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изшлшт
УБИТБ 1ОГОСЛАВСКИ ПОДПОЛКОВНИКТ> КРАИ БТ>ЛГАРСКАТА ГРАНИЦА
ОГБ Б-^лградт» ст> дата orb
3 к>лии ст>обш.аватт>, че подполковник Пане Джуќичт>, герои ОГБ титовит% партизански
отреди е билт> убитт> ОТБ бт>лгарски вгорликени групи, които преминали го^ославската
границн. Повече подробности
по този инцидентБ не се изаес-

Жертви на комуниститк
МЖЧЕНИЦИ, А ПОСЛЕ ГЕРОИ BTb ПИРИНХ, ПЛАНИНА,
ПАДАТТ> УБИТИ ВТ> БОРБА СТ> ЧЕРВЕНИЛ ВРАГБ

ГОДИНА 26, БРОИ 1,32310 ЕОЛИП I9S2 l\

рошни изобличашѓпг коварна

Следт> септември 1944 годи- говореше се, че н1>кои комуни- МЕМОРАНДУМА НА Г. КОНСТ. ПАПАНАЧЕ ДО ПРЕЗ. ТРУна неврокопскин затворт> б-к сти се готвили да напускатт> оМАН1> ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В1> МАКЕДОНИН
препт>лнен^ ст> граждани и се- ко.1инта.
ллни. Комунистнческата власп>
Когато Гт>рцки е изобличава запада ,които н^кога б%ха усПрокурорт>гБ на неврокопсв-b Бглгарин се, разбираемо,
на
ст> факти задето се отнаса тановени ст> културни и благозапретна да уншцожава всич- кин сждт> на три пжти предпики, които MHcrfcxa no бт>лгарс- са на милицинта да преследва варварски Ш>УШ другигк народтворителни мисии вт> турската
кн, а на пт>рво м-fecro македон- револшционната групи; но тн ности, силомт> водчинени o r b империн, но имаха сњшо слускит-fe борци. Идеала за маке- се колебаеше подт> предлоп>, нен, неАнит% о^>ициални орга- чаи да видлтт> следг. 1912 годн
донското освобождение б^ го- че групата може да избие се- ни имат-b обичаЅ да в!>зразн* на какво значи грт>цка власп».
л^мата пр-вчка на болшевиш- меиствата на милициенери- Barb, че се каса^ло до безоснов Т^хнит-fe училита и разни друкигк домогвании на Балкана. ТБ. ВластБта биде прннудена на пролаганда ita «гр!>цкит% не ги институти бидоха закрити и
ДВАМА ПОЛСКИ КАДЕТИ
НАПУСКАГБ CBOR ПАРА- Подготвнше се унитожението да тт>рси nowoiub orb Горна- принте^чи.ѕ» Вт> еашин вестникт> всички тин културтрегери тр%б
на Македонин, за да се постиг- Джумаи и orb Пазарджикт>. Ти не единг n^Tb сме давали кон- ваше да напуснат-b пред"^лигк
ХОДТ>
не комунистическото братство докара orb вт>нт> вг>ор^жени кретни доказателства за шови- на грт>цката Д1>ржава. Това, ко
2 нхииќ — Двама мла- между Б^лградг, Атина и Со- до зж.би милиционери. Запо- низма на грт>цкото управление; ето по-рано в^ршеха BI> м>жна
ди полски морски кадети на- фин.
Бт>лгарскигк комунисти в^даха на 14-ти п^хотент> по- т%зи доказателства сж идвали Македонии грт>цкит% чети на
пуснаха свон параход-b ст> кои- даваха ежедневно доказателст- лк-b тогава настанент> на бивак до опровергаатт> жестоко лт^ж Павлос!» Мелас-b и другарит%
то стигнаха вт> Генуа и отказа- ва за B^pHOCTb на Атина и Б"Б\Л- вт> гара Пирин^ и на останали- ливигк оправданин на разни му, следг казаната година б%
ха да се вгрнатт> обратно вт> градт>. Т% не само насилваха
грг>цки диплома^и и политици. вт>зложено на официалнит"^
Полша. Т^ сл\ занвиди на ита- македонскигв бглгари вт> Бт>л- ^ околни гарнизони да пре- Нашиг^ читатели си спомннтт>, грт>цки власти; т% свирепствулиннскигк власти.. че не мо- гарин да се регистрирватт» ка- тт>рсватт> orb всички страни по че грт>цки представители се о- ватт> jpemy другит^ народносгатт> да понаснгБ повече режи- то «македонци no наци^ но и планината за да открилтт> дрт>з питаха голословно да твт>рдит ти.
ма на комунистигв и се обнвн- предаваха на срт>бскит% и4 грт>ц кигк бунтовници. Докараха че и фактит^, които една наша
При това положние напт>лно
ватт> за политически емигран- ки палачи б"Блгарски гражда- OTI> Софин и специална ударна делегацин -преди н^колко сед- обнователно виждаме да проболшевишка група. Пиринг> б%
ТИ. ЕДИНИНГБ OTb T%X"b е бИДТз ни за убиване.
блокирант>, а вт> oблacтbтa на- мици поднесе m OH, С/клцо би тестиратт> срешу неправдит^
19. а другин 20 годишент>.
ли пропаганда. Излиза спо- на Атина и мак^донскит^ ароВт> Неврокопт> по това вре- ложиха обсаден!> режимт>. При редг. атинскигк.шовинисти, че мгни, наши С1>братн по страдатаково положение групата при
ТИТО УКРЕПВА ГРАНИЦАТА ме често идваха грг>цки слуистина. е само това, което rfe
жебни лица, за да и.\п> се пре- единт> пох9Д1> изт> планината казват!> T t сж се осм"Блнвали
СИ ОТКТ>МТ> УНГАРИН
дават-b македонски деици, за- презт> л^тото на 1947 година да отхвт>рлиттк като клевета Известно време преди да бжде вр^чент> от-b страна на споВнена, 4 нхаиЛ — Споредг. дгржани вт> околиискин зат- попадна на засада; завгрза се
кт>мт>
PbpuHfl
и
всичко
онова,
менатата наша делегации мемо
свсденин, които пристигатБ ворг,. Вт> една сутри*љ на 1945 сражение при което паднаха укоето
н-вкога
Карнегиевата
анрандум!> до OH BI> вр!>3ка ст>
тукг, се узнава, че Тито е пред- година гол-вма грт>цка делега- бити Велго Вригазовљ и тешовкетна
комисин
лошото
третиране на п ^ и т и скит-fe
овчари
Келпиевг,
Алкаприелг. напоследт>кт> сериозни ции б% пристигна;1а, за да прическигв емигранти BI> Гтѕрции,
м*Брки, за да укрепн здраво еме жертвигБ си. Но случи се лиевт> и Добревт>. Останалигв
Нека мракобј^сницигв отри- както и на самата наша народ- • • Ако идете н^коќ де№ вг» Лазарополе, Дебгфско, Македонии
живи,
пргснати,
били
преследсвонта граница откт>мт> Унга- н%шо,
което само no cede си е
чатт> истината; дае ш.е продт>лрин. На много м"вста се изко- просто за ВСБКИ бт>лгаринг, вани. На следуницин AeHb Ив. жаваме да и изиаснме, ci> пт>л- HOCTb тамт>, познатиитт> на на- мида гледка като горната не ше бжде р^дкости, особено на
павали окопи. Т%зи окопљпоч- но непоннтно за засл-впенигв Нурков-b попадна на друга за- на Btpa, че на ф а в ти me побе шитк читатели нашг. С1>отечест
b. Лазароподцн сж красиви строќнн хора, надаренн оп>
веникт> t. Константин1> Папанавали ОГБ
Густани, Каринтин, orb предателство бт>лгарски сада и ранент> (Нилг хванатг ди.
f
че, македонски аромт>нинт> и Провидението ст> талантн вт> много направдениа, Между r&rb
минавали презт> Дравоградт>, комунисти. PereHTbrb на Гт>р- отт> червенигв палачи.
Вт> I т>рции не^слоцествувало виден-b обтественик^> вт> Ромт>
Мути, Селника и стигали дори цин,
Архиепископт> Дамаски- eHb тои е билг. зв-врски
националво
шѕеШ&нстао, което ниа, понаетон!цемт> емигрантт», пма отлнчнн р^збарн* икотшнсци н художмшш. Т& С* т о р до Мариборт>. Оп> тамт> про- ност», произнесе силна pe4b ort> ГБХТ>, за да открие лтацидг>лжавали до унгарската гра- противт> Бвдгарин и подкани rfe си. Следт> петБ дни негови- да се похвали отт> неЅнии ре- е отправилг до самнитт> предза македоно-б1>лгар€ката кудтура.
ница. Целкта е била да се пред гргцкин народ-b да се готви за ГБ роднини нам-крили вт> бал- жимт». Свидетели за това сж и ceдaтeлb на Ст>единенигв шати
пази КЗгославин ОГБ атака от- походт> кт>м1> Софил. Тан pe4b кана трупа му обезобразент>, турцит-fe, и албанцит-fc, и аро- г. Труман-b единт> меморандум-b
разлшти софиискигв комунис- ст. извадени очи, пречупени от МТ>НИГБ, които имаха злошасти — молба, BI> коќто привлича
кгмт> унгарскитБ равнини.
ти и гргцката делегацин 6 t отт> удари сг> камг>ни крака и ето да попаднатт> подирт> 1912 вниманнето му Bi>pxy лошото
*
•
година вт> границигв на грт>ц- положение на аромт>нигв вт>
КОИ
СЉ ОСВОБОДЕНИ OT*b изгонена отт> Неврокопт>. Вре- пр.
ката дт>ржава. Да не говорим^ Балканскии Полуостровт», спеменно 6txa спасени мнозина
ГРТ>ЦКИТБ ЗАТВОРИ ВТ>
Централнин комитетг> на МПО миналата седмица излрати
Така мжжки загинаха тин ан пт>кт> за бт>лгаригБ. Свидетели циално вг> ЈОгослави* и Гт>рбт>лгарски граждани и макеПОСЛЕДНО ВРЕМЕ
за
грт>цката
нетгрпимостБ
спре
гикомунисти.
Т-БХНИТ-Б
ЖЈЈВИ
цин.
окржжно
до всички ст>к)зни организации ci> което обавава, че
донски дентели; казваме вреПреди известно време ст>об- менно, захцото rfe 6txa спасени другари и до сега сж. борци мо чуждигв народности , на
31 -ии годишент> конгрест> на МПО е*вече свиканг. Tofi me ста«
шихме, че политически затвор- отт> грт>цкии ножт>> но постонн противт> комунизма, за свобо- пт>рво м"всто слремо твхнит^ Г«нт> Папаначе обрт>ша внима не на 17, 18 и 19 авгусп> BI> Торонто Онт. Канада. В&ГБжша
ници отт> Македонин сж били но б-вха подт> заплахата на б!>л дата и He3aBHCHMocTb на Ма- училшда и черкви, сж обаче и нието на председатели Трумант>, че вт> КЗгославии и Гт>р- се вт> дт>лп> на на всички локални МПО да пристжпатт» веднага
освободени. Н-БКОН ОГБ т^вхг. гарскин комунистически ре- кедонии.
редица французи, италианци, цин, които се счнтатт> като дт>р кт>м1> избиране на редовнн делегати за конгреса. Bctna МПО
се вече завт>рнали no домове- жим-b.
американци и други хора orb жави отсамт> жел^взната завеса тр-вбва да бжде напт>дно отчетена пред-b централната каса, за
rfe си. М*Брката засвгг всички
правата на ромт>нското малцнн да има правото да бжде представена ci> редоовин делегати на
*полиѕически затворници, коиСр-Бдт>
многото
затворени
ство
биха могли да бждатт> за- конгреса.
то еж. били осждени до 20 готамт>
6txa
Велго
Вригазов-ц
шитени и осигурени; че изобдини затвор-ц заради участие
известент>
селининт,
и
дe^тeлb
т о правата на гражданина и
До конгреса оставатт> otue neTb седмици. Презт» това време
вт> комуннстическигБ размиorb
с.
flKOpyAa,
Разложко,
и
чов-вка вт> ТБЗИ страни би след вт» ВС-БКИ брои на вестника аде се даватг> конгресни новини. Урин, или пт>кт> заради стлрудЗАСЕЛВАНЕ НА ОБЕЗЛ1ОДЕНИГВ СЕЛА ВТ> ПРЕСПАНСКО
Ивант,
Нурковг,
уважавант>
бовало да бждатт> зачитани отт> молнватБ се представителнгв на «Македонска Трибуна» да у«
ничество ст> непринтелн презг
рецт>
отт>
с.
Д-влчево,
Невространа на СВ-БТОВНИТБ правител редитт> сж1цо всички виснти СМ-БТКИ Cb редакцинта. С ж т о
време на втората св^товна воб
Вт> една дописка отт> Леринт> отт> заб"Бгналигв вт> чужбина
копско.
ства. 1До се отнаси спецнално така и частни лица които дт>лжагБ било за годежи, в^нчал*
на.
до
грт>цкии
в-к-b
«Атлантист>»
селани
и
конто
впоследствие
Духт>тт> на затворенигв б-fe
до Гт>рции г. Папаначе основа- ки, или други ст>обш.ении, да бл>датт> така добри да се отче(Hio Иоркт>) се изнаси, че би- била секвестирана отт> дт»ржана
завидна
висота.
T
t
ce
д-bpтелно изтт>ква вт> изложението
М-врката засегнала близо
ло започнато заселванего на
татт» преди конгреса. Последната дата за отчитане е 6 авгусп».
20,000 души политически зат- жеха достоќно и отхвт>рлнха опустошенигв и обезл!одени вата за раздаване на новигк за- си, че последната (Гт>рции)
ворници. Половината отт> ГБХТ> ВС-БКО предложение, което ид- презт» време на партизанскнгв селници. С ж т о така, имало до- дт>лжи много за своето спасе- Помнете тази дата и бждете точни.
б%ха ослдени отт> военни сжди ваше отт> комунистическата борби села вг» преспанско, жи- бри условин и за скотовт>дство, ние на личната воли на предсе
Главната квартира на конгреса е Роалт> Иоркт» Хотедг
лиша. Сж1цо сж били отагвне- влае-rb. Отт, Т-БХТ> се искаше да тели-rfe на които вт> болшнаст- градинарство и пчеларство, как датели г. Трумант>, както и на Торонто — наќ-гол"БмиЈт> хотелт» BI> Британската империа.
ни и смт>ртнитв наказанин на подпишатт> заивленнн за в-вр- вото си С/Б. били отвлечени orb то и залежи отг. подземни ми- изобилната материална
по- Карти за резервиране стан вг хотела се изпратиха на много
нерални
богатства.
всички, освен-b на ОН-БЗИ, КОИТО HOCTb на тан ВЛЗСТБ; насилваха партизанит-fe или изб^гали зад
Momb, получена отт> Американс
Заселването на селата става- кигв Сгединени тати. СХто- м-вста. Гответе се да посетите масово Ѕ1-ии конгрест> на МПО
били ивно заловени вт> шпио- ги да пишат-b до близкигв CR грарица за спаснване на живоло подт> надзора на генералт>- то, продт>лжава г. Папаначе, мо вт> Торонто, Канада. Нека и на този конгресг. ние ouie веднгокг.
нажт>.
да гласуватт> за комунистичес- та си.
губернатора на Македонии и же да се каже и за КЗгославин. покажемт> нашата несломима волн да водимг> тв!>рдо, неотстлчП
ката партин; поднесоха имт>
МАЛАРИЛТА ВТ> ИТАЛИЧ Е готовт> апелг до населението, Новит-fe преседници билн бе- леринскии и костурскии окрж- И затова no-вече orb странно но борбата за свободна, независима !и ц-влокупна Македоуправители.
ВЕЧЕ НАПТ>ЛНО ИЗКОРЕ- вт> които се занвнваше, че по- зимотни и бездомни селкни, жни
е, че тт»кмо тин две дт>ржави от нид ст> столица Солут>. Да ЖИВ%НТТ> свободни и демократичНЕНА
литическигБ затворници едино заб^гнали отт> разруше>шгБ сл
казватт, да уважаватт> правата ни Америка, Канада и Бразилин! Да жив-fee МПО — крепката&
душно подкрепватт> комунис- домове и нам^рили временно
на народностиит% малцинства, опора на светитв народни надеждн на македонскигв родолк>б«
Както с известно И т а л ^ е тическото управление на Бт>лa ce отнасат-b наи-безгрижно и ци на този континентт>!
страна кждето вгрлуваше мно- гарин. По единт> С&ГБЛТ> начинт> подслонг» вт> близки и далечни
спремо ВСБКО право на граждаго маларин. Отт> в^вкове насамг нашит-в затворници ги отхвт>р- села, незасегнати orb взаимно- ГРТ>цкА\ ПАРЛАМЕНТАРНА
нина и чов-вка. Подобно повенаселението на Италин е стра- лнха. Ср-вдт» rfexi> отлично се изстребителнигв борби. При ДЕЛЕГАЦИ» ОТИВА" ВТ>
дение е неморално; rbtf като
дало отт> маларин, като е да- д^ржеха Нурковт> и Вригазовг. настаннването си вт> преспансЃ
ЈОгославии и Ггрцил вснчески
вало и ГОЈГБМИ жертви. Презт> Tt не мисл-вха да се подмилк- кит-fe села, новит-fe преселницч
използуватт> принципнгв на
1945 год. вг. Италин имаше ватт> на властит^, а какт> да се ui'feviH да блдат!» снабдени ст>
Б-клград!»,
5
млиб
—
Вчера
свободата, които движатт> за- ОБШИЛГБ МПО ОХАИСКИ ПИКНИК!» Bl> AKPOIfh, О. БИ
411,000 случаи на маларин, ОТБ измгкнатг, o r b затвора, за да жилиша, земн за обра^отване, тукг. пристигна една гргцќа^
ваднии св-вт-b, за cBOfl полза, a
които 386 души сдч почина-1И. поематт> открито борба срешу храна, едт>рт> и дребенг> доби- парламентарна делегации, за
РЕКОРДА НА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ОБШИ ПИКНИЦИ —
отказѕатт> своббда и приложеНо презг> последнит-fe месеци потисника. He дни, седмици и- тгкг., необходимит-fe земеделс- да посети К)гославиа. Това е
ОКОЛО ХИЛЛДО ДУШИ ПОСЕТИЛИ — ЧИСТА
ние на сжгцнгБ принцпи по отВ-Б Италин случаигв ст> мала- ли месеци, а години rfe страда- ки сечива, както и по 600 хил. пгрвата офици^лна делегацин,
ПЕЧАЛБА 1,180^0 ДОЛАРИ
ношение на ^остиснатит^Б orb
рин слч много хгалки. Има отбе- ха вг, затвора и се над-feBaxa да драхми на ВСБКО семеиство в-b които пристигна вт> тази страгвхт> граждани и-вародности—
продт>лжение на 6 месеца.
л^зано само н^колко стотинт» ослшествит1> плана си.
на следт» свг.ршването на вто- вг> тои духт> пише ѓ. Папаначе,
О. — По телефона — ТраднцнонннвгБ обвп» МПО
случаи и нито единт> смт>ртент>
рата
св"втовна
воина.
Тн
1це
П^рвата
група
orb
нови
заОхабски
П
И
КНН1ГЦ коАто стана BI> АкрО1гц О. ка 6 ммнв
добавники:
На 15 к)ни 1947 година дваслучаи.
престои
12
дни.
Делегацинта
е
зе npeyeirtuiem» в-b вс^ко отношета». Това 6% ycntan»
мата мжченици, ведно ст> оше селници се ст>стонла отт> 38 се«Ние см"втаме, че никаква
Маларинта биде изкоренена
била
поздравена
ст>
специална
меиства,
които
били
настаненн
»гкколко затворени свои друсм^Бтка на политически опор- ycntxHTt, Времето 6 t прекрасно, Имахме бдизо хшшдо дублагодарение на ДДТ> което е
статии
отт>
комунистическии
в.
вт>
селото
Св.
Германт>.
Наскогарн ycntxa да изб-ferarb отт>
TK)rtH3-bMT>, даже когато ти 6и ши посетителн, н^кои on» дадечни ntcra. Чнспгап» тшхохк
било дадено orb Рокфелеровазатвора и хванаха Пиринт> пла ро, други преселници, вербува- «Борба».
била необходима—не е вт> ст>с- вт>зл^зе на 1,180,80 долари. Ст> този чисп» прнход> както н
та Фаундацин конто изпратила
нина. Таи здрава група започ- ли orb други близки и по-да* специална свон мисии вт> ИтаКАКВА ПОМО1ЦБ Е ПОЛУ- тоиние да оправдава слицеству по посездение, ние кадминахме вснчкн досегашни обош МПО
на свои-rfe обиколки изт> села- лечни села игвли да бдудатг наването на едно подобно нетт>р- пнкници. Бихме реморда ка вснчки. Затова казваме, че нмахме
лин, за да се бори срешу това
ЧИЛА ТУРЦИЛ ОТТ>
Древено,
ч
та на Неврокопско, наве-вкдчде станени вг» селата
ycntxi> надг» ycirbxHrfe.
.'
..«-,,/,
пимо положение.»
зло на народа.
АМЕРИКА
Лт>нки,
Буковикг.
Орово,
Певприемана, укривана и хранена
Своето изложение г. ПалаПодробностн за ликник^ me вн пншеип» за н д н т броА т
отт> народа. Изт> ц-влата око- кона, Левкона, Р>мби, Калитеи
AHA ПАУКЕРТ> ЛИШЕНА
наче
свт>ршва последниа наАнкара, 5 млмв — ур
и
1Цт>рково.
весгника. Да жнв^е народната и свега борба на МПО — едии*
O T b МИНИСТЕРСКИЛ ПОСТ лин бгрзо се разнесе мт^лвата,
премиер-b, Аднант> Мендерес-ц чин!>:
че
освободителна
груба
броВсички тиа села се намират е дт>ржалт> речБ В-Б град-b КоВТ> РОМЖНИЛ
«По нашето скромно мнение, авената организацна коато orb 30 годнни насамг стои здр*ди изт> селата. Населението, вт> Преспанскин раионг и повении, В1> колто между другото е вт>зстановнването на чов^шкн во, непоклатнмо на поста си вт, т м т о на Македошш. Germ неРозгБнската комунистическа особено по селата, понадигна чето отт> ГБХТ» с л разположени
казал-b, че досега Турции е по- ГБ и националнигБ права за ет ка вснчкн се готвнмт» да посетит» иасово 31-иа г о д н и т о
партин извести официално, че глави. Всвки зaбeлtзвaшe, че около •ЖИВОПИСНИТБ прегпанслучила orb Америка 351 мили- ническигк малцинства вт> ГБЗИ конгреет» на МПО, ковто me стане на 17Д8 н!9 авгусп» B V TOАна Паукер-b, конто досега за- комунистит% се вт>здт>ржаха ки езера. T-fe разлолагали сп»
она долари економическа по- страни отсам-b жел^зната заве- ронто, Онт. Каиада.
,....^
„.•,
емаше министерството на вгн- да излизатт> вечерБ, особено доста богата земн зк обработМОШБ и 537 милиона долари са е не само в-bnpocb на елемен
Да жнв«е свободка, незашстм а%докупка Македогаш
вт>нт> orb населенит-fe arfecra; ване, конто била притежавана
(Стедва на страница 4-та)
военна помоиц>.
(Следва на стравица втора) стоднца СодутЛ *

