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Леопарда не м1ни петната си
Изминаха вече петБ години

откато втората св^товна воИна
наново донесе небивала мизе-
риа на ц-вла Европа и ужасно
разрушение на победенитв на-
роди. Когато мира наи-сетне на
стлпи, надеждата на хората за
вг>зстановнването на единт> по-
добт>рт> СВ%Т"Б изграден!) вт>рху
развалинитв на старин, б-вше
О1це веднтзЖТз вг>збудена.

Но пак-b, както б-fe случан
следг. тгБрвата св^втовна вомна,
поетавснит-в основн отг> миро-
творцитв лрев^рнаха всички
Т-БЗИ аспкрации вт> пепелБ. Вг>
^лтa, Техеран-b и Потсдамг> гра
ИИЧНИТ-Б на Русин земи бидоха
дадени на разположеиие на Ста
линт>. Скоро ТБ бидоха превт»р
нати B"b сателити на Москва,
петимни да докажатг> свонта
B"fepHOCTb и сервилностБ спрлмо
новоприетата «манка». надми-
наваикн н при потискането и
ликвидирането на всички про—
тмвннци на комунистическин ре
ЖИМ"Б. Ч

Севернитв балкански страни
спод"влиха слдбата на сгседи-
T'fe oTb пг.рвата н втора линин
на ужаснии азиатски гнгантг..
Бглгарии б-fe СИЛОМ Б̂ заставена
да вл взе BI> руската орбита
чрезт> интриги и наснлие. Вели-
ка С-Брбин (които все ome фал јвотт> тт>Л както т-fe го намиратт,

PROF. F. K. KRUGER

тнитв хора вт> нашата страна
не слч иодведени. Подобно СБТ-
рудничество сг. Тито би било
само една временна и една сп"в
шна мврка, колто не предпола-
га одобриването на Титовата
политическа и економическа
програма.

Ние вт> Сгединенитв шати
прокламираме на св-вта, че се
боримт» за правата на всички
иароди да живт>итт> свои жи-

шнво носи името КЗгославин)
посретна комуннститБ сг. отво
реннл облтии.

Следт> почването на втората
свБтовна вонна азг. б"ВХ"Б при-
ближент» отт> лндеритв на една
ннтожна ЧЗСТБ отт> македонс-
кнн народх за да илп» спомог-
на да блчдатБ комунизирани a- i
мериканцигН отт> ' македонски јта Тито? Проблемт>тт> за Маке-
произходт>. Мене ми се внуша- донин е все ome неразрешент>,
ваше в-Брваисто ле това me зна затото както Линколнг каза
ч» освобождаването на маке- JHtKora: нито не е разрешено,
донцит-в вт. Пвропа отт> Т-БХНО- јдокато не е разрешено справед
то робство и установиването на ј ливо. И днес-b тази борба сре-

и тастлива I my тираниита на Б"Блградт> е
протекцинта!двУ»ка: борба срешу чуждо уп

за добре. He веднгжт* ние сме
занвили, че свободата и правда
та тр%бва да бждат-Б вгзстано-
ВОНИ ИЗТ> Ц-БЛИН CB'BTb.

Какво, впрочемт>, биха могли
американцитв да направѕггБ, ос
венв да подкрепватг борбата
за македонската автономин, ко

е насочена срету комунис-

не и комунисти закцо
ги заточватг и зашрлп?

Издаванит-в вт> Македонин. Като прочете ЧОВ^К-Б внима-
гр-БЦки вестници прод!>лжа-. телно текста на т-взи деклара-

ј Маи месец настжпи
Настжпи маи Mece*uT>. Заедно ст> него настжпватБ и днитв

за no-оживена агитацин отт> страна наМПО. Организационнитв
настонтелства HMati> за задача да пров-врнтБ и сБбератг» членс-
кии вност>, да запишатБ нови членове на МПО. Пров^рка сжто
тр-вбва да стане и на изтеклит-в абонаменти като се запишатБ

вагв да публикуватБ подписа-
ни декларации отт> лежашигв

затворит"Б или заточени ма-
кедонски селнни и граждани.
Така вт> последнит-в броеве на
излизаш.интг> вг> Леринг. грт>ц-р
ки вестникг. «Елиники Фони»,
намираме следнит-в деклара-
ции, подписани отт> жители на
бглгарски села вт> ЛеринскО:

«Долуподписанилтт> Георги
Хр. Биволчев-b, 74 годишен-b,
житeлb на селото Неохораки
(Новоселци), леринско,, понас-
тоиш.ем-Б затворникт> BI> rp. Co
лунт>, искрено и чистосгрдечно
занвнвамг>, че никога презт> жи
вота не СБМ*Б билт> комунист-b и
че ненавиждамг. и се отвраша-
вамг. отт> комунизма, които счи
тамт> като противонародно и
предателско учение, служешо
на чужди интереси.»

«Долуподписаната Ана Нико
лова Шангова, 46 годишна, ро
дена вт>' село Вошарани и по-
кт>сно преселена вг. Новоселци,
а понастоншемг> задгржана
затвора за жени вг> Солунт>,
ггржествено и чистосврдечно
занвнвам^, че не СБМТ> сега и не
ст>мт> никога презт> живота си
била комунистка. Сжидевремен-
но занвнвамг. че намирам!> ко-
мунизма за предателско и пако
стно за народа ни учение.

«Долуподписанин Васил-Б
Шапарданов-b, родомт> отт, се-
ло Буфг>, Леринско, понастон-

ции ше схване, че подписалит$,
както и много други като гвхф,
никога не сж били комунисти.
1Цом1> е така ивава се вг.проса:
зашо грт>цкото правителство
в-Бобше е затворило ГБЗИ жи^е
ли на Македонин по затворит^,
или ги е интернирало по острк»
вит-в? Зашо, ШОМ-Б Т*БЗИ хо|>а
не С/К комунисти, оше и сега јсе
дт>ржатт, затворени, а не се пус
нат-b на свобода?

