр. Всички изданиз на Кар

мегиевата комисин сж бт*лгаро-
филски — краино пакостни за
грт>цката кауза.

«Отт> дт>лги години б^лгаро-

и представи {гввдата вт> духа на
елинскин завоевателент» импе-

- таѕп разполагаЅки cb дт>ржавното
т, нед-влното си издание на брон ОТБ 24 декемврии, 1950 годи- CbKpOBavXQ полага непрект>сна-
на, публикува извадки OTb едно изложение по македонскиа в-bir т о у с и л и н у 3 а да заблуди
pocb, приготвено отт> бившин миБИСп>рт> генерадг-губернатор
на Македонин под-b грт>цка властв — Христофор-b Налцасв, т>
което ck правнтв интересни признанин за неусп-fexa на гр-БЦка-
та шовинистична пропаганда относно Македонид. Изложение-
то издава тревогата конто сжгцествува у гр!>цкитБ шовинист^ч
ни ср^ди от-b деиносткга, КОЈГГО специадно развива МПО Wb Ст>-
единени г̂-Б шдти и Канада. За да бждатт> осведомени нашитв
читатели по-добре за свстоннието вт> което се намират1>
кит-в шовинистичнк духове, ние даваме в-b текстуален^
вод-b тјова изложение така както го намираме публикувано вг.

вестник-b «Атлантисг». Отт> него много поука може да
се почерпи за нашата блдеша осв^тлителна дeинocтb между
чуждото обшествено мнение, зашото то издава кое прави впе-
чатление на чуждото обтествено мнение и отт> кое наи-много
се стр±ѕуватт, грт>цкит-Б шовинисти. Изложението има следното
сгдгржание:

«При разговорит-в, които сме | «Ci> свдеиствието на видни
имали следт> прекраткването на | славннофили и разни славнно-
воината cb много американци, ј филски и бт>лгарофилски крж-
англичани, австралиицит шжно-! гове В-Б АНГЛИН Н бт>лгаро-маке
амеркканци и пр., които през-b I донскит-в органвгзации в-b Аме-

но самитв факти,
историческит^ факти ,говор-
HTb противното. A TbKMo на та
кивау неоспорими факти, cb ко-
ито си служи и МПО B'b свошга
осв%тлителна деиносп», сериоз-
нитв хора базираттѕ своит% зак
лк)ченин.

Колко см^шен^ става Нал-
цаст> когато cb една дума отри-
ча всички изданин на Карнегие
вата анкетна комисин. Та сери-
ОЗНИНТ-Б политически cB'BTb uxe
в^рва TbKMo на издашш като
твзи на Карнегиевата анкетна
комисин, които OR. cbcraeeHH

Апетита за Пиринсш краи
Този апетигБ ЕШКОГЗ ве ttpec

тава вт> Б^лградт», ITWCB и Ско-
пие. Поради него ОТБ Скопие
се говори по радкото вт> специ
але!ГБ «часг> за гшринска Маке
донкл». Естествено дин радио-
предаванин сж 1гмши Cb отри-
чанил на б'влгар1дивата вт> този
краиг както и вт> ufeia. Македо-

флети, сборници брошури ,из-
ложениа, темоари и up. издава
ни cm» слаЕ^анската пропагацда

вргвзка С1> Македониѕ и неи-
ниа етнически с^ставгБ.

СБзнание. Освен-b това вт, умо-
вет-fe на тин чужденци преобла-
дава убеждението. че всички
в-Бзстанничес. движенив, ВКЛЈО-
чително и неотдавнашната пар
тизанска борба, не сљ. били ор-
ганнзирани и дирижирани от-
B-bBfbT a сж били предприемани
и ржководени отт> самото м-fecr ј кждето тн има много приатели
но славннско население за pea- и симпатизатори. Вт> Ст»едине-

HHTfe. ицати и Канада сжвдеству-
вап> 34 организации. обедине-
ни вп> Ст>к)за на Македонскит^
политически организации о> се
даливде вт> Индианаполнст>, Ин
диана. Главната задача на тии

македонската пропаганда е ор-
ганизирала пропагандаторски
огниш;а втз странсгво, особена

англо-саксонскит^ страни,

лизиране на старил си
автономна Македонин.

«Всичко това се Д-БЛЖИ на хи
трата с.тавлнска или по-право
казано бглгаро-македонска
пропаганда, конто ОТ-Б 75 годи

от-b именити и безприсграстни
учени, отколкото на хрумванил
та написани ОТБ НалцасБ. Мо-
же би НалцасБ не знае ,че Кар
негиевата комисин свгБрши ра-
ботата си подг. пр^кото ржко-
водство на покоинин именитБ
американски професор-b Д
НиколасБ Мк»реи 5т>тлер-Б, без
пристрастностБта на които е

ОТБ вс^ко сБмнение. СВ-Б-
Т*БТБ гце в%рва на проф.. Бт>т-
лер-Б отколкото на НалцасБ и-
ли АтлахггисБ. Фактит^, които
Карнегиевата анкетна комисин
на самото гигвсто установи ?и
подкрепи cb неоспорими дан-
ни, никои не може да отрече.
Онова ОТ*Б което се нуждае
днес& не само РБРЕШН, но и ц%-

Балкански полуосгровгБ е
една нова Карнегиева анке

тна комисин, конто да може сво
бодно да иде по всички кжтове
на този полуостровт?, за да ус-
танови
на

истннското положение

Налцас-b мисли, че c-b пропа-
ганда me може да се изм^ни по
ложението. Пропагандата може
да заблуди, и то временно,
кои хораг но тн не може да про
ЗГБНИ сжтината на нгвшата. Ни
ма чрез-b пропаганда може да
се накарат-b македонскитв- 6-БЛ
гари които гниѕгг ,̂ по затвори-
т% и по лагеритв на пуститБ е-
геиски острови да пов^рватц
че не сж. заточени, че не сж зат
ворени? Нима чрезт> пропаган-
да могатБ да се изл-Бжат-b чуж
денцит-fc ,като виднтт> ранит-в
на изтезаванит-fe хора ,да в4р-

нк насам-в не жали кито ср-вдсг ј организации е д а иечелнп> врт> BaTh^ ч е fffeMa м ж ч е н и ѕ ? Н и м а
ва7 нито труд-b за фа.иикфици- i зки ст» официалнн и алиѕтелни ј ч р е з ^ пропаганда гладното на-
ране на ксторинта поср^дстве-1 лвца за ирокарване на своитќј с е л е н и е вт> Македонин може да

или непоср-БдстБено, като | асинрации вт»рху Македониѕ.
г&л-вмо а з о С^тевременно Tfe издават вест

н еписанин и разпростран

време на време екопски-
и б%лградскигБ вестѕици се

лгобимата си теBpT>maTb

каквито за жалосп., се оказаха
мнозина

Безт> д а има Богт> знае ка-
броб б"вжанци OTb Пирин

скин краи в г К)гославин (едва
ди има всичко стотина' души,
мнохо повече има изб^гали хо-
ра OTb К>гославин
рин) скопската «влада» е наме
рила за нуждно да нздава вест-
никт> «Пирински гласг». Мнози
на отт> бт>лгарскит% бежанци
вт> К>гославин усЈГБватт> д а ми
натт> границвЕТБ на последната
и се озоваватт> вт> чужбина. Ос-
eefFb cbBceivrb изодирани едшш