КОНГРЕСА НД МПО СВИКАШ

Македонин под!> гргцко иго

НАБАЛКАНИТ^

Усп*хг надт> ycntxnrt
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ИЗТ» РЕШШ01ШОННОТО МИНАЛО НА МАКЕДОНИЛ

СПОМЕНИ ЗА ИЛИНДЕНСШО ВБЗСТАНИЕ
OTb ИЛИНДЕНЕЦА ЛАЅ. ПАЛЧЕВ1> — MEAHGOifb, ИЛЛ

ПО Н%ШО OTb ВСБКЖДЕ

Когато Bopecb Сарафовт>
довде вт> Костурско, трќ <п>6ра
всвчки началницв н воиводи и
ваправв свбравве. Това 6"fe
вгзставве. Взема се решевие да се образувап» девеп» цевтрове, като ВСБКВ центг>рт> бжде ржководент» отБ единт> воввода. За
цевтрове 6 t x a избрани следнит в села: См^рдеш-b, Джмбени,
Ввшевв, Блаца, Загоричани,
Мокревв, Ковомдадв, Нестрам,
Скичево. ВСБКВ ценп>рт» вмаше по четврв, а н%кои по петт>
и шестБ села. Това стана следт»
аферата вт» село Смгрдешт».
Следт> като се уредиха центроветБ Сарафовт>, Клашев1>,
Чекаларовт> и Лаз. п. Траиковт>
отидоха вт> Смилево на конгреса.Населението по селата ст>
нетт>рпение очакваше решениѕгга на този ковгрест», затото
всички почти знаеха, че тоА
ше бжде сждбоносент>. По това време изт> много костурски
села имаше турски воАски, но
т-fe бидоха внезапно изтеглени.
Главно се изтеглиха ВОИСКИГБ
отт> Кономлади, Поздивиша,
Загоричани, Мокрени и други.

за Саарт» вовово
изт>ква на политическата сцена. Преди три дни германскинп> минисп>р1» ОГБ западна Ге
рманин — ^кoб^» Кабзерт» — е
Саарската областБ да
вт>рната обратно на Германин. «Ние — казалт> тоб —
не можем-b убедително да протестираме срешу Изтока ,ако
Запада, все оше не дава правото на самоопред"Бление за Саар
ската областБ. Нашит-fe ст>седи
— французигв — дт>ржатт> мно
го за 1ГвлостБта на СВОИТБ граници. T t тр^бва да призна$т>
и ние да имаме слицото право
за нашигБ граници.»
Богатата ст> каменни влчглиша Саарска областБ понастбн1цем1> е подт> френски контролт>.
ВВПРОСБГБ

Issued Every "ПкпжЈоу

10

ввд^хме, че идва гОЈГвма вобска опљм-в Прекопава. Имаше
може бв около 40,000 душв.
Даде се ЗЗПОВБДБ да отстжпимт> вадолу кт»мт> Кдисура.
Нве, ковто имахме пушки маузерки в мавлихери вв казаха
да да хвавемт> позиции. 1Цомг>
почна воАската да идва отдолу, вве гв посрешнахме ci» в%колко залпа, за да могатг четитв да отстжпатт>. 1Цомт> чу*а залповетв ВОИНИЦИГБ cnpt-

ха и не искаха да
р
вап
редт».
Командир-brb
инг
б-fe
на
"I pledge allegiance
и cb камшикг вт> ржка.
to the Flag of the United
Излиза
всбки
р
Toft
почна
да бие воАници-rfe в
States of America, and
Абонаменп» за С Ш. и Канада
rfe почнаха наново да настжпto the R e p u b l i c for
ватт>, но no малко. Така вве вwhich it stands; One
1 година $4.00, 6 месеци ?2£0
махме вт>зможносп> да отстжNation, indivisible, with
За всички други части ва св*Liberty and Justice for
лим1> без!> да дадемт> нито едта за една година $5.00
аП."
на жертва.
* <
Едит> брои 10 сентн
Вт> Клисура се реши да иРедакторг: Лгоб. Димитровт»
демт> и п*ревземем-Б градчето
Контрабандисти ст> подводБилита, зашото когато Сараница. се понвили на едно итафов!> б-fe заобиколент» вт> Смт>р
лилнско езеро, което граничедешт>, отт> Билиша доАде бала ст> Швеицарил. Подводница
шибозукг., вл^зе вт> селото и
WILLIAM GLADSTONE
та била за двама души, останаго ограби. СтигаАки вт> Смт>рла отт> последната воина B'b Идешт>, Чекаларовт>, Попт» ТраА
талии. ѓ г . нен с пренаснли гноковт>, Клншевт> и Поповг дт>рго контрабандни стоки отг
жаха речи, вт> които прнпомШвеицарии вт> Италии. Както
1Цомт> се вт>рнаха началници- ниха какг е разрушено село
(Продт>лжение orb страница пгрва)
итали.инскигБ така и швенцаротт> конгреса, ГБ отидоха по Смт>рдешт>. Ние тр-вбва сега да
скит^
власти
полагатт»
гол%ма
повдигнатии
вт>просг>.
онин
села, гдето имаше огце превземем-b Билиша — казаха
тарна справедливостБ, но и едусилин,
за
да
заловнтг
ТРЗИ
Списанието «Веститорулт>»
воиски. Там1> rfe направиха сгна политическа и пропагандна
Сборната чета се разд&ли
малка
подводница,
конто
се
излизашо
вт>
гр.
Линц-b,
Австбранин,
дт>ржаха
речи,
окунеобходимостБ. По този начин
на две части. Попов1>, Чекаларажиха селинигв. Ст>обти се, ровт, и Клншевт» се опАтиха да
•6и се показало, че принципит-fe рин, напада грт>цкото дгржа- криела Be4epb между скали и
че вт>зстание скоро me ce обн- нападнатт> Билита, а Лазарг п.
на свобрдата вт> свободнин не и казва, че туи, което става
каменливин
ви. Разпореди се ближнит-в се- Траиковг сг другигв четници
CBtH не сж подчинвни налоли вт> Г1>рцил е едно флагрантно
на езерото.
престжпление.
ла
да се ст>бератт> вг Джмбени. се оплти да нападне Капетитически и временни опортгониз
В-кт> «Кемареа», печатант> вт>
И когато всички се ст>браха, п- ца. И това стана. Ние взехме
мм. . . По този начинт? и думиПарижт>
като
орган-b
на
бивши
виха
се воиводи и тамт> извес- Капешица и тамт, ни се уби едTt, които Вие произнесохте ст>
тиха, че вече вт>зстанието е отак-bBT? ентусиазт>мт> и решител ГБ боици, критикува с ж т о поНа 5 к>лии ce навгршиха mecTb месеци отт> см-bpTbTa на бивено. Btiue 20 голии старт> но момче. Друга часп> отт> чеведението
на
грт>цкото
правиНОСТБ Bi> посланието Вн за денн
тата, обаче, не можа да превг
•
пвин
npeдceдaтeлb
на
Ц.
К.
на
ВМРО
—
Д-рт>
Христо
Татартелство,
като
осжжда
и
«ромгн
стилт>
или
2
август-b
по
новг
на кезависимостБта (на Амери
земе Билиша затото тамт> има
need reliable
answers to your
тевт>, които почина вг Торино, Италии, далеч!> от-b свон лк>- стилт>. На населението се извес ше добри укрепленил. Be4epbка б. н.), me на>гБрнтт> онова скин национал. комитеттв» вт>
"crisis questions" this
схо. което т-fe наистина заслу- емиграцил за дето не е ИЗГГБЛбнмт> родент> KJRTb — Ресенг., Македонии. Поклонт» предт> не- тиха боАнигв центрове. Вт> та се вгрнахме вт>
year! . . . get them in
жават-b и ше блчдат!» каистина нилт> дт>лга си вт> зашита на
центт>рт> б-вха назадт>.
говата склпа склпа naivieTb. Името му остава вт> една OTI> наб- Смт>рдешкин
ромт>нското
малцинство
подт>
НГШО повече orb «пропагандвклгачени селата:
Оп> Д>мбени доАде извесTHK
СВ^ТЛИТ-Б страници на македонското освободително движение. Брезница, Вжмбелт>
ни фрази» - - за каквито се опи грг.цка власп>.
и
Вормтие,
че селото е запалено отт>
CHRISTIAN S T I K V K
тват-b да ги представитт> ВашиСписанието «Ватра» вг Римт>
никт>.
Bi>
Джмбенскии
центт>рт>
*
*
*
аскера, коАто идвалг отт> КосMONITOR
е публикувало апела на г. Павлизха: Косинецт>, Лобаница, Typibj на брои повече OTI> ХИТ"Б ПрОТИВНИЦИ».
пакче ,отправент> кт>мт> предсе
Карчита и Четириокг. Реши се лндо души. Почнали да пресГ-кт> Папаначе е представилт> дателн г. Трумант>, cb искане
Джмбенскин центгрт, да има ледватт> Д1>мбенската чета. ТоOften referred to os
меморандум-b до OH no сѕици- шото последнин да направи ну
**a newspaperman's
знамето на Косинец-b, а знаме- гава ние всички се приготвихNewspaper" the MONIт^ проблеми. Меморачдумт>тт> ждното,. за да се турне краи на
то на Джмбени го дадоха на ме и трггнахме на
TOR covers the worid
е отбелезант> и коментирант> вт> непоносимотег положение вт>
with a network of News
Вишенскил центт>рт>. Мент> ме МинаваАки презт> Тиза планиBureaus and correромгнскит^ вестници и списа- Македонин.
избраха за знаменосецг> на на, тамт> 6txa сгбрани семеиspondents.
нин. които излизатг. вт> запад- Отт> свон страна ние, вт> ст>гла
Джмбенскин
цент-bp-b,
Order a special introp , а за по- ствата отг Косинец-b: мжже,
н ^ СВ"БТТ>, независимо отт> ГБХ сие ci> чувствата и разбиранилductory subscription toмошник^знаменосецг 6 t из жени и деда заедно Cb натоваday—3 months for $3.
ната политическа окраска. Та- та на македонската емиграцин
You'll find the MONIбранг. Ивант> Прешленковт> отт> рени добит^ци... Като ни вика в. «Патриа». конто излиза
TOR "must" reading
СВОбоДНИН СВ"БТТ>, а СЖШ.О
д%ха, почнаха да плачатг, че
Дж.мбени.
B'b МкшхенБ ПОД"Б редакцинта
ond as necessary as
изразиваики и чувствата
Косинецг е било изгорено orb
your HOME TOWN
на ром-Бнскии генера.тв Ионг на нашиЈгтг> поробенг иародг..
Момента б-fe тт>ржествент>. воиската и башибозука отт>
PAPER.
Георге, бившт> ро>и>нски мини се присг>единиваме сг. всичкиBtuie н*1до необикновено. Хо- близкит* села. Ние имг давахCTbp"b B'b Берлинт>. В1>зпроиз- т"Б си морални сили кт>мг> апела
рата 6txa толкова весели, като ме кураж-b за да не се бонтг>.
вежда писмото на г. Папаначе на г. Папаначе, които изразнва
чели отиваха не
бои, а на He след-b много сретнахме се
до главнин сек-peTapb на ОН.
сватба.
Издаде
се
ЗЅПОВ-БДБ
да ci> воиската. Почна се лк>то
болкит-Б и правото на потисна
трт>гнемт> за Габрешт>. Стигаи- сражение. Отт> всички страни
Списанието «Кугетт» Ромг.- тит^ ромт>нци, наши сготечест
The Christion Science Mortitor
ки вг. селото ние 6txiwe заоби- се дават-b залпове и се вика
One, Norwey St.. Boston 15, Moss.. U.S.A»
нескт>», което излиаз вт> Буе- веници, отдавнашни другари
колени отт> млади четници. По- «ура». Имахме две горски топPlecse send me on introductory Moni.
ностз Aripecb, ce cimpa вт>рху BI> борбата за свобода. еднакtor subscription—76 issues. I enclose 53.
слеДнит% лочнаха да пt^т-b fia- чета. Турихме ги на планината
теглата на ром"Бнскит% малцин во страдаши както и нашата
род^и и револшционни п%сни, Леска и оттамг гв почнаха да
ства и изказва надежда .че ОН народност^ подт> гр-Бцка и го(name)
едната orb които 6fc ntceHbTa стреллт-b. Сетне ние се дигнахше се отнесе сг внимание кт>мт> гославска B.iacrb.
«Живг е тои живт> е, там-b на ме напред-b за атака. Аскера
(address)
Балкана». На ЧОВ-БКТ> се струва- ce OTTm-biiHa и отстлпи кгмг
(state)
<гопе)
(city)
заловихме етамт> по- динг буризанинг живг,.
PB-IO
теглихме за да изгоримт> турс- наша страна падна само една
кото село Жервени. Изгорихме жертва, а именно Димитгр-b
Радио «Ватикана» извести др\тт>, ако сжшото Н"БШ.О 6-Б
КОГАТО СИ СМ-ВН5ШАТЕ
ЃГБКОЛКО
кжши и orb тамг за- Киро Пировски orb село Косина 4 адлии. че титовит"Б ПОЛИ- станало наприм^рг, сг, Джиминахме зи Вишени, Блаца и нецг>. Вечер»та ние се устаноцаи сж арестували вт> К)госла- ласт>, Ранкович-b или Беблерг>. АДРЕСА ВЕДНАГА ИЗПРАТЕјпосле
за Черешница. Селннигв вихме по височинит-fe между
вин, градт> Мостарт>, ceдe^tb Селннигв изт> ц-кла КЗгославин TE HOBИ^Tb ВИ АДРСБ ДО
отт> Черешница изл-взоха всич- Смгрдеш-Е и Джмбени, кждето
души католически свешгници. се поставитт> вг затвори ст> меки да ни посретнат-b: мж.же,
Т% били обвинени че сж дас«1- сеци и години само затото не РЕДАКЦИНТА, ЗА ДА HE 3AЗа да види младото покол^ние на какг>в1> езикг. е писал!> жени и деца. И когато минах- научихме, че башибозукг и
воиска orb Билиша сж изгор1>ли подслонг на 30 души като- сж одобрили режима. А единт> ITbCH-bBA
ИЗПРА1ЦАНЕТО покоиниитг Д-p-b Христо Татарчев1>, привеждаме по-горе фак- ме ci, знамената, момичетата
ли село Вормникт,.
лически свеш.еници, които би- престжпникг, които е ималт>
б^ха
наст>брали
ЦВ-БТН
И
укисимиле
orb
собственин
му
ржкопист>,
което
гласи
следното:
HA
ВЕСТНИКА
ли т"врсени отт> полицинта. Се- нвното нам-врение да лиши OTI>
Ние решихме да нападнимг
демБТЗ свешеници искли да животтз лшблннскин владика
«.... Б^ше го обзела MHCTvibTa, че Матовт» б-вше се отдалг. чиха ст> цв^тн всички знаменос влашѓото село Псодери. Опж,ци. Това 6tme чудо, драги бра
блдатт> изправени предт> титов чрез!> живо изгарине, е осжден 6ОРБАТА ЗА СВОБОДА
много на черковно-училишното д^ло
и на борбата тн. Ако имаше тогава филмг. тихме се за тамт> и Be4epbTa
слчдг. тази седмица. Знае се само на 10 дни затворт>. Зашо? БВА ДА БАДЕ ПОДКРЕПЕНА
спахме B'b една долина срету
предварително какг ше-се раз- Зашото виновника е нав-врно O T b BCbKM РОДОЛ1ОБЕШх срешу срт>бската пропаганда вт> скопскин краи и искаше да се да се изкара, mtme да се види селото. На другата сутринк рагледа Д"БЛОТО — чисто пс ко- титовт> ЧОВ-БКТ>. Ето типичент> МПО E HA ГГБРВИЛ РЕДТз ВТ> предаде р;к.ководството на револгоционното д%ло на Канди- колко весели 6txa всички хо- но изпратихме две чети подт>
ра.
мунистически.
прим-Бр-b на комунистическо ГАЗИ БОРБА. ПОДКРЕПЕТЕ ларовг.). Тук-b Д-рт> Татарчевт> говори за мист*^та на Д.ТруОтт> Черешница заминахме водителството на Митре Влаха
правослчдие.
ев-b
—
бел.
наша).
Азт>
к
Ивант>
х.
Николовт>
се
oб^виxмe
проСТ> КАКВОТО МОЖЕТЕ!
Преди това американскит^>
за Прекопана а отт> тамг, за и Стерио Стериовски. Но туртив-b неговото предложение — тоѓава б-вхме вт> Централнин Врт>бла гдето се приготвихме, ЦИГБ откриха оп>нц T t вмаха
вестници известиха че словенскин владика Вовкт>, когато е
комитетг. тримата — Д. Груевг., аз"Б и Иван-b х. Николовт> — за да превземем!> градт> Клису- к apтилepи^. Но пустигв турци
не 6txa добри стрелци. Всичискалт> да посети Иесиница,
зашото мисл-вхме, че me го раздразнимт> ст> това противт> Ц. К. ра. Там1> имаше аскерт>, но тоД кигБ имг> шрапнели падаха
тои е билг> посрешнатт> отт> есе уплаши и ние скоро станахи после, които и да би билт> на негово М-БСТО, не би деќствуКнигата на Ившп> Михаиловт>
много далече отт> нашигв подна комунистическа тглпа, коме господари на Клисура.
звции. Само единг шpaпнeлb
валт> другонче. Доводиг^, които ни наведе Даме по това, 6"fc- вадихме обтт> портретт>
flTo не му позволила да остане
на падна при воАводата Митре
вт> града и тои тр^бвало да се
ха доста убедителни — че Револвоционната Организации me всички четници заедно ст> наВлаха и го рани вт> раменегв.
вт>рне обратно BI> Лк)блнна.
гарантира по-добре черковно-училишното Д-БЛО И ше спомог- чалницит^, воиводнгБ и знаме- На тан лозицвл имахме neri>
СЛШИНТБ владика б^ причаЦЕНА 2 ДОЛАРИ
не за намалението на срт>бската пропаганда вт> они краќ. Ние НОСЦИГБ ст> знамената. Клису- знамена. По едно време Новачкант, преди неотдавна на гара
Тазл книга 6 t п^рвом-b публикувана на англиискн езикт,. отстжпихме да блчде Кандиларов-ц но само като помо!цник1> ра ДБржахме около тридесетБ KOBI> orb Кономладв ВШГБ как
Новом^сто. Тамт> п>лпата му
дни. (Извиннваите, че разказHo no желанието на ѕгаого наши СБнародници отт> различни
зал-вла др-Бхитв ст> бензинт>, за
на Матгов1>. Тт>и сж.шо б*вше почналт> по едно време да ни на- вамт, накратко, затото ако турцигБ ни заобикалЈгп> отдопалила ги. Владиката Вовкт> м^ста и страни, които не сж. запознати добре СБ англиискин теква, че Пере Тошев-b тр-вбва да бжде преведент> вт> Солунгѕ разкажа вт» подробности me ду. Б-Бхме прввуденв да отсезиШ), книгата биде издадена на бздгарски езикт>. Така всички
едвам1> cnacHwiT> живота си.
вземе много м-всто вт» вестни- ТЖЈШМТ» назадт», като дадохме
а
тои
да
отиде
BI>
Битоли,
за
да
развие
no-ефикасна
деиносзд
Наи-куриозното е, че за по- ше икатт> вт>зможносп> да и прочетатБ, за да иматт> гњдна пред
ка). Посетихме арнаутското се- трв жертвв и ранент, само воивт>
битолскии
окрж.гт>.„»
става
за
ПОЗИЦИИГБ
на
които
стои
македонското
освободителследнил случаи титовото прало Леково дето Чакаларовг. водата. Но турскит% жертви
вителство е хванало престжл- но движение за свобода и независимосп>. Книгата е вт> спретдт>ржа реш> и оттам^- реших- 6txa мвого ПО-ГОЛ-БМИ. Т* се
ника н го поставило да отгова- нато издание Сг> великолепни корици в има портрета на автора
ме да превземемт, Невескѕ. Вт> адосаха от> това в изгор^ха
ра. Дт>ржавнинтт> прокурорт>,
последното имаше доста аск&р село Арменско, като убиха и
Умолнвагв
се
всчки
организации
да
направѕгп»
ведвага
поселнвв тамт». Ние се вт>рBarfecTo да обвиннва, казалг» че
квартирувашт» вт, казармн. На«т> планивата вад?» Свп>р
владиката е билт> виновент> за ржчкит% си за таЗи книга и д а л разпространнтБ ваб-широко.
паднахме Невеска отт> три стра
дешт»
«Ч^згвв
Гревда». Тамт>
Излишно
е
тукт>
да
изтБкваме,
че
това
е
нав-авторитетната
кни
всичко, завдото неговото лоини, като всачки внкахме «ура».
ваване вт> НОВОМ"БСТО било га досега написана вгБрху ОСНОВИТБ И целвтк ва македонското
След-b като се хвврлиха Н^Б- пренотувахв!?..
На сугрнш>та
лровокацин за гражданит^. И освободително движение за свобода и неззвисимостБ. Налраколко залпа,, воиската
се
уплаката
се
у
ст> бинокднтБ в
, че
титовин сждт> осждилт» винов- вете вашнт^ поржчки чрезт> «Македонска Трнбуна» веднага.
ши и побегна, като остави
то Др^новенско поле е
Книгата тр%6ва да бжде вт> ВСБКИ ДОВГБ, като ^дд^ on» везам^ника на 10 дни затвор-Б.
коако убнтн и ранени. Ш е се
orb аскери Даде се заМожете да се представите вимит% книги вт> бибоиотеката на родолтбцит^. Приешт> се
оттеглихме кип»
Вт>рбнцги
какв ба бтп, осждеш» н^кои R отд^днн, ^дшшчнн поржчкн.
(О^два ва сгравшш
Тамт» заехме позвции. Скоро
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b работи, е била премахната отѕ» поста. Неивото nrfecro
Г-ВГБ и г-жа Германт> Стам- било заето отг Симионт» Букови, г,-жа Ника М. Мидошева, гичи, бившт> ровгБнски амбасаГ-ЕГБ н г-жа Митра Стефанови дорт> вт> Москва. Падането на
заминаха на ваканцин вт» Дет- Аш Паукерт>, за коато се гороитт>, Мич. при свои близки. вор%ше, че е била единетвенаГ-нт> Кице Тодевт» замина та, конто могла да вземе наза 2 седмици ваканциа зт» Кен-} право телефона на Стадинт? ш
тонт>, О при сзои близки.
да говори ст> него> се очакваше
Г-ца Олга Н. Лазарова заедно отт> известно време насадо>. Из
ст> брата си Борисв заминаха
се, че ти е
умраза една седмица ваканцин при насн
зата на Москва, когато преди
свои близки вт> Сенп> Луист», две години е изпратила старин
Мо. На всички пожелаваме при си баш,а да
Израедт>.
нтно прекарване.
He e чудно Паукерт> да
a
Лични
На