За наст> обнснението е caijio
едно: гргцкото правителстро
знаеше отт> по-рано огце, че ф а
мадната частБ отг> македонс^и-
т-fe бг>лгари Македонин |не

ш,емт> служегдта вт> редоветв на
народната ни армии, по поводт,
разпространенит-fe по мои ад-
рест> нев^рни слухове искрено

|
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обшо cb комунизма. Но то ^з-
ползува комунистическото riap
тизанско движение, подкла^да
но отг> комунистически аген|ги,
за да нанесе оше единт> уда'рт>
на бт>лгаршината вт> Македо-
нин. Пронвитв на забравениѕ^тг,
вече Маркосг. и Захариидисг.
б"вха добре дошли за птжлејни-
т-в нам-врении на атинското iipa
вителство*. И Т"Б ГИ използуваха
и ош.е ги използуватг. до крјаи-
на степенБ, за да изпепелзтг.
КИТНИТБ македонски села иј да

и нови абонати за вестника.
Презт» месецт? маи се отпразднуватт> две СВ*БТЛИ дати: Де-

НБТ-Б на маиката, които се пада на 13 маѓѓ и деш>ГБ на двамата
солунски просв^Бтители, братлта Кирилт> и Методи, които може
да се отпразднува на 20 или 27 маи. Локалнитв МПО заедно ст>
М-БСТНИТ"Б цт>рковни обтини, тамт> гдето има, тр-вбва да отпраз
днуватт, наи-тт>ржествено денБтт> на народната ни npocB-fera.
Македонин даде nHCMeHOCTbHa всички славнни. Този приносБ
KI>MT> историлта е достаттЈченг» само да вдт>хне национал^а гор-
flocTb и самочувство у всички ни.

Презт> месец-b маќ me t e изпратлтт> формулири до всички
абонати на «Македонска Трибуна», които ЖИВ1ЈЛТТ> ВТ> градове,
гдето н-вма локални МПО. Т-БЗИ формулири даватт> опжтвании
какг» лицата, които желаитБ, могатт» да ПОМ^СТЛТБ СВОИТ^ адре
си вт> ГОЛ^МИНТТЈ адресникт>, които МПО готви по случаи 30 го-
дишнин к>билеент> конгресБ на МПО, които тази година me ста
не В-Б Колумбуст>, Oxaiio, на 2, 3 и 4 септемврии. КраининтБ
срокт> за изпрашането на адресит-в е 31 маи. Ако Н Б̂КОИ слз^чаи-
но не получи формуллрт» за адресника, нека се обт>рне веднага
направо до редакцилта на вестника.

Всички на работа презт> месец-b маи! Да засилимт> ome по-
вече народната борба за свобода и независимостБ на
на Македонии!

Галерин на безсмт>ртнигв

Воината вт>Корен
Новата прол^тна офанзива на комун>1СтитБ прави известет»

напред!>1сц но ст> цената на чов%шки жертви

разпр-Бснатт, македонскит-fe fe-вд | мунистическитв орди вт> Корен

гари по чужди земи.
Горнит-в декларации,

очевидно сж подписани прједт*
очит^ на грт>ц5гит% власти, до-
казватБ именно нашето твт>рде

ксјито

ние. 1Цомт> затворенитв * и ин-1 Ш и се Д1>ржи вт> резерва
тернирани лица не сж били ни-Ј

Отг. две седмици насамг. ко- ОТБ Сеулт>. Китаискит-в комуни
сти употр-БбнватБ повече аеро
плани този ПЛТБ, но безг осо-
бент) усп"Бхт>. При излизането
на американскитНв аероплани,
след-в кратка битка комунисти-
ческигв аероплани бт>рзагв да
се скрилтБ вг. 6a3HTfe си отта-

(предприеха нова, трета вече
подг> редт>, прол^Бтна офанзива
Около 400,000 души сж. вг> ата-
ка срешу воискит^ на О. Н., ка
то една друга комзгнистическа
китаиска армин ОТБ 250,000 ду

кога комуписти, то ТБ тр^бва
да бждаге» незабавно пуснати

и чистосг.рдечно заивнвамт>, че i на свобода, за да се

Воискитв на О. Н. отстлшиха
по протежението на ц^влин
фронтБ, нанаслики грамадни

никога не СБМТ>
билг. кому-1 при своит-fe близки вт> седата и ! пораженин на неприлтели. Пос

една независима
Македонна подт>
п благосклонното борбнапдчтствие i равление и борба срешу една
пл комунистическа Русин. През
това време много американци
бвха фатално обаини отт> «ве-
лнколепнј1Н чичо Сталинт>». Ho i
азт> отказахт> да отговорл на а-
апела, заидото за мент> негово-
то истинско значение 6 Б очеви
дно.

Б'БХ"Б правт>. Когато свт>рши
воаната комунистическитв во^
дачи поеха управлението на
Б влградт> и, следт> обикновена-
та К1>рвава разправа за водител
ство, Тито изпт>кна като упра-
вителБ на дБржавата. О Т Б нача
ло тои б^ше послушен!> служк
телв на ЈСталинт> и презт> това
време американцитБ се третира
ха OTb него като презрени капи
талистически врагове. Но пос-
ле, поради причини, които irfe-

леднинтв, изглежда, не жали чо
В-БШКИЛ" ЖИВОТБ и постоинно

нистт> и вг ĉ mHOCTb не навиж-! да гледатт» имота и
дамт> и се отвратавамг. ОТТ> ко ! си, доколкото сж остаНали
мунизма като предателско и от! следг. опустошениита ОТБ ѓраж \ п Р и и ж Д а С1> нови и нови сили.
ровно учение.» 'данскитв кт>рвави борби.

ма нужда тукт> да дис-
кусирани, тои се скара ст> свон
господарБ, ск-bca ст> него и при
ближи бившитв еи ненавижда-
ни американски.врагове СБ пре
дложении за дипломатическо и
военно СБтрудничество.

Но леопарда никога не губи
петната си. Никога ,даже и

Тито не ce e

ненавиждана и нежеланна еко-
номическа идеологил.

Американскитв граждани отт>
македонски произходт> сж зас-
танали на добра американска
почва, а именно: демократичес |
КИТБ принципи вт>зт> основа на
които твхната втора страна би
де сБЗдадена и които сж. напра
вили отБ неи една страна за
ж>дслон1> ОТБ политическо пре
следване и земн на економичес
ка В!>ЗМОЖНОСТБ за хилнди ка-
то твхт> и ТБхнитБ деца.

Да помагатБ чрезт> всички
законни ср"Бдства за да ВИДЅГГБ
тото сл^титв идеали да тврже
ствуватв вг. страната на ТБХНИ-
тв бати е еднакво ТБХНО право
като американски граждани и
твхна привилегин като синове
на т^хната измжчена родина.

(Статин изт> в. «Маседонин»,
априлт>, 1951 год.)