комуниствѓ или случаини
шпони на гогославската софиис
ка дегадин, никоЅ 1гвма намере
ние да остава за винаги вт> К>го
славин. Но сегизт> ТОГИСБ се
XBaiuaTb на «стипецдиангската
вждида» и ЕГБКОИ младн хора.
Бт>лгарската обтественоспг

т%хт> тр%бва да бжде
наи-внимателна. He че всички,
които сж попадали вљ ерт»бско
училигце ,ш.е изм^ннт^ на сво-

лавил днесг> дала сгипендии на НТБ б-^гарски народ^. Има дос
ЕГБКОИ студенти , изб^гали вт> та случаи, при които
последно време отт> Пиринсккѕ то училшце ош;е повече е отво-
краи wb КЗгославка, както — {рило ОЧИТБ на попадналитб.
впрочемтѕ, мнозина студенти и ! него бздгари. И Дамннг» Гру-
граждани б-вгатг» отт> разни ј евт> кгвкога се случи да б;кде за
краиша на Б^лгарил. По този кратко време на учение

ма за критикуване порадкитв
Петричкин окржп>. Нападат

сегашното и минадитв управле
нии главно за това, че не сж
провели В-Б окодиит% около
ГЌариЕГБ-пданина никаква сто-
пански програми ОТБ ПО-ГО-

машабт>; не с& кзв-Брши-
ли това^ което wb посдеднитв
петБ години Тнтова К)гославин
била извт>ршила вт> заетит^ от

македонски околии.

Особено се хвалнтБ ср^бски-
вестници СБ това, че К)гос-

пунктт>, тр^бва да
че К>гославин не е престанала
да т-врси млади бБлгари, които
биха били готови да приематБ

стипендии. Б^лградт>
продглжава вп> много отноше-
нин програмата за разлагане
на б'bлгapитfe, ш«го б%ше

А-

во време, а и жодир-b него до
1941 година не б^ше малтЈК »̂
брон на б^лгаригБ, дредимно
orb стара Бвдгарин ,които
срт>бски пари ,изобто за
ка на ср^ската дт>ржава, полу

градг,; и може би това учение
огце повече допринесе за вели-
чието му като б!>лгарикт>. Но
истината ег че ЕГБКОИ единици

б^дградското имт» уче-
ние бидоха подготвени за раз-
рушЕггелна работа средт>
гарскил карод-b. Направени бк-

а џ
повече;

стзо е, когато в^ б'вл:1гарскин
нацконален-Б и политически жи
ВОТБ се случва такива хора да
игранп> {гвкаква ролн.

Днешнитв Титов;и саморекла
ми, wh врттзка сп> шедата бежан
ци оп> Пиринскил краи или
други бтБлгарски окржзи прео

Воината вт> Корен
KowyHHcnrrfe се лвили вт> тила на еоќскит^ на О, Н Гол^ма

вт>здушна бнтка надт> Кореа — ЕДо става вт> О. Н.

През-Б цо€ледниггв дни воЅс-
КИГБ на (X Н. Kb Kope», контоp

фронта при Инчоќт^ и
Вонжу нзпратиха пробни дат-
рулни части, за да узнаѕггБ си-
лата и разподожевоаето аа про
тивника. Н^кои ОТБ Т%ЗИ части
стигнаха IS мили кжно отв Се

но слеугБ като не направи-
ха контактБ СБ непринтели вт>р
наха се обратно. Презт» това
време комуниспгг% изправдаха
силни части по източнѕш фланг
на фронта, целвта на които
б1> да проншшат^ дт>лбоко
B*b ткла ва ВОЅСКИГБ на О. Н.
Макарт> нвкон отт> т%зи части
да б%ха открити и уншцожени,
все паш> елементи ОТБ ЈГБКОЛКО
комунистически дивизии усггв-
ха да стигнатБ 60 милн вт> тида
на ВОЌСКИТБ. на О. Н. прн вгзел
ЛНИ5ГГБ ПуШСГБ АНДОНГБ, ОТСТО
агцт> само 35 мили ОТБ главна-
та база на СТ>Н>ЗНИТБ СИЛИ — Та
егу.

ПоследнитБ сведенил ОТБ
фронта гласѕгп> ,че близо 40,
000 комунистически вошшци
понастолхдем^ се намиратвр
тила на воискит^ на О. Н. Аме-
риканската авиацин непрекгБс-
нато бомбардира противника.
Едно гол%мо В1>здушно сраже-
ние стана на 23 лнуарии над!>
граничната р%ка Нлу^ когато
между IS и 28 руска направа
джетБ аероплани t вл-взоха в-b
сражение СБ 24 амерккански

Б. Сражението, ко
era се а>«%та ̂ че е едцо ОТБ наи-

ГОЛ%МВГГБ досега над-Б Кореа, е
транло ПОЛОВЅВЕГБ часБ. Вт> ре-
зултатБ четири противни аеро
плани сж. били свалени, два дру
ги повредени и друга нќколко
пронизани СБ 50 калиброви кур
шуѕш. Никакв^ жертви ке сж
бтш. дадени отт> американсха

Междувременно вт> самит%
Обединени Народи се води дц
пломатичеека воЅна з^ Kop^L
Америкашгката дедегашш се н-
ви ст> една резолкжин ^онто ис
ка o6aBflBaHeTo на
комунисти за агресори.
това време китаќскит% комуни
сти OTb Пекингт» преддожнжа,
че rfe сж С1>гласни да спратБ
BpeMeifflo стрелбата при следни
г% усдовин: 1. Комунистически
Китаќ да бжде приетт? чле«1> вт>
О. Н. 2. Китаќскитв комунисти
me изтеглитт» во&скитв си само
след-b като ген. Макартурт»
n̂ -bBi> изтегли своитв, 3. Изтег
днне на американскитв сшш
OTb островт> Формоза. Н%кои
членки на О. Н. ,като арабско-
азиатската фупа, водена оп>
Индин» сж наклонни да се про-
такатт> о т е разискваниѕта, за
да се разгледатт> новигв пред-
ложени» orb страна на комукис
тически Китаи. Но американо
ката делегадин е т в ^ д о реше-
на да предложи свонта резолн>-

за обнваване Пекикгв за
агресортх Новитв условиа ка
Пекингт» се
телно orb Америка.