1952 год.

ведааш д ѕ отвдеѕг&

вљ,

чета.

ст>обшаваме на рол
пршггедк и познати, че нашишгБ ѕшзт> баша^ свек*Брт>

Вжмбедската вдашша»
оп>[ВечерБта потеглихме за
ИДБДО
таѕгБ отидохме за Германската
(Прод-Блжение ОТБ стр. 3-та )
f ПЕТРЕ АНГЕДОВГБ
пдавкна> С"Ббрахме се окодо Тамт> се срелвдЕшхме СБ турскиа
93 годишет», род»п» вп> с- Typfi«, аочина вт> гр. Лерик*>> Македупш ВГБ иланивата Гер аскерт> дето цдеше отт>
то me следва Д-БТНИГБ курсове
прекрас- ско. Сражението прод-Блжи два
донил, на 29 мад, 1952 годнва
BI> Индиана
на.
Б*вхме ва една широка ча.са. Вобската отстжлк и ние
Покобвшгп> татко е бидт>
Завт>рши СБ уеп*Бхт> Бол1>
се
опххпше
да
квартируваме
поллна
заградена
оп>
вснчки
на
два
пжти вт> Америка и оп>
Стеитт> Тип>рст> Калиджп» г-ца
вт> Чегавската пданина.
страни ст> височини, а вт>
1^11 година тоб се завт>рна вт>
Вирджинин Иванова.
дата
два
извори
чудесна
вода.
По
това
време
вие
б%хме
осродното си село TypiBe. Почина
Г-ца Териса Спасова ОТЕ» ТОВид-вхме че вобската минава танали вече безт> храна. Намевт> д-Блбока старостБ, обаче изронто, гостува прѕг сем. Джан1>
no
шоеето
Желево.
Помаслихрихме
се
а
ВГБ
непозвато
аита гол-&мо страданив ст> разДемирови.
ме, че me доиде при наст». Взех то. Затова като видвхме едно
пр-Бсването на гол%мото на сеГ-Н-Б и г-жа ДжеимсБ Кроме
м%рки.
Но
аскера
се
оцжти
стадо
on»
млади
кончета,
ремеиство.
irfep'b гостуватт> при родителиза
Леринт>.
Btxa
около
20,00<Цшихме
да
ги
хванемт>
и
употр-вСпи спокобко мили татко.
тв си: семеиства К. Герови и
бимт>
за
храна.
Заклахме
14
Твоат-Б мидт> характерт> и добдуши. ВечерБта ние се вт>рнахКрОЈГБрСБ.
кончета.
Месото
ни
се
виде
тол
рина
me помниме винаги. Боп>
ме
вт>
Кокомдади,
Тукт>
имахме
Г-Н-Б Джими Армант>, които
кова
вкусно
като
да"
б1>
отт>
надт» хилндо души вече. Ст>бда те прости.
служи В-Б американската флота Г-жа Стефанка Тр. Стамкова
ДВУЧАСОВА СТНЧКА ВТ>
младо
теле.
раха
се
начадницит^
и
воќвоОпечалени: вт> гр. Дирборнт»
е на отпуска при родитедит& заедно СБ сина си Гермат> го- ГБРЦИЛ ЗАРАДИ КИШ>Р1>
На
другик
деш>
се
опжтихДЕГГБ и решиха таз8
гОЈгвма
синт> Лазарт> Петровт>, вп> Уинд
му.
стува 1ГВКОЛКО дена В*Б МасиСокле.
сборна
чета
да
се
разд"вли
на
зорт>,
Канада, сиш> Иоваш> и
вде KI>MT> планината
Атина, 4 КХЈШ — Всички маГ-Ht. и г-жа ИЛБО Парцели- лонт>, О. при свои роднини.
там-Б,
две части. Едната да бжде во- 1Домт> пристигнахме
снаха Иованка и внучки Ката и
нови, ОТБ Дитроит*Бт Мич. госГ-wb Ристо Топаловт> зами- газини, фабрики и учрежденин дена отт> Лаз. п. Траиков-b, a сретнахме аскерт>. Пакт> ce no"-/!
Фаниа
(сега вт> Полша); дт>ше
туватт> при сем. Джордж-b Ар- на за Дитроит-b, Мич. на гости в-b Атина и Пирен б"Бха днесБ
ри вт> Дитроитг.: Мара и Тааас
затворени за два часа стачка, другата — отт> Василт> Чекала- чна сражение при което падмант>
у свои близки.
ровт>.
Четата
на
Л.
п.
Траиков1>
наха
убитн
селскин
воивода
ка вт> Портлацдт», Ореговп>, и
Гостуваха при сем. Д. Чока и
Сем. Лазо Симови, г-жа Гк>- като протесгБ срешу Ангдин, се опред^ли да замине заедно Ставре отт> Кономлади и Ма- зетове Анастаст> и Сотирт> и ГБХНИГБ фамилии. Вт> Монтана:
посетиха пикника ни г-т> и г- веза А. Котева, г. Пандо Спи- че отказвала да открие прегожа Маикт> Цицкови и г-жа Сла- ровт> г. Ивант> Николов1> за- вори за даването остров-Б Ки- ст> Манолт> Р о з о в ^ Мишевт> и нолт> Розовт». Но тукт> ни се внукт> ОГБ братт> Илин и неговата фамилии. Вт> Рочестерт>, Н."
?
FlOFOH4eBT>, изгубк Лаз. п. Траиковт>.
И. внукт» Коде и неговата фамилин. Вт> Джексон-b, Мич. внука
д-fcp-b на рБрцин. На самин ос- ВОИВОДИТБ
ва Петерчева ОТБ ИндианапоОстанахме
безт>
хл%б"Б.
ОТБ сестра Звезда и зеп> Крт>сте. Вт> Уиндзорт>: внуци ОГБ свес
ЦИЛБО Кономдадски и Поповт>
ЛИСБ. Г-Н-Б ЦИЦКОВ-Б подари на
јприсжтствуватт> на погребени- тровт> биде проведена сжшото за Леринско, А четата на Вас. Тр%бваше да се иде вт> село ка Коста, Христо и Митре и ГБХНИТБ фамидии. Вт> Aвcтpaли^
организацинта ни 5 долари.
ето нгГ T'fexeH'b роднина и бли- H"femo. Главната удица на градт> Чекаларовт> СБ Пандо КлЛшевт> Пожарец-Б и се вземе хл^бт». внут» Христо инеговата фамилин. Братовчеди: Крт>сто
Никосин б1> декорирана СГБ
Васа,тБ Иванов-в.
да заминагБ за Грамосч>. Тога- Кои me иде. Каза се Козинче и и неговата фамилин; внукт> и внука Сотирт> и Гвдргн и фамили
грг>цки знамена.
ва азт> предадохт> знамето на Падчев^ да идат-Б, и взематт» ИГБ имт>. Вт> Старнн краи: дт>шери Велика и Стаса и зетове:
На отпуска
СБ себе си по десетв четницн. Пандо и Петре и ГБХЈНИТБ фамилии; внучки отт> брати ^ а , Мит
Ивант> Прешленков^ отт>
ГОЛ-БМИ ГОРЕ1ЦИНИ ВТ>
Младежа Теди А. Иванов^
р
Тр-Бгнахме.
Незнаемт> дали me
Г
ИТАЛИЛ
бени, а мен*Б назначиха за стаCbcrosuto ce членско ст>6рание които служи вт> американската
среицнем-Б вг. селото турци или ра, Гк>ргн, Нна и ГБХНИГБ фамилии и много о т е други родниНа 29 гонии настонтелството авиацин вт> Тексас-b е на 15
Отт> десетБ дни насамт> ИЗ-Б
не. Едно лошо М*БСТО, па и н о т ни и приетели В*Б Maкeдoни^> вт> Америка и Авсгралѕш.
на МПО «Ал. Велики» втз града дневна отпуска у СВОИТБ родиИталин има небивали гоФУРНА ЗА ПРОДАНБ *
но време — какво да ви кажа
Ст>обтаватт> опечадешггБ му деца:
ни свика обицо членско сгбра- тели — сем. А. Иванови. Поже- реш.ини. Температурата стои
по
тан
планина
тече
и
вода,
Петровт>» ^loam» Петровп>, Мара Ан. Филипова, ТаПродава се единствената мание, което стана вгв цгрковна- лаваме му приатно прекарване. над-b 100 градуса. Досега има кедонска фурна вт> Акрон-b, О.
да се изпотрепаме до наска Георгиева — ДитроигБ» Портдандт> и Уиидзорт> —
та зала. To б%ше добре посе27 души починали orb гореш.и Тн е една ОГБ трит-Б фурни вт> като стигнем-Б седото. При едтено отт> членовет^ и членкит%
л и г к Bi> Флоренцин темпера- града ни които правнтт> старо на кжта почукахме на прозоѓ
на
организацинта и открито
турата била 103 градуса, Н^БГЦО краиски Виена
хл^бт>. Причина реца. Обади се една жена и ни
Когато скрт>бБ навести
отБ
председатедн г. Кирилт>
което не е бивало овде от 1861 та за продаването е ГОЛ^МИНГБ пмта: кои сте вие? Казахме и,
което е неизб%ж
домт>,
че
&ме
четници
и
дали
знае
вт>
Велевтз, които с^обши и дневгодина.
но
вт>
живота,
наи-гоЈгвмата
утеха
за
домашнигв
е погребениеСт>обшение за цт>рковна
бизнест>, а собственик-БТ-Б г. Ди
кон
нин редг.. Протокола отг миНо и в-b Америка гор^шини- митт>рт> Михаило«1> е еамт>. Биз
служба
e Лаз. п. Траќковт>. то на лк>бимин да блчде уредено по наЈЌ-прецизеѕгБ начшп>. Наналото с-вбрание б-fe приегв
не-с^
по малко вт> последко неса е само на едро и всичко
Сената се оказа ; услуждива и шата д-Блгогодишна прагстика ни дава право да кажемгѕ че наВт> нед%лн на 13 КЈЛИИ, me време. Сентт> Луисв рекордира
изм^нение. Прочетени
6*5
назаведе вт> кжтата, дето
ШИИГБ погребадеат» домг», винаги е гдедадт» да утеши домашни
р
кеш^.
Желакшшт^ да
кма служба вт> м-встната ни пра
ха н полученит-fe писма. Насто- восл. ц-Брква «Св. Стефан-Б» 104 градуса.
ше
отседналт>
nom>
Трабков^.
този много добре разработент»
начин1> и при условин достжпни за вс%ко
rfe no
«телството даде докладт? за конто me ce отслужи отт> русбизнесБ нека вд^затт> вг. вр>з- Ome при I^bpeo свиждане, Ла- ство. Ние СЖЈЦО подт>ржаме и амбуданст> сервисБ за разни нуж
станалин семеент> банкетт> на кин ни свешеник-b. Умолнваттз НОВИИГБ АМЕРИКАНСКИ
ка лично или писмено СБ Г. Д Н зо ни попита_дали има убити дн и сме на ваше разположение презт> ВСБКО време на деноно18 маи по случаи народнин се всички да присжтствувагБ. ПАРАХОДТ> МИНАВА АТмитт>р1> Михабловт? на следнин ОТБ четата. Казахме му кои сж.
шието. ЦенитБ за амбуланса СЉЈЦО СЖ. МНОГО ДОСТЖХШИ.
праздникг. св. св. Кирил-b и Начало 9 » половина часа сут- ЛАНТИКА ЗА 3 ДНИ И 10
двамата убити а с^шо му каМетоди. Доклада б-fe приегв
захме, че четнтБ ни пуснаха, за
ЧАСА
«БАЛКАНТ> БЕР1КТ>РИ»
ринБта.
рж.коплесканин. Почти всички
да вземем-b ХЛ-Б6Т> ОГБ селото,
DIMITER MICHAILOFF
Оп> настоѕггелството
НОВИНГБ 55,000 тонент> амер.
членове си изплатиха членскин
279 East Sooth st. Akron Ohio з а т о т о всички сж. гладаи^ Ла•
•
•
пасажерски
параходт>
«!Онаивнос-fc. Ha свбранието б-вше
зо даде нареждане да се приTelephone; Hemlock 5060
Станада Сватба
тедт> Стеитст>» би рекорда уста
раздаде^а книгата «Македонин
ГОТВЈГГБ ИГБКОЛКО чували хл^бг.
1416 NIEDREKGHAUSE — ORANITE CITY, ILL.
новент>
преди
14
години
На 6 к>лии т. г. след-Б в%нШвеицариа на Бадканит%ѕ> отт>
к
сирене.
На
други«
деш>
рано
За какво ^б борнха н зашо
Amiralaitee Service — Air Conditioned
Ив. Михаиловт, и брошуратајчалнин обред-fc на г-ца Цв^тан- англииски» параходт» «Куинт>
заедно
СБ
Лаз.
п.
Траиковт>
се
Telephone TRI-CTTY 6-4321
Титославин ОТБ Љобет> Дк- [ка Хр. Казакова и г. Реимовдц, Мери» за мннаване Атланхика. паднаха Д а ш к ^ Груеѕљ» Гоце опжтихме да се сретнеѕгБ наТодорт» Александ- ново СБ четити-в. Като приблиСб
-. С-Ббранието
едино- А. Мискович-b вт> к>гославннс- НОВННГБ американски параход
душно реши на М^БСТОТО за пи- ката зала стана сватбенинп* премина океана за 3 дни, 10 чакакто и хнллдн други жихме азт> насочих^ бинокла ишимиииммтт
книди притежавано ОГБ оргаи незнаДни Оорци? И- си и гледам-Б воќс^а на п"Брва
, дадент> вт> честв на мла са и 40 минути. Тои пристигнз
BI>
XaB'bp'b
cb
1,700
души
панизацинтат да се построи цнпозицин. Лазо не шжврва отp
у
. Емиградинта ни се отзова вснчки ^ : свободментова платформа за танцу- ва масово на този приемт> за сажери. Парахода «К)наитед1>
т
ц^локупна начало, но после кошто самг. HOBOTO Л-БКАРСТВО ПРОТИВ ТУБЕРКОЛОЗАТА
ване. Та me струва около 5W да поздрави млад!ГГБ. Всички
вид%, се ув-ври. Ние/ускорихме
СтеитсБ» премина океана СБ 10 на, независнна и
долари и даренин за нен се б-fexa почерпени, както му е ре- часа л 2 минути по-малко от- Македониѕ. Да 6жде*п> досто- вт>рвежа и екоро
прист>едиприемагБ ОТБ ВСИЧКИ родслгоб да за случан. Младитк получи- колкото англиискин параходт> бни rfaoffl нриемницн m» бор- нихме 1СБМ-Б дру!
чети.
ци. Поради челичената стачка ха доста хубави прдарт>ци.
както и Стрептомабсинт» Контиб«п>, Пасв, ТерамаА«Куинт> Мери».
бата.
(Следва)
пикника опред^лен-Б за 29 гони
синт>,
Ореомаќсннт>, Хлоромабсетинт» Кортизонт>» Ул
Булката е дт>гцерн на г. и гсе отложк г за 27 августБ ако жа Христо и Тт>рпа Казакови
трасептилт?» С*Блфатиази1п>, Пенисилин^» Хормони и
стачката се прекрати до тогава. ОТБ с. Зелениче, Леринско, МаНа православната македоно-б-Блгарска колонин вт» Гранитт>
Витамини при наи-износни цени.
С-Ббранието св-Брши при отли- кедонин. Ние честитим-b сватбе
Сити и Мадксонт>, ИЛИНОИСБ, услуга^а, коѕто нашиѕ погреба-*
Окин, които получаватг» рецепти и ие могатт> да ги изпт>днит-fe ВГБНЦИ ка младитв, а сж,редт>
лент> дом-b оказва при слгБртни сдучаи е добре извества. Добре HHTT>, з а т о т о не ги разбиратг., или зашото тзкива л%карства
Лички
1до и радостБта ка родителит^
известет> е и факгБТБ, че уредбата викага е пт>рвокдасна, a н%ма да ги изпратап> до наст>. Ние ше ви спестимт> ^>еме a
Станало цт>рковно сп»бј)ание имт>.
Пристигнаха BI> града ни г. и
В1>знаграждението според^» СИДИТБ на опечаденото семебство. и пари.
На 2 к>лин м-бстната ц-Брковг-жа Иват> Капцарови отт> АлЛичми
на обгцина «Св. св. Кирил-Б и
банк, Н. PI. T t гостуваха за два Познати сме на вашата колонин отт> Д^БЛГИ ГОДИНИ насамт>.
Презт> месеш» шѕик и кжиќадеизпратиап. 10 кодета orb no
Г-нт> и r-жа Маикв и Отава дни у семеиство Ив. ПашалиеКогато имате нужда отт> услуга СБ нашин амбулансБ презт>
Методи» има обшочленско извт>нредно свбрание. To ce отк- Цицкови 6%xa на гости у свои ви. По случаи гостуването си кое да е време на деноноцдеето ние сме преда» вратата ви само 500 грама «ПАС» безпдатно на онид болни дица, ковто ви пиuiart». Писното да е придружено cb рецеота orb Јг&кар*ч че дев
ри вечерБта orb председателл близки вп> ФортБ Уеиш>, Инд. rfe подариха на МПО «Пиринг.»
(ГБКОДКО минути след-b като ни викате по телефона.
ствитедно днцето е болно, Само лисма orb Бт>лгариа н Мак«дог. Димит-Брт, К. Велев1>. Проче2 дол. Благодаримг сБрдечно.
Kttfl ше се уѕажаватк Вснчки jrfeicapcrea изпратеии orb наст> сж
тени б%ха полученитк писма и Ј11АКЕДОНСКАТА КАУЗА Е
ЧленггБ отт> настонтелствопротокола. Доста членове си
гарантиранн да пристнгнап» — иди napmrfe обратао. He купуто ни г. ТОЛБО Моаремовт> заAMBUIANCE
SERVICE
изплатиха лленскин ВИОСБ. Ме- ВСЕНАРОДНА КАУЗА.
вабте до като не npoetpirre нашнт^ цени.
мина СБ госпожата си и внуче2801
Madison
Avenue
1510
7th
Street
жду другото стзбранието реши,
то си Ангедчо за Канада, кжлепоради стачката вт> града ни, КИ РОДОЛК)БЕЦТ> ТРББВА то me ce види СБ сестра си, коGranite City, Iffinois
Madison, Iffinois
опред-Бленит^ ц^рковни пик,- ДА К ПОДКРЕПИ. НАПРАВЕ- нто пристигна тамт> скоро ОТБ
Telephone TRI-CITY 6-1615
ници на 13 ЕОЛИИ и 3 августБ да ТЕ
34 EAST 62nd STREET — NEW YORK 21, NEW YORK, USA
О1ЦЕ ДНЕСБ ВАШЕТО Старии Краи. Пожелаваме
John L. Sedtack — Owner
се
1ДАРЕНИЕЗА HE5L
принтно прекарване.