ИЗТ> СЛОВЕНСКИЛ ПЕЧАТТ> ВТ> ЕВРОПА

Македонциго и 1?Стварностт>11

Понастоптемт* китаискит^
I комунисти сж. на н"Бколко МИЛИ
пак!> отт) столицата на Кореи—
Сеулт>, но упоритата сБпроти-
ва ОТБ страна на воискит-fc на
О. Н. ги застави да предприе-

ТБКТ> реката Нлу.
Напослед-bK-b почва все пове

че да си пробива ПЖТБ мнение-
то, че ВОИСКИТБ на О. Н. може
да предприемат атакуването на
китаискитв бази вт> Манджу-
рин, както и портоветв на Ки-
таи. Говори се и за блокада на
китаискитв бр^гове, а сдицо и
за евентуалното употр-вбение
воискитв на Чант> Каи Шек-Б
от-b ocrpoR-b Формоза. Иначе,
воината вт> Корен не me има
краи, том!> като про^ивкика
може да се укрива необезпоко

(ЖДЕНИ ТИТОВИ АГЕНТИ
АГБНТИ ВТ> БТ>ЛГАРИИ

Виена 29 марп», 1951 год.
През-Б последнитв дни на то-

ОТБ комунистическата си идео-1 зи месец> в-b Софии е разглеж
логии. .Никога тои не е в-врвал-b
в-b свободата на израза и не е
допусналт> това да сжгдествува
при неговото управление. Нико
га то& не е в-Бзстановил-Б свобо
дата на pe.inrHflTa и другитв ое
новни принципи В1>плотени
нашиз американски АКТБ
Правдата. Никога тои не е при
ЛОЖИЛ-Б демократическин иде-
алт> за самоопред-Блението на

на

дано д"Блото срешу лица, кои-
то б!>лгарската полицин е зало
вила краи границата. Тин лица

били изпратени отл> Титова-
та УДБА (шгославската ГПУ)
ci> разузнавателни цели.

Заловенитв сж били обучава
ни Bi> Н и ш ^ ПиротБ, Заичар1>
и Неготинт> вт> вр-взка (ГБ зада-
ЧИТБ, КОИТО СЅ. ИМТ> 6ИЛИ ПОВГБ

рени. При ТБХ1> било нам-врено
народитБ и за желанието на уп I ордикие и значителнјн суми
равлаванитв. Никога тои не е
взел!> нгвкакви м"врки за да да
де правото на автономин на
Х1>рватско или Македонин, кое
то е сзлното желание на бол~-
шинството ОТБ гвзи народи.

За сега нуждитв на плачевно
то св"втовно положение може
да надожатв ЕЦОТО С1>единени.-
rfc хдати да приематБ Тнто за
ст>трудшк!> ерешу Стадинт^
Но азг^ вт^рвам^ че кнтелаген

а валута.
Както му е ред-bTb, всички за

ловени нап^лно сж признали
вината си. Измежду заловенигв
е и ПетБр-b Моддованов1>,
дент> аа 15 години, Флоро Бу-
мов-Б на 13 години> Георги Ива
новт>> Васил-b Днакиевт> и Бо-
инт> Денев1> на 10 години; оста
налитБ сж получили ко-малки
наказаниѕ.

«Лондонт>. марп> 1951 год.
ТриесткилтБ вестникт> «Ства

рНОСТБ», КОИТО В"Б СВОЛ П1>рВИ
брои напечата статин за «Маке
донската деиствителностБ», пре
дизвика ст>всемт> естествено го
д-вмо внимание ср"Бдт> македон
скит-fe б-вжански кржхове.

ВашилтБ ДОПИСНИК-Б разгова
ри ст> Н Б̂КОИ рж.ководни маке-
донски личности вт>рху Ц^БЛО-
купнин македонски проблемг».
При това засегнахме и триестка
та статин за македонцит%.

По тв-Брденинта на тии
дни македонци, всички маке-
донски б-вжанци, които днесБ
ЖИВ^НТБ В1> СВОбОДНИН СВ*БТБ,

че принадлежатБ кт>м
б!>лгарската народностБ. Спо-
ред-b ТБХТ>, македонска народ-
НОСТБ не сж.тествува, както не
сжтествува наприм-вр-Б, и шве
ицарска народностБ. По твхно
твт>рдение, преди днешното ко
мунистическо владичество не е
имало никога и никаква дума
за македонска народностБ и за
македонски езикт>. Македонин,
като закр;ѕ.глена (историческа)
земн населаватБ бт>лгари7 тур-
ци, гБрци, аром"Бни, евреи и т. н
(както швеицарин населнватБ
Н*БМЦИ, французи и италианци)
ТБЗИ македонски жители не го

ганизацин (ВМРО) сж на| мне-
ние, че македонскиитБ B"biipocb
може да се реши само чрез/Б са-
мостонтелна македонска репуб
лика, колто би обхванала днеш
НИТБ части на Фгославска,
гарска и грт>цка Македон^л за-
едно. Вт> такава дт>ржава| зФе~
дена"по подобие на швеѓЦарс-
китв кантони/ всички жители
биха се радвали на всичкџ пра-
ва и биха били напт>лно ^авно-
правни, безг. да се гледајкгмг»
кол народностБ спадатБ. (

Такава самостолтелна Џ обе-
динена Македонин би јмогла
следт> това да вл^зе c«.mi> и вт>
балканска федерацин, фко за

ј

матБ фланкови движенил, насо ј ивант> вт> своигв бази, за да се
чени к-bM-b Иожу

на 38 мили
важен-Б вт>- ј прегупирва и атакува
шго-източно I после.

наново

НОВА СТЖПКА ЅЉ БОЛШЕВИШША РЕВОЛПЦ№

ЛУКА ИВАНОВТ>

«Чухг. Tp-fecbKi» на камт>ни,
които се изсипваха по надвесе
ната скала, после различихт> чо
В"БШКИ фигури, които бавно
слизаха по гвсната пжтека и до
ловихг» бл-БСБка на оржжието
имт>. Една редица ОТБ петде-
сетБ души слизаха надоду.
Приближихме и ние. Начело на
дошлитБ- различихг» единт> ви-
соктѕ чов-вкг. сг. брада и шкро-
копола шапка. Тои ме назова
по име, и азт> уловихг>
на мон старт* познаиникг» отл>
Софил, Лука Ивановт>. Страш-
НИИТБ Лука, ОТБ когото лгобез-
нитв гБрчи ме предупреждава-
xab

Ст> горнит-fe думи американс-
КИИТБ кореспондентБ — Ад-
берт-b Сониксенг» — представн
на читатели образа на легендар
нилтт> воивода ОТБ Воденскии
раионт> книгата си «Изпо-

на единт> македонски че
тник!>», издадена вт> Нк> Иоркт>
през-Б 1909 година. И Соник-
сент> прод-Блжава после да опи
сва прежив^шцитБ си заедно
СБ Луката, когото тои високо
цени като интелектБ и воивода

неоценими качества.
Лука Ивановт> б-fe родомт>

нел се изкажатБ
балкански дт>ржави.

