Ние, французит^, сме хипнотизиранн
on» иделта за

ненарушимосљта на дого-

ворит^ за миртѕ за запазване da статуквото на Bctk-a цена, а тази иден ни води веминуемо К1>М1> воАна.
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ДОНДОХХ. Bb

u I b МАКЕДОНИЛ

ИиБИН ClibTb И

дихели. i l p e 3 - b е д и н 1 Ј T a j C b B 1 >
лшоЈина мои сираждани и CL луихњ ссснсн-h денБ ние науаародгшцц 1шдриоио Л2е размаршт>
шгпѕаха за положашсто на на
на
свободата».
шитв Орати Bb Максдопин н
ни п> единт> ученикт>
за духи1> на максдо!{скиго иа
orb по-гирнигБ класове и се
селаше. t^aiKUiaxb iiMb всич- закани cb бои, ако Htnoii го
ко, което ui>xb иидвла, чула и нцклевехи на учихелигв за това. Заканаха otme излишна
копго спшаха п чуха, осхацц- јзатохо и дветт> сРх,бче™ к £
твирдс доволни oi b т.ва, пто 6txa
„ашиГ
ашиГ
к о е ш -uiiKo д„до мииго д.ша- пии;о п, казаха на
плакаха u . b р а д о с п , u Bb3- поиеже на нкколко
a
нрс Д 1 Ј
на бити
ч
б
oil, нашигк момчета Та
п.роосни о Р а т н . To- ка чисто по детски ние

Исканилта, комто предлвлва македонската родолн)бива емиграцин тукБ и вг» b
Д о Бздгарскил Пт*лномошент> Министг>рт>,
Вашингтонг, Д К.
Уважаеми Господинт» Министре,
Според'Б досховврни сведешш, конхо иДват^ д о насг. o r b
Бт>дгарин, личи, че положенисто HI, КОСТО С посгавена днесг.
македонскаха родолк)бива емиграции хамх>, не с ox'b есхество
1дохо да успокон сгохицих!. хилидн максдонски прокуденици,
коихо не по свон вииа днесх. се намирах b BBHI, ort> СВОИТБ р о д
ии о г н т ц а
раздКлеии о т i . наи-близкигБ сн роднини. Вг. инхереса на исгинаха rnLoaa да признаемБ, че хова положение
сега не е като онова, при косго максдонскага емиграцин б"Бше
поставена през1>-своеволиии рсжи\п> на К И М О Н Б Георгиевв.
He безх> радосхк нне иаучихмс ^а *>свобождението на схохици
наши брахи, коиго 61.ха иодхвч.рлени на иризвола на с л д б а ха презх. врсмсто па KpaiKO'io Кимоново управлсние. СЛЃЛДО
така c b радосп> um- иосрешамс И в с с п л а за даванехо вг>змож«ОСТБ ма македоискш \> бллппнорихелни брахсхва да избиратг>
сами свои р л к о в о д н и xLia. какго и да пронвнвагБ свободно
:вон оргакизациопси t. л

b на ^Макидоника
Трпоуна» н'вколко мои еиомени и иаи.
.илк>дишм oxb Максдоb cbjuaicaiio ирсм ba|4aLi.i.Mb ii.ycuara ua НБКОИ лиj ца, 3aii|oio iicka.Mb да запазм
j bb хаипа i Lan, h o m o ДПССБ Cb
' piiCKb ua /KiiBura си pduuinib
л иа свонха роди-

: иреоледванинха на
!\чихсли и между
^ __
iio ce скздадоха такива чисти
др\та]">ски охношениа, какви10 НЈЈкжде другаде азг> не
cb.Mb срсшала. H"feuj.o, което
:к1жсшс д^лбоко Bt нашитв
сЈ.рдца ии караше да
ипмс Tbii.