ЛОРЕИШ., ОХАНО

ИНДИАНАПОДИ^. ИНД.

ED MERCER and SONS
MORTUARY

Т

ЛШРСТВА ЗА СТАРИН КРАИ
РИМИФ0Н1.-ХАИДРАЗИД1)

ЈРПНП», DXAM

SEDLACK FUNERAL HOME

Kobouroff and С<нпрапу

Ше сБмнне ли ?

да се
което си отива и
В1>рне вече.
Изнемош%лт», болент»,
(Продтлхевие orb
6poft)
Нед"влко почива пред-в
цата си. До него, подплеснагБ
Вт, праздната бибдиотечна ни
Кажи, и това
ни- BI> н^каква МИСТ>ЛБ, Грозда*п>
стан непЈрпеливо се разхожда- кои да узнае, давамт> ти честна шари по п%с!>ка ст> тоажката
ше директора и чакаше Нед%д дума, кжде
задигнати и си и слуша.
Недвлко разправн ст> тихт>
ка.
скрити книгит%.
гласт»
и гледа пламналитв BI>
Старецт>тт> пристлпи, затвоСтарин прехапна устни, отри тихо вратата и зачака.
стлши и посегна да отвори вра пожара на зал^за училишни
прозорци, които бавно гасн*т>
— He e BrfepHo, че библиоте- тата.
ката на учнлишето е разграбе- — Стои тукт>, лошо старче.* един-в следг. друп>.
—• Така б-feuie... И чудно б-fe
на. Вие заблуждавате умишле- Чувашт> ли какво ти думамг>?
ше
наистина тогава, чудно хуно, неблагодарентЈ сте и за тосе задгхваше.
ва вт>ршите престжплет^ие. Тин — Мене ме питаха вече за баво. Малко и гол%мо М1>К1ГБше ,нос^ше и работвше. Спом
книги ми тр^бватт> и ги т-Брсн тин книги, какво искате
личио orb each на вс%ка цена, Сждиха ме, Вие искахте това, и НИМ-Б си случката ст> Кипра
чувате ли?
ме пуснаха. Тт>рсете ги
Азт> презт> онзи праздничент> денБ:
Тои подскачаше отт> едингв ниидо не знамт>, завдото не 6"fex грамадната греда, конто тодко
кжтг> до другв, спираше близовт> града. Това не ви ли стига? ва души б^ха пом!>кнали ст>
до Недклка, махаше заплашиДиректора сви устни вт> злоб колца, се струполи и смаза кра
ката му. Остана куцт^ но когателно и пакт> крачеше. Бл%дент> на? нзвителна усмивка.
измјк.че1ГБ, Нед^кдко стоеше не— Ке знаешт> ди?
А ако то оздрав%, пакт> доиде и зида
повдижно и само погледа м'у, освободн отт> тебе училивдето? ше повече О-ГБ ВСИЧКИ надт> по
пламналг., Tp-fecKaBi> , след%ше
Старецт>тт> отстжлш иора- чнатата училшцна сграда.
Нед^лко замглча и махна св
даиженинта на рагневенин чо- зент> и ОТСТ;ЌПИ сталта.
ржка.
След-b мадко тои прод-БЛ
Овде СЈЅВДИИ денБ него отстра
ВнзаЈто последнин
спр"Б ниха отт> училитето. Заедно ст> жи да извиква тихин спомент>
свон ход!>, доближи Нед-влка, това поставиха и новин над- на радостнитБ минали дни. Уне
погупа го ми-io по рамото и му ПИСБ: «Ср1>бска Народна Шко- сено слушаше Гроздавл», а денн бавио се тогѓвше и чезнеше
се усмихна.
ла.»
wb СБНКИТБfiaЈгкгнин здрачт>.
— Слушаи, Нед-влко, ти се веОкола училшдето се дипл%че старт> и тр^бва да почивашт>
денв, изгп>лха мрачини и ^*БД1> Т%Х*Б TO ce
1Це ти осигурѕгп, богати стари! нент> ст> ненсна тжга no

губ-вше безпЈГБТно като
^cнa
сгудена есенна вечерБ
което се слива СБ невидиобгрт>1ца града, надт> коАто се
мото.
Над"Б главнин вход-b образи- губи дт>дбоко чисто кебе ст> да
f на св. св. Кирила и Методин дечни, бисерни звезди.
Д%до Нед-влко спи, измжчваха вт> мрака, сикаш!» ба
вно
от!ашнава^ на н^кжде. ван-Б orb ед^а болка, конто ломи и отива до краи.
*
• •
еднш> кжтв на стаичката
Н%мотиа спре предт> Нед^дколеблива, слаба св^тковин домт> ,ffkMa като нотвта,
лика кандило, поставено предт>
сл%па като I«HЛ%тото отмина като да не е смиренин. св^п>л1> ликт> на Богородица, дгржагца свон Мдаде
било никога.
Над-Б малкин град-Б се схлупи нецт>. Предт> него Ружа шепне
куршуменото небе на пт>рвигв молитва ќ прави кр1>стнин знак
есенни дни. По ОКОЛНИГБ П>Л- бавно, унесено.
ОтвгдгБ долитап> мжжки гла
ми1да брод"Бха агвгли и нер^вдко се спускаха вт> града, пт>лзе сове, които подканнгБ, пр^всиха по мрачнит-fc, безлк>дки ули чатт> се и се губнт-Б вт» обтин
ци, обвиваха см-Блчанитв сгра- шум-Б.
B"b стаичката нахлува сдрачг
ди и оставаха дирит^ на*влага
и презт> единственин прозои безпросв^тна скрт>бв
Често р-всБше ситент>
ќ peifb Гроздат> наблгодава СБН
китв на десетина мдике, които
cfetcaui'b струеше СБЛЗИТБ на
се суетлтБ из!> училиилаиап»
кон гол%ма„ потабна мжка.
дворг.
и следт» минутка изчезД%до Нед"влхо не стана вече.
Около дегдото му безпомовд ватт> BI> учили1цето.
Минава време. Внезапо стаич
ни се суегБха Ружа и Гроздан-ц
тревожно вгдедани вт> изпита- ката е освгБтена огв червена
rfe черти на неговото лице, при св^тлина, колто нахлува презт»
ело отпечат-bicb на irfemo проз- прозореца и вгврху отср^однарачно, чупливо и едаовремен- та стена се откронватт> движенинта на неинит^ пламт>ци.
но вгаого чисго.
Из-b учидитето Hssaqan» саѕ
Така следваха дет> след-b
дтгчетата,
ковто Нед£дко и
деш>....
-

Гроздат> криеха, Изсипватт>
вс%ко сандт>че и образуват ОГБ
д-^лни купчина оп> книги. Bcfeка купчина нарт>сватт>, подпалатБ н и та бу^но пламва. Огне
ни езици никнатт> единт> следг.
другБ, подгонвани ОГБ ледет>
вечерникгБ, Плаап>цнт% ва исти
нскн пожарт> освгБТлива вснчко
околно.
Гроздат» недоум%ва отначало
но после, разбрал*Б истината,
отк!>рти викт> на смт>ртна болка:
— КНИГНГБ

С1>крушет» ,тоА ce свлича на
близкин СТОЈП> >задушван1> отт>
чести хт>лцаниа.
С-вбудент», д%до Нед%дко сле
д-feuie СВ^ТЛИНИГБ по блнзката
стена. Гроздановин викт> го
смрази. Тоб бавно се дигна отт>
леглото си и се дрвпжна до про
зореца.
Училитето се кг»п%ше вт> чер
венит% плавгБцн на горнтитк
купчинн, сБкаш!» и то готово
да запламти. Фигурнг^ на в-boржжени м&же се вгаправнха,

прт»енати и кеподвижни ср-кдт>
плавггитигБ клади и no обнажежешггБ имт. ножове играеха
отражениата на близки пдамт>«
ци.
Нед^лко не устон. Htmo про

ШѕИШ!
eiilifpiiii!
^jS^r*.*?!?"1

;i*SfeK3&sffi;-2S

наоколо му , за МИГБ
р
ОЧИГБ му мина св%ткави
ца, посде една гмшина го обви
и то& падна вгзнакт>.
Кт>сно, след-b мжчитедни часове, когато В-БШ> б^ше вече са
мо асна, звездна НОШБ надт> уЧИЛИ1ДНИН двор!ѕ ус%ан Cb куп

чини пепелита^Нед^влко отвори очи, огледа Гроздана н Ружа и едвамг простена:
—ДДе cbMHe ли скоро?

Души м е ! . . ,
И пакт> се унесе.
До сутринБта, изгубент» за себе си и за ОН-БЗИ КОИТО стоеха
себе си и за О*БЗИ КОИТО стоеха
над> него^ тоќ шешг^ше маши
нално, 1»ст>знателно , с%кашт>
оманнг> отт> думитв:
— 1Це ст>мне д и ? . . . Скоро ли
me CbMHe... Гроздане, каже...
>

Нед^дко почнна сутриш>та,
предн да изгр^е слт>нцето. Когато пскк-boio то разлрт>ена су
трешната мт>гла и огр-fe a> оби
лна св^тлина училтцето, един
дл^п» отмина по-1штат%шѕ про
виква презт> малкин прозорецг.
на- стаичката и ОСВ-БТИ открнто
то н чксго чело ва старнн уча^
пазач-b,,.,