ијдруги
|

Свободнитв македон1Ј[и сж
на становитето ,че КЗго^лавии
неможе да гарантира изкт>лне-
нието на ТВХНИТБ стреме^сн (о-
бединение на Македонин), нито
П1>кт> може да ги задоволи BI>
народно и дт>ржавно политиче
ско отношение. ОПИТБТБ СТ>
срт>бската, респ. по-кгјсно СГБ
к>гославската дгржава, конто

Цариградт>, 25 марп>. 1951 г.
На времето Ленинт> изми^ли

хубава стратегин чрезт» обеода-
нието да даде земл на рускит%
селини. Преди него ГОЛ-БМ#Б
шката партии прибра селинитв
нинта за противникт> на проле-
тарската револизцил. Тои, оба-
че, кое ст> терорт>, кое <ГБ маис-
торство ycn-fe да представи, че
селото тр-вбва и може да бжде
ст>к)зник!> на тази револгоцин.
Вм-всто да ги направи, обаче,
дребни собственици, болшеви-
шката парти» прибра селннит
в*Б ТБИ нареченитв. колхози. По
так1>вт> начинт> се сагвташе, че

е осѕвдественг»

на Македонин, ИМ-Б нал^га да
изискватБ самостоителнк Маке
донин извт>т> срт>бската; респ.
к>гославската дт>ржава.»1

македонски езикт>, ами Горната статин намираме BI>
брон ОТБ 15 мартБ на ^злиза-
тето вп> Англин словенфо cira-
сание «КЛИЦ-Б Триглавагј. Пре-
ди това вт> сжшото списание

кратко изложеѕне
относко сБд-вржанието јна кни-
гата «Макдошш — Швеицарин
на Балкавитв» отт> Ивант> Ми-

говорнтг> б"Блгарски,
турски и т. н.

Всичко, което днесБ вгБршат
комунистическитв властодрт>ж-
ци вт> Б^лградт» и СкопЅе, не
отговарн на народното разполо
жение, представлнва особена
комунистическа тактика.

Македовдит^- свободЕша
СВ-ВТБ, организирани било ВГБ
Македонскк политичски орга-
цизации, било вт> Вжтрешната
Македонска Револк>ционна Ор-

- Ние вече дадохме сгатиѕгга,
КОНТРО друго сдовенско, списа-
ние «Стварност&» ОТБ ГриесгБ

(Сдедва на стравица

5^

не само вг. фабрикитв и рабо-
тилннцит&, но и вт> просторни-
ТБ руски полета, осду1цествент>
ОТ-Б селската маса.

Bi> последно време, споредг»
както четем-Б В-Б чуждии печат,
В-Б Русин предстои да се напра
ви кова крупна стжпкз iCbM'fa
обезличаване на селото. Колхо-
зит-fe се преценнватБ ОТБ болше
вишкитѕ главатари до известна
степенБ като реакционни ПГБЗ-
да; См^татБ- че СБбранитв В*Б
едшп> колхозт> 20-30 семеиства
не СЈК нигцо друтоѕчОсвевгБ «дно
угоЈгвмено седско семеќство,
което СБ течение на времето си
изработва еднакви селски вку-
сове, стремлениа и настроенил.

Крои се сега свбнрането на
две шш даже пеп> хилади селс

ства ва е,шао arfecro, ВПЕ»
Подобно сго-

панство me носи името атро-
городв (земед^скн град);
б б б

р)
сѕабдевгБ, разбира се^ СБ

р
Панапорите на 5 авгусгБ, 1876
година, кждето е Лолучилт> нт»р
воначалното си образование.
После е следвал-b вт> Пловдивс-

јката гимназин, дето е свт>р-
1шилт> шести класт>. Ставаики
f 13 годишен!> lOHO ûa, Лука взи

всички машини, както и СБ ВСЈП у ч л с т е - п срЛско^Јтлгарс
чки команди, контроли, агита-ј
ционенг» апаратБ и пр. По та-
кт>вт> начинт, вт> Русии me рови
кнагБ ВМ-БСТО села земед-влски о т^"м а7едонско7о~освобЈдиЅ

ката воина.
ОТБ 1885 година насамг>

ка пбчва живо да се интересува

индустриални центрове.
Болшевишката централа е у-

в%рена, че по такт>вт> начинт»
ce нанесе ударт> вгрху селс
бит-b на Р^сии; ст> една fly-

Ma, че селннитв . окончателно
me бждатт» избрисани ОТБ ЖИ-
вота.

Нека припомним-b, че подоб
ни далечни планове имаше вт>
главата си » Тито. Затова и тои

(Следва на страница втора)

3.000 ВИС50ЦИ СЛ1ЊРТНИ
ПРИСЖДИ

Атинскит^весгници отл> 10 ап
рилт> сБобтаватБ, че двама де-
путати ОТБ ТБИ наречената лева
либерална партил сж посетили
министБр-Б председатели и ми-
нистра на правосждието и сж
И»ГБ подали единг.
срету извгБршенитв

протестт>
напосле-

дт>кт> адногобробни екзекуции
на осждени на смгБрп» селлни и
фаждани по закона за-конспи-

Сжвдевременно депу-
ci& изискади да бждатв

спрени по-БатагБшнитв екз«су
Ш1И И ВИСШЦИТВ СВГБрТНИ ПрИ-
с^ди В-Бзлизавди на около, 3 хи
лнди да бждатБ заѕгвневи с& до
животен*Б

Около Ш на сто on»
ненитв присжди, според^Б пред
ставѕвиѕ отт> поменатит& депу-
тати рапорт1к билн

жкгели

1

но движение, а когато реводн>-
ционнитв борби се уснлиха "
кгм-Б 1900 година, тоЅ вече зае
ма своето М"БСТО ВТ> редовет% -
на активнитв деици.

През1> време на вт>зстанието ,
ОТБ 1903 година, Луката бива
избрант> за началникт» на В о д ^
скиа револгоционет> раиовгв,
кждето енергично и храбро се
проивнва, за да се зад-Бржи ед- .,
на частБ отт> турската воиска '
вт> раирна. След-Б иливиенскб-
то вт>зстание, когато ж> гож-
на Македонии се поивѕшат&- .
андартскитв банди, Лука Ива-
новт> веднага се отзовава вѕг
свои pafioirb, за да заеме СВОЅЕ ; :

ПОСТБ на водителБ. ОбожаванБ»."
ОГБ населението и момчетата .
си, Луката ycirfeea да орга^иаас
ра ТЗК-БВТ> отпор-в, каЈСБвто магг ,
ко рабони сж противоцоставн-^
ли на авдартскии fe
колко пжти caarb тои
сраженин и устронвалт> засадв;
на аЈвдартит% и всвкога излк-
залт> победителБ. - "