шспска свагба вг.зрастнигв ос
Родена CbMX) B'b
ТсХОВО.
Обаче, за ни1.мч ci./калсмио, нмс констатнраме, че всс оcbBccMi. изненадавд,
IL'A'b OXb О'БЛГарСКИ ranaxa
ш,е има редица прх.чки, копчо гс постанит'Б на македонското
и nMaxb крг.1и,елио когахо чуха какг> т^хни'
ца ut.xa научили много „ « , освободихелно движ^мис. пр1.чки, коити нихо сж основателни,
гарски
пвсни, даже и револк>зархти K'uraxo iiaiii.pmuxb ce
споредх> нашехо мнснис, ннто п;.кх> могап> да бждахт, o r b ха;ie.\ib годшш н оаша мп xpto- ционни.
рактер!> ;(а нормализлратх. живоха на македонскигБ емигран
На ЈЗ ннуарии 1928 година
вашс да мс зашане Bb cpbocги Ехо заидо нека \ш 6л\лс иозиолено, Господинг. Министре,
Горнит* две снимки представлнвагБ моменти отт> пт>рвии пикникт>, коиго МПО «Тодорт> A кохо учнлтце, заш.охо вече ср1>д1> Скопие 6 t застреллнт>
да обг.рнемх> Вашехо впнмапни Bbpxy следнитт; н£ш.а:
македономра
СБрбихв obxa сганалн гп>лпн паи-голвминхБ
лександровт>» вт> Мелб1>рт>, Австралии, е усг роила презт» месецБ декември»
1) Днесх. максдонскаха родолкшива емиграцин е безв Магосподари B'b нашаха зсми, xb ЗСЦ'Б П фиЗИЧеСКИ MA4HTeJb
CM'Liinxa 6'ихгарскохо ми крх>- ua максДонскигБ студенти —
кедонски национален!. к о м ѕ т х ц които да н представлива
Починал-b виден!> гражда
1ЦСЛНО СВПДСХСЛСХВО СХ> Cp'bOC- НелилшрБ Прелич-b. Моита no
предх> чуждин свх.п>, a слицо така да рлководи живота на вси
НИНБ на Скопие
ко, B'b коехо npOM'liHHxa имсхо коппа ссстра— Mapa—- напрачки братства Bb [јвлгарин. bc.M. никакво основание 6'b разту- K"bMb краи на месецг. ннуами oxb Ш,ра Бунсва на B'bpa ви гова no силата на една нео
i
рена уиравата n.i Максдонскин жснски СБШЗБ, задачит'Б на ко- рии е почнналг. вт> градг> Ско- ј
>. ,"1окахо не см+знихг> бикновена лшбoвb и преданнто o t x a нс само да В1>зши"ава максдонката ВБ здраво нацио- rnie ВИДРСИНТ^ гражданинт> To
Сведенинта,] които получихме напоследгкБ ОТБ крицелпого свндехслсхво, за iiocxb KbMij свонта родина —
tiawino сизмаиис, но и да в ц ж ш изв^предно полезна деиноств д"орх> Сг. Дранговт> на 73 го- иоробена МакеДонии и които изнесохме ~.
вестни- косто тахко д"адс много дииа, Максдонии. Оше слчгдата вечреЗБ разиросхрансниего пл македонската кулхура между чуж дишна в^зрасхБ. Тои е брагБ ка, говорнтБ, чеј населението там^, вг>пр%ки страш- ри, x нс искаха да мс запи- 4cpb нис ВТЈ Тетово научихме
на видниитг. пг,лководецг —
- ѕ о т о обшест&о.
— >
.на училшдс, з а т о т о ча сханалохо. Бахда ми веднатерор-b, Ј ^ които е подложено, се дгржи храб
ЈБорисг, Драиговг, синг.1т> на
'ii.'1'л -Оугарашка». Този га 6 4 взех-b отг, полициата и
2) Mt.pKaxa, cb коихо ce анулирах1> станалихх. избори на когохо днесг. е затворент> вг ро и непобедимо. Арестит-fe, които станаха вт> СкопcnoMCJib c осгапалп двржатз ц!>ли 8 месеца вт> за
осбрахсхвени насхонхелства ш, Петричката обласЈБ (избори, ко- софиискигв погреби, заграде- ско, Охридско и Битолско, не сж нигдо друго
orb моехо дсхппсхцо, когаго хпора бсзг> ние да знаем-b Н"Бвен-b
израз-b
на
накип-влингБ
6
t
c
b
на
ср-Ббскит-к
панпи
cb
теле»
*а
мрежа.
ихо сханаха гцт извх.нредмо голт.мо единодушие и високг. паза ирх,1л, ii/VvXb [Ki3opax'b как- :цо за исто. Смхѕтахме го за
дури
в-b
М
а
к
е
д
о
н
^
.
На
терора
населението
отгоиарл
Тодорх,
Дрангов-Б
е
свт>рм i птавх>. Маика ми б"Б постоrpnoxn3bMb) е абсодкггно необоснована. Намх> ни очудва хази
ви С/Ч ci.potix'b.
ош е
ишлх»
Солунската
гимназин
и
„
v,w.^»v...-.«
.„„.„^,...
»
^
>
по-гол1Чма
решителностБ
и
твгрдоСтБ.
B'b
сдч
п!о разкарвана за разпитг
посхлшка, конхо се мвива слсдх- като ВСДНБЖХЈ 6 Б позволено
.Докахо нс ohx'b xp'i.rna;ia
л-b
презг
всичкото
времеј^дото
време
борбата
ОТК-БМ-Б Х-Брватско се засилна на училшце и дума срт-бска .чс :. по.шцпнга, кждето се мже
6
на македонскихх, б р а т о в а BI. ХОЗИ краи да направитг> своигк
дин-b буденг. схг,лбт> на
повече.
знаехт». 1Цомх> nuer^iinxb m> чсха да изтрггнатт> признаизбори за насхоих-лкхвл. Пис не желаемх. да Допуснем^ B'b3- донскигк бглгари вг» МакедоНапраздно Б-^лград-Б полага ^силин за да задуши основнохо учплтцс п вс-днага [ин, конхо хл FiiiKOra не можеможносхи, киихо биха ип довсли до заклк)ченин нс MJIOIO да- ј ш ш 11Одх> сргбска властв. Пог
кедоволството на македонци и хтфвати. Напраздно Icp'b6cKnxt. учнхслн заиочнаха пс да наирави, зашото нишо,
OXb O H i . ( ! I , КОИХО Вс'1'КИ 4eCXCilb И рОДОЛШОИВ!
ребението му е схаиало при
упражѓшва старит-fe си терористически методи за да јда Х1.пчахх> главаха мп Cb xhx- оркаха, нс знаеше. АЗ-Б напус
рип"Б извади охнисно режима на КИМОНБ Георгиевг.
схечение на много народт>.Нејнин езнкх> и да мс карат!> да .uax'j. за малко училише и оста
говаха cMtpxb e една скжпа за сплаши народа. Новото покол^вние ,което израства ;заучвамх> на памсхв срѕ.бски naxi. y дома. На третин
3) Според!. сведспин1а, коиго имаме, личи, че изх. захво- губа за Македонии. Лека му тамт> се нвнва оше ПО-СМ-БЛО, по-активновг. борбата
c:ic;ii> убипството изт>
рихк на Царсхвохо се намирах!. оше мнозина македонски деи- np-bCTb!
си среш.у тиранилта. На неговит^ п л е т и лежи страш !СХПХОХВОЈЧМП1Н, вг> КОИХО СС ЈОгославлн станаха ГОЛ"БМИ
казваше, чс ние смс похомци
гели, коихо лсжахв било ч[)сзх. скроени присжди, или бсз"Б НИНИНТБ товарг на една гигантска борба, конто то тр-fe
на цар^ Душана чс смс охх> протсстни митинги. Такгвг. no
какви прслчди. Bb софиискинп. ЦсихралснхЈ захворх. се нами- Интернирани
привт>рже- бва да изнесе вг. недалечното време сг. решителна по в1.к"ове прапп a in и че me 3arroeiub orb Б^лградтЈ стана
paxb около (>0 душм македоиски денхели. По захворит!, вг> ници на Дам. Велчевт>
беда. Ние сме тв-Брдо убедени, че Македонин и Хг»р- бждем!) лов1.к!> прпзнах^.чни и in> Техово. Тр-Б-бваше дГа се
Горна-Джуман, И^врокопх, и лр\ i ад'е лежахБ мнозина ош.е малокажс, че хетовчани «не удоСофин, 26 февр — ДнесБ ватско где победаГБ, зашото иматт> на свол страна на Ci-.pomi, загдсхо ни «освобрнват!>»
направеното orb Ma
кедонски захворници, които сл^ посхавени при наи-лоши усло правителството арестува и ин- не само правдата, но и решителната ГОТОВНОСТБ да бодила.»
вин на живохх>; лоша хрхна. малко в^здухх., нехигиенични по- хернира 12 души запасни офи воднтт> борба СБ всички сили и сртЧдства до краи.
Едшп> дсив азх> си играсхх, pa и зптова двама отг> говори
тслит-h на митинга б%ха темешенин и прочс
цери, привг.рженици на осжМакедонската родолшбива и борческа емигра- иа двора и па гласт> повхап- ховчани. Ht.K-олко дни по-кт>с
денил на смгртБ Дампнг. Вел- цин вг> 1Датит% и Канада предт> видг> важноствта на ИХТ> СДПО OX1. Х'1-ЗИ СТИХОТВОно брптт.->тг> на едининтБ orb
евг. T-fe б-вха изпратени вг. сг>битилта, които се развиватБ, има само един1з вгр- рснпн. Монха иаи-гол^ма сссВ ' Б З Б основа \\л всичко i оро,13ложено, ние се осм+>лнваме,
noKOiinaxa Mapa, ме чу и говорнхслит-Б 6"fe убигБ на ед
Сосподиих. Минисг-јн-, чри;<1, настоишето писмо да изразимг. далечни села изт> провинцил- ховент> Д-БЛГ-Б: да бжде оше по-будна на СВОИ/ГБ ПОЗИ гра,
Ч'
па OTI> wmunrfc от"Б Тетово.
нашето д^лбоко огорчение o n . «тношението, коехо сегашнии ха. Интерниранит-в се обивиха ции, да брани оше по-пламенно принципит-в на ма- ме извика в^ псипата схаи. 0 B ; 1 o^^
Азт> се качихх^ при нсл. ти мс ; (i) Н Т 1 > f t) 't ) "орист>
Андреевг,.
Усрешу
смт>ртната
прнсжда
на