^;з^

^^-jr:\*:^v^v>f|«r'^

^ѕ^ -
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ТРИБУНА

РЕВОЛК)ЦИОННОТО МИНАЛО НА МАКЕДОНИЛ
'Конеќ n-fesrrb, Конеине вр%ват,
MACEDONIAN TRIBUNE
КонеитБ зашшаха,
(Продвджение отт> страшада ггБрва)
Коневски TpasHTb, Коневски нива,. Коневскине лозн, КоневскиОп> Идшаденеца
новата си все сжшзаггв, ни сви- критика среаду много
rfe овци,.
— Мадисонт>, Ил.
of tbs MacedooJcoa Political
телни
партиќни
похвати,
стредетелствува
обстонтелството,
Коневски, Конескине, Конескиотт> шшалиѕ броб)
ization of &<? U. S. A- and Canada
rfe — в-то сдедт> гдасна се по- че вт> ср^дата на март^ настон МНТБ се кт>мт> една политичес1
Soaflt Capitol A w m »
шдта ГОДИЈЕШ-СБед8шенит% ша- ка обнова
страната.
Шомт> е присБедшшхме зинче и аз^>. Другитв се разлузагубва,
Коневче — на малко дете. Не- ти, Ведикобр^танвЕн и Фраицин ср"Бдата на фронта се породи К-БМТ> четит%> rfe ни разаравиха пред^лиха по друг икж.ти. Вт>
25> Indiana
предложиха на Москва единт> напослед!>к-Б «акциа за поли- подробно orb к^ѕде иде воис- това село имаше гт>ркомани.
Issued Every Thursday
може да се каже Конече.
проекгБ за «авсгрнискин дого- тическо обновение». За целБта ката. Почнахме да разпред%- He знаатБ нито дума грг>цка, a
SUBSCRIPTION RATES FOB tt S. A.
Коаевица, Конеќца — Конеи- ворт?», точка втора на които се почнаха преговори ст>
днме хр^ба^ ио о т ^ не дов-bp- казвагБ: ние сме на старото.
AND CANADA
чин-b Траннт>, Конеичир a Mapa. гласи: «Ст>к>зенит^ сиди се за- за ка независимигК Излжчи се шил« това н воиската почна да T-fe пуснаха шпиони до воќска^
$4.00
6 Months
$2-50
Деб-Брски род-b Мартант> д-БлжаватБ да зачитатБ неза- едиЕГБ комнтетБу коЅто да под- настлшва К-БМТ> наст>. ЧетигБ та презт» нотБта. И за да ни
Single Copy
W Certte
БИЛ6ИЛБОВ-Б: ( o r b Бал5шп> — висимостБта на Австриа и зан- готви окончатедното организаотвориха стрелба и почна сра- заблудагБ рано сугринБта заFor Europe and All Courtfin»
irfesLTb като билбило.
1 Year..
$5.00
внватБ, че е забранено какгБвто ционно сливане между двет& жекието. Отќ1>мт>влашкит% ко-!кдаха 16 агнета, за да ги изБилбилмзвт^ БилбилБОВИ» Бил- и да е СБ»ЗТ> ОТБ иолитически политически течекин за да раз- либи започна да идва другијпечагБ. Като се одраха агнета
»•«*«•* CHmitroff
бшњовци — родт>, семеиство и икономически характер^ меж ВИНГБ обш.а полигическа деа- аскерт>. Но ние изпратихме Ди- [до половина воиската започна
PLEDGE
БилбикБОв^-и-вци,
ду Австрии и Германин^. Както НОСТБ- Вт> едно комкхнаке ко- нето orb Дренов-Бни ст> двама да приажда отт> всички страни.
МАКЕДОНСКА ТРИБУНА
БиблилБОвне, БалбилБОВигв, след-b п-Брвата, така и следт>
OF
казваг между друго- четаици за да заеме високата Оставихме. всичко настрани,
Оргат> на М. П. Организашш
БилбилБОвцине-rfe доидоха от втората св^товна воина, виж- то: «Новото движение иска да позицин
ALLEGIANCE
влашкит%. ко- грабнахме пушкит% и веднага
иКанада
пазарБ,
"1 pledge allegiance
да се, австрииската независивт> .почгоЈг^мт> .раз- либи. Натамт> с ж т о започиа
да вземемт> позиto the Flag of the United
Балбшњои
загони,
БилбшшоиМОСТБ,
твт>рде
ограничена
отколкото
това
frfe
досеЦ.ИИ.
сгрелба.
Сражавахме
се
до
веИзлиза Bcfeiai 4erei>pn>m»
States oi America, and
не вр"ввагБ> БилбалБоагв ОВТ>- тази забрана, се ^в^вa като ед- i а В^БЗМОЖНО на двет% органи- 4epbTa. Ние б^хмеа 485 четвиАбонаменп>
за С 1Ц. н Кавада
От£> вснчки страни доиде ка
to the R e p u b l i c for
ршиле,
ка наложена нербходкмостБ, зации ПООТД-БЈШО, погр^иши-rk. ци. Отт> наст> не се даде нито
which it stands; One
валерин,
току mo пристнгнала
* годшш $4.00, 6 месецн
БалбклБОСкн зегБ, БилбилБОС- като една производна ОТБ про- развитиа на австриќската по- една жертва. ВечерБта аскера
Nation, indivisible, with
ОГБ Битол». Каѕал^ристигв ст>За всички други часги ва
ко детет БадбилБОсквг&>
тиворечивит^ интереси ка ве- литика оп> 1945 г. и, взхождаќ се изтегли и ние се отскубахме
liberty and Justice for
браха
добитт>ка ОГБ едно село
та за едва година $5.00
Бидбалт>, Билбадин-b Стонн-b, лики-rfe сили. За вс%ки политк- ки отг самоаоватната принад- отт> едно твт>рде тежко полоall"
— волове и крави — и г о тласБилбилина Петра, Билбилинска чески МИСЛНШ.-Б ЧОВ%К-Б В-Б А В - лежносп> на .нашата .родина жение M^fecTOTo ни б-fe непозЕдшп> броб 10 сенти
каха предт> себе си. СражекиеДулбера,
стрии, каквато и да сж аначе icbMi> irfeMCKOTa народностБ, д а нато. Но за тдстие ние сретРедакгорт>: Лк>б. Димитровп>
денБ. Тукт> аи се
Билбилица, Билбиличинт> Та- неговит% ст>кровеки в1>жделе- постави традиционнит^ .наро- иахме едшп> вдахт> ОГБ колиби то трав
рани
Лазо
п.
се, Билбиличина Илка,.
нин, това е ст>всемг> нсно. Ни досвгБрзваши едособности на т ^ които б%ше дошелт> да
сљ.ш.0 Лука влашето и Насето
Охридски род-b Климе Кос- кои не се и опитва да пропо- Австриа ВПЕ> служоа на европеѕн ди
|M a
*ша удобно Mtcro, да
P K ^ ^ «тт> Бабчор^ а сжв^два прист>единение КТ>М-Б Гер ското единение». (Вижт> «Зад- ме
ТОЌЧИКОВ-Б:
Ш.О и черногорскин офицерг..
WILLIAM GLADSTONE
Коста, Костоица» Костоичан^ манин— ведикит-fe сили «забаа цбургерг. Нахрихгеш?», 14-15 се насташггБ четигБ. Тои ни Посдедни» почна да вика, че е
к)нии 1952 год., стр. 15, кол. 5) отведе
едннт> гж.стадак1> ОГБ ранен-Б, а Поповт? му каза: млт>
Костоичиновт>:
1Де
наведе!м^
о
т
е
единт>
д-Брвега.
Като ост>мна>
Костоичини,,Косгоичанови Кос
липови
Толкова no-ѕажно е да се
кни тамт>. ГБорче седна на евсем^
пр-всен-Б
прим*Брт>
за
да
m o Д а ВИДИМТ>
М"БСТОТО ОКОг
тоичиновди:
изгБкне, колко открито и твт>р
ло в-ташкигБ кодиби 6"feuie пт>д динт> ГОЛ-БМТ> камг-icb и се обт>р
Коста, Костоица Костоичинт> до високо лросв ^тени австрии- Фаде картнната по~п^>лна.
През-Б 1945 г. вт>зстановите- но СБ аскер-b. Ние се уплаших- на кт>м"Б мене и ме запита: мом(Прод-Блжение ОГБ страница ш>рва)
ци наднгатт> гдаст> cpeuty вс*КОСТОИЧИНОВТ>,
че, какво мисдиш^, ше се спако посегателсгво вл>рху г&хна- ЛИГБ на австрииската независи- ме. Помксдихме^ ако воиската
ВИЧ-Б, Парчевич-b, Пеичинович; КостоичининиКостоичиАзт> му казахт>: ае бои
Поради това, по навик-b orb
та народкостна принадлежност МОСТБ^ западнигБ СБГОЗНИЦИ И ни открие тук-b, загубени сме. ce, me ce спасшгБ. ВечерБта кановине-т%,
Костоичиновцин€македонски
б"Блгари,
кокто
сж
турско време, както ВГБ Б1>лгаВасшп> Кономладски каза, че
— Ег&мска on» наб-чисп> внд о.
то вид^хме Лаз. п. Траиков^.
ри« до неотдавна така и вт> ходали по чужбина вп> Симфи- Костоичиновци-rfe,
Говори за кудтурата на авст- ха доста психологнчески гр%т me вземе четатд си и me ce изрополе
с
^
се
именували
Наумт>
\
Костоичинои,
Костоичиноине,
дошо
Македонин и до сега се нзгориќската интелигенцн^ че гаки не само вт> Авсгрин Това е тегли ОГБ това
Костоичииоит%,
Иванович-b
Билнновт>,
Коста
вп> вра
варв и пише често по ток нада разбие всички опити всеизвестеш> факп>. f акава то. Лаз. п. Траи
му
каза
Костоичиновски
Разме,
лозн,
Стефзкович-Б
и
т.
н.
та
и
б%
презт>
усгата
чин-b: Пенчо Петко Славеиков-b
психологическа гр%шка б%ше да дочака малко>
за р^зкол-Б СБ останалигБ
Костоичиноски,
КостоичиносРодове
no
пр%кори
no
проДва
му б%ха обт>рнаХристо Апостол-b Матов-b и т.н.
ц.к. С-Бвсем-Б естествено е, чеобозначението на н%мскин е- които б%ше ст>
каза:
некине-rfe,
и
т.
н.
ти.
He
можеше
да нде. ilpyrarfe
Тт>и че Д-БДГОТО турско роб- нва:
зикт> в^> австрцискит% учиди- боите се. Следт> известно врене
се
кам%ри
нито
едиггБ
почКостоичиновче,
Костоичиноирк
д ОТБ
превт>рзани. Само
ство СП>ВСБМТ> не е повлиѕло на
ранени
тент> аветриец-b да обави, при- т а като «преподаван-b езикт>» ме всички почнахме да се из- едно момче ки се уби на М"БСТО.
ца,
Костоичиновица.
б"Блгарскиг% родове. Имазде предии-rfe е клалт> 1Ш>ркт>,
мерко, «австркиски език^» кое (Унтеррихттпрахе). Вт> свиде- тегламе. Отидохме
родови имена кроизлизаши ПалиплевковгБ» Газилаинов^
Костурски род-b Пацдо Стум- и д а е ОГБ многото наречиѕ на делствата си ученицит% и^мат вечерБта се прехвт>рлихме в-b To б%ше ОГБ Тиходита. Това
ја!Рмче б"Бше до мене. По едно
orb турски названи51, като Дер други нецензурни.
страната и да забрани употр%- оценка по КГБМСКИ/ ами по Мориово.
јвреме то ми каза: «Тоа т>рчин
менджиевт> ОТБ Дерменджи —
Родове по дефекти к напо- Стумбов^, Стумбо, Стумбови бата на обтон-Бмскиа книжо- «преподавак-Б езикт>»! ОчакваТам-b ние се ст>брахме на ст>воденичарБ, Сеизовт> o r b Ce- добнване:
Стумбовци,
Сгумбовине-rfes вен-b език-Б — езика на горно- ше се, Авструн по-скоро да ста ветание. Р е т и се да се вл>р- шо е до стената me го убиа».
KyuapoBib o r b куш»,
из^> — потаджин,
Кадфовт»
Стумбовски Стумбовскине-гБ ЕГБМЦИГБ ГБОте и Шилер^, на не поне до тамт> независима,немт> назад-b вт> Костурско. О- Казвам-b му недеи, no TO не пос
orb калфа и т. н., но rfe OR СИ
— отт> чакт>рлин Стумбин-b,. Стумбовица, Стум- австриицит% Гршспарцер-b и за да може безпрепнтствено да н%зи, които искаха да се в^>р- душа. He направи н две крачки
запазили напт>лно б"Бдгарскиѕ бивол-b ст>
очи,
боица Стумбоичин^ Стумбов- Розегер-b, на швеЅцарцигв Гот премахне тази безсмислица, натт> назад-b б%ха 384 четшши. к турчина стрели и го уба на
fecTO. Взехме му пушката и па
Кривошиев1>, Смохарактерт>.
козѕто се см%е мало и го- Pfe стигнаха благоцолучно
ф
Келлер-b и Конрадг Фече.
у
тронигБ
и го осѓавихме тамт»
Бурилов1>,
1Д-Бркеловт>
редко само се среЛ-БМО в^> Австрин. Но годики
Маиер-Б,
за
да
спомеКостурско.
А
ние
останахме.
Ci>
Добруджански род-b — на ¥\презимена cb турската Стапцовт> и т. н.
австрииската нсза- насЕ>хб-& Лаз. п. Траиковт^ Цднемт> само ЈГБКОЛКО представиордант>
Родове по
м^сторождение
прабавка оглу — Куцоглу,
ВИСКМОСТБ не се вижда, а «преблкзо до наст>Иовкови, Иовковци телни имена. НаЕгрогивп» ишого подавашшгБ. езшгБ» се ШЖДЈЖ ЛБО ЈКдаомладски^ Пет. Погоа- Турцигв
или 3(ffecTonpH6aBaBaHe:
Станчоглу и т. н.
австри&ш см^шажЅ за неооАЗЃТ> 6%xi> етаршин ма три Задочѕахме едгаа <п> друга да
Родовит% фамнлни имена оз- Стамболовг» — Стамболиис- Иовкови-rfe, ИОВКОВЦИТБ, Иов- ходимо за заавѕгпч cwtao и от- все о т е вт> свидетедствата.
десетници на загоричката че- се псуваме. Ние имахме динааш
ковски, Иовкоски, Иовко Иовначаватт* за собствечигв азсе- ки — коќто е orb Стамболт>
Преди
изеесгно
време
вародни
та. Козинче б% старшиа ка ко- ти СБ себе си и имт> хвг>рлихме
кровеио,
че
гг>кмо
следт>
едшп>
— Стамболки- KOHrfe ИОВКОВИЦД ИОВКОВКЧИН не^нвалт> разгровгБ на
ва, онова което пралаштелнипредставмтели «уп> .управлава- номладската чета. На другнт% два-три. Посде имт> викнахме:
rfe сж. за слихествителнитК оп- ски — orb стамболлин, които Иовковче.
вото тр^ова да се аодчертае шата социааистическа партиа не помнн кмеиата«Чакаќте, ц%дата план^на me н
редеднтн качеството или проСтамбол^
Панапорски родт> Петринт> принаддежностБта на австриќ- отдравиха парламевтарно заи me ви избиемт>>
Взема се решение да замиизг.ода иѕп> — чни с^, какви, Спространов1> — ото с. Спро Петра, Петркнт^ Петрини Петпитване до министра на просИ rfe ce уплашиха а почааха да
народно- к^тението (ОТБ втората yirpae немт> за Прилепско. Пристигv>r-b каквот ОГБ кого, нл кого. страни
ринини, Петранови, ПетриковстоагБ
на едно м%сто. Тогава
CTb. B-b време на велика потис- лаваша партин, кдерикадната) нахме в-b село Др%кг>. Там-b ни
Кахто шиаме:
ци
Петрикски,
Петриновица,
nonoB'b извика> че me отстж,Саракиновт>т Дебранов-b,
натостБ подеиствуваха като ис- да нзреди зам^наванего на тоа причакаха много доре. ДадоIL'bOOB'b СТОЛ^ — СТОЛ1» OTb
Петриновче.
ха ни изобилно да адем^. Сто- пимг> надолу по дерето. Но тур
тинско душевно освобождение
Родовете по м"Бсторожд.ение
бово дт>рво
«преподавшгБ.
«хме една седмица. Заклахме цит% го чуха и хванаха дерето
б
много 1Дипски родове: Пиперевски, особено думкг^ на лроф. Гшдол-Б — назвакие и
като пдегк Тогава ние хвтфди
ет> истннската дума <ш%мски еРазвигоровт>:
HMuepb,
учен-b
СБ
св%товна
издве
крави
н
ВГБ
казани
свариххме н^кодко бомби и вм%сто
обраснал-b cb др%нови случаи завт>ршвагБ ст> ски. То(Доиче Шарахе), и то
на
Пиперевски, Пипереви, Пипе- вестностБ, през-b 1943 г. По томе
месото.
Решкхме
да
провова
не
може
да
се
каже
че
е
маевадетедствапЕа
BI>
.
краа
на
да
отстж.пим1> надолу, почнаххрасти
ревци
,Пиперески
Пиперевска
ва
време
тои
б%
ректор-b
на
дшо>
вт>
Придег^Б
Н.1И»
Баол7
ме да отстжпваме нагоре. ЗабЗетова подкрепа — вт>рбова кедонска форма a e чисто бт>л- Пиперевица Пипереќ; Пиперев- Инсбрукскин университетБ и тази година.
чев-b.
С1>брахме
му
orb
четата
гарска.
Ние
имаме
Раковски,
дудата
хвана м-fecro. Ние не даогреа, така сжихо имаме:
че. Пипереичинг»; Развирогов^, народен-b предста^ителк КакВт> отговора си министр1>тт> 108 каподеона и му казахме
дохме нито една жертва при отПетре Иванов-b—Петре про- Левски, Бенковски; имаме ПаиРазвигорови,
Развигоровци, во е влижшето му BI> австрии- се б-fe опитал^> да извкки тазл какво да купи за нуждит-fe на
внукт> правнукт> саи Хилендарскии, Софрони
Развигоровски,
Развигорои,. скин обтествен-b ЖИВОГБ,' ПО- нелепица Cb нам-feca на велики- четата. Но тоа 6parb като оВрачански, Теофилак-rb Охридна
Развкг^рски,
Развигоровче, казва и туи, че тои 6 t сочеш» rfe сили BI> 1945 г. Като СБО6- ткде Bb Прилепт> и назад-Б ве
М%стото не го познавамт>.
— Марко про скк, Св. Иван-b Дебт>рски, Св.
Марко
Развигороица Развигороичин. за председателБ на репубдкка тава то-ва, вие"нскиатт> редак- се вт>рна вече. Ц%ла нед%д»
манахме
внукт> правнукт> Атанасни Лешочкии, ОсоговсИЗХОД-b,
та презт> последнит% избори, торт> на независимиа вс%ки- чакахме — trfewa Биодчевг>. * като Чарко, нам^рихме една ко
на fTfeao.
кии, Рилскии, Апостол-b ЕнидРодове orb Одринско:
като какдидагБ на австрииска- дневникт> «Залцбургерт> НахТогава нне потеглихме за с. шара и тамт> се СБбрахме. На
Родовит%
жевардарскии, Кузо Блатски и
Караджовт>, Караджови, Ка- та народна партин, но тоќ не
21. —22 к>нии 1952 г., Градешница и тамт» се среишах сутринБта като отворихме биродоначалието на вс%ка фами- т. н. С&ихо така както имаме: раджовци Караджовски, Кара- прие. ОткригБ прив^>рженикт>
че жеданието на еоци- .ме cb Да»шнт> Груев-b,. Пере Тр- ноклит-fe — mo да видиме —
СОЛУНСКИ, ЛОЗН ВОлин, на scfeKO лице по името иджовски, Караджои и т. к.
за
самостоина
австрииска
д-bpалистически-rfe.
народи» пред-* тевт>> ГБОрче
а с ж т о сме точно срету М^СТОТО дето
ли назвакаето на единт> отт> декски, или както вт> една наАшиковт>у Ашикови, Ашиков жава, проф. Гшницерт> каза
и воиводата Петт>рт> Ацевг» o r b се сражавахме, само две мили