ГТодт» негово рЖЈсоводсгво
презт> 1905 годвна е била пле- :
нена ц-вла андартска ч е т о т ^
10 души. Изобгцо неагодукатл

е ималт»
X

на андартит-fc tn> тоа раионт»
д-влжи главно на храбростБта,
уагБнието и таланта у
Името му е бидо страшилшвдѓр
за rhpusirk ш т£ сзи, дебн

ва сзравиѕџ.
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0рганизационент> и Социаленг Живот Б
ДАРЕНИв ЗА Ф0НД1. Ш Е Д О Ш ТРИБУНА
Младежката секшш при А1ПО «Костур*» вт> ФвртБ Уев!П>,
Иши, подарлва за англибската страшша -• 50.00
Г-нт, Мишо Поповт> отт> Холивудт», Флорида подарнва 25.00
Г-нт» Богдат> Димитровт> отт> Ит>игстаут>, О. плаша 2 годи
ни абонаменп> и подарава за фонда 2.00
Г-вд> Нанчо Суклевски рп, Колумбусц О. по случав новоро-
дената му внучка on» синт> подарава за фоцда 5.00
Г-т> Милаш> Цв*тановт> отт> Клертонт>, Па, подартва 5-00
Г-т» Никола Талевт, отт> Стилтонт>, Па, вт> памеп» на покоЅ-
ната му дт>шерн Свободка К. Николова лодарава 5.00
Г-т» Кирил-b А6рашевт> отт> Клертон*ц Па. плаша 3 год. або
наментБ и подарива за фонда 3.00
Г-жа Фанин Пет. х. Динева оп> Акронт», О. подарава... 3.00
Г-Н-Б ХристБ Николовт» on» Кентон-ц О. се абонирва за вест
ника и подарлва за фонда . , 2.00
Г-т> Джант» Димовт> отт> Ит>нтстаут», О. плавда 2 год. або-
наментБ и подарива за фонда 1«00
Редакцинта наи-искрено благодари на всички горесноме-

нати дарители за шедросп/га ст> които подкрепват-b народнин
ни вестник-b «Македонска Трибуна». Презг» месец-Б маи — аги-
тационенг» — недеите забравл да подкрепите оше повече фон-
да на вестника. Нека се запишатг. нови абонати за вестника, за
за да може тои да проникне вт> всвка родолгобива кжгца и се-
меиство. Св^тлината, истината и идеала които рж.ководнтБ Ма-
кедонска Трибуна тр-вбва да блќдатт, като неугасватт> факелт>,
посочвахц-Б пл^тн напреДБ. Недеите забравн, сжшевременно,
при разни случаи да засилвате фонда на вестника. Да жив-ве
Македонска Трибуна!

<п>народници вт> Монтана. Тои
емигрантит% тамт>

Ј МАКЕДОНШ — ЗАЛОГБ ЗА ВЕЛИ-
НО МИНАЛО И ТРАИНО БЖДЕ1ЦЕ

Вт> душата на македонскилтт,
б-Блгаринт>, кждето и да се на-
мира тои, се пронвнва Cb жи-
ВОСТБ сг.знанието, че страдани-
нта, гоненинта и нешастинта —
физически и душевни — огв
страна на ПОТИСНИЦИГБ — грт>ц
КИГБ сатрапи и червенит^ ени-
чери ОГБ и Софин —

ИЗВТЈН-Б законит^ на
живота, извт>нг> това, което
бва, което следва да бжде.

Това СБЗнание го издига на
високо нравствено равнише и
го прави годент> за велики д"Бла
Благодарение на това свзнание
се е пзработло В-Б душата на
македонскил бт>лгарин1> в̂ в-
ренг усвт-Б KbWb правдата и
справедливостБта и свободата
и може да води устоичива бор
ба за rfext). И в-b тан борба тои
е силен"Б, загцото тои иска да
получи такива правдини, които
издигатг. чов-^ка като чов-вкг»,
независимостБ на своето духов
но сжш.ествувание7 запазване
на свон родт> и езикг., вт>обше
запазването на своиственото
свое.

Никога вт> неговиатБ истори
чески животт>? както и В-Б днеш
но време, не е отбелнзант? мо-
мент», вт> които тоб да строи
своето шастие в-bpxy нетастие
то на другит^, да пронвнва хит
ри домогванин отг» рода на rpi>
цкичнтт> министт>р-Б ВенизелосБ,
нито е способенг. да измамва и
чрезг. измама да напада.

Maкeдoнcки^т'Б бтѕлгаринг е
миналг. презг много тег^тила и
неправди, но, в^оржжен-Б СБ
основни, н"%ма1ци противоре-
чин принципи, е излизалт? отно
во силент>, отново годенг. за
борба, за напредт^к-Б. А единт>

т^зи свешени принципи —
залогг> на велико минало и тра
ино блдеше е — Свободна и не
зависима Македонин. Поради
това, че тои е закрепенг за TO-
SH принципт>, тои се нвнва пред
свтзта като борецт> за правдата
и в-Бпрт^ки всички козни на вра
говет%, тои гце побеждава и гце
се закрепва вг> вт^коветв.

И ето заидо нашит-fe родолшб
ци вт> Сиракк)3"Б7 Н. И. отг> сеп
темврии7 1922 година до днесБ
— цтзли двадесетБ и деветБ го-
ДИКИ, СТОНТ-Б СБ ТВПБрДОСТБ ПОД

знамето на т/вхната борческа
организацин — МПО «Незави-
сима Македонин». T-fe знангБ че
до като има македонски бт>лга-
ри, които да д-Бржат-b високо
знамето за независима Македо
ни#, никакви жестокости и нево
ли, никакви Т-БМНИЦИ и окови,
никакви бесилки не могатт, да
подкопантБ и унитожагв име-
то и сж.шествуванието на маке
донската б-Блгартина. Зашото
т"в знант-Б ,че само ОТБ това зна
ме, отт> този лозунп> — Незави
сима Македонин, иде всичко
творческо, всичко ценно, което
македонскинтБ б-Блгарин1> е

кани, членове и симпатизатори
на МПО «Независима Македо-
нин» правнтт> жертви ,даже из-
В-БНТ» кржха на ГБХНИГБ ВТ>ЗМОЖ

ности. ОТ-Б две години насамт?
блатодарение инициативата на
членството и симпатизаторитв
ОТ-Б МПО «Независима Македо
нин» цт^лата наша родолгобива
емиграцил вт> Сиракк>зт> се рад
ва на свои имотт> — Цт>рквата
«Св. Богородица» и народната
зала при нен — кјвдето се раз-
вива сега обтествено-социал-
нин ЖИВОТТЈ на емиграцинта.
Това бтз постигнато СБ МНОГО

трудт> и премного материални
жертви. Гордоств е за всички
ни.