каТ(
кабинехБ вх. Софии има KLMI. македонскохо освободително
кедонската
борба.
Нека
СБ
нашата
братска
сплотскахо
nperbpua,
разц1>лува
мс
и
к
р
о
|
>
отмжшение
за
Даминг. Велчевт>.
движение вх>(л"мцс Македонскаха емиграцин в г Бг,лгарии и
НОСТБ и твт>рда Btpa вг. yentxa на борбата, ние да- тко взе ха ми обмсилвп, че нис Л 1 а Р ^ . понеже хои 6 t единт>
наи-смт>лиГБ 6-БЛГарИ
тази, конто се иамира вх. Севгрна Америка е все ош^ несподемт> оше по-голтзмг. куражг. на борцит-в вжтре вт? 'ие сме с^пбл, че не бнва д"а дс ! п т к ии-^лл.+.-т,,-^
Грамадна
протестна
декоАна при наличносплл на ипложението вг, коехо днесг. се наrbxmirb стихотво- града. А неговин брагБ по замонстрацил вт> 3arpe6i> Македонии. T t me ЧУНТБ по единг или друг-b начинг»
мирахт> миого доблесхии макодонски бх>лгари вх> схраната, ко- Недоволството qjemy Б"кл. Тогава тн извади охх^ ПОВ±>ДБ хрт^бваше да говори
онова, което втзршимг. ние тукг». И T-BXHHT% МИСЦИ
нто Вие имахе чссхк.ха да предситлнвахе.
ше бждатг» оше по-крепки, сг>рдцата имтз по-кшачни јкуфара си сдна голх.ма книга ѕ?а михипга. Следт> двамата го
град-b
воритсли, се качи да говори
Захова охх. ИМСТО па цвлага родолк>бива макед"онска емиг
Загребт>, 2 марп> — Четири и волит^ имг. по-твг.рди. Македонии е жива, тн не е ,и охх. там1. мн прочсте н1>кол- сдна много лоша и развалена
јко б'Блгарски стихохворснии.
годишнината отг. смт>р и не ице бжде победена!
рации вт> Северна Амсрика нио смкемх» да направимг. следни|Това хи
повхарите вс!>ки срг>бкшш, конто сг. г наи-цинич
rfe искании 4pe3b Васх,, които Вие да довсдехе до знаниехо на ТБта на Анте Старчевичт>, осДСНБ. докахо 6t> вх^ Техово. Та fin и безсрамни Д> ми се нахнователБ на Хт>рватската наци
ст>ответното Mtcxo:
ка азх> научих'о много Бохеви т>рли вг>рху Mapa. Ho в-г. тоонална партин, които води
и Вазовн стихотворснил. Нау- ЗИ МОМСНГБ НХЗКОб ОТ"Б ТБЛПЗборбата
сретцу
Унгарил,
днест>
I Искаме вт>зстановиване ка института — Македонски начихт> и много б!>лгарски nfec- ха извика ст> силент> гласт>:
б% използувана тук-b отт> краи
моменти
отт>
сждебното
заседание
ни, между коихо и нт-.колко ре БОГТ> ДА ПРОСТИ МАРА!
ционалеш> комитеп» — които да бдлде избраш> отт> македонс- HHTt, националисти за гол4ма
4
Както е известно на читате- свидетелствува а>ренскил гене волкзционни. Дехе бхзхт>, a no
К»ГГБ родолк>биви емигранти вт> Б1>лгарил, за да ги представлн и шумна демонстрации.
Нарол>т-Б се раздвижи, по
ЛИТБ
тримата хт>рвати, които
Mim много добре, че т1ззи сти- лицата на всички се четвше
Жоржт>,
които
б%
тежко
ва предт> вт>ншни9 св^тг и да р^ководи т^хнин животт>. Вт>зСледх> тт>ржествена служба
становлване слицо и на Македонскии женски ст>к>зт>, както и в1> катедрала около 6,000 ду- б%ха обвинени вт> сгучастни- раненг. на 9 октомврии, 1934 хотворенин не ги деклами- едно задоволство. С"Брбит"Б по
чество по убииството на срт>б година вг> Марсилин. Между paxi> никога, когато б^хг. нл б-bcirfcxa, но вгпр^ки всичко
вт»зврт>1дан€то на ц^лото му имутество, което 6 t иззето отт> ши, между които стотици сту- скин кралБ, СЛУ вече осждени д"ругото
е казалт>: «Аз1>
у
Аз1> училтце или на госхи, ако не можаха да узналтг. коб изд*енти, парадираха презг. гра- на доживотент> затворт>, коиполицилта
имаше сљрби. Отначало
А народг-rb го чу и вида викаики: «Да жив^е Хт>р- то me излежат-b вт> Длволскин 6-БХТ> очудент» от-b ловкостБта
сгвсемг»
схрахливо,
а
после
д-fe, но не го нздадоха. И ние
2. Вт>згтановлване на Македонскит^ олаготворителни брат ватско!» «Долу КЗгославин!»
на убиеца. БезсБмнено, това е
островт>. Много ОТБ
ПО-СМ*БЛО, почнахг. да ги дек- ученицигв и ученичкитв 6"fexкоито
ce
e
обучавалт>
ства вт> Петричката областц като се утвт>рдил> избраниг^ при Чуваха се и много викове вт>
вт> тол родг стрелба.» При тин ламирамт? и предг. н^кои отх> ме докарани тамт> да слушаме
слава на убиеца на кралБ
гаково единодушие настонтелства.
думи ПОСПИШШГБ станалт> и ка моигв другарки. Понсже това Мсн-b ме взеха насила orb дозалг: «Напглно в-fepHO, нивдо често се повхарлше, тхл почхи ма, посхавиха ми срт>бското
3 Настолтелно желаем!> даване незабавна пглна амнистил
п р е
а в а м е
H t K 0 H
*
не оттеглнмт> orb Т"БЗИ показа ги научиха наизустг. Така не- знаме кахо лента вгрху п>рди
на всички останали родолк>биви македонски деици, които ѓе- да образувагБ контра- маниусехно х^зи схихохворснил, т-fe и засдно СБ всички учениНа
едно
отт>
заседанилта
нин.»
жап> по затворит% на Царството
феставдиГ, обаче rfe б-fexa сил-.
ПОДСЖДИМИГБ
На заседанието, което е ста коихо ги знаехг. азт^, вече ги ци ме заведоха на плохцада.
ДИИШТ1>
но пометени, докато се нам-в-, Поспишилт> - е разкрилт, че нало на 10 февруарии, когато знаеха всички деца отт> нашаКогато следт^ две седмици
Р
Ние считаме, че изпи1нониехо на горних-fe справедливи ис- си полицинта. Прозорцигв на к о г а т о е бш^
%њ
в1 запитали обвиннемигв дали ха класна схал.
азх> охново хр-вбваше да трг»гкании, ш.е бжде не само една м"Брка, коихо ш,е успокои раз- едно здание, кждето се поме-1 Анма(п>
н е г ^
Чесхо ПАХИ прсзт.5 хубавит^ иа на училигце, узнахт>, че вт>
скоро до- има получени запов^ди чрез-b
в"Блнуванит& чувсхва на македонских^ емигранти хукг> и вг шава редакциита на единг в е с ; ш е Л 1 ? ср1>бски
а Г £ и
отт> Вие писма и проче, единт> ОГБ прол-втни и есенни дпи насг. мос охсжтствие вг> всички кла
редложил1>,
Бглгарии, но хо me ce оцени и като единт» актг, на дт>ржавни- ТНИК-Б, симпатизират-b на пра | н а > к о б т о
П
че Т-БХ"Б сганал!> и казалт>; че вси- ни извеждаха на разходка из- сове 6t> говорено за Мара и
изпочуиени
вителството,
ческа млдростБ обосновант> на справедливостБта, честноствта Сжшо така б^вха изчупени
го пуснагБ на свобода ако чки револшционери като г^хг. вгнг. града. Истинско шастие за нашето семеќство наД-лоотиде
и убие Павелича. Това дсбствувагБ подт> запов-БДБ. за нас"Б 6t>, ако ни вохСвше учи похо. Нарекоха ни разбобнии деѕсократичностБта
прозорцигв на много срт>бски
лице се казвало Миличевич-Б. «Ако ми б-fexa запов-вдали да
- русннкг., които или се ци, комити, Hafl-разваленото
малко по мал . Хт>рватскиа
ТвгБрдо ув^рени, че ше дадете по В"БЗМОЖНОСХБ наи-скоро дкжнни. Р
револк>ционер"в убил крали — казалг Поспи- преструваше или пг,кт> не знае емеиство вг. Тетово и пр. Оеведнага отблт>сналт> предложе шилт> — 1д-Бхт> и азт> да го у- ше какви П-БСНИ п%емт> ние. вент> това на всички ученици
ходт> на HaujHrfe исканин, ние оставаме сг> отличнит^ ни кг.мт> ко б^ вгзстановент».
Гала представлението о п р е - ! н н е Г о , Друп, опип> пакт> е
Ако б^хт» получил-Б запо 1Цомт> изл^Бзнехме o r b града, i ученички 6 t забранено подт>
В
ВасБ
почитанил,
да се хвт>рлп отт> Аифелозапочвахме «Живт>
д-влено за тази НОВДБ ВТ> Наро | 6ИЈГБ направеш. по-кт>сно ст>
е
тои страхг. на изклгочване, да не
ПредседателБ:*
днил теагБр-Б вт> честБ на Старјнего, обаче тоЅ павгв отказал-b вата кула, бихт» се хвт>рлилт>. живг.» н нататг.к1> изп^вахме дружатт> ст> мент> и да не ми
чевичт>, б^ше забранено orb
Ha заседаннето, което стана Заповедиѓв не под^ежатг. на оше MHOFO други стари п%сни, приказватБ. Азт> безт» #$.
(Подпис.) Пацдшп» Г. UlaHevb
властБта.
до ва 7 февруариб се ЅШВЈП» даоспорвано
които знаехме отт> напшт^ ро
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Ние, французит^, сме хипнотизиранн
on» иделта за