негови-rfe предци. Tfe сл; обра- родна R-feceHb ce казва:
ци, Ашикои, Ашикоски, Ашико следкигв думи: Колкото дт>ас- ставитед» е всеобшо BI> АБСТрин — че тр^ова да се
С еднаха началници- далече. Вечеркга стигнахме вт>
зувани главно отт> имената на Зашо те едножт> целивавт>,
вица, Ашкковичин-b и т. н. и т. ливо и достоино за
«безсмисдениа
Е1реподаеакт>.
еrfe да разговаратБ. Следт> като Градешница. Лазо 6"fe тежко бо
ѕз!> тебе не те изедовт>?
родоначалкицигБ на родовегв
к. в-b всички б!>лгарски краишд не б^ше да w посвга
кт> «росто чрезгБ доброто ста овориха около еднкг> часгБ, лектх Понеже не можеше да чmo крена тежка давиа
или orb rfexHifrs прекори no
не само cis. Ci^marfe форми, но ху австрииската собсгвена
ро
н&мскн (доичт>)_ като
Лаз. п. Траќков-Б си взе торба- де, дадохме му само мл-^ко ст>
на тнн турци зулумци!
произход-b, no празвание, no
даже ce cpemarb, ce повтарап> жаиностБ, толЕсова би било
значение на нашиѕ маќчинт* та и се отд^лк вастрани и поч- л^жичка. Лазо поиска да му
тежка >ге глоба глобие
проѕва или K'feKoe сг-битие, no
много фамални кмена.
противп»
рааума
да
ее
поставѕ
езит>».
..
„ на да се храни. Пере Тошевг>, дамт> хартиа, за да нагшше к%чнфте пишоли ДЕБ1>РСКИ,
характерт?, no наподобнване.
иод"Б
вт>прост>
иркнадлежностБи могдо да се изреднп> тоќ малко roBoptme r тогава се mo. Следт> като написа бележц-bpaa ресачка КОРЧАНСКА, Горкигв пр'им%ра ни показno дефекти, no м%сторождение
та
на
Австкиа
кт>мт>
нвмската
стотици подобни npaia-fepK изт>
кт>м1> Даме и му каза: ката, каза ми да а закеса на вои
crbpMeH-b джамад^нт> ШКОД- ват-b до н%1Сѓкде образуването
или м"&стрпребиваване и пр.
нацоа.
Rt>
момента
на
наи-гоавстриискиѕ подктико- обтес- «Абе, Даме, то% Лазо е чуденг» ВОДИГБ. Аз1> н sat^cox'b и слука различнигБ форми наши ро
РАНСКИ!..
Родовет^ по име сж. наи-тил^мото trfentcKo злочесгие тоѕа твен-b ЖИВО-ГБ. И наведени-rfe
дови
имека
и
изм"внението
т/п>
- Ние доидохме да се шах!> какво 4erfexa. Лазо пише
Както вид^хме, ние може да
пичната форма в^ :Македонин,
е
оаде
и
особеко
позорно».
достатБчни, за да се види, разговарнме> а тои почка да си ше: «1Це ви мода много да гн
както и BI> 5"b.irapHfl и всички кажеме Стамболов1> али Стам- арк различки случаи. Е едно не
само
заблуждекие,
а
престж.пле
вземете момчетата и д а г а зане
Живот-brb наложи да се по- какванснота влад-Бе cp'BA'b ав- нде». АЗГБ се обт>рнахт>
болски, но има много случаи,
бт>лгарски покраќнини:
четв-bpra партин вп> Авст- стриќски-rfe н^мци no Bi>apoca Тошев1> и му казах^: «Госпо- сите &г> Костурско и да ке ги ос
Цѕ^тков^, Цв^втковк — про*- когато както ке може да каже- ние да се каже> че презимената
СБ
ска
или
осакатенн
ст>
cbKpaпокраи авсгрииската на- за дт>ржавна самостоикостБ п дин-b ТошевгБ, Лазо много ке тавнте вт> това проклето м-fecизходт>, сант>, внукт>,. правнукт> ме Стамболов1> ила Стамболсно има много случаи, кога- 1дение такива сж македонски, родна (клерикали), социалис- кародкостка принаддежносп>-~ говори, такт>вт> си е о т е отт> го. Аз1> не мисл« да жив-fee дт>лна Цв^тко;
го.» На воиводиг^ започнаха
ГруевпБ, Груеви — произ- то, както ке може да кажеш> когато това е чисто бт>лгарска тическата и комунистическата. името на д-Бржавата ке азм-fe- малко».
форма,
макар-b
че
тн^
както~и
На
това
м-fecro
се
взезда
реда
се птѕЛнагБ очигг& ст> СБДЗИ.
Нарече
се
С1>к>зт>
на
независапи1дол!> дебровг., сжшо не мокѕ кародностБта> д-Бржавага е
ход-b, от-b Груио;
. Презт> последннт% нзбо- ср£дство за сгБхран^ние ка ка- тение да доќде cb нас^ ГБОрче Даде се запов%дБ веднага да
Христовтѕ — OTi> Христо; же да се каже и Паасии Хи-ДруГИГЅ фОрМИ СБ ОВ^ И HH"b
ПетровгБ а воќводата Лука как
обгди за бглгари, руси, П О Л [ Р доби стоткци хилади гла- родкостБта.
за едно друго
Славеиковл? от Славеико и н.т. лендаровт> или Теофалактт> Ото
и
еднкт>
черногорец>
офа~
НЦИ
И
друГИ
frfeKOH
по-малки|совеР^ководи
ce
orb
сравнихридовт?.
т.
е.
имаме
сдучаи
вт>
нмах-i
с-b себе сн а*едиц.аКато се има пред^ очи изнеРодове по призвание:
телно млади австриици, пове- сеното, нека вс%ки cawb преде- церин1> н да потегдкм^» на- ната. 1Цо медицана, бре бракл,
ВОИВОДОВТЈ, Челниковг., Челе- 6b.irapcKa» е з и к ^ вг> коато из- славннски народа.
за Костурско.
малко карабОЈГ^ бинтове и паНашиигБ народ-b ке е измкс- че или по-мадко пострадалн ниг до кжде стига духовната
биев!?, Икономов^о, Попов^>, клЕОчително се употр%бдава таМо
ВСБКИ шестБ часа чисзи форма cb ски.
лк>вал1> или нагаждал1> прези- презт> националистическна р нигдета на н^-колцината маке- назад^ к доидохме пакт>
Даскалог1> и т. н. .
тихт>
раната
на Лазо.
жам-b.
Като
нова
партиа
rfe
обВсички форма родови име- мената си за полатически це^
донски комунастк» т%зи отро- риовско. | Д е пренотуваме
Родове по
село Чанита.
(Сдедва)
кавсто npaBHrb ^всички чуж~ кародваха свон програма. C дени полуи^гелигенти/ които
5акалцв1> — О Г Б бакалин-Б, на при разниг^ случаи на изго108
четкици.
8т>
кж,тата
на
точка
ш>рва
rfe
праемата
асМакедонин «маКалаиджиез"», Гаидаровт>, Тер- варнне изм%навагБ формата ди власгници, a rfe ce образутнкската
демокрациа
и
ОТХВГБкедонска
нацнн»
и «македонс- попа сдр-вхме да прекот>'ва1«е;
зиеѕт>, Чехларов^, Ботушаровт> си, или се прилагатБ o r b една
спонтанно no негшсанит%
За какво се боршса и з а т о
форма т> друга.
НИЕЦО об Лаз. IL Тра^ковгБу Гѕ»орче Коправила на народниѕ език^. СБ рлнп> решително всбка форма ки език-b». T-fe
паднаха Дамаш» Груевтч Гоце
Това е за всички б!>лгарски едикт> чудек-b ycferb за характе на диктатура. Т% сж. едкакво mo
миналото на
Фамилни кмена запазили си
ствеаа македонска д-Бржаваост
краата. Да вземем-b н^колко рнстака ка лицата, естетика, против-Б вс%ки тоталитаризлхм. и затова градѕгп?
шдената без^> изменение:
ТодорЈ». Аоексавд*
Точка
десета
1ГБКТ>
гдаск:
«При
Bi»pxy
рагБмт> и тБнка .ztyxoBMTOCTb a
а себе сн вна- и за б^>лгарската си народност.
Черноризец1> Xpa6bpi>> Кузмаи прам^ра:
пглно запазеане ка нашата СЅГБ ВГБ сиисБка ка предатели- Tfe. сж имали новедеѕието на екакто к хшншн другв
КМфамат>у Тане Гордил^, Дон ТраѕггБ Коиевл&> orb позна- сарказ^мг», Нашантт> народ^
rfe.
д
^
ж
а
е
н
а
самостоќносгБ,
ние
д.кк!> кроф. ГЧшшцерг
•чо> Сом"^ ДЖИНОГБ, Кобнлица, то семеиство orb Долно-Вар- има СБЗнание за свонта народ- се дриоозваваме trban» trfeaicзнаќни н жзнавпн Oopt»? HОбратно^
всачки
истански
стриа. Tfe. еж см^талн
НОСТБ, за своа езикт> и за своа
Иоаш> Екзархт>т Тертерт> Све- дарско:
— Си1п> на Коне-Конс- род-b и име, иротввна му е ВСБ. ката народносгБ» (Вж. еедмнч- борци за независима Македо^ пдведеике зад-БДЖително и за
vsit всичкк б*&ѕ свобкш*
тославгБ и т. н.
КИВСБ «Ди ноие фронгБ», 30 н>друпгг^
народкосга
ВГБ
МакетантиЕГБ,
както
Гоне
ОТБ
ГеорД
ру
ка зла предумисБЛБ и тецдевФамилни имена ci> ич!>:
лки 1949 г).
дсиша. Tt, еж вг. скгласне
ги,
Хр. Татарчев^ Гоце
цпѕ и тоЅ ше «режив%е и това
Г^рез/Б време на робството,
народна Пере Тошевљ^ Хрисш
ч историѕгга. TfexKQ e
Јшозина ОТБ учена-rfe хора, и- Коневи, Коневци—Коневн, при насилие и ше си задази ceoarfe
родови фамиднн имена^ тавса дартиа ce 6fc образувадо хд Г е
Петров^ Васшп> Чека- TO. Stautoro КБ ТБХКО нме
ѕш които сљ. ходили по обгде- Коневци,
јЅкв
пркеагашш
се костигбк свободата к
както ги е заказилт> ВПБ ДТБДГО- д^леаие за младежи КОД-Е» име
сшена или частна работа
н
т%2снит&
ириеашиди
—
на Македошш.
«Мпад-Б фровгБ». Чоеноветг^
с& се именували по рус- цине — овгБршиха, се в^раахаЈ^в^коввото са робство.
еднакво
нко
за
му уиражнаватБ подожитеша
Н. А. Д-erb
вапр. ЗОЛОТОВИЧ-Б, Кртлте- Конеи, Конеине, Коаеит^
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ИЗТ> РЕВОЛКЖИОННОТО МИНАЛО HA МАКЕДОНИЛ
НАРОДНИ ТБРЖЕСТВА В1>
ЦАРНГРАДТ»
MACEDONIAN TRIBUNE
(Продовкава on» сгран. 1-ва)
[The oldest Me
лики наши аародЕИ просв-втите
paper In fee woddj
|и доби момиче г-жа ФранцесБ ли СОЛЈШСКИГБ свети бр'атк —
— Мадисош», Ил,
Оп> Иличденеца Лазар1>
Crgaa of the Macedonian Political OrganНики Тт>рпова. Честитлваме ра Кирил-b и Методк. Да бжде в%
(Продт>лженне отт>
ization of the U. S. A. and Canada
досп>та на родитедигБ и близ чна наметБта НЉГЕ».
№7 South Capitol Atwme
На 22 к)ниќ имахме едно друПо това време 6*Бше вече е- ме монта пушка
ПОКАНА ЗА ПАНИХИДА ЗА КИТБ.
единт> сноп
Phone ВПву
го
мило
тБржество.
Снабдиха
Вт»
отпуска
ИЛИНДЕНЦИ
сенБ и взе да става студено. Ко арженшо> н така нзл^взохме
Indianapofi» 25. Indfamc
се 6-БлгарскигБ гробита СБ те гато приближихме Костурско вт>нт> ОГБ селото.
Issued Every Thursday
МладингБ ВОИНШСБ Василчо
МПО
«Татковина» и Женскакуша водац коѕгго идва отт> дос започна вече да сн%жи. КачихSUBSCRIPTION KATES FOR U. S. A.
та секциа при сжшата наи-учти Мановт» заедно ст> булката си та далечното езеро «ТеркосБ: ме Лазо на единт> КОНБ. ОтиваА Пристигнахме вт> Турие. Тамт>
AND
CANADA
во поканвагБ ц-влата родолшби Хеленг, доиде на две седмична Нуждата o r b таа вода б% ГОЛ*Б- ки надолу среш.нахме Сара- ни причака вобводата Крт>сте,
коќто ни нареди всичко. Даде
1 Years.
S^-00 6 Morrrhs
.$2-50
ва емиграцин отт> ДитроигБ и отпуска при СВОИГБ родители. ма. Но за да се постигне това,
Single Copy
10 Cents
околностБТа да доидатт> вт> не- Пожелаваме му принтно пре- всички ние тр-вбва да благода- фов!> вт> едно дере ст> седемБ— ни КОНБ и сжшата вечерБ прис
For Europe end Al! Courrtires
осемБ четници. Лазо се свали тигнахме вт> Кономлади вт> кж.на 3 авгусгБ, вт> родната карване.
I Year
$5.00
римт> на единт» благочестив-в отт> конн и заедно СБ Сара- ш.ата на Кодето Коларчето.' На
ни цт>рква «Св. КлименгБ Охнашт> СБнародник^, коќто не фовт> седнаха под-b една ГОЛГБ- другата сутринБ ние получихEditor
ждски» и да присл^тствувагБ
пожали ^ВОИТБ ср-вдства, за д; ма каменна стена. Сарафов-b и- ме едно писмо и един^ КОНБ ИЗ
PLEDGE
на
панихидата
в
г
паметв
на
па
се докара текута вода. Тои по маше половинт> човалт? тм>тк)нт> пратени отв Чекаларовг. Тоќ
МАКЕДОНСКА ТРИБУНА
OF
Лични
дналитв за свободата на Макехарчи 4,200 турски лири, за д н го раздаде на нашигв момче- искаше веднага да идемт> при
Оргаш> на М. П. Организации
донин Илинденски герои.
ALLEGIANCE
Г-н-b АтанасБ К. Велевг се за ни снабди ст> та» толкова бла- та. Запалихме ОГБНБ. Лазо и Са? него вт> планината надт> селото.
вт>СА.
ВДати
иКавада
Св-втла и безсмг>ртна да бж."I pledge cdleqiance
вт>рна orb тридневната си ва- годатна вода. О Г Б скромностБ рафов-b се разправнха ст> беле Тамт> нам-врихме Чекаларовт> и
to the Flag of the United
де
гБхната
паметв.
Смирент»
по
не искаше да се пише името му жки.
Излиза вс*ки
Доидоха до заклгочение Клашев-Б заедно ст> четири дру
канцин вт> Монро, Мич.
States of America, and
клон!) пред-b хиладит-fc знаини
на
красивата
чешма.
Но
ц-Брко
Абонаменп» за С. 1Ц. н Канада
Сарафовт>
да замине за Бт>лга- и четници. ВечерБта потеглих
Г-кг> и г-жа Кирилт> Велеви
to the R e p u b l i c for
и незнаини синове и д"Б1цери
заминаха за Кт>ртисвилт>, Па. вното настоѕггелство ИЗГГБЛНИ рил, а ние да останем-b вт> Кос- ме за Поздивишд, дето преноwhich it stands; One
1 година $4.00, 6 месец» ?2^0
на Македонин, дали живота си
да се ВИДЛТБ СБ Г. ДИМО Кова- свон Д-БЛГБ ОТБ гол^ма благо- турско. Сарафов-b свбра четни шувахме В-Б кл^тата на Георги
Nation, indivisible, wilh
за неината свобода. Елате всиЗа вснчки други часгн на ев&дарител^. Из- ци-rfe на едно равно м-всто и Шекров-Б. Тукт> се взе решение
чев-Б.
дарностБ
Libertv and Justice lor
чки вт> Божин храмт> BI> нед"Бта
за
една
годнна
$5.00
. После тои ст> Чекаларов-Б и другигв четници
ell." *
Г-ца Дорти Андреева отв Ла- дБлба б-1агородното му име на имт> дт>ржа
лн на 3 авгусгБ.
мраморна
плоча
за
насБрдчекавана, Н И. гостува у свои
Едиш> орои 10 секгн
ГБорче и други хора тр1>гнаха да заминагБ за Гт>рциа и ОГБ
Оп> настоетелството на орние
на
градугцигв
покол^нин.
близки в-b града ни.
Редакторт>: Л » б . Димитровт»
за Бт>лгарин ,а ние трт^гнахме тамт> за Б-Бдгариа, а Лазо да ос
ганизациѕгга и Женската секцнн
Този
наш-b
СБнародникг
се
каз
ане, докато оздрав-fee и после
Г-жа М-БрдктБ Д. Велева, коза Костурско.
*
•
*
ва Аргирт> Джидровт>.
и
тоќ да замине за Бт>лгарин.
Стигнахме едно малко селце.
лто б-в на л%чение вт> болницаДаренин за ц!>рквата
е ОТ-Б село Олиша, Костурско, Лазо написа едно писгмце,
Но Лазо п. Траиков-в писа: «Ва
та, се завт>рна вт> кжгци.
Македони».
НапоследтБК-b В-Б ц^рковната
дето казваше да пренотуваме силе ,к^дето и да отивате me
*
Даренин
По
този
поводт>
имаше
обгдо
каса
постжпнха
следнитв
даре
WILLIAM
тан вечерв вт> селото, като дру го вземете с васг> и Лазето.». И
нин за именнин дни, вт> паметБ
Г-жа Славка Велева подари 1 народно т^ржество за нашата гата вечерБ продглжим^ пжтн. така ни вечерБта замннахме за
колонин. Ц"Брковното настонна починали и други случаи: д. за цт>рквата ни
дадохт> писмото на воиво- м-Брдеш-b, дето оставихме пу
телство
покани
колонинта
ни
Борист» и Дорти Паргови 2 д.,
дата ЦИЛБО Кономладски, но ШКИТБ. Минахме следг. това
Г-нг, и г-жа Дине Кузови поЛазар-b Петровг. 2 д., ^невица дариха 10 д. за камбанариат ст> специални писма. Следт> св. тои каза: «Ако вие искате да презт> Косинец-Б, дето взехме
(ПродБлжение ОТБ страница пт>рва)
Василовска 1 д., сем. Стифг. И- на черквата ни. Благодарим-b Дитургин имаше водосвет-b стоите, останете, но
c-b себе си Лазо Киселинчевг>.
взипред-Б
чешмата.
Последваха
реванови
5
д.,
г-жа
Филипг.
Кара
мам!>
момчетата
на
дарителит^..
си и замина- ВечерБта стигнахме до ОрНикоа западна доброволна ор- по-добри условии на работа. ннова 5 д., ПегБр-Б Моаремовг.
чи
и
МНОГОЛ-БТСТВИН за дари- вамт> ome тан вечерБ.» Тогава мант>. Там-Б доиде сестр^ата на
ганизацин, била тѕ братствена, Работника н%ма право да изби 2 д : и 2 д. за в. Македонска Три (Следва на страница 4-та) телн. Така прекарахме този хуЛазо нареди всички да тр-br- Чекаларовг. Станахме всичко
социална или економическа не ра работата си, или да напуска буна, Велнн> Василовски, воибав-b
денБ.
нем"Б ome сѓѕ-шдта нотБ. Вт>р- 22 четници и всички се ошѕл-их
може да сн позволи да вл^зе работата, когато иска.и да ра никтз. 2 д., Зон Димова 1 д. се
Тр%бва
да
забележа,
че
цт>р
в"вхме ц^ла НОШБ no едно поле ме КБМ-Б гр-Бцката граница.
активно с-БТрудничество ст> боти другаде. Стори ли това, меиство Пет1>рт> Богатинови? от
квата, кждето се извт»рши св. и неможемг> да го изминемт>. Стигнахме Гревена. Над-b гра
онова, което и е противополож тои бива лишент> отт> всичко и Биг-b Спрингв, ТексасБ, 5-д.,
литургин