Деиното СБтрудничество на
настонтелството начело СБ пре
дседателн г. Тома Узунов-Б и вљ
частностБ на гол"Бмитв македон
ски родолгобци Методи Ива-

звтз, Глигор-в Узуновт>7 Енид-
жевардарски и други и отзив-
чивоствта на членството и сим-
патизаторството на организаци
нта за изпг>лнение на конгресни
т-fe решнин, е една решителна
стжпка К-БМ-Б осж.тествнване на
идента за свободна и независи-
ма Македонин.

Иван-b Василев1>

сж. cb запазено родолшбие, ин-
тересуватБ се отт> развои на на-
родно-черковното ни ДБЛО И че
етвколко души го помолили да
ги абонира за народнии ни вес
тЛикт> Македонска Трибуна.

Ст>бранието благодари на от.
Антоновт» както за хубавит1> ду
ми, така и за записването на но
ВИТБ абонати вт> Монтана. По-
дирт> него докладва опред^ѕле-
ната комисин за записване нови
абонати В*Б нашата ОКОЛНОСТБ.

Ти СЖЈЦО СБОбгци, че досега е
записала н%колко нови абона-
ти и че me се погрижи да запи-
ше всички родолгобци тукт>.

Членството единодушно ре-
ши на 5 августБ да устрои го-

Илинденски пикникт> в-b
ХорсБ Шу Леик-b,

а идетето ст>брание me стане
вт> домт>т1> на г. АнастасБ Чука
левт> BI> Алтонт>, Ил.

0Ш0
ПОКАНА ЗА ПАНИХИДA

По случаи две години ОГБ
см-БртБта на нашиип> МИЛ-Б И

незабравимт> баша

След1> изчерпването на днев-
нинтт> редт> г. и г-жа Лазарг
Палчеви сложиха богата закус ј
ка за всички присжтствувавди и
другарскит-fe разговори продт>л
жиха до кт>сно вечрвта. На лк>-
безнит-fe домакини СБрдечно
бла*годарим!> за гостоприемст-

риме за даренинта. Да е живо
малкото.

Лнчнн

Г-жа Славка К. Думкова зами
на за Брацдфордв, Канада, за
да ^иди болната и тетка г-жа
Афродита Пеичинова.

Новородено

Г-жа Мери Герети (Гершано-
ва)се освободи отт> бремен-
НОСТБ и даде рожба на момче.
Честитнваме радосп>та на роди
телит% и родаинит^.

! .Вт> отпуска

Младежа Дине М. Гелевт>, ко
ито служи вт> американската

;флота прекара две седмнци на
1 отпуска цри родителит^ си. Же
i лаемг» му бодросп> и ш,астлвво
, заврт>1цане у дома.

вото.
Лични

На ПЖТБ от-Б тата Аризона
за Дитроитт>, Мич. г. Илин Вел-
ковт> посети града ни, черкува
се и подари 5 дол. за цт>рковна
та ни обтина. Краино му благо
даримт*.

ДИТРОИГБ, МИЧ,
ЗАВТ>РШИЛА ХАИ СКУЛТ>

Принтно ни е да СБобтимг.
на всички роднини и прилтели,
че нашата

у Димитт>рт> Стефановт>
огс> село Златари, Ресенско

които се помина вт> Синсинати,
О. на 5 маи, 1949 година^ вт> не-
Д*БЛН, 6 маи, ГеоргБовденБ, me
се отслужи заупокоЅна панихи
да В-Б родната mi цт>рква «Све-
ти Климент-Б Охридски» вт> гр.
Дитроит-Б, Мич. Нашигв родни
ни и принтели се поканвагБ да
ни посетит!> у дома през^ сж-

денБ. БОГ-Б да го прости

Покана за крт>|цение

Вт> нед-влн, 6 маи, me ce из-
рт>тални5ГГБ обред-Б на

ѕашата п-врвородна д-втерн.
Крт>тението me стане вт> Ро-
мт>нската православна цт,рква
на Уеств 16 стрит-Б, вт> 11:45 ча
(ГБТБ сутринБта. Поканваме род
нини и близки да присжтству-
ватБ на обреда.

Сжтинтл, денв, след"Б 5 часа
подир!> обтѕд-Б me има приемт»
вт> ДО&ГБГБ ни на които всички
сж. сБрдечно поканенн.

Ci> ПОЧИТБ:

Г-нт> и г-жа Велчо Христови
3565 W. 11th St. — Indianapolis

В1>НЧАНИ

и да бжде лека прт>стБта, които i
го покрива.

С"БОб1цаватт> опечаленит% му
дг-терл и синг.: Сацдра Л. Го-
шева и БОЈПГБ Стефанов-b

Синсинати, Охаио

Ф О Р П УЕИН1) ИНД.
Отзивт> за ст>брание на Женс-

Прилтно ни е да СБобтимт> на веѕгчки наши роднини, блнз-
ки и прилтели, че нашитв деца

Г-ЦА Л1ОБА БОЖИНТ> АТАНАСОВА
orb ИндианаполисБ, Инд^ по родителн оп> градт> Бнтола

И
Г-ffb КИРИЛТ> НИКОЛА ПЕШОВТ>

отт» KeHTotrfa, Oxafio, no баша оп> с Церово, Леринско, Македо-
нин, a no маика OTI> гр. Варна, Бвдгариѕ

ката секцил
СЕ В Ш Ш

АКР81Љ, О Х Ш
Ст>обтение за черковна служба

Настонтелството на черквата
«Св. Илин» сБобтава на всич-
ки сБнародници ОТБ града ни и

i ОКОЛНОСТБТЗ,- че вт> нед"влл, 6
| маи, me има служба вг цт>рква-
јта ни, копто ше се извт>рши от
!рускил светениктз Александтф
Личко. Посетете службата.

> | Новородено

На 24 априлт> се освободи
ОГБ бременностБ г-жа Викто-
рин Кирилт> Казакова и даде ро

! жба на малко ОГБ МЖЖКИ ПОЛ"Б

|Честитлваме радостБ.та на роди
јтелигв и роднинит-i.!

ГРАНИП> СИТИ, ИЛ,
Черквата «Св. Троица» подарл-

ва 100 дол. за фонда Д. П.

Настонтелството на бт^лгарс
ката православна цт>рква «Св.
Троица» вт> Мадисонт,, Ил. вне-
се 100 долари дарение за фон- н а и зав-Брши Хаи Скулт> презт>
да Дисплеист-Б П-Брсонсг. НиејинУЈФ11? т а з и година
сг»рдечно благодаримт> за този
родолшбивг благотворителент.