ненарушимосљта на дого-

ворит^ за миртѕ за запазване da статуквото на Bctk-a цена, а тази иден ни води веминуемо К1>М1> воАна.
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ДОНДОХХ. Bb

u I b МАКЕДОНИЛ

ИиБИН ClibTb И

дихели. i l p e 3 - b е д и н 1 Ј T a j C b B 1 >
лшоЈина мои сираждани и CL луихњ ссснсн-h денБ ние науаародгшцц 1шдриоио Л2е размаршт>
шгпѕаха за положашсто на на
на
свободата».
шитв Орати Bb Максдопин н
ни п> единт> ученикт>
за духи1> на максдо!{скиго иа
orb по-гирнигБ класове и се
селаше. t^aiKUiaxb iiMb всич- закани cb бои, ако Htnoii го
ко, което ui>xb иидвла, чула и нцклевехи на учихелигв за това. Заканаха otme излишна
копго спшаха п чуха, осхацц- јзатохо и дветт> сРх,бче™ к £
твирдс доволни oi b т.ва, пто 6txa
„ашиГ
ашиГ
к о е ш -uiiKo д„до мииго д.ша- пии;о п, казаха на
плакаха u . b р а д о с п , u Bb3- поиеже на нкколко
a
нрс Д 1 Ј
на бити
ч
б
oil, нашигк момчета Та
п.роосни о Р а т н . To- ка чисто по детски ние

Исканилта, комто предлвлва македонската родолн)бива емиграцин тукБ и вг» b
Д о Бздгарскил Пт*лномошент> Министг>рт>,
Вашингтонг, Д К.
Уважаеми Господинт» Министре,
Според'Б досховврни сведешш, конхо иДват^ д о насг. o r b
Бт>дгарин, личи, че положенисто HI, КОСТО С посгавена днесг.
македонскаха родолк)бива емиграции хамх>, не с ox'b есхество
1дохо да успокон сгохицих!. хилидн максдонски прокуденици,
коихо не по свон вииа днесх. се намирах b BBHI, ort> СВОИТБ р о д
ии о г н т ц а
раздКлеии о т i . наи-близкигБ сн роднини. Вг. инхереса на исгинаха rnLoaa да признаемБ, че хова положение
сега не е като онова, при косго максдонскага емиграцин б"Бше
поставена през1>-своеволиии рсжи\п> на К И М О Н Б Георгиевв.
He безх> радосхк нне иаучихмс ^а *>свобождението на схохици
наши брахи, коиго 61.ха иодхвч.рлени на иризвола на с л д б а ха презх. врсмсто па KpaiKO'io Кимоново управлсние. СЛЃЛДО
така c b радосп> um- иосрешамс И в с с п л а за даванехо вг>змож«ОСТБ ма македоискш \> бллппнорихелни брахсхва да избиратг>
сами свои р л к о в о д н и xLia. какго и да пронвнвагБ свободно
:вон оргакизациопси t. л

b на ^Макидоника
Трпоуна» н'вколко мои еиомени и иаи.
.илк>дишм oxb Максдоb cbjuaicaiio ирсм ba|4aLi.i.Mb ii.ycuara ua НБКОИ лиj ца, 3aii|oio iicka.Mb да запазм
j bb хаипа i Lan, h o m o ДПССБ Cb
' piiCKb ua /KiiBura си pduuinib
л иа свонха роди-

: иреоледванинха на
!\чихсли и между
^ __
iio ce скздадоха такива чисти
др\та]">ски охношениа, какви10 НЈЈкжде другаде азг> не
cb.Mb срсшала. H"feuj.o, което
:к1жсшс д^лбоко Bt нашитв
сЈ.рдца ии караше да
ипмс Tbii.