е построена ст> Н и т о не се виждаше. Наќ-сет- да, около две мили имаше една
за врагБ на дг>ржано в-b НЗгославин. докато подо
ср-вдствата на друп>
наш-b не рано сутринБта стигнахме
Георги Вангеловг», воиникг., се
конто преминахме н вече
бни положенин слицествуватт,» | вата, на системата, сждент, и за
милт> СБнародник-b. Тои се каз Б%лт> камент>, но спр%хме при се готв-вхме да прехв! рлимт>
черкува и подари 1 д., Кирчо
\творен"Б.
ва ДимигБр-Б Спировг, родом-b селото Мала. Тамт> нам"врихме границата. ТУК-Б сретнахме еТитовит^ агенти положиха
В-Бзг. основа на mo Тито ц не Митровт>, воиник-b, замина за
ОТ-Б с. Загоричани, Костурско, дг.рваригБ да отивагБ за
гол^ми усилин, за да могатт» да говата диктаторска генга, топ Нпонин и подари 1 д., Андреидинт> влахг, когото залитахме
Македонин. Цг.рквата е посве- B"b Вичо. Ние се качихме на коца Костова 1 д., Траиковица To
приематт> т^хната Федерации
наи-добре можем-Б да ми
прие мова 1 д., Питг> Петровг. 1 д-,
ва, ше искат-b да
тена
на
Свети
великомлхченик1>
на Тоуда като членка вт> Между ти
не
и
магарета
и
продт>лжихме.
немт>
границата. Toft ни каза,
вг, Свободнит^. Треид1>-К)ни
Димигврт> Солунски. Построе Тукт>, обаче, вт> село Б%л> Ка- че сме ицастливи, затото ако
народната Конфедерацнн на они? Свободнит-в работници Марица Лазарова 2 д., г-жа Д.
на е в^ паметБ на убитигв За- мент> имало 500 д^ши аскери, б"вхме малко по-долу, тамт> има
Свободнигв Треид1>-К)ниони. отрекоха категорично негова- Гергинова 2 д., Богдан-Б Жел-вз
горичанци на денв Благовеше- за които ние нишо незнаехме воиска сг кучета и като пуснат
КОВ-Б 1. д.., Пет-вр-Б Браннов-Б 2
Последната б-fe обрѕзувана пре
та система. Решението на РкзеOften referred to as
ние,
1905 година, orb гр&цки- Аскера ни пресвче пж.тн за Вич кучетата веднага mtxa да ви
ди три години ВБ противовестз кутвнини Борд на Свободнит-fe Д- На всички дарители цт>рковnewspaperman's
т-в андарти, които на времето пданина и се показа на единг. хванат-Б. Тои ни заведе вг един
на комунистическата федера- Треид-Б-КЗниони е една между- ј ното настонтелство СБрдечно
newspaper" the MONITOR covers the world
б"вха организирани ОГБ гргц> вт>рхт>. Аскера веднага отвори пксталак^ и тамг чакахме, доцип на треидг>-к>нионигБ, кон- народна присжда вт>рху Тито и благодари.
with a network of News
кин владика в-Б.Костур^ — Катролнрани и направлѕвани ОГБ
. Ние т^хме да паднемг като се сгБмне. Тукт> Чака хаBureaus
and correнеговил
диктаторски
режимг.
Даренил
за
Женската
секцин
spondents.
равангелисБ.
Москва. Когато ТИТОВИТ-Б агенубити,
но аскера стрелн ш>рво
запнта влаха колко иска
Order a special introЕто какт> народа помни н
тн сж. били запитвани зашо вт> To e единт> ГОЛ-БМТ. шамарт> нена
четата,
коѕто
вт>рв"Бше
наче
у
По случаи именнигБ си дни
за услугата. Поиска две лири и
ductory subscription toК)гославин не се позволнва да му и четворката около него, ко
ло.
Тн
се
вод-вше
ОГБ ЦИЛБО Чакаларовг> му ги даде. Ш>езг»
day—3 months for $ 3 .
ков-вчава
имената
на
благород
подариха
на
женската
секцин
You'll find the MONIима стачки ОГБ страна на работ нто е обт>рнала КЗгославин вт>
НИГБ наши СБнародници, конто Кономладски и тукгв тоќ прт>вт> нотБта ст> влаха напред^ ние
при МПО: ПегБ^т> Бранновг. 1
една
огромна
п>мница
за
наро
TOR "must"' reading
НИЦИГБ, rfe сж. употр-вбнвали
end QS necessary as
не жалнгБ ср-вдства, за да по- падна убигБ. Ние се отдрт>пнах извивахме на различни м%ета
д., Пет-Бр-Б Данев-Б 1 д., Петт>р1>
сж.ш.ата аргументашш, копто у- ДИТБ, които н населнвап>. Нам
your
HOME TOWN
могнатг. на народа си и да му ме долу вт> едно дере, дето има и наќ-сетне спр%хме на едно
Моаремов-Б 1 д. На вскчки даPAPER.
потр-вбнватБ и до днесБ агенти ни радва факта, че принципинаправнгБ добро. Имената на ше дупки П"БЛНИ СБ вода. Мон- м%сто. Влаха ни каза: «Тукт> е
рители СБрдечно благодаримг.
rfe на Москва, а именно: «Вт> х^ на които стонтт> СвободниАргир-b Джидров-b и Дими- та гуна стана.много тежка и аз вече Гтѕрцин, правете какво исКЗгославин правителството е rfe Треидг>-К)ниони сж зрави и
Станало крт>шение
т^рт) Спировг СЖ.1Ц0 ше оста- н оставих-b. На Лазо дадохт. кате.»
работническо и ако работници че между rfcx'b н%ма наивници,
Ш.ИК-Б. Продт>лжихме да Ние имахме две-три пушки и
нат-Б да се ПОМННТБ за винаги мон
На 13 голии вт> цгрквата ни
т% стачкуватг-, значи да стачку които да в^рватг., че Тито
не само тукг. между нашата в-Брвим!?, опжтени к"Бм^> селото револвери и ги заколахме до ед
да се «демократизира» б% Kp'bcxeH'b
на сем. Ст.
The ChrisTicn Science AAonitor
ватт> срешу себе си.» Ha TOBI
бт>лгарска колонин отт> Б"Блга- Лаген-b.
малко по малко. 1Цомт> тои се ДОННИДИСБ. Кумуваше г. Ла- One, Norway St., Boston 15, Moss.,
но дБрво. Сг насг. б"вше Спирз
водителит"Б на МеждународкаПо
пжтн
среш.нахме
една
же
рин и Македонин, но и навсвдемократизира не на думи, а на зар-Б Петров-b, които даде на
Влахо ОТБ Смт>рдешт>, за да ни
Please send me an introductory Moot,
та Конфедерацин на Свободни1tor subscription—76 issues. I enclose $3.
на
отт>
конто
разбрахме
,че
кжде
дето
се
чуе
за
TBXT>.
Нека
ДБЛО, и когато вт> КЗгослави^ малкото името Никола и подапоказва м"Бстата. Чекаларов^
rfe Тоеид-Б-КЗниони отѓоварнт,
т-fexHHT^ д-^ла блдатг, поучител село Лаген-Б сжшо има аскерг. се обл%че ст> влашки дрехи.
се В1>ведат1> П1>лни права за на- ри 2 д., Д^дото Г. ДОЛНИДИС-Б
че rfc no принципг. не подкреп
(name'
ни прим-ври за днешното ни по отг 100 души и таксилдари. ше неузнаваем"Б. Тои и Спиро
родит-в В"Б ВСБКО отношение, ОТ-Б Кливеландг подари 5 д. Че
ватт> никакво правителство, ко
кол%ние, за да вдт>хновнвгт-Б и Чие искахме да вземемг. пози- заминаха за Авлона. Спиро се
когато тамг. се организиратБ и ститнваме имг. радостБта и бла
ето не спазва ОСНОВНИТ-Б законн
(address)
други
наши СБнародници. кои- цин подг. селото, но жената ни В1>рна назад-b, а Чекаларовг от
нап1>лно свободни треидг>-к)ни годарим-b за даренинта.
за ЧОВ^ШКИТБ права в"БОбш.е, и
»».. ...»
то иматт? В1>ЗМОЖНОСТБ да пома каза, че сме права срешу аске- Авлона замина за Австрин и от
они,
едва тогава може да се
(state»
специално интересигв на тренд
(ciry)
(zone)
Вт>
отиуска
ра. Ти ни опжти по едно дере тамг» за Бт>лгариа. Ние б-вхме
гатт> на свол народ!>.
претендира за членуване вт>
PB-10
шниокит^.
нагоре и по посока на Нерегв. Пандо Кллшевтд, сестрата на Че
Цариградски
Свободнит^ Треидд>-1Овниони.
Младинтт? наш-b момгкг Гекоро стигнахме на едно рав- аларов!>, Кг>ршаковг>, Киселин
B"b Титославин работницит"Б
А ВСБКИ знае7 че даде ли се орги Вангелов-b, които служи
но високо Mtcro ,дето имаше чевт>, Козинче, Динето ОГБ
само на дума управлнват^ как подобна истинска свобода BI>
американската авиации, б-fe
едно деб%ло дгрво. Тукт> нам-fe новени азг. и Н^БЌОЛКО други
то и вг, вснчкн други комунис- КЗгославин, Тито и комунисти- на отпуска при СВОИТ-Б родитерихме четника Митрето ОГБ Ба четници. Опжтихме се за Нала
тически страни. Работни"К"Бтт> ческит-в терористи около него ли.
(
р
бака. Посретна ни ед^инг коро
н"^ма право да стачкува, за да к-вма да се задт>ржатг нито
Книгата на Ивант> Михаилов1>
бчорг>. Тои 6 t заедно ст> ЦИЛБО
Пристигнала
отт>
Македониа
филакг и не попита ОГБ ОТБ де
получи подобра заплата или единг, денБ на властБ.
Кономладски и ни разказа подидваме. Казахме му, че идваме
робно как-b паднал!> убитт> вои
Нашата ст>народница Крг-ста
ОГБ Македонин и че сме б"вжан
водата заедно ст> Н-БКОЛКО друАнгелкова, сгпруга на нашин
ци. Тои ни занесе вт> участт>ка.
ги четници. Сетне продБлжи:
с-Бнародник-b Спасе Ангелков-b,
ЦЕНА 2 ДОЛАРИ
Хванаха и други и довечерБта
«Ето тукт>, до това дт>рво е запристигна отт> с. Буково, Би(Прод-влжение от-b стракида пт>рва)
Тази книга б-к пг.рвомт> публикувана на англииски езикт>. копано Кономл^адското знаме, се сгбрахме около 20 души.
толско, Македонин. По тон слу
Ho no желанието на много наши СБнародници ОТБ различни ако остане Н-БКОИ ОТТ> насв жив ПрегБрсиха ни, ГБрсиха ни кни
е изнест>лт> и на в-Бншна консу-Јката пропаганда почувствува чаи с-Бпругсл- и подари на
р м-вста к страни, които не сж. запознати добре СБ англиискиѕ да знае кжде е> ОГБ тамт> вси жа и орликие, но като не нам-Бмацин болшевишкит^, поетен- !нуждата ОТБ инжекции, москов
риха НИШ.О, затвориха ни геич
ции.
протестираики срету за-Јскит% ржководители надуха е- квата 5 д. Добре дошла между език-b, книгата биде издадена на бт>лгарски езиктЈ. Така всички чки се опжтихме за
Благодарим-Б за дарение- me имат-b вг.зможностБ да л прочетатБ, за да иматт> пт>лна пред
Предт> селото нам^рихме по ки вт> една гол%ма стан.
падницигБ, че сж откраднали«динг, сапунен-b мехурт>, които насг.
то.
На другин денБ при наст> се
рускит-о изобретенин ВБ технијсе прт>ска преди да се изДигне
става за ПОЗИЦИИГБ на които стои македонското освободител- па да оре. Ст> него се опжтихме
един-b пристав"Б и ни каза,
> вт>здуха.
ката. Тои е прочелт> дглт>гБ
но движение за свобода и независимостБ. Книгата е вт> спрет- кт>мт> самото село. Преди да на че me ни изпратлгБ вт> Трикала
вжтре, стигнахме една
СПИСБК"Б ВТ? КОИТО ВКЛН>ЧИЛ1> ПО
Чов-вкг. би се запиталг: ако
нато издание СБ великолепни корици и има портрета на автора
валлвица.
Викахме, но никои не и ни поиска да му дадемт> по
чти всички модерни изобрете- деиствително русит-в сж измисУмолнватт> се всчки организации да направлтт> Беднага по- се обади. Оп> тамг се опжтих н-вколко драхми за превозг.
нин на техниката, като оставил лили почти всички придобивки
Дарение за вестника
Следт> ка- Стигнахме на станцинта. Тамг>
ОЖЧКИГБ си за Таѕн книга и да и разпрогтраннтБ наи-широко. ме кт>мт> една
кредигБ на Америка, че е изми на техниката, зашо рускинтв
По случаи годежа на внук"вт Излишно е тукт> да изтг.кваме, че това е наА-авторитетната кни то почукахме на вратата, обади вид-вхме на една маса седчали
слила само «уафглг. аирон-b», народг. стои много назадт>, обмашината за «хатт> догсг.» н е- 1Ц0 взето, при масовото изпол си Коста Л. Попатанасовг. г-жа га досега написана вт>рху основит-fe и целигв на македонското се една бабичка. Ние и разпра- сестрата на Чекаларовг, Клнлектрическин столг.. Всичко зуване благодатБта на т-кзи Гшргн Сиена подарнва 1 д. за освободително движение за свобода и независимоств. Напра- вихме всичко за насБ и тн ни шевт>, Киселинчевт>, Лаки Калел
друго било измислено отт> ру- придбивки? Вината може да се в. Македонска Трибуна. Чести вете вашит^ поржчки чрезт> «Македонска Трибунаѕ» веднага. прибра вжтре. Даде ни малко и Лазето Желеварчето. Ние не
дрешки, за да се обл"вчемт> ,за- имт> казахме нишо. T*fe 6"bxa об
СИТБ.
хв-врли отт> т^хна страна на ца тим"Б и благодаримг».
Книгата тр^бва да бжде вт> ВСБКИ ДОМТ>, като една ОГБ незам-вт о т о б-вхме мокри. О Г Б танлечени добре сг> капели и панТака, спордг> развичтеното рскитк режкми. Но болшевики
нимитв кннги вт> библиотеката на родолк)бцит&. Приематг» се
Новородено
се; прем-встихме вт> друга талони, като граждани. По пжвп>ображение на Аркадиев-Б, т в управлнватт> повече ОТ-Б три
Освободи се. ОГБ бременност и ОТД"БЛНИ, единични поржчки.
и Лазо нареди, за да заминемт> тн плчтувахме ст> единт> и сд\1ци
руснака Александт>р-Б Поповт> десетил"втии вече рускин бена другиа денБ за Typfle. Ho ве трент>, само че ТБ б^вха вт> еднн
е ИЗМИСЛИЛ-Б наи-малко една го ден!> народт> — зашо между
черБта, точно преди да потег- вагонт>, а ние б^вхме вг> другг
дина преди Маркони радиото. ТБХТ> не се нви оше ггвкои гелимт> — б%ше кт>мт> 6 часа — вагонт> заедИо ст> стражата, коа
H'BKOH си Мозаиси оше презт> нии,
вт>н1> ОТБ Сталинт> разби1882 година, значи 20 години ра се, които да приобши ГБЗИ Ci> огледг. на новин митнически налоп> вт> ЈОгославиа пишете ни, какво бихте искали да изпра понви се гол^ма воиска, КОЈГГО то ни паз"Бше. B t Трикала стра
преди братита Раитт>,е нзпра- огромни руски технически пос тите на вашитв вт> Старин Краи. Ние веднага me ви дадем наи-низки цени и добри упжтванин заобиколи селото. Взехме ране жата ни отведе BT> казармигв и
нин Лазо и го поставихме вг> тамт» ни затвориха. Хл^бг. савилт> пгрвото летене вг вт>зду- тиженин за благото на народа? За б-Брза доставка се грижи нашиигБ персоналт> вт> Лгобллна.
единт> шумакт>, дето го покрих ми си купувахме. Давахме поха. Чудно е какт> св^вта е оста- Така както се движи болшеме ст> шума и трт>не. Азг. се по- ржчката на стражара и когато
ИЗПРА1ДАМЕ МЕДИЦИНИ С1> ВТ>ЗДУШНА ПО1ЦА
налг. толкова назад-Б та не ре- вишката пропаганда не само е
обрт>снахт> малко, обл"вкохт> не тои ни донесе хл-вба и сиренекордиралпБ всички технически см^шна но и твгрде досадна на
СТРЕПТОМАСИНТ> — 10 грама $6.75; 20 грама $13.25;
50 грама
. .$31.00 ретски плички и заедно ст> две то, викаше ни: еи вулгари*. На
придобивки пгрвом-Б постиг- културнии СВ-БТ-Б. Следваики
други деца на мои вт>зрастБ из другин денв доиде градоначалнати ОТБ руситв, а после ОТБ одата линин на безосновни пре Р. А. Ѕ. 500 таблетки $П.75, 1000—- таблетки $22.50
ника и тои взе да ни вика «еА
всички останали народи вт> св^ тенции никак-b не me бжде чуд П Е Н И С И Л И Н Т Ј : 3 милиона единици $5.00. За всички останали л-вкарства както и за РИМИФОН л-взохме да шетаме по селото.
Воиницитв ни cnp'Bxa и искаха вулгари» и погледна презг, ре£
та. Ho ome па-чудно е, че к са- но, ако единт> денБ с л т а т а про погБрсете нашин ценоразпист>.
да узналтБ кжде е Лазо п. Траб шеткигБ. Тогава Козинче, какмитв болшевики едва следт> по паганда почне сериозно да
KOBI> заедно ст> единт, друп> че то 6"fe легналг cpeiuy вратата,
Изпраицаме ваши колети, които бихте ни изпратили или донѓесли вт> нашии складт>!
вече ОГБ три десетил-ктин запо1твт>рди, че великингБ, мждритник1>. Ние имт> казахме, че не стана, разпери гуната си и взе*
i : " чнаха и rfe самигв да откриват ЅГГБ, гениалниигБ, недостижими
Изпратаите вашигк порж.чки, чекове или мт>ни ордерет>до!
знаемг». Tfc ГБрсиха, тБрсиха и да му прави разни СМ"БШНИ гри'&-:. pycKHTfe изобретенин. До пре-ѕггБ лидер-в, бата, работодаслед-b като не вам^риха никого маси. Градоначалника се раза^колко години rfe нито телБ, покровителБ, учителБ и от
вечерБта се прибраха по клицн ст>рди, вл^зе влќтре, взе да
3&&Б об"клваха за слицествува' кривателБ Сталин-b е открилт>,
ТБ. Тогава ние изм!>кнахме Ла- псува, да се заканва ,чеоденк
вето на тин руски откриватели. ј че слт>нцето в г о б т е св^ти на
(Следва ва страввда 4-та)
зо изт> подт» шумака, поставих
когато болшевиш-'земнта.
27-18.40th AVENUE
Telef<# ST 6-9083
LONG ISLAND CITY 1, N. Y