Г-ЦА МАРДЖИ СТ. ПАНОВА
завт>рши cb много доб^рг ус-

Саутуестерн^ Хаи Скулт>
вт> Дитроитг, Мич. Тн е по ро-
дители ОТ-Б село Буфт>, Леринс
ко, Македонин. Ти е 17 годиш-

жест-Б на мадисонската цт>рква,
настолтелството и свешеника
при нен. БлаготворителностБта
е една сжидествена частв OTI,
христовото учение, а фонда за
Дисплеист-Б П-БрсонсБ има нале
жагца нужда отт> ср-Бдства и
тртзбва да бжде подкрепенг. от
всички наши черкви и органи-
зации.

Ст>сголдо се членско сгбрание

Настрнте-icTBOTO на МПО
«Батинт> Краи» вт> града «и
свика на 15 апирлт> о б т о членс
ко сг.брание вг. ДОМ-БТТ> на на-
ШИЈГГ-Б илинденец!> г. Лазар^
Палчев-Б. С"Ббранието, което
бтзше добре посетено, се откри
вт> 5 часа следт> пладне ОГБ пре
дседателБтт, на организацинта
ни г. Тодор-Б Чукалевт>, а секре
тарБт-Б г. Андреи Палчевт» про-

и че този лозунгБ спои
едно македонската б"Блгар-

адина презт> 1893 година, про-
кара го през-в ИлинденБ 1903 г.
и 1це го доведе до скжпата утре
шна свобода.

И вт> името на този спасите-
лент», не само за
приндквгБ, во и за

Македонин

чете прот6кол"Бтт>
то сБбрание, които
изц-^ло.

минало-
приетв

Понеже презт>
ставаше гол^мото1

денв
протестно

с-Ббрание вт> Торонто срету
клеветит^ на гр-Бцкии преми-
ерт> Венизелосв, ст>бранието е-
динодушно реши да изпрати ед
на поздравителна телеграма до
обтото протестно свбрание
свикано тамт> отт> двет^ наши
цт>ркви.

Следт> това енорииски^ГБ ни
светеникт> от. КирИЈГБ Анто-
аов!> каза н^кодко думи за не-

Бал- говото посетение на

Ние и честитнваме и пожела-
ваме ycn-bx-Б вт> живота.

Ст>об1давагБ родителитв и:
Стоннт> и Ристана Панови
ДитроигБ, Мичигант>

КЛИВЕЛАНД-b, 0 Ш 0
Станало крт>вдение

На 1 априлг се извт>рши кр-Б-
обред-Б на двет^ дт>-

на сем. Христо и Божанка
Стефанови. Крт>ш.ението стана

руската православна цт>рква
Кумуваше г-жа Марин Ннева СБ
CHHI>TT> и Чарли. Т-в дадоха на
малкит-fe имената Сандра и Су-
зан-Б. По случаи крт>тавката
родителит-fe подарзват-Б на мла
дежката ни секцин 2 дол. Чести
тиваме им!> радостБ и имт> бла
годарим-Б сБрдечно.

По случаи кр-Бтавката прис-
тигнаха В-Б града ни сем. Кочо
Кадиеви отт> Ит>нгстаун-Б, брат
на г-жа Стефанова, и сем. Карл
Уолф-Б ОТ-Б ИндианаполисБ.

I, ОХАИО
Гол^ма вечеринка вт> нед^дѕ

По случаќ агитационнин ни
месецт> маи МПО «Охридт»» ус
троива гол^ма танцувална ве-
чериика вг> недтзли, 6 маи. За
хора и танди me свири музика-
та на БорисБ Ламбровт». Отли-
чевгБ бмфетБ. Поканваме всич-
ки да присжтствуватБ. За под-
робвости прочетете
то ни обѕвлнне вт>

ИНДИАНАПОЛЕвЉ. ИНД.
Даренил за черквата

Г-нт> н r-жа Георги и Кицка
Аджиеви подариха на родната
ни т>рква «Св. Стефан-Б» два
хубави черковни прибори за
палене на св"Бти. Цгрковното
настоителство ст>рдечно им!>
благодари.

Г-жа Тт>рпа Бошкова и г-жа
Славка Думкова подариха по 1
д. за здраве, г-жа Милка Л. Ди
митрова подари 1 дол. вт» па-
метБ на бата и, които се поми
на вт> Софил, г-жа Лена Ристо-
ва — 1 KopTt дгрвено масло за
кандилата, Доре Которчев-Б 5
д., Шена Ннакиева 1 д., Блаже
и Родна Казакови 2 д., Там-b Ги
ровт, 5 д., Стерио Николовт> за
новороденото му внуче 2 д.,
Роско К-БНКТ^-Б Фшнерал-Б Хом
25 дол. no случаи нашин Велик
денБ, Доца Атанасова 1 д., То-
дорт> ДИМОВ-Б 2 д., Тгрпа Бош-
кова 4 д. Таше ИНКОВ-Б за свон
имен-Б денБ и именнии денБ на
сина си Георги 10 д. На вскчки
дарители СБрдечно ^лагодарим

Даренин

На 24 априлт> се освободи от
бременносп> и даде рожба на
момче г-жа Викториа К. Каза-
кова ОТБ Акронт>, О. Маиката и
бебето сж. BI> отлично здраве.
По този случаи, Д-БДОТО И баба

Зта, г. и г-жа Кочо 1и Паратка
Казакови подариватБ 2 дол. за
в. Македонска Три(>уна, 2 дол.
за родната ни чер*ва и 2 дол.
за женската секцин. Благод%-

Редовното членско СБбрание
на женската секцил, което се
СБСТОН на 20 т. м. вт> Народнин
ДОМ-Б, 6% открито ОТБ председа
телката г-жа Елена Ат. Лазова.
Протокол-БГБ б% прочетент> от
секретарката r-жа Катерина Д.
Лебамова. За финансовото СБС
тонние на ceKiiHflTa докладва
касиерката г-жа Лгоба К. Хрис-
това.

След-Б закриването на ст>бра
нието присжтствуватитв член-
ки 6txa почериени ст> сладки и
кафе ОГБ г-жа Лк>ба Костова.
Почерпиха, САГЦО така, за ново
роденото и внуче г-жа Катерн-
на Близновска и г-жа Катерина
Кипрова.

' Даренин

Г-жа Ника Чокова, по случаи
имершитв дни на синовегв и А-
танас-Б и Христо, които сж. на
военна служба, подари 2 д. на
женската секции и 1 д. на цт>рк
вата. Тл сжшо така подари на
секцинта 1 д. по случаи новоро
деното и внуче.