шспска свагба вг.зрастнигв ос
Родена CbMX) B'b
ТсХОВО.
Обаче, за ни1.мч ci./калсмио, нмс констатнраме, че всс оcbBccMi. изненадавд,
IL'A'b OXb О'БЛГарСКИ ranaxa
ш,е има редица прх.чки, копчо гс постанит'Б на македонското
и nMaxb крг.1и,елио когахо чуха какг> т^хни'
ца ut.xa научили много „ « , освободихелно движ^мис. пр1.чки, коити нихо сж основателни,
гарски
пвсни, даже и револк>зархти K'uraxo iiaiii.pmuxb ce
споредх> нашехо мнснис, ннто п;.кх> могап> да бждахт, o r b ха;ie.\ib годшш н оаша мп xpto- ционни.
рактер!> ;(а нормализлратх. живоха на македонскигБ емигран
На ЈЗ ннуарии 1928 година
вашс да мс зашане Bb cpbocги Ехо заидо нека \ш 6л\лс иозиолено, Господинг. Министре,
Горнит* две снимки представлнвагБ моменти отт> пт>рвии пикникт>, коиго МПО «Тодорт> A кохо учнлтце, заш.охо вече ср1>д1> Скопие 6 t застреллнт>
да обг.рнемх> Вашехо впнмапни Bbpxy следнитт; н£ш.а:
македономра
СБрбихв obxa сганалн гп>лпн паи-голвминхБ
лександровт>» вт> Мелб1>рт>, Австралии, е усг роила презт» месецБ декември»
1) Днесх. максдонскаха родолкшива емиграцин е безв Магосподари B'b нашаха зсми, xb ЗСЦ'Б П фиЗИЧеСКИ MA4HTeJb
CM'Liinxa 6'ихгарскохо ми крх>- ua максДонскигБ студенти —
кедонски национален!. к о м ѕ т х ц които да н представлива
Починал-b виден!> гражда
1ЦСЛНО СВПДСХСЛСХВО СХ> Cp'bOC- НелилшрБ Прелич-b. Моита no
предх> чуждин свх.п>, a слицо така да рлководи живота на вси
НИНБ на Скопие
ко, B'b коехо npOM'liHHxa имсхо коппа ссстра— Mapa—- напрачки братства Bb [јвлгарин. bc.M. никакво основание 6'b разту- K"bMb краи на месецг. ннуами oxb Ш,ра Бунсва на B'bpa ви гова no силата на една нео
i
рена уиравата n.i Максдонскин жснски СБШЗБ, задачит'Б на ко- рии е почнналг. вт> градг> Ско- ј
>. ,"1окахо не см+знихг> бикновена лшбoвb и преданнто o t x a нс само да В1>зши"ава максдонката ВБ здраво нацио- rnie ВИДРСИНТ^ гражданинт> To
Сведенинта,] които получихме напоследгкБ ОТБ крицелпого свндехслсхво, за iiocxb KbMij свонта родина —
tiawino сизмаиис, но и да в ц ж ш изв^предно полезна деиноств д"орх> Сг. Дранговт> на 73 го- иоробена МакеДонии и които изнесохме ~.
вестни- косто тахко д"адс много дииа, Максдонии. Оше слчгдата вечреЗБ разиросхрансниего пл македонската кулхура между чуж дишна в^зрасхБ. Тои е брагБ ка, говорнтБ, чеј населението там^, вг>пр%ки страш- ри, x нс искаха да мс запи- 4cpb нис ВТЈ Тетово научихме
на видниитг. пг,лководецг —
- ѕ о т о обшест&о.
— >
.на училшдс, з а т о т о ча сханалохо. Бахда ми веднатерор-b, Ј ^ които е подложено, се дгржи храб
ЈБорисг, Драиговг, синг.1т> на
'ii.'1'л -Оугарашка». Този га 6 4 взех-b отг, полициата и
2) Mt.pKaxa, cb коихо ce анулирах1> станалихх. избори на когохо днесг. е затворент> вг ро и непобедимо. Арестит-fe, които станаха вт> СкопcnoMCJib c осгапалп двржатз ц!>ли 8 месеца вт> за
осбрахсхвени насхонхелства ш, Петричката обласЈБ (избори, ко- софиискигв погреби, заграде- ско, Охридско и Битолско, не сж нигдо друго
orb моехо дсхппсхцо, когаго хпора бсзг> ние да знаем-b Н"Бвен-b
израз-b
на
накип-влингБ
6
t
c
b
на
ср-Ббскит-к
панпи
cb
теле»
*а
мрежа.
ихо сханаха гцт извх.нредмо голт.мо единодушие и високг. паза ирх,1л, ii/VvXb [Ki3opax'b как- :цо за исто. Смхѕтахме го за
дури
в-b
М
а
к
е
д
о
н
^
.
На
терора
населението
отгоиарл
Тодорх,
Дрангов-Б
е
свт>рм i птавх>. Маика ми б"Б постоrpnoxn3bMb) е абсодкггно необоснована. Намх> ни очудва хази
ви С/Ч ci.potix'b.
ош е
ишлх»
Солунската
гимназин
и
„
v,w.^»v...-.«
.„„.„^,...
»
^
>
по-гол1Чма
решителностБ
и
твгрдоСтБ.
B'b
сдч
п!о разкарвана за разпитг
посхлшка, конхо се мвива слсдх- като ВСДНБЖХЈ 6 Б позволено
.Докахо нс ohx'b xp'i.rna;ia
л-b
презг
всичкото
времеј^дото
време
борбата
ОТК-БМ-Б Х-Брватско се засилна на училшце и дума срт-бска .чс :. по.шцпнга, кждето се мже
6
на македонскихх, б р а т о в а BI. ХОЗИ краи да направитг> своигк
дин-b буденг. схг,лбт> на
повече.
знаехт». 1Цомх> nuer^iinxb m> чсха да изтрггнатт> признаизбори за насхоих-лкхвл. Пис не желаемх. да Допуснем^ B'b3- донскигк бглгари вг» МакедоНапраздно Б-^лград-Б полага ^силин за да задуши основнохо учплтцс п вс-днага [ин, конхо хл FiiiKOra не можеможносхи, киихо биха ип довсли до заклк)ченин нс MJIOIO да- ј ш ш 11Одх> сргбска властв. Пог
кедоволството на македонци и хтфвати. Напраздно Icp'b6cKnxt. учнхслн заиочнаха пс да наирави, зашото нишо,
OXb O H i . ( ! I , КОИХО Вс'1'КИ 4eCXCilb И рОДОЛШОИВ!
ребението му е схаиало при
упражѓшва старит-fe си терористически методи за да јда Х1.пчахх> главаха мп Cb xhx- оркаха, нс знаеше. АЗ-Б напус
рип"Б извади охнисно режима на КИМОНБ Георгиевг.
схечение на много народт>.Нејнин езнкх> и да мс карат!> да .uax'j. за малко училише и оста
говаха cMtpxb e една скжпа за сплаши народа. Новото покол^вние ,което израства ;заучвамх> на памсхв срѕ.бски naxi. y дома. На третин
3) Според!. сведспин1а, коиго имаме, личи, че изх. захво- губа за Македонии. Лека му тамт> се нвнва оше ПО-СМ-БЛО, по-активновг. борбата
c:ic;ii> убипството изт>
рихк на Царсхвохо се намирах!. оше мнозина македонски деи- np-bCTb!
си среш.у тиранилта. На неговит^ п л е т и лежи страш !СХПХОХВОЈЧМП1Н, вг> КОИХО СС ЈОгославлн станаха ГОЛ"БМИ
казваше, чс ние смс похомци
гели, коихо лсжахв било ч[)сзх. скроени присжди, или бсз"Б НИНИНТБ товарг на една гигантска борба, конто то тр-fe
на цар^ Душана чс смс охх> протсстни митинги. Такгвг. no
какви прслчди. Bb софиискинп. ЦсихралснхЈ захворх. се нами- Интернирани
привт>рже- бва да изнесе вг. недалечното време сг. решителна по в1.к"ове прапп a in и че me 3arroeiub orb Б^лградтЈ стана
paxb около (>0 душм македоиски денхели. По захворит!, вг> ници на Дам. Велчевт>
беда. Ние сме тв-Брдо убедени, че Македонин и Хг»р- бждем!) лов1.к!> прпзнах^.чни и in> Техово. Тр-Б-бваше дГа се
Горна-Джуман, И^врокопх, и лр\ i ад'е лежахБ мнозина ош.е малокажс, че хетовчани «не удоСофин, 26 февр — ДнесБ ватско где победаГБ, зашото иматт> на свол страна на Ci-.pomi, загдсхо ни «освобрнват!>»
направеното orb Ma
кедонски захворници, които сл^ посхавени при наи-лоши усло правителството арестува и ин- не само правдата, но и решителната ГОТОВНОСТБ да бодила.»
вин на живохх>; лоша хрхна. малко в^здухх., нехигиенични по- хернира 12 души запасни офи воднтт> борба СБ всички сили и сртЧдства до краи.
Едшп> дсив азх> си играсхх, pa и зптова двама отг> говори
тслит-h на митинга б%ха темешенин и прочс
цери, привг.рженици на осжМакедонската родолшбива и борческа емигра- иа двора и па гласт> повхап- ховчани. Ht.K-олко дни по-кт>с
денил на смгртБ Дампнг. Вел- цин вг> 1Датит% и Канада предт> видг> важноствта на ИХТ> СДПО OX1. Х'1-ЗИ СТИХОТВОно брптт.->тг> на едининтБ orb
евг. T-fe б-вха изпратени вг. сг>битилта, които се развиватБ, има само един1з вгр- рснпн. Монха иаи-гол^ма сссВ ' Б З Б основа \\л всичко i оро,13ложено, ние се осм+>лнваме,
noKOiinaxa Mapa, ме чу и говорнхслит-Б 6"fe убигБ на ед
Сосподиих. Минисг-јн-, чри;<1, настоишето писмо да изразимг. далечни села изт> провинцил- ховент> Д-БЛГ-Б: да бжде оше по-будна на СВОИ/ГБ ПОЗИ гра,
Ч'
па OTI> wmunrfc от"Б Тетово.
нашето д^лбоко огорчение o n . «тношението, коехо сегашнии ха. Интерниранит-в се обивиха ции, да брани оше по-пламенно принципит-в на ма- ме извика в^ псипата схаи. 0 B ; 1 o^^
Азт> се качихх^ при нсл. ти мс ; (i) Н Т 1 > f t) 't ) "орист>
Андреевг,.
Усрешу
смт>ртната
прнсжда
на
каТ(
кабинехБ вх. Софии има KLMI. македонскохо освободително
кедонската
борба.
Нека
СБ
нашата
братска
сплотскахо
nperbpua,
разц1>лува
мс
и
к
р
о
|
>
отмжшение
за
Даминг. Велчевт>.
движение вх>(л"мцс Македонскаха емиграцин в г Бг,лгарии и
НОСТБ и твт>рда Btpa вг. yentxa на борбата, ние да- тко взе ха ми обмсилвп, че нис Л 1 а Р ^ . понеже хои 6 t единт>
наи-смт>лиГБ 6-БЛГарИ
тази, конто се иамира вх. Севгрна Америка е все ош^ несподемт> оше по-голтзмг. куражг. на борцит-в вжтре вт? 'ие сме с^пбл, че не бнва д"а дс ! п т к ии-^лл.+.-т,,-^
Грамадна
протестна
декоАна при наличносплл на ипложението вг, коехо днесг. се наrbxmirb стихотво- града. А неговин брагБ по замонстрацил вт> 3arpe6i> Македонии. T t me ЧУНТБ по единг или друг-b начинг»
мирахт> миого доблесхии макодонски бх>лгари вх> схраната, ко- Недоволството qjemy Б"кл. Тогава тн извади охх^ ПОВ±>ДБ хрт^бваше да говори
онова, което втзршимг. ние тукг». И T-BXHHT% МИСЦИ
нто Вие имахе чссхк.ха да предситлнвахе.
ше бждатг» оше по-крепки, сг>рдцата имтз по-кшачни јкуфара си сдна голх.ма книга ѕ?а михипга. Следт> двамата го
град-b
воритсли, се качи да говори
Захова охх. ИМСТО па цвлага родолк>бива макед"онска емиг
Загребт>, 2 марп> — Четири и волит^ имг. по-твг.рди. Македонии е жива, тн не е ,и охх. там1. мн прочсте н1>кол- сдна много лоша и развалена
јко б'Блгарски стихохворснии.
годишнината отг. смт>р и не ице бжде победена!
рации вт> Северна Амсрика нио смкемх» да направимг. следни|Това хи
повхарите вс!>ки срг>бкшш, конто сг. г наи-цинич
rfe искании 4pe3b Васх,, които Вие да довсдехе до знаниехо на ТБта на Анте Старчевичт>, осДСНБ. докахо 6t> вх^ Техово. Та fin и безсрамни Д> ми се нахнователБ на Хт>рватската наци
ст>ответното Mtcxo:
ка азх> научих'о много Бохеви т>рли вг>рху Mapa. Ho в-г. тоонална партин, които води
и Вазовн стихотворснил. Нау- ЗИ МОМСНГБ НХЗКОб ОТ"Б ТБЛПЗборбата
сретцу
Унгарил,
днест>
I Искаме вт>зстановиване ка института — Македонски начихт> и много б!>лгарски nfec- ха извика ст> силент> гласт>:
б% използувана тук-b отт> краи
моменти
отт>
сждебното
заседание
ни, между коихо и нт-.колко ре БОГТ> ДА ПРОСТИ МАРА!
ционалеш> комитеп» — които да бдлде избраш> отт> македонс- HHTt, националисти за гол4ма
4
Както е известно на читате- свидетелствува а>ренскил гене волкзционни. Дехе бхзхт>, a no
К»ГГБ родолк>биви емигранти вт> Б1>лгарил, за да ги представлн и шумна демонстрации.
Нарол>т-Б се раздвижи, по
ЛИТБ
тримата хт>рвати, които
Mim много добре, че т1ззи сти- лицата на всички се четвше
Жоржт>,
които
б%
тежко
ва предт> вт>ншни9 св^тг и да р^ководи т^хнин животт>. Вт>зСледх> тт>ржествена служба
становлване слицо и на Македонскии женски ст>к>зт>, както и в1> катедрала около 6,000 ду- б%ха обвинени вт> сгучастни- раненг. на 9 октомврии, 1934 хотворенин не ги деклами- едно задоволство. С"Брбит"Б по
чество по убииството на срт>б година вг> Марсилин. Между paxi> никога, когато б^хг. нл б-bcirfcxa, но вгпр^ки всичко
вт»зврт>1дан€то на ц^лото му имутество, което 6 t иззето отт> ши, между които стотици сту- скин кралБ, СЛУ вече осждени д"ругото
е казалт>: «Аз1>
у
Аз1> училтце или на госхи, ако не можаха да узналтг. коб изд*енти, парадираха презг. гра- на доживотент> затворт>, коиполицилта
имаше сљрби. Отначало
А народг-rb го чу и вида викаики: «Да жив^е Хт>р- то me излежат-b вт> Длволскин 6-БХТ> очудент» от-b ловкостБта
сгвсемг»
схрахливо,
а
после
д-fe, но не го нздадоха. И ние
2. Вт>згтановлване на Македонскит^ олаготворителни брат ватско!» «Долу КЗгославин!»
на убиеца. БезсБмнено, това е
островт>. Много ОТБ
ПО-СМ*БЛО, почнахг. да ги дек- ученицигв и ученичкитв 6"fexкоито
ce
e
обучавалт>
ства вт> Петричката областц като се утвт>рдил> избраниг^ при Чуваха се и много викове вт>
вт> тол родг стрелба.» При тин ламирамт? и предг. н^кои отх> ме докарани тамт> да слушаме
слава на убиеца на кралБ
гаково единодушие настонтелства.
думи ПОСПИШШГБ станалт> и ка моигв другарки. Понсже това Мсн-b ме взеха насила orb дозалг: «Напглно в-fepHO, нивдо често се повхарлше, тхл почхи ма, посхавиха ми срт>бското
3 Настолтелно желаем!> даване незабавна пглна амнистил
п р е
а в а м е
H t K 0 H
*
не оттеглнмт> orb Т"БЗИ показа ги научиха наизустг. Така не- знаме кахо лента вгрху п>рди
на всички останали родолк>биви македонски деици, които ѓе- да образувагБ контра- маниусехно х^зи схихохворснил, т-fe и засдно СБ всички учениНа
едно
отт>
заседанилта
нин.»
жап> по затворит% на Царството
феставдиГ, обаче rfe б-fexa сил-.
ПОДСЖДИМИГБ
На заседанието, което е ста коихо ги знаехг. азт^, вече ги ци ме заведоха на плохцада.
ДИИШТ1>
но пометени, докато се нам-в-, Поспишилт> - е разкрилт, че нало на 10 февруарии, когато знаеха всички деца отт> нашаКогато следт^ две седмици
Р
Ние считаме, че изпи1нониехо на горних-fe справедливи ис- си полицинта. Прозорцигв на к о г а т о е бш^
%њ
в1 запитали обвиннемигв дали ха класна схал.
азх> охново хр-вбваше да трг»гкании, ш.е бжде не само една м"Брка, коихо ш,е успокои раз- едно здание, кждето се поме-1 Анма(п>
н е г ^
Чесхо ПАХИ прсзт.5 хубавит^ иа на училигце, узнахт>, че вт>
скоро до- има получени запов^ди чрез-b
в"Блнуванит& чувсхва на македонских^ емигранти хукг> и вг шава редакциита на единг в е с ; ш е Л 1 ? ср1>бски
а Г £ и
отт> Вие писма и проче, единт> ОГБ прол-втни и есенни дпи насг. мос охсжтствие вг> всички кла
редложил1>,
Бглгарии, но хо me ce оцени и като единт» актг, на дт>ржавни- ТНИК-Б, симпатизират-b на пра | н а > к о б т о
П
че Т-БХ"Б сганал!> и казалт>; че вси- ни извеждаха на разходка из- сове 6t> говорено за Мара и
изпочуиени
вителството,
ческа млдростБ обосновант> на справедливостБта, честноствта Сжшо така б^вха изчупени
го пуснагБ на свобода ако чки револшционери като г^хг. вгнг. града. Истинско шастие за нашето семеќство наД-лоотиде
и убие Павелича. Това дсбствувагБ подт> запов-БДБ. за нас"Б 6t>, ако ни вохСвше учи похо. Нарекоха ни разбобнии деѕсократичностБта
прозорцигв на много срт>бски
лице се казвало Миличевич-Б. «Ако ми б-fexa запов-вдали да
- русннкг., които или се ци, комити, Hafl-разваленото
малко по мал . Хт>рватскиа
ТвгБрдо ув^рени, че ше дадете по В"БЗМОЖНОСХБ наи-скоро дкжнни. Р
револк>ционер"в убил крали — казалг Поспи- преструваше или пг,кт> не знае емеиство вг. Тетово и пр. Оеведнага отблт>сналт> предложе шилт> — 1д-Бхт> и азт> да го у- ше какви П-БСНИ п%емт> ние. вент> това на всички ученици
ходт> на HaujHrfe исканин, ние оставаме сг> отличнит^ ни кг.мт> ко б^ вгзстановент».
Гала представлението о п р е - ! н н е Г о , Друп, опип> пакт> е
Ако б^хт» получил-Б запо 1Цомт> изл^Бзнехме o r b града, i ученички 6 t забранено подт>
В
ВасБ
почитанил,
да се хвт>рлп отт> Аифелозапочвахме «Живт>
д-влено за тази НОВДБ ВТ> Наро | 6ИЈГБ направеш. по-кт>сно ст>
е
тои страхг. на изклгочване, да не
ПредседателБ:*
днил теагБр-Б вт> честБ на Старјнего, обаче тоЅ павгв отказал-b вата кула, бихт» се хвт>рлилт>. живг.» н нататг.к1> изп^вахме дружатт> ст> мент> и да не ми
чевичт>, б^ше забранено orb
Ha заседаннето, което стана Заповедиѓв не под^ежатг. на оше MHOFO други стари п%сни, приказватБ. Азт> безт» #$.
(Подпис.) Пацдшп» Г. UlaHevb
властБта.
до ва 7 февруариб се ЅШВЈП» даоспорвано
които знаехме отт> напшт^ ро
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СВОБОДНО ПЕРО