„Културни11 манифестации

л;едватт> целиу които и

чуваха наука в̂ > Б"Блградт>. По
едно време брон-rb на Т Б З И cry

денти, както сме чувади, е стиг
налт> надт> 200 души. Мнозина
OTb-тБзи хора получиха
град^Ј своето т>,рво политичес
ко кр^шение. О Т Б ТБХТ> се изв!>
диха и отровени отт> «гогосдав-
ска» идеолог^н обшественици.
което значи хора вече ао-отда- на дт>ржава OTb Адриатическо

в-b близкото минало преследва
ше Б^лградт>. Разликата е само

по-засиленид cera
на К)гославин да зафабк 11и-
ринска Македонин д евеЕггуал-
но да вм^кне и Б"влгарин вт> ед

л*Бчени oTb сволта б^лгартина.
1До се отнасн до тази отрова,
тн и днесг» е сжшдта вт> Б-вл- ј
градв, особено за наивницитв,

до Черно море н̂а коѕто столи
ца да бжде к да командува пак

HA ШЊ

но

оилие ѕсевт>зможни
цин между сѕ сѕ Ѕ1ватт> разни исгора-»ески н пр.
исгорин, политика. етнсграф^ш! кзданиа ст» сжвдата целБ.

^ ји пр. ср^ди, конто. пора^ш ј «За реагиране срешу това о-
1

р р , р ^ ш ШЅ ј «За реагиране срешу това о
сата каѓ" нужднит-fe осгроеерже-1 паско пропагавдистичееко дви-
нил ©п> наша страна, ги
приематт» като автентични ист©
рически факти и ги разпростра
ннватт» като такива всргвдт> сво

народн^
«Наи-печалното вт> случаѕ е

женке т за
до сега не е сторено почти ни-
1до сериозно ovb страна на rp'b
цката дтЈржава. Разбкра ee r OTb
време аа време се кзнаснтт> jrfe-
кои аггооверженгш, но ВГБ пове-

тозау че таѕ фалшификацнл на | чето случаи Т Б се правѕт-b по
нсторическит^. и етнографичее | частна инициатива.
кн данни се среша не само BI>
СБчиненнѕта на частни учеви,
но тн се прокарва и вп> офици-
ални докумеити, ралортн д о
В1>нш11и мииистерства, парламе
нтарни комнсии консулски цок
лади и проче.

осв^тление на членозегб
балканскит-fe комисии при

О. Н.7 особено на англииски-rfe
и змериканекитБ, по македонс-
кии вгБпрост> изобкдо и славѕшс
кото маселение на

устроихме една
принтелска беседа, което про-
Д1>.1жн два часа и презт> време
на кош"о изложихме каЗ-об-
стоино нашит-fe. взгладове ио

«Проче, дтлѕго. се еалага ка
правителството да об!>рне сери
озно внкмание гѕ да свздаде ед
на сиециална служба с& главна
задача да бди за ц-олосг&та на

нн и завдитѕтѕ на

пов^рва, че е сито? Пропаганда
безт> факти е мгртва. А фактн-

грворѕггБ TbKMO обратното
ц*Бла гр^дка Македонил. Ни

ма чуждешшт% сж. сл%пи, за да
не ги вкждат^?

Ако всичко б%ше по мед!> и
масло Brb Македонин, н%маше
да се наложи шото кралБ и пра
вителство да ирем^стнт^ седа-
лигдето си за един-Б месец-b

; ^гвмаше и саѕшаге»
ЦЕСИ кралБ да прави публично
достоание недоволството си
OTb ст>стоннието lia Ег̂ одата т>
Македошш.

Нвко еу че Налцает> е смутенљ
конто МПОдеиносткга,

проавава в ^ т о з
Тревожи го работата, конто от

МПОвт>р
истината. И

години
да зашдаткМакедониѕ ОТБ алчнитк ѕеѕеги- ј Шиг д ц

тн на нашитв ВГБКОВНИ зрагове.|НалцасЕ> кска гр^цката д^ржа-
Затото^ ако не дак Боже, к з г у ] в а д а стори ЕГБЕЦО, за да се иро
биме Македонии, рискуваме д
изгубиме

Горното изложение, драги
чнтателм)г/говори сазш за себе
си. Грт>цкит& шовинисти откри
то признаѕвата какво мислѕгге>
много чужденди отеосно поло-
жението ВГБ гр!>дка
както и относно иронвитв. на

•а | тѕтопоставк на дeинocтbтa ка
MFIO. Но каквото ft да стори

дтЈржава, каквито и

тин вт>проси. Тр-вбва да пркзка | гр1>дкит-^ правителства там-Б от
,че останахме очуденн О Т Б 1912 година иасави>.*Но Христо

форт> НацласБ. горчиво се мами
като мислн, че всичко това се
д-влжн на обстоѕтелството „че

ШзЈгаото незеание на ѕашит%
слушатели дорн и иа наи-еле-
ментаршп-fe исторнчески СБ6И-
тил на Балканитв и опге>* конфу
зингга, коѕго НЗСТЈЅШИ вт> ТБХНИ

умове след-b изслушване еа
Baurarfc доводи и нашего стано
Вшце.,

гр!>цката д!>ржава не е направи
ла нишо сериозео, за да реаги
ра сревду «това опасно пропа-
гавднстично движен&е.» Тт>кмо
валротив^>,

весгаидѕ да субсидира и какви
то КШЈГЅЅ и изложеиа да нагара-
ви, ТБ. павст» мѕе бждатв частич-
1Ш. МПО ке говорк и не деисгву
ва отп> името еа частки" лвда.

. И какво <ѕчудо> мис
лите ни поднаса тан преса? —
Казва нит че О Г Б Софка било
наредено т о т о за делегати да
бждатт> изби^рани само такива
младежи, които бкли вгврни на
Бт)Лгарската Комунисткческа
Партиѕ и кзобшо KbMb неќна-
та гголитика. Ср^бската преса

в̂ »
из^ори, вљ. конгреси и пр--
рода самт> тр%бва да решава за
своѕта сждба »

Подобѕо нахалство,
ЗОСТБ. и безсрамие, каЕшото по-
казва б^&лградеката преса, едва

се срегца нз^ останаљнѕ
, освевгБ ср^д!» наќ-фана-

ТКЧЕШТБ. комунисти, зз каквито
искатБ да мнкатгБ тт>кздо Тито

Цариградт>, ннуарии, 1951 г.! биха проавили симпапгки
Сргбската преса изнесе по

как̂ >вг> начивп» в̂ > днеиша Б1>лг-
гарин били избкрани делегати-
ТБ за конгреса на «Народната ито

титова
да поѕснимт» пт>рво, че ос

обикновенитб. шдиони, ко
ГБ всвка зема се изброѕ-
Н2 ПрТ>СТИ,. НККОЌ Д р у Т ^ Wb

итатЈШ за
ЛИ JTbKb 33L

поаснаваме,
ЈОгославиа, всамо
Титова Сетнег

че ВГБ Б-Блгариѕ нма много СВЕМ-
патии за заиадЕшт& сили, доко
лкото и. бтлЛгаритБу н доста дру
ги народи, Brfepsarb ВГБ свобЧ>до
дЈобнето на западниѕ СВ^ГГБ^

Но срт^бската преса ке ни каз
ва какви м%рвш вњ !Огославиа

И тази година имаше «кудту
рнк» даш^ании BI> титовата ма-

красна книга. Има. и. изданка
ка Македонскин Ешученг» ВЕЅКТИ-
TyTb Bi> Софиѕ ,чннто библио-
тека до rcwrfcwa степеѕ б% загра
бена и пренесена