По случаи новороденото и
внуче г-жа Катерина Близновс
ка подари: 2 д. на секцилта, 2 д.
на т>рквата и 2 д. за фондт>
«Македонска Трибуна».

За здраве на сина и Борисв,
които служи ВТЈ армиѕгга, г-жа
Христина Ангелова подари 1 д.
на цт>рквата. Г-жа Марин Русе-
ва, в-Б паметБ на пркоинии и
с-Бпруг подари 2 д. на цт>рквата
Г-жа Ана Ил. Калкова подари
ва цг.рквата 1 дол. BI> паметБ
на покоинин АтанасБ Калковт>.

Лични

Гостуваха при семеиство Илиа
Калќови r-жа Олга Г. Жуглова
СБ сина ќ Ставре.

Г-нт> и r-жа Лабро Спасови
и СИЕГБ

имт> посетиха града ни и се ви
д-вха cb много свои близки.

отт> Торонто, Канада

Замина за Торонто, Канада
на гости у д-Бтери и Доца Би-
това г-жа Елена Ат\ Лазова.

Новородено

Г-жа Елена В. Чока се сдоби
нова рожба — момче. Чести

то!

Пристигна отт» РесенгБ

Прист!1гна отт> гр. Ресент»,
Македонин, бившиигБ члент>
на МПО «Мара Бунева» ВГБ ЕЛ-
вудг Сити, Па. г. Евтимт» Го-
шев-Б, б а т а на нашилгв до-
6*bpi> родолхобецт» г. Наумт» Fo
шев-Б. Посретаме го СБ сѕрдеч
но добре дошел-Б в ^ нашата
свободна и демократична стра-
на.

на 3 декемврии, 1950 година, вт> Кентонт>, Охаио отт> нашиатт»^ - -
православен-Б светеникт> от. Георги Недвлков-b. Кумуваха г. и ;^
г-жа Стефо х. Мицеви ОТБ Акронт>, О. Сватбената гостба и сват <
беното веселие станаха вт» залата на К. С. на които присжтству- ~-
ваха над*Б 350 души. Младоженцит-в прекараха свол хт>ни Mywb ^ >
вт> Флорида. О Г Б сБрдце имт> пожелаваме тастливт> семеенљ V
ЖИВОГБ. ^

Сгобтавап, рбдителитв на младоженцит^: -'
Г-нт» Божит» и г-жа Фанин Атанасови — ИндианаполистБ, Ивд. ^ ^
Г-нт> Никола и г-жа Димитра Пешови — Кентонт>, Охабо - -,

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СББРАНИЕ И НАРОДНО ТБРЖЕСГ
ВО ВТ> ДИТРОИТБ, МИЧИГАШ>

По случаи агитационнилтБ месец-Б маи МПО «Татковина>
вт> ДитроитБ, Мичиган-b, устроива ГШГБМО о б т о

ПУБЛИЧНО GIBPAHHE
което ше стане вт> нед^лл, 13 маб, вт> Народнин домг» при
квата «Свети Климентт» Охридски» За прт>вт> ПЖТБ ВТ> Дитро-
итт> на това ст>брание me доидатт, представители отт> страна ffii
нашигв братн вт> борбата — хт>рватит% и словенцигв.

1Де говдрвп>: Свеш. Лн>бо Чувадо — хт>рватинт>, Д-рт> Лкгд
вип> Лесковарт> — словенецт> и г. Лк>бент> Димитровгц ст>Н)зент>
скретарБ на МПО.

Предт» СБбранието вде бжде изнесено за пт>рвн пжп> ВГБ
Дитроитт, свешеното и скжпо илинденско знаме orb Костурско,
предадено отт> борческа Македонин за ст>хранение orb МПО вљ
този континенгБ.

Поканва се ц*Блата родолгобЈШа емиграции отт> Дитроитт> BE
ОГБ ВСИЧКИ ОКОЛНИ градове да присжтствува на тази о б т а проѕ
ва на солидарносгБ ст> хт>рвати и словенци. Начало на ст>бранн^
ето 2:30 часа следБ О6"БДТ>. Помнете датата — 13 маи, нед&га*
Елате всички. Входт» свободент>.

Отт> Настоетелството

ПОКАНА ЗА ВЕЧЕРИНКА ВТ> МЕНСФИЛДТ», О.

Настонтелството на Македонската политическа организа-
цил «Охридт>» вт> Менсфилд^, О. по случаЅ агитационнинтт> ме*
сецт> маи устроива ГОЛ^МА ТАНЦУВАЛНА

ЕНБРИН
вт> недвлн, 6 маи вт» залата на Ди Efi Вн Халт> на улицит-fc 5-та
и Мт»лбери, тамт> кждето станаха и другигБ наши вечеринки.

Настонтелството е взело грижата за отличното нзнаснне^а
тази вечеринка. За хора и танци me свири музиката на
Ламбровт>, а бк>фета me бжде наредент> ст> баншш,
напитки, за да задоволи всички присжтствувати.

Драги СБнародницц, месецт> маќ е апггационент> за нашшг!»
организацин, месец!> за засилване деиностБта вт> полза ва
бодителното ни д*£ло. Елате всички на вечеринката ни за
дкрепите това светенно д^ло. Елате да се повеселите.

Начадо на вечеринката 6 часа вечеркга. Вход-b 50 сенгн.
Оп> Настонтелството

ПОКАНА ЗА ВЕЧЕРИНКА ВТ> КОЛУМБУСБ ОХАИО

Македоно-амернканското спомагателно дружество «Алексзн ^--:
Велики» вт> гр. Колумбуст^ Охаио, по случаи построЅката ЈЦ

ч- ѕ-

V-,»

телефонеш> номерт> на вестникт> «Маке-
донска трибуна» е:

PLAZA 2157
Запишете го. Запомнете го. Вт> бждеше телеФо-

нираАтевагорниѕггБномер!».

на собственингБ ни народе1ГБ дамт> устроЅва гол^ма

ВЕЧБРИРКА
вт. нед^лн, 13 маЗ, в!» собствената ни зала, намираша се f a 79C
Сауп> Фронтт» стрвгБ. Теглене на тастлнвит* нонера 8 часа 1
черта. Бждете тамт> на време!

По случак отварннето на народвишгБ нѕ домт> на тазл
черинка me бждатт> раздадени премии на €тобносп> ОТБ,

За хора и танци me свири нашенска музика, а бкфета
отлично еаредент> ст> закуски, напитки, баници и

Настолтелството на дружеството нн ва&^Е4>детаа
наша емкградин отт> Кодумбзгсв R околнчпс%*рад<

добде да внди НОВННГБ Ш собствеш> ДОВГБ, а^да се
. |Всичкк сте дабре ДОШЈШ. По^веге датата

•̂ î