СПОМЕНИОПШЕШШК!
(Прод1>джение o r b страница пт>рва)

Днес-b седемт> души лпонски
генерали си подадоха оставки
гв, зашото считап> себе си
косвено виновни за послеДниrfe СБбитии. Положението вт>
Токио е нормално. Много ОГБ
дгржавитв, които 6 t x a ce раз
тревожили отт> изхода на кри
зата В-Б Нпонин, сега се поуспокоиха, зашото знаеха, че
краината целБ на бунтовнициrfe e била да поставип> кабинегБ сг> краина национална по
литика.

Какво решаватт, вт> Женева
Севернии италианскн фронтт>
3 маргБ — Презт> последната
седмица италианската армил
на ген Бадоглио направи сидна офанзива срегцу вобскитв
на императорт» Селасие. Сражениита продт^лжиха н^колко
дни Bi. резултатт> италианциrh напредиаха оше. Вчера г в
завзеха Аби Ади, сголицата
на провинцинта Тембиент>, конто е и послеХната крепостБ
за пжти к^.мг. АДИСБ Абаба.
Францил р а т и ф и ц и р а С Б Воискитт. на Pacb Kaca сж
К)за ст> Русин
Реакциѕгга, коѕлго идва отт>
2 мартт, — Тукт> се
Италвд
носнтт. слухове, че етиопскии
Парннп^ 27 Maprb— Днест>
император-к, ХаЅле Селасие,
mtcrb да абдикира orb престо френската камара уд"обри пре
ла, като трона иг&тгс» да б;кде дложенин с!>к)31> ci> Сгветска
предадент> на сина мгу. Счи- Русин, което стана следт. мнотатт., че СИН1>ГБ ш.е склгочи го шумт> и спорове, които се
развиха на заседанието. Дого
мир1> ст» Мусолини.
вора предвижда воен. помО1ш>
Предложение за спиране на на вс-feKa страна, ако тл бжде
во&ната
нападната
отт> неприлтел^
Женева, 3 марТБ — Днесг. Главно този договорт> се счикомитеп/гѕ на 13-гв реши та насоченг срету Германин.
по внушението на Англил и Генералниг% табове на двеme изработатг
Францлл да предложи едно- rfe страни
план-b
вт>
случаи
на воина.
времеино на Италин и Етиопии да cnparb военнигв деАст Вт>т> orb това предвижда се
вии и започнатт> преговори за Русин да даде на френскитв
мир-в. Вт> случаи, че това не компании поржчката за постстане, me ce приложатт> ведна роиката и поправката на неига санкциигк за петролт>. Но- нитт> жел"взопж.тни линии. Тава сесии me има на 10 мартБ. зи поржчка вт>злиза на 500 ми
Значи дадено е на д"ветв стра- лиона франка.
ни една седмица време да обPmwb, 27 февр. — Като резМИСЛИТБ предложенилта ,коиултатт>
orb приетилтт> догото имт. се отправлтБ orb Жеворт> между Францин и Русин,
нева.
тукашни-rfe политически ср%Ди предвиждатт> засилването
Скл!очент> троет> морски на отношенинта между Италин и Германин. Счита се, че
пактт»
Участвуватт» Шатигв, Англин ако този пактт> мине и презт>
френскин сенатт>, Италил и
и Францил
Германии me ce откажатт> orb
Лондонт», 3 марп> — Днесг,
Локарнскин договорт>, които
Франции отстлши отт> своето гарантира границит^ на ср%дстановшце, като се прист>еди- на Европа и me приематт>
ни KiMi» предложението на Ст> другт> курс-b на политика.
единеиит+> тати. По такт>зт> на
чии1» се даде в-bзмoжнocтb да
се склкнш троент> морски до- Англии чертае гол%мт»
военен-b плат>
гопорт. между 1ЦатигБ, Англии и Франции Договора пре Предвиждатт> се вт>орлженин
д*вижда построиката на военза отбрана
ни параходи СБ 35 xил^ди тоЛондонт>, 3 маргБ —ДнесБ
на и 14 инча орлчдии. До 1940
година всФ.ка дтфжава може правителството СБО6Ш.И, че
да построи колкото си иска па презг идната седмица me пре
рахоли. Италии не прие да пре дстави свои плант> за гол%ма
коАто
говпрл иа тази конференцин, национална отбрана,
предвижда
силно
вгоржжение
затото неиното искане да не
се прилагагв санкции срету по суша, вода и вт>з.ќухт>. «Б*&
лата книга», ст> които се ст>об
неч, не 6t> прието.
ш.ава този плант» казва, че Англин е принудена да стори тоПоложението вт> Лпонил ва, понеже сж.ш.ото вт>ршагБ
Разбумтуванит^ военни капи- СгединеЛиг^ ш,ати, Германин,
тулиратт> — Премиера билт> Белгин, Францин, Италин и
>кивт> — СедемБ генерали си Ст>ветска Русин
подаватт> оставката
Отт> Парижг. идатт> сведеТокио, 3 мартт> — Военни- нин, че Фpaнци^ до кран на
rb, коиго б-fexa д*игаали на кзнии тр%бва да изкара 1000
крак1> около 900 души, за да нови аероплани, за да увеличи
извт.ршатт. преврагБ, капиту- вт>здушната си флота.
Orb Италии СБобшавагБ че
лираха и се предадоха на имдо
кран на декемвриб тл me
ператооската армин. Зданичта, които 6t>xa окупирали, се притежава всичко 5,000 аероп
заеха отт> властѕта. Гол^ма лани.
сензации произведе новината,
че премиера КеЅсуке Окада, Америкат> Лиджгнт^» и
които се считаше за убитБ
комунистигк
заговорницит^, е билг> Какво искап> бившит^ воЅни. Вм^сто него е билт> уци
бит1, секрртарн му. ПравителВашингтош,, Д. К. 29 февр.
ството нарочно не сгобицавало за него, за да не се раздраз
—Следг едно годишно пронатт> заговорницит^.
учване на комунистигв вт> АВодителиттЧ на бунга се са- мерика, организацинта на вемоубиха. Единт> orb ТБХТ> на- тераниг^ orb воината пред"прави харакири (разпорване стави едно изложение ОГБ 200
на стомаха СБ НОЖТ>). Жена страници, вт> което описва
му е взела ножа и cb него си проивитв на комуниститв вт>
прер+.зала венит^. Така и два- тази страна.
мата турили краЅ на живота
Иска се Конгреса да прилоси.
жи следнигв три Н-БГЦД: 1. Да