не изнесете

кедонска бановина. Б-fe отреде-
иа «седмкца иа македонската Eia
ционална култура». Но като по
разгледате докладитБ
пресата, установавате, че се ка
сае чнсто п просто до бт>лгарс-
ката култура BI> Македонин.
Гин
кове народт>тт> ги позкава и то ј тници? Изеесете макар-b сноме-
все като бт*лгарски- He
даже македонски бЧлгари
ги доказвали предт> чужденци;

Скопбе.
ТБЗИ КННПЕ,

хшсани OTb проф. МидетичлЕ> no
ТОЧНИТБ> лични разкази на Сан
дански, Груев^», Алекео Дем&р^

носниг танци сљ в%- ј Хисарски и други вобводи н че

вт>рху и чужденцит%
дисали кнкгги. Нека само име-
то на видниа чешк& учеѕ1> Куба
да споменем>- He BI> друго вре
ме >а точно презт> режнма на
cp'b6cKHS кралв
тои посети Македонин, вт>
НИТБ. наќ-западни окодии;
се задт>ржа Cb седмиди^ в̂ > не-
посредствен1>. контактБ cb ca-

на Стефан^ Аврамовт^
гашното комунисшческо

И какво чу, какво внде и как
во научн Куба отт> този на-

? Научи ,че тои е народт>
и

сж. бг>лгарски. И напи-
са прекрасната книга с& народ-
ни П-БСНИ отт> МакедоЕша» но ги
нарече само бт>лгарскк.

паметкикт>

ли

7 Моше Пинде и Ранко
Кога тБзи господа csi no

се B3HMarb cpemy всички хора,
които проавѕшатЕ> било б!>лгар
ско чуветЕѕо, било еамо симиа-
тик

именно
се касае не

вл%рки
заЕцото
до сившатии KbWb болшевиш-
киа режим-в ВГБ Бт>лгариа, а ду-
мата е напр. за чувствата иа | н а Македоаин; so ш> нев

на братз Мнладнвови. А кон сж.
ако не окин двама велики

загкнаха &b ца
риградскит^ зан&а.иш поради
грг-ДЕШ кнгригк, СЖХЦНТБ два-
ма, които сж вг5> реднцата на

Нагаравена бнла малка излож
ба иа културЕшатт» «преобра-
жаи» ({ГБШО като вгБзраждане)

б-ВЈигарското население &b Ma-
нод.1> б^лградеко иго.

зволили
да избира делегати за нартии
ни конгреск, и за каквото ^ да
е друго, ако ТБЗИ делегатЕг не

вт> !Огославиа [ На всакво основание за тиѕ
и-

Та е една народна организадиајтика? Кога

наот>лко нреданни на партин
та, на Тито ш иа т%хната иоли-

К)госла-
тсоато членуватБ жжжѕ^ же-

ни и младежи безт> разлика еа
обвдествеео ноложение. МПО
говорн ОТБ изието на организк-

свободни и де-
мократички Амеркка и Кавада.
Ето ТБКМО това
постишатБ

ее могатБ да
шовинис-

ти. Зашото каквото и да прав-
(Сдедва на странг^а втора)

виа е МОГБЈГВ да бжде кзбран-b
невде, ако ке е обшскбвет» а-
геагБ^ KBfEO њш тѕшот на еама-
та полшдан?

Б-Блгарин сега, ПЗЕГБ СПО-

сробеката Есреса, бзли
за ваЅ-оааснн н

наи-ашого контролиравн
б^влгарската БОЈШЦШС ОВ%ЗН ОЖ&

Bb К>гославаа се упражнн
ва терорт>? Едва ли негде мо~
же да се нам%рк такова деб^ло
очие ,каквото
градската
чеека преса.

ироавава

К-ВГБ

ко което е бало изложено е
гарско. И снишшт^ ст> конто е

украеена таа изложба, сж
снимки на видак

Дамат> Fpyeerby
: ки и пр. Завто не е било посо-
чеко такгБ ноке едно
шш едивт»
гн д^атегш,

дие вт> Софин ^които на мдади
години е бродил^ из!> Велеш-
ко и Кичевско^ та меродавно
ни разказва какгв^ народг> е
жив%елт> а се е 64>рнлт> изт> тин
змгвсга.

Колкото до СКИЦНТБ и цдфра
т& относно учнлитата прот&вњ
неграмотностБта, т%
не MoraTb да докажат^, че
на лице вгвкаква «македоаска*
куЈпура. Такива учклшда

ше ome wb турско време,
дени под> контрола ва.
И шццо спецнфичко за
кудтура не говорѕгг*» ТБЗИ
лшца. Половивата OTV ову«шва

сегашниг& в
титовиат!) македонскк вилаеп»
били албаацн н Typcia,

скопекжг^
както

- *
градскитБ вест^ѕди; ш> нЕвма ќ
този факт-b говори за култура-
та на н^каква спецадна
донска» ЕШЦИЅ?

О т е по-малко за такава
тура свидетедсшуватБ
та кннгн, конто вт> градове
ла сега Б^лград> е

на посврбешш НОВГБ е-
зшек, «декретнран^»» отѕ»

итк. какга се аз|>аз^аатб> запа
днктб. ученн. Т%зи кнаги сж.

си
чески; а това доказѕа, че ее
cae до mywb за една нзмислена

БОРБАТА НА СВОБОДНА И

НЕЗАВИОША МАКЕДОНИН

T F ^ B A ДА ПРОДТхТЖИ Cb

ВСИЧКИ СИЛИ. БОРЕТЕ СШ

SJFB3TE B"t> РШ1ОВЕГ& HA

МПО В!> В А Ш Ш ГРА1Ш

on» ти» н дру-
веоито да иосоч-

че ке сж. би^а

сиоменитв еа т%зн хора тр^бва
ше да бждатБ постаЈ^ќк вп» нз
лож^ата> а ке портретит!» нап»
еамо »а ЕЕОДБ ТБЈСБ фалдшфнци*
рваздц асшната надииси. Има н
сдодоени ц ввсиа от*в
тна споменатн вшша борда; за
Д^мевт» е хшсаггБЛворовљ,, пре

култура, ако та се
вседонска». Затото вп»

нито е бшпх,
TO keaae да бЈѕде р

Всички осганалк белезн
на култур^ ^ творчесгво

р^збарста©, тавцн к
прасгарн заацн ва б-Блгзрс-

ката нздноаал. звадк
за духа и творчеството на
донскка 6-b.irapaeix

което се пнше в ^ белхрадс
ко-срт>бската и
ската преса е-само

V ^Г^,\\
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Организационент^ и Социалентз Животт?