Организационен b и Сопиален^ Животтз

дитроитг» мич.
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Л М АРСТВ А ЗА СТАРИа КРАИ

Организашонен-в и Сопиалент> Животтз
невдшѕ ДОЗГБ^

з&е

Kasa&osrb.. O r b все ст>р>дчесгктжаме р-здосњ-та н а

лшдрсгао

хѕава FO з а
го> тресе с ^ в ш ч к а

и д а шу

г-жа Тр^пк©ва гшчертуѕа» к шѕо«ша кавгБ д а го> ѕсува
Ореомаќош^
ВСИЧКВЕ богатс е ^ закуски.
Сетае ce o6«i>psa к&хп* aeiro ft
ни всички да посетѕго> Итии- Ние it блжоЈ,з.ршжг>- с^рдечно
Дареиие з а веспшка
a
му каза д а сБбере ио> иетљ>. др>ах
денскиа ПИКНИКГБ.
шрш шШ~шзв$кзш
ЈП|>нстигна ВГБ града ни ЕЕ FOG
за дшбезшуго гостоириемство.
тотава др-ахмата ш*аше цене тоа
Решн се идката срегца да ставѕ тува у б а т а са г. Сто&ко My- вашег взе д а к и р
за д а ан аугае Brb Атима. Д а
ч:е на
Дарениа з а
кошго аодулѕаваг^ рецедгш и ие мозггсг^ да га
, сестра си Дита Даачова и
презгБ септемврин ВГБ- дома на
до>хме
му гк-. На гарата^ сдед1>
еме да
завдотго» ѕ е ш разбар^гк вкш заш^ото тгкава дг&ѕарства
За пикника на 20 водии
си г. МашсБ МулевгБ г-жа
г-ata Фота Чалева. .
като се качшсме н^ треѕа^ а « е
& да
да ги кзаргогѕпг^ до> »acrbv Ние ш? кк саестш> вреа^ и
направени следнитѕ
Дана Ив^ Нед'вл:коБа ОТБ Д И Т - ки турци. Сдед-b това НЕЃ
иѕак-b- ио1чкахме д а nrfeesr
на
Женската
секдиѕ
Тодорка Шакева 2 х„ <&зш Гу
стаБЕИч-еска ЕГБЧГШЈ. ВТ>
Мич.
е тук."Б- заедно да се приготаѕшгБ^ з а д а
леѕа дгобекнца, Мир© СтефаНасгожгелствотго' на женската
децата си. По случаи гостухадки оп> трека нк зааесоха вг^ учасHost, I бакса б и р ^ Мата Т. Сте ;спомагателна cztumft прк черк- ѕането си т ѕ подари 2 дсм. з а
б%ше ужасѕо:
грзЈма <i!lAC> бездлатно a a о ш и болни ЛЈВШЗ» КОНТО ВДЕ
двама н о двама потегдижме
фанова 2 д. г Maria Попова лѕотга ^вата «Св. СтефаЈГБ» свика-свое. фоЕ^да ка весткика. С"Брдечѕо ќ
миришеше.
rterb-шестБ стражари OKQJEO
Пиежото д а е сридруже«к> ет». р«квгга ©п» дгќѕарѕѕ •«
рин. Пруша Каракашева зелеик то р^довко ч^хенско (гвбра^бѕе
xj»e
ор^ави
urkia
KOinb
като
благодаризг^.
Б%
р
ееа>. и.
етѕитедко дацето е бЧќшо. Само дксмз оп> Б^лгарк» « МакедоЗора €т. Гершанова лотариа, tia 3 ЕОЛИИ в^> домт>тт> на г-жа
. К а >трото доќде
ние минахме и о с р ^ д ^ пазар».
ate- ее уважавасп^ Векчки лг^карсгѕа жшратеви t>rs> eaecb. c&
Благоќ Казаков^Б лотариѕ, Ста Пруша Г. Алексова. Ст>брание1
ОдаѕЈ
ми
ти
п>рци
като
взеха
да. пр«сткпзатт>. — шш itaperfe о%зш«к He купувре Ма-ркоз-Б лотариѕ» Ки^е Пе т® ко^то б%ше добре посетеко, Г-жа
Между дру
да
се
набират^
окодо
к
а
с
^
до
като
не проа^рихе- наишт^. цеаа*
*
Tpos'b лотарин. Фана Б. Атана- се открн oxt> председателката (Чкодрова) oTb АкрокБ» О. гос
гото тои ни каза като кдемн; j^b
да
ми
викагБ
«вулгарос^»
да
се
ту ва у сем. Оаддилт> Бекишови.
сова зелккк^. Ника Димитроза
B u i r a p a » да не се оплаквзме.
r-жа Цана В. Димитрва »а секлкк)€кица. Лена Такасова зелКоста Лаичев^ крекара заканват^: «досега биехте r b p
зашото така тр%бвало rfc да
ретарката г-жа Иорданка Досе
ник!^ Мирчо Попчев-b t д., Таседмицк на гостги у iinrh B"b Македоии», a cera дои
посгжи5пп>, да ни.разпитат^> ш 34 EAST 62wi S T R E E T — N E W YORK 21* N E W YORK*
ва прочете протокола отт> милиика М Попчева зелкикт>, Гесвои близки вт> Дитроитт> Мич. дохте к тука.»
пр. Дадоха ни но единлѕ хл^бг»
cbopatme. коќто 6"fe прн
на Т. Ичкарова отт> Деиток-к
акрон-bv охаио
сжла
нк
титаха
за
едно
и
на BcfeKK едкЕГ^ Това б^ше за
Разгледани б^ха
m
О. 2 д. за здраѕе ка сика сн, Ва
друго
к
иосле
иипгаха
кавсви
сте
op-bBT> nx.Tb да кк да»атт> по еоко.хо
б^ѕаетата
силт> Димитроз~в 2 д., Фред^ a
Ha правѕославѕага м а к е д о к о - б ^ г а р с к а колокка вљНие кмт> казахме, че сз*е бглга дим-b хл%бг» на 4OB%K-b в ^ едик
на секцинта. На свбракиКиѕ Бкжекак1> 1 д.. Дана Ив.
ри. «А заш.о сте бт?лгари» пш- месец^ разстоакие ,дето ни раз Сити и Мадксок^ч Иишоисг^ усдугата, коѕгго кашиа аогребаНед-вдкоѕа отт> Дитроиго,. Мич. ето б"Ѕха доЕСтадваки следнит^ (Следва отт> страница втора) тат-b naKTb. A кие им> отговори
карваха o r b затвор-b ка зат- деш> д о м ^ оказва при см^ртни сдучаи е добре изѕестна. Добре
3 д. т Крист'Б Казаков-b 2 д.„ Т"Бр даренкѕ за именни дки, зав^>рзаш.ота такива се родихме вор-b. Виккаха ни горе при сж,- «звестеѓш е к факт£.т^ѕ че уредбата викага е и^рвокдаска. a
па Казакова лвобекица, Мице шваке Хаи Скулт> и други слу- Ст>стоадо
сл^да
ки занесоха &т> затводингга едкк-b ио едикт> и тои в'bзнaгpaждetшeтo според^ свдит& ва опечаденото семеќство.
се
предконгресно
Гелев1> ЛЕобеница, Никола Тер- чак: Пруша Алексова 2 д.. Hop
ра и xawb ки казаха, че me ни разлкса ка вс&шго, че може да
Позкати сме ма вашата коаониѕ отт> д"К1та ГОДКЕШ касамт>.
зиезт> Е паиктт> ракиѕ, Ангели- дакка Досева 1 д., Ниќка Терзи
BI>
Bo^ocb>
к
о
че
нке
замане
свободно
за
Б"БДгар-ид.
Когато имате кужда o r b усдуга сп> н а т и а амбудакс^ презт>
ка К- Костова 2 д.. Минче Ша- ева I д.. Цилка Бошкоѕа 1 д. Bi> четв-bprbK-b вечервта, 17
да
платиме
за
трена.
да е време ка д е к о к о т к е т о кие сме пред^ вратата ви само
кевг корт-Б ракил. Цака М Ша Благодарим"в сБрдечко на дари кхтии кастолтелствсто на орга C"b6paxMe пари к имг> ги дадох Тогава кие като из-ткзохме вск
чки
на
двора.
а
а
като
почнахме
B%KOWIKO м и к у ш след> като кн еикате n o телефона.
нева 1 лѓобеница. Парашка Ту- телкит-в. След!» закриването на низацкдта ни свика обшо член ме. Вг> Bo.tocb заварихме и дру
каково
да
Ег&езд-к
да
играем^
ГБбранието
домакикнта
Пруша
роза 1 бакса бира. Лека Петко
гн кашенци докарани. Ci>6pax- хора ст>брахме всички около
ско предконгресно
>
ва 2 д.. [lerpa Лалова I д. Мил- Алексова почерпи всичкк члек
|То стана вт> черковната ип з а л а | м е се всичко* 36 души Между Kacb. C"b6paxMe пари за билетк
г
ки.
Благодарим1>
и
за
гостоари
ка Димитрова I д.. Славка Н лСлед-b приемането на протоко-' касг> имаше и двама
и се пиготвихме да замик.чва.мс
AMBULANCE SERVICE
замова I д.. Славка К. Думкова емството.vd OT"b миналото cb6paKiie про | B b Boviocb ce движехме свобод
2801
Madisoo
Aveoue
1519 7th Street
2 д. т Цилн Д. Иопчева 2 д., ТоHo T'bKito B"b последкиа м^Черкоено даренме за Д . П.
четено 6Ф окрд^жното от-b Ц. К. но по коридориг^. на участт>ка.
Granite City, lUinctts
МаШѕосц 1ШПОЈЅ
JLOpb ДИМОВ1> 5 ДОЛ.
иа МПО и б в разгдедако точка Доидоха кореспонаенти и поне мектт> пакт> се разтревожихз^.
TRI-CITY 6*1615
НастоЕтелстзото ка Сглгарс- ј no точка. След-b това се прист^ же свешеника o r b Косинец>
Черкоѕното
:-:астонтелство
го задгкржаха свеш.еJohn L. Sedtaek — Owner
y
отт> Косинецгч поп>рдечно благодари ка всичкк ката православка ш>рква «Све пи K'bM'b изборг. на делегагБ зкаешетрт>цки, тои им даваше
дарители и всички посетители. ти Стефак-b» в"о града кн отпус- за 31 ни годишек Koarpecb вт> нужднигв обаснешш на в^иро- неже к а з а л ^ че билт> заедно^ c b ННШИМИМШМШНМШ
ка OTI> касата си сумата отт> 3-5 Торонто. За делегагв С1>брани СИТБ\ които му задаваха. Името Чекаларовгк Toil стоа ц-вла гоКогато CKp"b6b. навестн н%коќ дом^ѕ trbmo» хоето е кеизб%ж
Стамада сестринска среша
долари вт> полза на фонда Д. П. ето избра г. Кирклт> Велевт> ко на свешекика б% Наумт>. Ко днна B'b затвора и едва тогава
но
&ч> живоха, наќ-гол^мата утеха за домашкиг^ е погребениеНа 17 к>лии членкито при МП при Централнин Комитетт>. O r b муто MY 6"fexa дадеки нуждни- респондектиг^ питаха дали поз го пуснаха. Ние o r b Атина e b
то ка дк>бимиа да б ^ д е уредеио- no каќ-кре^изек^ качикг>. НаО «Да.мин1> Груезг>» имаха сво |все ст>рдце благодарн«т> на чер- Т-Б инструкции.
, нава Чекаларовтзч а свешеника парахода потеглихме и стагиах
ѕта редовка сестринска cpetua, I KOBFSOTO настонтелство за това B"b точка разни се реши годи и.мг. каза, че тои е бид-b вт> ко- ме на б"£>.1гарското иристаиите шата Д1ѕ,1гогодишка драктика ни дава право д.а кажем-b, че камитета на Чекаларовг.. Вестни- Бургас1> живи и здрави. Така шиатт» погребалек^> дом^ч винаги е гледад^ да утеши домашам
коѕто стана Bt> д о м ^ т ^ на г-жа дарение. Нека всичкн п вс^ко- шнината o r b Илинденското
Левена В. Тр"Бпкова. Соешата га подкрепнт!> този фонд-b.
стакие да се отпразднува сг> цит% изписаха всичкс това >ка- се приклк)чиха моит% преншв^ г& n o xax'bB'b качик!> п прп условиѕ достж>пш* за вс%ко семеќсе откри от- 0 председателката
семеет> пиклик-b ка 3 аѕгусгБ то известиха ,че BI> комитета
около Игинденското вт>з ство. Ние с;ѕ.1до подт>ржаме н амбуланст» сервис^ за разни нуж
Станалт» годежт»
дк и сме ка ваше разположекие п р е з ^ вс%ко време ва деноног-жа Атнна Наумоза. KORTO поз
На пнкника 1де се сервирап» Чекаларовт> имало и свешекато стар!> Илинденецт>
драви и обнви дневнин ред!>.
Миналата нед%лч стана офи- печени агнета, салати, напитки ни1О>- После BI> Волост> докара
т и е т о , Цекит% за амбулакса с<ж.адо сѕ. много доста^дни.
пазн д о краа на живота си
Секрстарката r-жа Милка Л . циалниѕт-b годеж!> на г-ца До- и про.ч. Помнете датата и елате ха и други кашенци, та всичко
светото име Иливдешх Никога
Димитрова прочете протокола, роти М. Цлцкова за г. Едуард-в всички на семеинн» пиккикт>. станахме 45 души.
н%;«а да се откажа o r b идеала
които б% приетт>. След1> това В. Мискович1>. По този случаи
На л^чение
Ci> наст» имахме две гаќди и за които се бориме и за които
се разискваха различни вгпро- семеиство Цицкови
устроиха
единт>
кларнети И а като се на- паднаха м о и т ^ другари BI» б о р
Нашингв младежт> Георги
си. свгрзани c b в"Брвежа на на приемт> в-b кжшата си на коидуха гаидит% и засвкри кларне бата за свободата и незавксиродното ни д-&ло. Всички член то прислтствуваха и честитиха Цв. Котев1> пост^пи на л^че-то, па като се развиха хора, ц%
1416 NIEDRINGHAUSE — GRANITE CITY» ILL.
мостг»та на Македонин. Радвоенната болница
ки се изплатиха наш>лно. Л\еж- ка младигв всички наши семеи ние
Ambulance Service — Air Conditioned
лото дгошеме на коридоригв вам^> се че д&лото продт^лжава
ду другото се реши членкит% ства. |Младата годеницр е дт>ше Кливелацдт», О. Пожелаваме му започна да се тресе. Нл другин
Telephone TRI-CITY 6-4321
и че ние тук-b, обединени окода отпуснат!> 50 долаги даре- рп на председат^лн на организа скорошно оздравнване.
!?и казаха да и м г дадем!> ло единствената народна орга- HiiiininiiiiiiHiiiimiiiiiiiiHiiiimiiimiW
Г-жа Блага М. Николова б%
ние за 3 ! год. конгрес-b на Л\П цинта ни г. Маик1> и г-жа Слава
продглжаваме
пари, за да ни извадит!> билети низациа МПО
О, които me стане на 17. 18 и 19 Цицкови от-b с. Екши-Су, Маке лодложена на операциа BI> Кли
да
работим1>
и
да прмагаме,
за Атина. Като изл^зохме вт>нг>
ДАВА ПОДТ» HAEMT>
августт. BI> Торонто, Канада. донии, които no случаи годежа никт> Хоспиталт> вг> Кливеланд1>
вс^ки
споредг»
силит%
и
ср%двсички
започнахме
да
пт>емт>
сега е у дома и вг^ви
Този конгрест> ше бл^де единг> подариха no 5 долари на в. Ма
ce i\ C n a o Тодоров-b
Давам1> под!> наемт> 160 eft«Жив1> е тои, жив!> е . . , » На ствата за Македонин. Всички
отг. наи-добрит-fe. ЛАного о т г кедонска Трибуна • и м"Бстната подобрение.
зема в-b северозападно- Раикин1ѕ за ко#то ce предпола^
и искрени македонци
пристанишето п^сниттз. ки
Новородено
нашит-fe членкн се готвнт1> да ни цг.рква. Отт> все сг>рдце чес
%
да с ^ BI> МПО и да по- Колорадо. З а подробности от- га да е пристигнад-fe BI> Канада
повече се усилиха. Тамт>
заминат-b на конгреса.
ТИТИМ-Б годежа на младигв н ра
Г-жа Кеди Б. Котева се осво- наи-го«1%мигк кафенета. Наронапослед^Јк-к Ако сам1> тоќ про
^ е д о н и н е жива. Тн несете се д о ;
дocтbтa
на
родители-rfe.
Благободи
отг.
бременностБ
и
даде
чете настотцето, или пк!> н%На срешата се докладваха
получи своата свобода и METH0DI V. P E T R A N O F F
да излезе да гледа и слуша. Тадаримт>
за
даренинта.
животг»
на
рожба
OTI>
женски
следнит-fe даренин: Василт» Кака се качихме на парахода. Сти наи-год"^мата радостБ на илин 4921 York Boulevard, Los Angre- кои другсх, коќтому знае адреполт». Честитнваме
радост1>та гнахме Пирен. Отнесоха ни Kb денци me бжде ш.ото Б О Г Б да
са, нека се обади на сдеднин ад
ракашев!. за именнин денБ на
les 42> California
Иовородено
на
родителигв
и
родниниго.
сина му Петт>рт> 1 д., г-жа Леве
\-частг>ка. Тукт> доиде единт> на имт> даде сили и здраве, за да
Лични
на Б. Трт>пкова по случаи заМиналата седмица се освобоP E T E R JNICOLOFF
чалкик^, па като почиа да ни дочакатт> денвт1> на свободата ПОДКРЕПЕТЕ ВСИЧКИ HAвт^ршването за докторт» на брат ди отт> бременностБ и даде жиRua Lao Manuel 113? — PetroСемеиство Коста Доинови псува като бт^чгари, да ни. зап- на Македонин. Н%ма по-гол*Бма
и Кирилг. 1 д. Тн подари оше 1 |вотт> на момче г-жа Благород- от-b Аидабула, О. гостуваха у лашва, че me ни хвт>рли "всички радостБ o r b тш Bi> живота на РОДНИЛ В-КТ> «МАКЕДОНС- polis — Porto Ategre Rio Granд. по случаи сганалата среида Јна Бл. Казакова, сгпруга ^а сем. Алексо Иванови.
чов-вка.
de de Sul, Brasil — S. America
м о р е т о . . . Тои се
KA ТРИБУНА»

Kobourof f and Company

SEDLACK FUNERAL HOME

ED MERCER and SONS
MORTUARY

Mладил бунтовник^

Босилко се пока^еба з а
— Е, даскале, днешнил денк> свобода и за това а тт>рсимг> и гледа му гореше като на трес- јпрошуме надт> знамето.
все ше ни донесе н^шо. Равен- за Hacb. Б е з г нен ниш.о н^ма... Ј кавт>.
Стр-Блнше се изт> зал%сенин миг!> и пак!> затича. Toft куц а т е и едвам!> стигна д о знаство ли? Зар-вжи го ти него.
И сега Хрнсто се обт>рна ј
Слабг., неув-fepeHi. гт>рмеж!> рид!ѕ B V д-fccHo от-b гората.
мето. Взе го и, когато се готНито го е имало нито ше го и- КТ>МТЈ старин харамиа:
(Прод"Блжение о т г миналии брои)
Ice pa несе изт> околностБта и Воиска б%ше минала дт>лбокид
јв-Еше
да го понесе нататт>»а>,
ма, д а в о л ^ да го вземе! Ето на,
— Ти в ^ т р и т а гоништ>, Бои- сподадент> умр^ вг. близкин долг. и биеше отстрани позициита. В-Бзстаницит^ оставаха единт» куршумт> го отне отг.
А доле полето, потт>^ало BI> днес-b тукг. ш.е падне бои нако. Равенство? To me си доиде долт>.
Привечерв слиции денБ бунпочти открити o r b таа страна рж.цет% му. Босилко б%ше
товницитк почпаха да се от- свои мракг., мт>лчеше вг. страх поразин, me има пушкане на н%кои денБ и безт> да го исЗнамето 6 t m e пробито.
лудт>, Отново го сграбчи и
теглнт'1» презт> единственин предт> образа на вргжата воис- провала, мнозина me паднатБ катг> н"вкои. А д о тогава все
Зачестиха втори, трети, без- и тр-вбваше да се др^>пнат1> натр!>гна напред^. Но, ненапра» умратт> отт> двет^ страни. A Н-БКОН тр-вбва да стр^ла и н%- брои п>рмежи. Знамето се засвободенг. ПЛ>ТБ ТОЗИ на Си- ка.
! >1лт> о т е н^кодко крачки%
ни Вродв.
Широка, безгрижна, весела други вт> това време, по-дале- кои да пада и умира, а други
и падна.
Боико npi>B"b ce СГБКМИ. Взе падна. Крака се отказваше да
Три чети отт> по двадесетина н неумо.рна, се носеше дружна- че отг> нас!>, me си гледатг. ке- me се СМ"БНТ1> и веселнтг.. Но
Чу се громка псувни и Боико знамето вт* едната си р^ка, a
му служи понатагмо». Босилфа,
ше
се
веселитт>,
uie
ce
лк>ти
остави
това.
Прибери
знадуши осганаха да задт>ржаи> та nticenb на безброинн т у р вдигна знамето.
вт> другата пушката си и по-ко се огледа наоколо и cfexaiu
тритФ> ироходи до като се от- ци, звуцит% и - равни и обод- бувагБ на слгнчевии денц iuc мето при себе си, з а т о т о онии
гората б-feme заседналт> б^гна назадт> n o откритото
взе н%какво решение, П>лзешс
е
СМ-БИТТ>.
не
си
попл1оват1>...
теглнти отстАчПватигв.
рителни -•- огласиваха
тиишјврага. По-см^ли низами или м^сто. Куршуми като оси сг»сБоико не довгрши и махна
Боико стисна шмрукг., по- башибозуци притичваха на от- каха, вбиваха се В-Б земвта или комг> tofl почна да сг>бира 6 t Босилковата чета дт>ржеше ната на HoiubTa и душата, г.с.гКамт>кт>.
шана вт> ГБХТ>, пожелаваше сг. ржка. Виждаше се че тои каза го^по посока на полето, крито, оглеждаха М-БСТОТО И "Падаха отплеснати подт> скали- ли камгни и да ги слага на купчина, 11рез> ц ^ о т о време на
Когато стигнаха тадгц б"вше крил-в, за да се понесе високо искаше да подразни само дас- прибра знамето, избра удобна пакт» се врт>таха назадг..
това пт>лзене и сг.6иране куркала и да си поприказва, за да скала за себе си и го постави
Воиводата даде нареж- надт> всичко.
Haft-после една г^хна вериБо^ко преге*на шуми свист%ха краќ него, доданин, патраулн отидоха напO r b време на време o n . го- му олекне отг. това млччително от!> д"всната систрана.
га се понесе напр^дт> и почна
Червено, то сочеше, ч,е задг. да изкачва височината. Следт> крак-b и падна. Приповдигна се c t r a x a ro cbecewb б*1изо, диредг, а останалнт^, сломени рата долиташе изгубенин гикг. дт>лго чакане.
Христо даскала, както го т-взи скали се крие опасностБ нен други запт>плиха нагор-fe. пакт>, опита да забие знамето гаха npax-b наоколо му. Босилотт> умора на миналии денБ, на н о т н а птица, които свкашт»
ко не ги заб*вл.езваше и прозов"кше Боико, б^ше секретарБ И CWbpTb.
скоро заспаха.
зов^вше смг>ртБта.
Отг> гората се стр*влише ожес- и не смогна. Заедно СБ него
дглжаваше, сг. видимо усилие,
на четата. Младљ, пропитт> ст>
тоќ се повали безжизнет>,
KI>MT> об+5дт> орждинта се о- точено.
Босилко 6biiie буденг.. ЧувКогато се сг.буди ил другин идеалнзгма на великит^ апос- бадиха отново.
Вик-b на победа екна o r b да С1>бира камг^ни. Когато куп
ство на радостБ, смут-b, мжка
Друженг залп^, отправен!>
По шосето се движеха черни по настжпватит-в редици, ог- сретниа рид-b, Стр-влбата се у- чината стигна известна
и тдчга по старитк се преплита- ДСНБ, Босилко вид-fe надг себе толи-револшционери, тои едмина, Босилко закр^пи BI>
си, дг>лбоко и СИЈЊО л"втното вамт> завгрши гимназиата вт> маси, дигаха прахт> и се губ^ха ласи скалит-fe. Като подкосени силн.
ха и не му даваха да заспи.
знамето, посл-fe замаха ст>
Скоро, обаче, очарованието небе и с;п>нцето високо"илдиг- роднин си град-b и, вм-всто у- задт> рида.
паднаха пт>рвигк отт> наетлпВтор-b приб^гна
Христо. це и продглжи да вика ура. Изниверситетит-в на Европа хвана
Задавено аллахт» се сливаше
на л-втната НОШБ ГО обзе ст> нато на изтокг.
Стигна знамето, взе го и го погората.
Утренникт> играеше сг. дипcb ypa и се губ^вше ср^вдг. пу- Залповегк зачестиха вг> лудт> несе нататт>к!>, И тоЛ се поко- веднг»жт> roft млт>кна. Залкхт^
всичката си сила.
Тои често дгржеше сл^Дна- шечнит^в залпове и тр^сгка на
. O r b гората неспирно от- леба за мигт>, залк>л% се и грох се и проте^на р л к а кт>мг знаЛуната б-feme оставила из- ЛИГБ на коприненото знаме.
Позициита б"Бше разученл та n p o n o B ^ b на своигв друга- орждинта.
говариха. Знамето ту падаше, на сломен^, Знамето пакт» пад- мето. Посл^ падна B'WHaK'b
ток!> зад'Б себс си, бавна, r b p подт> него и не мр!>дна вече,
Пристлпа почваше.
ту naKii се изправнше.
жествена вт> свон ходт>. Небето и м^стата разпред-влени мсж- ри:
на.
Хората с л родени, за да
Четата з а м р ^ вт> очакване.
Трупове покриха М^СТНОСТБкриеше своитН слаби зв-^зди. ду затитницит"^. ГрамаднигН
Откгм-b шосето и Маркова
Друп» викт> екна oxcptiua.
бл^датг. брати. Народигк с ж т о
Даскалт» Христо ст> бино- та, а настлпвашит^ не б%ха
Cpe6bpeHb CBtiT.iHKb
зали- скали 6 t x a неунзвими.
Врата
долиташе. воА на несвгрЧу се гласа на во^водата:
Врага все оше не се ивива- о т е повече, з а т о т о народг> к-Блг. виимателно се взираше изминали и сто крачки. О т е
ваше всичко наоколо. Близкашент> 6oft. Слгшцето, гол%мо и
— Нико# да не мгрда отт> кг.рваво захождаше,
мигт> и rfc, разколебани, полит
та гора приличаше на омап»о- ше, а очакването бвше такп отт> нард-b много по-малко се напр"Бдт>.
различава, отг. колкото Ч^В^БК
Изведнаж!» димт>, ГТ>СТБ и наха назадг вт> гората, Отт> м^стото си. 1Де използуватт»
сат> змеи, извитт> вт> млчката млчително!
На другиа денц когато eofiОГБ
чов-feK-b,...
Когато
всички
черент>,
се издигна надг. село- тамт> престанаха д а стр^литг. HOlUbTa 0Н*ВЗИ, КОИТО ОЦ^Л^ИТ,
Гол"Бмиитг> шегобиецг Боис и п р е д Б невгзможностБта да
ската
мина презг Б%лин КаВм^сто това отт» скалитв се
се издигне в-b мошенг замахг. ко, старт> побратим-b на гооа- народи б л д а т г свободни, т ^ то. Посл"в пламг.ци се разл^ха З^алповегБ с ж т о спр-вха.
Слт>нцето жар*кше, скалит^ отд-вли другт» чов^кт» и сг. ура мт>к!>, noqptmHaxa н безжнзнеТ» отпрашаше плт>тни сНнки, та, сг> ПОСИВ;БЛИ, ЈЈ-БЛГИ муста- 1це блдатг» равни и ше благосилент> пожарт>.
нит^ T*kia на затитеицит^ и
BI> коит1 пламваха и угасваха ци и мадвиснали в^ждн надг. денствуватт>. Хората слчто; тгвх
— Селото гори, — обгрна се о т п р а т а х а задуха и отмалава- се донесе кг.мт> знамето,
:
знамето — червено, разкгсано,
Босилко б^ше.
не. Жажда мж.чеше боќцит^,
безброДнигв оггнчета на залу черни неЛокорни очи, се зани- ното шастие и гвхното равенсft кг>мг. воќводата.
ст»
затовезанигв думи «СвобоBofiiwrfe изтрт>пнаха. Cnptмаваше ci> пушката си и под-тво предт> благополучието поч
тани сввтулки.
Босилко надигна глава, ви- попуканит^ имтѕ устни безнаИЛИ CATbpTb»
Далече планини се губ-fexa хвгрли кт>мт> едного, с^кашг ватг. OTI> свободата на народа,
задавеното вт> пламгци се- деждно се разтвариха и rbpefc- ха за мип> и вражескигв кур<
които принадлежатг». ло и см*Бртна болка полази вг> ха хлад-b.
шуми. Посл^ удвоени г в провта темеиужна мггла, безплт>т- прод-БЛжаваше пр^кгснатт» пре кт>мт>
За това нужна е пр^ди всичко душата му. Toft мт>лчеше, поди малко разговор-b.
Пакг> самотент> куршумг> сд^диха пак-b момчето.
ни, проточени, безкраин.ч.
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