Комуннстическата академиа
за това нареждане, вл-взнахт> ,ки ние прочетохме: «СВОБОвт> Москва разтурена
вт> двора и се запжтихт> кт>мт, |ДА ИЛИ С М Т Ј Р Т Б » — това 6 t
Отт> Москва идатт> охце
една група ученички. Задт> ше вестникгтБ на Револшциrfex-b ce разхождаше единт> онната ни организации. Едно обтенин, които потвгрждалошт> учителБ- ст>рбинт>,
см"всено чувство на радосњ и вагБ зацон, коАто прави СБвет
то така стрт>вншики ме изгле- трепетт> ме обхвана, когато ви ското правителство ВД-БСНО.
да, че ученичкитк изплашено д"БХ1> този вестникт>. Сжшотб Този наклокгБ ВД-БСНО вт>рви
ме погледнаха дали ѕгкма да чувство изпитахг> подирт> две вт> две направлении: по вт>ншсе разплача. Никои нито Дума години, когато за прт>В1> ПЖТБ ната и вжтрешната политика.
не ии каза. Азт> се изчервихг вт> Б"Блгарил прочетохт> вест- Относно вт>ншната политика
и ст> мжка вт> душата се запж- никт> «МакеДонска Трибуна». пт>рвата стжпка б-fe направена,
тихт> КТ>М"Б
класната стан. Този мом-bicb често пжти така когато Русин стана членка на
вл-Бзнахт> вжтре, ведна- таино ни ст>бираше и ни чете- Обтеството на Народигв и
при решениита му. А относно
га еледт> мент> доќдоха всички ше вестника.
ученички, които
затвориха
безт> да забеле- вжтрешната поѕитика този завратата, прегврнаха ме и раздо насг се б-fe добли- вои се пронвлва всестранно.
ГОЛ-БМИТБ думи за «св%товц-влуваха. Много отт> ТБХТ> пла жил!> един-b orb наи-лошигБ
чеха и презт» СБЛЗИ МИ разка- ни учители вт> гимназинта, на револмцин» сега не сжвдезаха за строгата запов^дБ на кобто постоинно ни тормоз^в- ствувагБ вече. Прочиства се
директора.
ше и пресл-вдваше. Но тои до литературата и
изкуствата
ќде
при
наст>
и
н
и
т
о
не
наО
Г
Б
левичарството.
А ето наHe минаха два дни и запопоследт>к^>
изл^зе
СБобхцение,
з а т о т о ученикт>ГБѕ KOPI
в%дБта б-fe нарушена ОТБ ВСИЧTO
четеше,
6*fe усп*Блг> не забе- че и Комунистическата акадеки ученици и ученички. On»
мин вт> Москва се разтури. Ти
този денБ н%1цо невидимо ни лизано да свие вестника на
сгздадена следт> револн)
свт>рза наст> като брати и сест топка и да го глт>тне, а вм^сто
циита.
Задачата и б"вше да ори. Често пжтн ш.омт> ВЛ"БЗ1ГБХ него отвори една срт>бска кни
босновава orb комунистичесме вт> класг. намирахме написа га. УчителБГБ прегледа наќко
гледшце всички проиви на
HO на черната дт>ска ст> тебе-1 внимателно книгит^ ни и като
рускин ЖИВОГБ. Истинската Аширг. и сг. гол^ми букви: ВМ вид-fe какво четеме, усмихна се кад*емии на Наукитв 6% постоРО; Apyrb ПЖТБ: Да жив-fee и си отиде.
^ннo вт> спорт> ст> комунистиМакедонии! He знаехме кои
Малко преди да д"оида втз ческата академин, като твт>рВ1>ршеше това, но всички
Бт>лгарин — то б%ше след^ 19 д"Бше, че науката не тр^бва да
ме радостни, че межДу наст> и- маи, когато на власп> б-вше има н и т о о б т о СБ политикама такива см*Блчаци. По-кт>сно Кимонтз Георгиев1> и моиттз та. Сега комунистическата анамирахт> и BI> братг» б% вече хванаттз orb кaдeми^ се унитожава и оста
моит-fe тетрадки. Ц*БЛИ ЛИСТО- властБта, интернирант», а пос- ва само истинската Акадетш
ве б-fexa изписани все BI> TOR ле и затворент>, като научиха на HayKHrfe, BT> колто влизагБ
духт>. И наи-важното пишеше МОИГБ ст>ученици, че me оти- учени cb репутацил оше отт>
се на бт>лгарски, на ЧИСТБ бт>л вамт> вт> Бт>лгарин, всички ме царскин режимт>. Единт> ОГБ
гарски езикт>. Опасно б^вше а> задглжиха при пр-Бвт> удоб-вше и известниЈГГБ фнтази см-вла игра! Можехме да бенг. случаи да положа ОГБ ЗИОЛОГБ Ивант> Павловт>, кобпострадаме всички, но учени- гкхно име B'feHeu.'b за всички то почина преди ТГБКОЛКО ДНИ
кт>п> продглжаваше да шари паднали вт> борбата македонс на 87 годишна вт>зрастБ.
дт>ската, безт> да го хване
ки синове предт> паметника на
Бждетето me покаже, че о- i
кои. Единт> денБ случаино отвд-Бхновен-b вождг. To
стжпки ВДБСНО me ce напкрихг. «престжпника» — това дор-b Александровт> вт> Kiocравитт> вт> Русил. Н-вкои предб-вше наи-см-влото момче вт> тендилт>. Азг. сторихт> това на
виждатг, че дори me ce вт>векласа. Тои веднт>жт> таино ми ДенБ на Македонкп, миналата
де наскоро парламентарнии ре
пришепна, че е уагБлт> да взе- година, а бглгарската полижим-b по подобие на јЈрутитБ
ме ОГБ ПО-ГОЛ^МИТБ ученици ции ме арестува и искаха д*а
европеЅски страни,
н-femo интересно ,и ми каза кж ми отнематт> в^неца, но не усде да отида сле/СБ свт>ршване- п^ха. Така азт> изпгѕлних^ поН%то за превратаджиит*
то на училитето. Отидохт> на рх.чката на он^взи мои другаИзглежда, че свгкта е навл^опред"&деното м-fecxo. Тамт> се ри, които останаха вг> Маке- зт>лт> вт> ерата на превратигв.
б%ха ст>брали ЈГБКОЛКО други донин за да бждагв свидетели И rfe ставатг. навсвкжде: ОГБ
момчета и две-три момичета. на нови страданил, но и на но- Балканитв до Нпонии. И Бт>лТогава този нашт> к>накт> изва ви подвизи и борби, докато гарин б% нетастна да фигури
ди orb подт> единт> кам"БК"Б Н-Б Македонин бжде свободна и ра вг, тази листа. Само че има
какво малко вестниче и всич- независима.
разлика между превратаджииГБ. Така наприм^рт>, нпонскиr b военни, като не усп-вха вт>
преврата, направиха харакири
Даминт> Велчевци, които иска
ха чрезт> превратт> да направ-

DERMETICSlREPLACItiG COSMETICS
Чисти
нужда orb

кажи

мо намажете го

Суха кожа?
Брт>чки?
Чирки?
Безплатно п

Нечиста кожа?
Широки пори?
Зт>рна?
кожата у дома или
гиране
салон!>
мод<
Отнесете се до: г-жа Б^ек^стан 621, Лемке
6илдинг1>, ИндианаполиС1>. Т%1л Линколн-b 6164
25 на сто отт> вашии бизнесг давам^^иа организадинта.
ce cnpe идването на емигранти за 10 години, 2. Да се депор
тиратт> веднага всички чужден
ци, които препоржлвагБ свалинето на правителството ст> си
ла и сж членове на подобни
групировки, 3. Да се депортиратт> всички он*взи, които сж
дошли нелегално вт> страната,
с ж т о да се взематг> отпечатт>ЦИГБ на пр-БСтигБ на всички.

Троцки наново обвшшва
Москва

Кат> ce третирагБ политичесКИГБ затворници
Хонфосц Норвегил, 28 фев.
— ДругарБГБ на ЛентгБ,
Троцки, коАто сега е вт> изгна
ние, днест> заговори наново и
обвини свветската влacтb вт>
брутално третиране на полити
ческитв затворници. Tofi каза.

МЕЖЛУ ШШ ШЕННИ СТЕНИ

моето желание да помогна по
н-вкаш>вт> начинт> и на свол
дpyгapb, коЛто подобно на ме
(Бележки на едиш» затворникт») (3)
не гниеше вт> затвора. Разбира се, вт> кран на краивдата
М^колкото думи вгрху мал- за б-вгство. Г1очти всвка НОВДБ тггвбваше ст>всемт> да се откакото листче хартин изв^>рши- тогава скроивахт> по единт> жа отт> това свое желание, на
ха чудо СБ мене. Бавно, стжп- планг ,но ome на другата сут- истина, безт. вСБкакво угризека по стжпка rfe ме вт>рнаха pHHb ce убеждавахт> вт> негова ние на cbB-БСТБта, но не и без*Б
(ia3aitb кгмтз живота. Това мт» та безмисленостБ. Безмислени болка. На какво впрочемт> раз
ничко листенце стана причи- ми изглеждаха тогава всички- читахт> лично на себе си, за да
rfe ми планове, з а т о т о по о- можехт> да тт>рсл 1гвкакви вт>з
на за моето спасение.
Минаха много дни следт> ка- нова време не 6-fexi> достатт>ч- можности, за да помогна и
то го 6tx-b получилт>. Презт» но подготвент> да рискувамт> другиму? Освободент> по необ
тии дни вт> мене изчезна всич и живота си за г%хното изпт>л ходимосп> orb това желание,
ко онова, mo б%ха предизви- нение. Сега б%ше сг>всемт> азт> бт>рзо изработих!> еЛинт>
кали в-b душата ми написани друго. ИзтрггнатБ веднт>Ж1> плант>, отт> коЅто, впоследстrfe вт>рху него думи. Изчезна изт> отровнит^ нокти на една вие нѓвмаше да изд%зе нтцо,
и буАната радосп» вт> irbpeirrfe апатни, следт> всички прежив% ако да не б%ше случабносткга
минути следт> получаването, ни страдании, азт> леко стиг- както и предполагахт>.
Азт» познавахг. много добре
изчезнаха и моитв тт>б колеб- нах!> до решението — или Да
ливи предположенил. Но все умра, или да се спасн. Знаех*Б, ре разположението на затвопакт> вт> мене остана да СВ*БТИ че в"Броитносп»та за спасение ра. ПрезгБ една не много гол%една искрица надежда, оп> ко 6% нишожна знаехт>, че вт> сж- ма, но тежка и обкована ch
ито именно впоследствие се ОДНОСТБ можехт> да разчитамт> жел%за врата, се влизаше ат>
родн дрт>зко, безумно реше- само на н%каква случабносп*, предЈган двор!>. Вт> дтлото на
ние — самт» д*а се погрижа за ио все пат» решизп» да деЛст- тои дворт», по ц*лото му протежение, се издигаше ciapa,
вуваш».
освобождението си.
Това, което наЛ-много зат- двуетажна постробка, род1>
И преди, особено през!» т»р
минаваше шнрокт»
вата година на иоето затвор- руддашаше с*Бстав5шето на пла коѕто
—
преградеиБ до горе
окчество, aari» често МИСЈГВП> новет* ми за б*гство, б*ше
Kil--X4;>5 .