ДАРЕШ ЗА ФОНР "МАКЕДОНШ ТРИБУНА"
Младежката секцин при МПО «Охридт»» в * Менсфиддт», О*
изпраша за англиЅската страница на веетника 17.381
Г-нт> Христо Пулиовт> оп> Портландт* Орепнп» ,си деаша а-
бонамента и подарава за фовда 1Л&
ГЧГБ Никола Коларов1> отт» Торонто, Канада, си плаша або-
намента за весгника и пвдарнва за фонда 2.00
Г-т» Геооги Боршов*» on» Ивдинаполи<п>, Инд. си плаша а-
бонамента и родарава •*•""

Г-т> Мице Гелевт» an» Индианаполист», Инд. no сдучав годе
жа на дт>1церт му Ангелина подарѕва за фонда . . . . . . 5.00
Г-т> Хрисго Тодоровт> оп> Торонто, Канада сн плаша або-
намента и подарѕга за фонда 2М
Г-нт> Кирилт» Чалевт» ©л» Индианаполист», Ивд. си плаша а-
бонамекта за вестника и подарнва за фонда . 2.00
Г-нт> Никола Митровт> on» Балтиморт», Мерилендт», с^лла-
ша абонамента и подарава за фонда . . . 2.00
Г-нт» Тома Петрушовт» on» ГлендеЅлт»; Кал. сѕѕ ѕѕдавда абона-
мента и подарѕша за фонда 1-50
Г-жа Мери Спиркова orb Акрот», О. плаша 3 год. абона-
ментт> и подарава за фонда • ЈЛО
Редакцинта благодари наи-стфдечно на всички гореспоме-

нати дарители. Т-БХНИНТБ прим%р"Б тр-вбва да бжде последвант>
от-b всички родолгобци. При годежи, сватби, рожденин, крт>тав
ки и всички други случаи незабравите да неѕѕравите дарени£ за
«Македонска Трибуна», вестншсБТБ, които ви информира за со
циалнил жиѕотт> на ц-влата наша емиграциа и води безкомпро
мисна борба срешу народни*ГБ тирани. Помнете, месеш> февру-
арии е агитационент> месецг» за засилването на вестника. Оше се
га постараите се да запишете ЃГВКОИ новт> абонатг», изплатете
изтеклигв абонамени, засилете фондт> Македонска Три(5уна!

НАШИГБ ОРГАНИЗАЦИИ

СГОДЕНИ

јта ни му пожезгава по-скорош-
(но оздрашшане ќ заврвдцане у
јдома. . .

Новородено

Освободи се отв бременносг
и даде рожба на бебе on» женс
ки подт» г-жа Мери Спасе Моа-
ремова. Кактб маќката, така и
бебето се намирап» В Б ОТЛИЧНО
здраве. Честитнваме радостБта
на родителитв и роднинитк. По
този случаи д^дото Толе Моа-
ремовт» подарѕша 1 дол. за вест
НШГБ Македонска Трибуна и 1
д. за организаДиѕгга, сЖто и
бабата r-жа СтоЅна Моаремова
подарнва 1 дол. за в. Македонс
ка Трибуна и 1 дол. за органи-
задиѕгга. Сгрдечно ижгв благо-
дарим-b. Да е живо малкото.

Лични

Принтно ни е да ст>обшим-Б на наши родншш, СБселлни и
принтели, че нашата дгвдерн

Г-ЦА МАРА ГЕОРГИ ГРУЕВА
ОГБ село Армеско, Леринско, Македонии, сега живуша вт» гр.

Лимингтонт», Онтарио, Канада
И

Г-НТ> ЛИО ТАМАСТ>1ДОЧОВТ>
сжшо отт> Арменско, Леринско, живушт> вт» Дитроитт», Мнч.

GE СГОДИХА

ВАРДАР* - шштњ т ЖЕРТВИ И БОРБА
\\ втората св^товна воина, ко

се вод^-ше в-b името на при
освободени ОГБ отго-

ворностБта и проклитинта на
нципит-fe за свободата и справе јвсички родени и неродени маке
дливостБта, не донесе оправда- јдонски покол^нил.
ние на вт>злаганит-Б надежди. ј T t порицаватг, остро он-взи,
Чрезг. потжпкване на принципи

легнали в-b основата на спо-

Годеж-Бтв стана на 1 ннуарии 1951 година вт> дома на годе-
ницата и при присж-тствието на много роднини и приаггели на
двегв семеиства. Честитнваме на младит-fe годеници и имт> поже
лаваме всичко хубаво вт> живота. ^^

С"Бобшава башата на годеницата
Георги Груевт>. Лимингтош*, Канада

Г-жа Ена С. Уолф-Б ст> двет*
си деца отт> ИцдианаполисБ,
Ицд. гостува у родителит-в си
г. и г-жа Богле Кадиеви, члено
ве на^МПО «Вардарт>». Пожела-
ваме и принтдр прекарване^

тткц ошо
Покана за панихида

По случаи две години отт>
смт>ртБта на незабравимин ни
Cbnpyrb, баша

ПСЖАНАЗА ВТ> ДИТРОИТТ>, МИЧ.

Настоѕтелството на МПО «Татковина» вт> Д и т р о и т ^
устроЅва г о д ^ т а н а "

-х.

вална

ВЕТЕРИНКА
нед^лл, 28 {шуариб, вт> задата на Народ1*ш ни домт- З а

ра и танци вде свири музиката ва Ал. Гртгоров!» в Македоаоша
квартеп» ва Джо и Кларкт», шдади напга сБнародници. * -

Настолтелството наи-сврдечно поканва ц^лата родолтабива
емиграцин ОТБ града и околносп»та да посети тази веч^)инка ж
да се повесели между свои близки и познати. Взети сж нуждни
fe вг&рки за отличното изнасине на вечеринката и задовојшва*

нето на публиката. Бгофета оде бхде превт>зходно наредент> с&._

за жалостБ, македонски синове,
които до вчера лижеха опрт?ска

разумението ОГБ #лта, се хвт>р- ј ни-rfc Cb невинна бт>лгарска

жт>не ч"ов%чеството наново, са-
мо шестБ години следг. свт>рш
ването на воината, кгрви и раз-
рушенин. Вм-fecTO очакваната
свтобода, настлпи по-гол"Бмо И
по-жестоко робство, вм%сто
справедливостБ — нечувани не
правди.

И Македонин тр%бваше о т е
единљ ПЖТБ да изпие горчивата
чаша на разочарованието. И тн
наново тр^бваше да поеме крт>

ли семето на умразата за да крт>вБ подметки на Тито и скол
скигв ренегати Влаховт* и Коли
шевски и дг-рдоритБ за мирг.
за да прикривагБ военнолгоби-
вит-fe планове на кремт>лскит-Б
си босове. Т-Б знаигБ, че н-вма
мирт> тамт>, клудето единствени
НТБ ИЗХОД-Б е к-Брвавата и без-
пошадна борба.

Членовет-fc и симпатизатори-
rfe на МПО «Вардарт>» вт> Кливе
ланд"Б, О. изпт>лннвагБ ст> гор-
ДОСТБ поетавешггв ИМБ задачи
отт> Конгреса и Централнин Ко-
митетг. на МПО. Благодарение
на сБдеиствието на настонтел-
ството на организацинта и no-
специално това на г. Богле Ка-
диевг. и г. Таше Алушовт> и от-
зивчивостБта на членството и
симпатизаторит-fe се усп-fc да се
стѕберат-Б адресигв за адресна-
та книга. T-fe обеицаватг» да из-
пт>лнлтт> и другитв конгресни
решении вт> скоро време

Вардарци сж. решени да сто-
нтт> на свол ПОСТ-Б до тогава, до
като чунтг. шум-кгг. на Варда-
ра лрилгвсент) СБ хвалебни

ста на страданието
по стрт>мнинтг.

и закрачи
КТ>МТ> вгр-

ха на Голгота. Подт> знака на
кт>рвавинтт> и поробителски

демагогскинтт>
и чукт>, Македонин се по

кри наново ст> пр^сни, безкрг>с
тни гробове, сг. черно забраде-
ни маики и сестри, да тг.рснтт>
живит^ между мт>ртвит-Б и мт>р
твит-fe между живигк

Но и вг> т^зи трагични дни,
когато се см^таше ,че македон
скит-в б^лгари сл̂  стигнали гра
ницит-fe на т^рпението и почва
времето на отчаннието — дт>л-
го чакано от^ поробителит"В
на Македонии, пг>рвит^ не загу
биха надежда. Т^ не оставиха
вт> т^хт^ да угасне в^врата вт>
тгржеството на истината и пра
вдата, а започнаха да еБбиратт>
сили за нова и по-тежка борба
Кг-м-b т^хнит-в нечов^шки уси-
лин да свалнттз робското бреме |
отт, изстрадалата снага на Ма- •
кедонил, твхнигв братн радваи
ки се на наи-гоЈГБма своб.ода вт>
този континентБ, не могатт> и
не тр%бва да СТОНТБ И гледат-b
като безучастни зрители. Маке
донскит-fe бг>лгари, членове и
симпатизатори на единствена-
та македонска организацин вг,
Сгединенит^ шати и Канада,
бореша се за свободата на Ма-
KeAOHHfl — М П О , жив-Бнт-b вт>
унисон-b ст> усилиата на маке-
донскит-fe борци вт> Старил
краи за в-Бзстановлването на
жестоко потгпканата правда
ВБ т^хната Родина.

Македонскит-в бглгари вт> гр.
Кливеландт^, О., организирани

ни кт>мг. Провидението и жерт
ВИТ-Б за получената свобода.

Иванг, Василевт>

мич.
Гол^ма вечеринка вт>

НастОнтелството на МПО «Та
тковина» вт> Дитроитт>, Мич. ус
троива гол*вма танцувална вече
ринка вт> нед^лн, 28 ннуарии
залата на народнин домт>. Взе-
ти сж всички нуждни грижи за
отличното изнаснне на вечерин
ката. За хора и танци е ангажи
рана отлична музика. За подро
бности прочетете обивлението
на друго м^сто wb вестника. По
мнете датата и елате всички на
вечеринката. Всички сте добре
дошли.

Дарении по случаи Коледа

ров-Б, Пет-Бр-Б и Марин Моаре-'
мови, Ката Христова; по 2 дола
ри подариха: Василг. Андоновт>
Илии Георев-Б, Илин Мегданов-Б
Милан-Б Димитровт>, Тт>рпо Ар
гировг», Илиа Христовт> (ОТ-Б
Прилепв), Коста Георшевт>, Е-
велинт> Лочков-b, ФИЛИГГБ Де-
ШОВ-Б, Анонимент>; по 1 дол. по
дариха: Христо Петличков-b, г-
жа Тамасг» Димитрова, Спаст?
Ангелковичг, Трт>пче Алабак-Б,
Симе Бранновт>, Петра Тамас-Б,
Илоида Цафарова, Георги Гру-
евт>, Ламбо Лулев-b, Коста Ди-
митров-Б, Петреица Маурдева.

На вс.ички дарители ц-Брков-
ното настонтелство сгрдечно
благОдари.

Службата на Богоивление

Поради много хубавото вре-
ме тази годица цт>рковната слу
жба за.Боголвленвие б-fe отлич-
но посетена. Водосветт>тт> ста-
на вт> цг.рковната зала. Всички
радостни ц-влунаха Светин

и се поржсиха сг> осве-
тена вода. Кргстникг» тази го-
дина б-в маиката на г. Хрис-
го Б^ковг., КОНТО подари 5 д.

За този денБ б*вха направени
следнит-fe даренил за цт>рквата:
Джан-Б Кк)рапт> 5 д. и за имен-
нин си денБ 3 д., Спасин Ннаки
ева за именнин денБ на мжжа
си Иордан-b и сина и Венелин-в
5 д., Илии Шапарданов!» 5 д
Джант> НИКОВ-Б 5 д., Дими. Кон
даров-Б 5 д.5 Веса и Христо Ла-
зарови 5 д., Славка К. Михова
отт, Спрингфилдг., О. 5 д. През
витера Btpa Николова за по-
коината и сестра Мара, по слу-
чаи годишнината 3 д. и за Маке
кедонска Трибуна 2 д. сем. Вас.
Кирови за Норман-Б н Джанг, 3
д., Аргирг» Даловг» 2 д., Василг
Шапардановг» 2 д., Веса Г. Дим
чева 2 д., Мита К. Чалева 2 д.,
Мери Петрова 2 д., Василг. Бра

2 д.} Костадиница Иове-
ва 2 д., Костадинкцз Марковска
2 д., за Джани и 2 д. за снаха и

денБ на сгпруга си 1 д., Веска
'. Димчева 1 д., Лазарт> Петров

за им. денБ на внучето му Иор-
данчо 1 д., Ваилет-b Ст. Парго-
ва 1 д., Btpa Кизова за сина си
Василчо 1 д.,- Христо Мановт> 1
д., Борисг. Парговт> за Христо
1 д., Василка Новачкова 1 д.

Настонтелството ст>рдечно
благодари на всички дарители.

Панихида

По случаи 3 месеци ОТБ смт>р
ТБта на д-Бицерн ИМ-Б МИМИ сем.
Даскалови подариха вт> неина
паметБ 2 д. на ц-Брквата. Б О Г Б
да л прости. БлагодариѕугБ за
дарението.

закуски и напитки и оде задоводи вкуса на всички. Помнете да-
тата 28 ннуарии, нед^лн, и елате всички на вечерн^ката!

Задата me се отвори вт> 4 часа следт, об*дт>, а хората и татџгг£
fae ПОЧНЗТБ вт> 5 часа. Входт» 75 сенти заедво СБ федерал. такса

Orb Настоателството
^ ' • • • ... • . . . , . г

ПОКАНА ЗА ВЕЧЕРИНКА ВТ> AKPOffb, ОХАИО

Настонтелството на черквата «Св. Илии» вт> Акронт>, О.^ус-
тро&ва гол^ма танцувална

ЕТБРИККА
вт» нед^лн, 28 ннуариќ, 7^0 часа вечерБта, вт, народнин ни дот»

Настоѕггелството поканва ц"влата родолгобива емиграциз
ОТБ А!фонт> и околносгБта да посети тази танцувална вечеривка
и да се повесели. Вси^ки сж. добре дошли.