г

^шш^* -^

HTb отт> Бт>лгарин ср!>бска ба^
новина cTOHTb много по-д!олу
и orb НПОНСКИГБ превратад-

жии. Пгрво, затото искаха да
продаватт> родината си на чужди интереси и второ, че 6%ха страхливди и не теглиха, ка
то ИПОНЦИГБ, последствиита
orb неусп%хигк ,си по едиШ)
кавалерски начин!>. Н-БКОИ сг>( обтенил orb б^лградски изТОЧНИКТ> представиха Дамѕпп>
Велчевг. като repoft orb воЅна
та и го затитиха. Понлтно заЗа бт>лгарскин народт> тоА

че при него е дошед-b бившин
водач-b на мгославннската ко-|не е ншцо друго освеш>
мунистическа партин, д-рт> Ан дит> пpeдaтeлb и
TOHI> Чилика, току mo напус- чуждг. агентт?. Затова е страхРусин. Тамт> прекаралг. лив!>. He nocM'fe да поеме и отповече orb neTb гоДини зат- roBOpHocTb за извт>ршенигв
ворг, з а т о т о е критикувалт> прегрешении.
Павловт>
лидеритв на Коминтерна. Обн
вилг. гладна стачка, обаче хра
1НИЕ!
ВН
неш> билт> на сила, за да не ум
напт>лно уреПродава
ре. Toft казва, че хилиди души
—
ресто]
ce rpe-raparb брутално, пора- дент> биз
клиеител
ди протестит^ имг. срету не- лри гарантир
правдит%
и предпочитанин добра печал
при офицерскиг^ чинове вт> става поради^
BT. ceармиита. Затворени сж Зино- меќството ми,
ме кара
виевт> и Каменевт>. Има гол%- непременно да
вт» Стама борба между НОВИГБ бвдро рин Kpaft. Куп
при cnopti
зумение Cb
крати и останалата 4acrb orb
*:
К
народа. Чилика ст>обтилт> на
CH
CHRMCTAL
Троцки, че вт> затвора на КаToronto
1504 Queen st.
меневт> е било увеличено нака
Ont.
Cana
занието сљ ome nexb години.
ст> жел^зна врата. Оттукт, се
влизаше вече кт>мт> самиитт*
ifBOpi». Наи-важното за мене
сега б"вше това, че освент> караулнитк пометенил, канцела
риигв, дежурнит-в стаи и пр.
вт> предната двуетажна посттроДка се намираше и кабинеTbrb на управителл на затвора. И, второ, BI> единин отт>
жглигБ на преднин дворт>, вт>
тол Ж.ПЈЛТ> ОТКТ>МТ> улицата,
ВЛ*БВО отт> вт>ншната врата, б%
ха струпани гол-feM-b купт> камт>ни, които стонха тамт> отдавиа.
МОНГБ плант> б-вше напт>лно
готовт> и азт> почнахт> да дебс
твувамт>. Всичко се свт>рши за
кратко време, за по-малко
ОГБ два часа.
Б^ше зимно време. Презг
декемвриб. Вт> моита килии,
TVbKb и В1> Ц^БЛИИ

затворт», се

-
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ДО СТАРЈШ КРАИ

Б1>рз1> трет|к до параход1Ж Бремент> и Европа при Б^*1ерхавент>ј^сигурнва удобно
пАтувЅ^е до с Љ и и Kpatt
Или пжтуваите^^ подулнрниг^ експресни
паолрди:

HANSA
HAMBURGi

Врт>зки cb трева вт> Шербур^» и Бремевљ
За сведении nipaftie локалнин агенп> или:

HAMBURfi - AMERICAN LINE
NORTITGERMAN LLOYD
130 W.

JDOLPH ST. CHICAGO, ILL.

КАФЕНЕ — ГОСТИЛНИЦА «
Вт> кафенето серонраме: турско Ќафе, локум!>» напитки, сладкиши и^разни цигар^ цигарети и пр
Bi> гостилницата го%име: нафенски вкусни
цариградски стилг. — п^афг>,
скебабт>, казарнт>ма,
јпопска лхнил, гк>вечт> и
приготовлнваме и хубави баници и пт>рво1
но ккјсело мл^ко
Всичко това се готви OT-bjjtfimeHb готвачг. — г. Ва|силг> Касевг, -- коАто д-ктгиЈ^Ѕкнни се е занимавал-b сг
това вт> Цариградг.. Е л Ј т ^ з а да се ув^рите.
Посетете нашин бизнес^јг и шс^ѕстанете доволни.
Прислуга бгрза, ч^ста и ѓф^ѕггелска
» Сг> почита&ие,
Василт. Касев-b и Геоуги Битов1> — С1>дружниии
2583 Michigan A^e
Detroit, Mich

вшо

СНАБДЕТЕ CE ВЕДНАГАЧГБ
КУПЕТЕ TO O T B ^ I A C b . hrflE ШЕ ВИ СНАБДИМ1> C b ПТ>1%)КАЧЕ&ГВЕНА СТОКА

РАЗНАСЛМЕ НАВС^

В1> ГРА.ДА

ОРЕШ.НЕТЕ GE Џ № ИЛИ
ТЕЛЕФОНИРАИТЃ+HU
Ernest Johnson Coel Co.
2112 Northwestern TA. 1232
INDIANAPOLIS, IND.

сгБШГБваше оше кт,мт> четири
часа, та надзирателвгБ Цгркичтз ни разнасаше вечерита
ст> фенер!>. Даваха ни да вечер
ѕше вт> пеп> часа, а едновремено ci> това пал%ха и кандилата во едшшчннтк
квлии. кичт,, оше сега, завдото утре отиде. Тр^бваше да се поми-

Ш&%ЅЅШ^ЈХ~^£,§Ѕ^^ чХ.

I

ВАЖНО

може да стане кт>сно. Чувашт>
ли? Може да стане кт>сно.
Toft ме изслуша безт> да ме
погледне. После се приближи
до мене и дигна фенера срету
лицето ми, така че азт> нсно
виждахт> ЗЛИГБ му очи, които
се взираха изпитателно вт> ме
не orb остригБ вт>рхове на неГОВИГБ засукани мустаци. He
ми отговори ншцо. Обт>рна се
и си изл*Бзе.
Трт>шнахт> се на сламеника,
безг. д!а се докосна до храната. Знаехт> много добре, че ду
МИТБ ми направиха впечатление на Цт>ркичт>, но не %
никакт? сигурет> дали г в
ха да постигнагБ ueflbTa. Koгато вт> коридора прозвуча за
пов%дническии гласт> на надзи
рателн, коЅто викаше да изгасимт> кандилата — азт> не станахт» да угаси моето. Искахт>
повторно да му напомни за себе си, но тоА не закт>С1ГБ да се
покаже задт> решетката на
важно. Кажа ли го — веднага вратата, запов-вда ми грубо да
me ме освободитБ. СБО6ШИ угасл кандилото, д*очака да
му, молд те, госнодинт» Цт»р- ЗШЈЛНН заповгвдд>та му и си
Кт»М1> neTb и половна часа
Цт>ркичт> отново
минаваше
краи килиигБ и ни запов-БД*ваше да угасимт» и безт> това едвамт> мжждукатигБ кандила.
Тан Be4epb Цт>ркичт> ме зава
ри не като обикновено, легналт> или седналт> на сламеника, но правг, до вратата на ки
линта ,сакашт> го очаквах-b да
се покаже. BcsmxHOCTb азт> наистина го очаквахт>. Toft ce
спр-fe за мип> срету мене, види се, изненадант>. Азт> смирено наведохт> очи и се дрт>пнахт> до стената. Дочаках!» го
да сложи вечернта на пода до
сламеника и когато посегна
да пали канд>1лото — тихо,
ст> слад!>кт> гласецТ) ( и сега
ст> отвратение си СПОМНЛЈГБ
за този моментБ) му продумахт>:
— Господинт> Ц-Бркичт», не
се стои вече тука. Молн ти
се кажи на управителн че имамт> да му кажа irfemo твгрде

BUS
SCHLAND
W YORK

рн ст> MHC^jibTa че тон n*.Tb не

можахг да усп-вн. Решихт» да
се опитам-b на другата ee4epb
Може би б-fe. изминалт> пове
че отт> часц когато азт> отново дочухг, познатит-fe стжпки
на Цгркича по коридора. He
знамг з а т о , азг, б%хт> сигурет>, че иди при мене. ТоА ба
вно отклгочи вратата и широко н отвори безт> да прекрачи
прага. Задг него стоеше вобникг ст> натг>кнатт> на пушката нож!>. Скочихт> правт>..
Докато стигнахме до кабинета на управителн, азг усеmax"b какт> треперн ст> ц ^ о т о
си ГБПО. Напраздно се мжчехг
да си вдт>хна куражт>. 1Домт>
обаче прекрачихт> прага на ка
бинета — веДЈнага се успокоихт>. Вл%зохме и тримата ст>
придружаватии
ни во&нкт>.
кобто се изправи Kpaft стената
на две стжпки отт> мене.
(Следвл)
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