За хора и танци 1це свири отлична музика, а бгофета вде 6ж-
де добре наредецљ ст> закуски и напитки1, за да задовлои всичкѕг
Помвете датата 28 ннуарии и елате всички на вечеринката!

ВХОД-Б 75 сенти заедно ст> таксата. Децата безплатно.
On» Настоителството

швЕлр», mm
Дарение за вестника

Г-Н-Б и r-жа Накин и Славка
Тасеви на 23 ннуарии ше от-
празднуват-b 25 годишнив имг>
сватбент> шбилеи. По този слу-
чаи г-жа Славка Тасева подари
3 дол. за фондг, Македонска
Трибуна. Благодарим-Б за даре
нието имг» и пожелаваме СБ
здраве да дочакатг» и отпразд-
нуват-Б 50 ГОДИШНИНТ-Б си гоби-
леи.

Отличилт» се сиортистт>

Нашилт-Б младежг Карлт> Н.
Тасев-Б <:е отличи при играта на
футболг. и получи кливеландс-
ката спортнакупа. Ние се радва
ме на усп^ха му и му пожелава
ме всичко хубаво.

Заседание на настонтелството

По случаи идването на ст>к>з-
НИНТ-Б организатор-Б ѓ! Иванг,
Василевг. настоителството на
МПО «Вардар-Б» се ci>6pa на за

f Лазо Илковт»

в-b нед-вли на 28 инуарии, 1це се
отслужи заупокоина панихида
В-Б православната цт>рква наход
иша се на Харвеи и 9 ° Р е с т г > а -

венго, Авондеилт>. Панихидата
me ce извт>рши следт> божестве
ната литургин.

Поканваме всички роднинит

близки и принтели да присжтст
вуватт> на панихидата.

С-Бобшаватт» опечаленигк:
Ст>пруга Василка и синове:

ИЛБО и Пандо — Синсииати, О.

В - Б Н Ч А Н И

Приѕггно ни е да известимт» на роднини, приѕггели и позна-
ти, че нашичт!> синт>

Г-Hh НИКОЛА ТОМА ИЛИЕВ1>
И

Г-ЦА ДЖУЛДО КОПЧИКТ>

СЕ ВВНЧАХА
на 9 декемврии, 1950 година вт> Православна цт>рква вт> гр. Ди- _:

троит-Б, Мич. Кумуваше Джонт> Мартин-Б. Младоженец-БГБ е ^^
СИН-Б fta Тома и Анна Илиеви ОГБ гр. Тетово, Македонин ir"cera : Ј
жив^ве ВТЈ Дитроитт», Мичиганг. . ^~

Нашит-fe наи-искрени честитки и пожелании на младожен- _ «.V
цит-fe и ИМ-Б пожелаваме идастие и радостни дни. С <

2Олга, ВасшгБ Браннов^
Лица А. Далова 2 д., Доневица
Бивкина 1 д., Цв^ткоица Шапа
рданова 1 д., Тг.рпо Димитровт»
Георги Василовски 1 д.5 Дими-
т-Брт> Георгиевт> 1 д., Василка
К. Новачкова 1 -д., Стефка Анто
нова за покоината си маика 1
д., Тодовица Чулева 1 д.ѕ Илои
ца Атанасова за сина си Иор-
данчо 1 д,, Василица Браннова

Презт> КодеднигБ праздници за Джани 1 д., Тт>рпо Димитров
за Джани и за фамилиита си 1лостжпиха много дарени* за

цгрквата ни, ЧЗОГБ отт> които
вт> МПО «Вардарт>» ,като истин сгобшихме вт> миналил брои.
ски македонски синове и дт>ше- ј Сега пом-Бстваме ОН-БЗИ даре-
ри и оставаики в-врни на завети
т£> на Т-БХНИТ-Б героични баши,

решени на всички жертви за
да могатт> да облекчагв сждба
та на македонскиитт? робг». Ма-
карт> и на хилиди маили далечт>
Вардарци отт> КливеландБ, О.
долавит-b шумт>т-Б на легендар
ната р"вка, прим^сент» СБ ВОПЛИ
т% и проклнтинта на ТБХНИГБ
братн и сестри и апелиратт> го-
рето КТ>МТ> Т*БХНИТ-В СБнародни
ци BI> този градг да се присве-

кт>м"Б да

нил, каито доидоха вт> пликче-
та за Коледнит-в праздници: no
10 долари подариха: Олга и
Джери Новачеви, семеиство Пе
тт>р-Б Дучеви; по 5 долари по-
дариха: Атанасв Георговт>, Ана
стаст> Илиевт>, Наумов-b,

усилилта си вт> неравната бор-
ба с р е т у потисническигв режи
мк вт> -гвхната пт>рвоначална
Родина и no Taics>BTb шчинт» да [Елена Браннови, Христо Ламб-

Димитгр-Б Сотиров-Б, Стоико
Стефанов-Б, Дана Хр. Каранд-
жев-Б, Коста и Силвии Новачко
ви, Христо Георгев-Б, Крт>сто
Иовев-Б, Александ-врт» Нико-
ЛЗСБ, Джорджт» Тана<п> и Дими
тт>рт> Плочевт>; по 4 долари по-
дариха Тодорт> Тасевичт> и Ди-
митБрт> ТраЅковт»; по 3 дол. по
дариха: Гнмо Наумовт>, ^нe и

седание вг дом^тг» на председа
телн г. Таше Алушовт>. Следт»
като даде Н-БКОИ указанин вт>
вр-БЗка СБ организационнилтг.
и идеен-Б ЖИВОГБ, г. Василевг»
получи ув"Бренинта отг» настои
телството ,че TO me прави всич
ко вт>32ѓожно за излт>лнение на
задачитв вт>зложени имт> ОТ-Б
Конгреса и Централнин Коми-
тетт> на МПО.

Построилт> си нова кжша

Д-рг. Н. Нинчевг» се̂  прем^сти'
да жив^е вт> новата си и много
хубава кжша. Посетенг» О ^
1ОЗНИИТ-Б организаторг. и члена

МЕНСФИЦ, ОХАИО
Покана за ст>брание I

МПО «Охрид-Б» свиква обхцо
членско СБбрание, което ше ста
не вг, нед-вла, 4 февруари^, вт>
дома на г. Димит. Л. Георгиевт.
Ст>бранието е ОГБ важент> хара
ктер-b. На него me присжтству-
ва и СБКЗЗНИИТБ организаторт»
г. Иван-Б Василев1>. Начало на
СБбранието 6 часа вечерБта. У-
моливатБ се всички да бждатт>
точни на опредвленото време.

Отт» Настолтелството
* • *

Дарение за вестника

Младежката секции при МПО
«Охридг»» внесе вт> полза на ан
глинската страница на Македон
ска Трибуна 17.38 долари. Бла-
годарим-b с-Брдечно за подкре-
пата. Нека постоннно се засил-
ва този фонд-b, за да може ан-
глииската страница да излиза
все по-добра и по на често.

лоРЕинг>, о ш о
Отзивт> за вечеринка

На 7 инуа^и, нашата Коледа,
организациита ни устрои пт>рва
та си 'за сезона вечеринка, кои-
то по-рано 6tme отложена по-
ради лошото време.
Вечеринката, колто се даваше
вт> полза на нашннт-Б борчески
вестник-Б «Македонска Трибу-

ч ^

д., Ангелина Паргова 1 д. и 1 га
лонт> масло за канвдлата за си-
на си Джани и внучето и Иор-
данчо, Анастаст> Филипов-b за
внучето си Иорданчо 1 д., Фота
Витасг. 1 д., сем. Куфеви 1 д., Е-
лена Богоеви 1 д., Анастасица
Фил»пова за внучето си 1 д.,
Илин ФИЛИЛОВ-Б за дт>терн си
Дана 1 д. и за внучето си Иван
ка 1 д.

На всички дарители цт>рков-
ното настоителство ст>рдечно
благодари.

Дареннн за женската секцин

Напоследт>кт> постлпиха сле
днигв даренин BI» касата на Же
нската секцин по случаи имен-
ни дни: Стефка Хр. Антонова 1
д., Василица Браннова за им.' ^ие BI» болннцата, Организади»

настонтелството на МПО
«Вардарт>» г. Богле Кадиев*Б,
д-р-Б Нинчев-Б подари по този
случаи 5 дол за фондт> Македон
ска Трибуна. Благодаримт> на
д-р-Б Нинчев-Б за патриотични-
НТ-Б жесгБ и му пожелаваме ст>
здраве и тастие да си ЖИВ-БЛТБ
вт> новата

Дарение за вменни дни

Г-НЧБ Таше Алушов*Б подари-
ва на МПР «Вардар-Б» 2 д. по
случаи именнит-в дни на синове
rfe си Христо и Васил-Б. Ст>рдеч
но му благодарим-Б.

деитоЕП>

Вт> бодницата

НашиЈггБ доб*Брт> члеш> г. Ла
зо Стонновт> се вамира на ^

на», б"вше отлично посетена и
добре наредена. Тн б-в открита
отт> председателл г. Кирилт> Be
левт>, които поздрави всички
ст> добре дбшли и апелира да
бдудатт, винаги на борческии си
ПОСТБ за Македонии. Toft обнс
ни значението на вестника и на
шитв организации особено се-
га, вт> -Ази много важни момен ј
ти. РечБта му б"вше изслушана
СБ внимание и изпратена СБ рж
копл-вскании.

За хора и танци свир^ше му-
зиката на Спасе и Владо и до
К1>сно вечерБта всичкн ее весе-
лиха вт> черковната зала.
Бк>фета б-вше отлично нареден.
Всички се разотидоха доволки

Дареннн за вечеринката
За вечерннката б-fexa наораве

(Следва

родители-гв му: Тома и Анна Идиеви
19333 Маркс-Б Авенк», Дитроитт>, Мич.

CKPVEHA BECTb ;
С-Б СБкрушенои-огв с!ф-БбБ СБрдце известлвавге на родни- \

ни, принтели и познати туш, и вт, Старин краи, че на II декел!-
врии, 1956 година, почина следг. кратко боледуване отт> сБрде-"
чент> удар-Б нашинтБ многообичент> и никога незабрави&п> СБЛ-~
pyrij и1 баша

• t ИВАШ> КИРКОВТ>
on» Горно Др^новени, Костурско, Македонил 50 годишеет» -

НаШИИТБ ЛК)6ИМ1> СБПруГБ В

бата произхождаше ОТТ» вид-
но семеиство, което е взело жи :
во участие вт> народнит% борби
В-Б Македонин, даваики скжли
жертви. Покоиниетг» доиде в*& t
Америка орезт» 1916 година к
се настани о т е вт> началото да
жив-fee вт> ГранигБ Сити, Ил. кж
дето прекара до последнитк си
дни на свои животг. Тои взима
ше винаги активно участие вп>^
народно-ц!>рковниг& д^ла и по
магаше тедро на всгвка родолго ̂
бива инициатива. Идеалт>-ГБ ва
МПО, кждето тои членуваше о*
1це ОГБ начало и напоследт>1П> ~.
б% подпредседателБ на Ц. К. на *
МПО б"Б скж.П1> на сг»рдцето му, *'
но уви, тоЗ не можа да жив^е \
повече, за да работи за негок

ВОЈО осжтествнване.
Като СБпруп> и бата ПОКОИНИИГБ Джављ се отличаваше -

прим-врностБ и преданностБ. Неговигв грижи за семеќството,
както и мждритв му с-Бвети, ние никога не me забравимт». И
мо, когато изгледа децата си и ги изпрати да се учатт> вт»
верситегБ, тоќ почина преждевременно, оставиики наст> и мно* ~
гоброинигв му приители да жалигБ в^чно за него. Нека бжде
лека землта, които го покрива. В-вчна му паметБ и БОГБ да п>ч

ПрОСТИ. , * ;'.

Опечалени: Вт> ГранигБ Сити, Ил.: ст>пруга Томил, сввз>\
Кирилт>, дт>терл Викторин, братовчед!» Кирилт» Василевт» и
меиството му, Насо и ДЖИМ-Б КБОсеви и семеќствата ШГБ, ТавгБ -1.
ЛалБОвт> н семеќството му, г-жа Д. Костова и семеќството, r-aoi^f
П. Илиева и семеиството. Вт> Торонто: сестра Грозда Лисела^и^
семеиството и, тетка г-жа Вана Лексовска и фамилинта, братрв;!-;
чедка Веселина Михаилова и фамилин, братовчедка Лефтерајвц "
Маркова и фамилии, братовчеди братн Коле» БорисБ, Джимн И •
ЦИЛБО Лексовсќи и семе&ствата имт», Стасо Лексовски ВГБ JEfer-%.
р6итт> и факилилта му, Кале Христовт> вт> Торонто. В- Еврола:.
маика Рина, братн: Насо, Сотирг. и Д^мип>рт», сестра Софил, -v-|
тетка Малина, братовчеди: Киро, Пандо, Геле Кирови, братовче-
дка: Лнца и Цили. Вт» Б г л г а р ^ : тепш Гела и Звезда, чичовн:
Коле и Дине. Вт» Австралии братовчедт» Крт>сто Васшсевг» ^бра.
товчедка Лоза, както и много други роднини тук*Б и вт> стариѕг •

краи.
олечалената cbnpyra: Томнн н деца:

и Викторнн Киркови — ГранигБ Сити, Ил.

РЕСГНИКТа» МАКЕДОНСКА ТРИШ^НА ДАбА
ЧКО КОЕТО СТАВА ВТ ТРШ% ^ С Т И Ш ЈЧКО КОЕТО СТАВА ВТ> Ш
ДОНИ^ ТАКА И ЗА ВСИЧКО К О Е Т Ш Ш А
БАЈВКАВИТ^ И В1> ЕВРОПА. АБОНШ^АШ^
4ЕТБТЕ РЦДОВНО МАКЕДОНСКА ТРИБУНА^

ч̂ --̂ „-^^-^^г v_ г* "•»_>•
•-V
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