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СРЕДА, 05 АПРИЛ 2017

Весникот „Денес“ – најтиражното
информативно македонско гласило во
Австралија (27)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
На 2 август 1992 година во Томастаун, предградие на Мелбурн, се појави првиот број на
весникот „Денес“, кој е отпечатен на 24 страници, на формат 41x30 см., на македонски
јазик со кирилица и на англиски јазик, чија цена на чинење е 1,20 австралиски долари.
Излегува секој понеделник, како неделник, го подготвува заедничка редакција по име
„Македонско-австралиско пријателство“ од Викторија, Нов Јужен Велс и Западна
Австралија, а се дистрибуира на петтиот континент и насекаде во светот каде што живеат
Макадонци.
Во воведната статија, покрај другото, се вели: „Да се задаволат зголемените потреби од
добро и сестрано информирање, ќе биде првата задача на гласилото. Да се негува и
унапредува австралиско-македонското пријателство, ќе биде втората задача рамна на
првата. Како во некој мозаик, ќе се води беспрекорна грижа за хармонична застапеност
на сите вредности, како во бизнисот, така во социјалниот, културниот, спортскиот и
верскиот живот на заедницата.
„Денес“ ќе се труди да обезбедува свежи прилози од авторитетни соработници во
Македонија и во Европа, да ги толкува сите нови процеси што ќе го зафатат
тамошното општество и за кои дијаспората е заинтересирана. Гласилото ќе се
дистрибуира малку пошироко и затоа треба да биде огледало на многу настани, што ќе
се случуваат на планетата.
Гласилото ќе вложи напор за двојазичност, односно ќе се почитува јазикот на
соработниците и особено ќе се внимава она што го публикува „Денеси да биде
исклучителна вредност на македонската заедница, која во дијаспората ќе добие и други
неделни и месечни изданија. Има место за сите да понудат квалитет. Судбината така
сакаше, Македонците да имаат повеќе изданија во дијаопората одошто во
Републикатаи.
„ДЕНЕС“ („TODAY“) (1992) — МЕЛБУРН

Веоникот „Денес“ е добро технички уреден и содржи бројни материјали од општествениот,
културниот, духовниот, социјалниот и спортскиот живот, посебно на Македонците во
Австралија, како и на другите простори и во Македонија. Тој претставува аден од
најиздржаните неделни весници во иселеништвото што ое печати на македонски јазик.
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Денес ованајтиражното информативно македонско гласило во Австралија, излегува повеќе
од 28 години како „Австралиско-македонски неделник„ и 24 години „Австралиски неделни
Денес“.
Така, на одбележувањето на 28-та годишнина и по повод излегувањето на 1.500-от број
уредникот Игор Павловски ќе напише: „Нашата судбина е нашиот јазик и денес нема да
најдете друг пример на македонски периодичен весник каде било во светот, вклучувајќи
ја и Македонија, со толкав континуитет и целосно на слободниот пазар - без каква било
субвенција, од првиот ден до денес. Во сите изминати години се трудевме да бидеме
коректни партнери со читателите, со цел да ја изградиме и да ја одржуваме
меѓусебната доверба и симбиоза. Така и ќе продолжиме да им служиме на нашите во
дијаспората“.

МАКЕДОНСКИ СТРАНИЦИ ВО ПЕЧАТОТ НА ДРУГИНАЦИИ
Во последната деценија и половина на дваесеттиот век, во одредени глаоила што се
печатеа на хрватско-српски јазик (српско-хрватски), се јавуваа и македонски страници, на
кои беа застапени куси вести и информации од активностите во македонските колонии, од
кои поголемиот број беа преземени од некои гласила шта се печатат во Република Македонија. Тоа се правеше, пред се’, од економски причини, како дел од југословенското
заедништво, како и од тоа што македонските доселеници чиј број е значително поголем од
многу други народи на Балканот, играат значајна улога во општествениот, економскиот,
културниот и политичкиот живот во новите средини.
Овие гласила наидуваа на прифаќање кај македонските доселеници, од кои и не мал број
биле претплатници јна тие весници, кои во одреден период кога немало автентично
македонско гласило во дотичната средина, ги задоволуваа читатетелските потреби кај
македонските доселеници. Ваквиот однос и симпатии кон хрватски или српски гласила биле
поизразени кај македонските доселеници што дошле од Република Македонија.
Еден од таквите весници беше „Ново доба“ од Сиднеј, во кој од 1975 година цели дваесет
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години се печатеа и македонски страници, во почетокот само една,; потоа две и три. На
овие макодонски страници, кои ги уредуваше Снежана Митревска, поранешен новинар во
скопски ,,Вечер“, се поместуваа куси вести од општествениот, културниот и стопанскиот
живот во Република Македонија, што најчесто се преземаа од гласила што се печатат во
Реоубликата или агенциски вести и информации. Меѓутоа, се чини дека преовладуваа
вестите и информациите од активностите во македонските заедиици во Сиднеј и пошироко.
Од поактивните соработници на овие страници беа доселениците покојниот Јован
Кокаиовски, потоа Кире Циревски, Иван Трповски, Душан Ристевски и други.
Од јануари 1978 година, секој понеделник започна да се печатат македонски страници и во
весникот „Наше новине“ од Сиднеј. Тој има формат на скопски „Вечер“, во кој покрај другите
соработници беше и Георги Бушиновски.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 29 МАРТ 2017

Весникот „Македонски глас“ од Сиднеј – глас
на вистината за Македонија (26)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Меѓу големиот број информативни гласила, кои што имаат значајна мисија за зачувување
на македонскиот национален идентитет, литературниот мајчин јазик, културните вредности,
литературата, традициите и обичаите меѓу македонските доселеници во Сиднеј, е секако
весникот „Македонски глас“.
Тој започна да се печати 1990 година на македоноки јазик, со кирилица, настојувајки да
претставува афирматор на македонската вистина. Излегува на 16 страници, на среден
формат 29x42 см. и е еден од најчитаните и најпопуларни неделни изданија на македонски
јазик во Сиднеј и пошироко.
Главен и одговорен уредник и сопственик на ова информативно гласило е познатиот
новинар Васил Боглев, еден од плејадата млади новинари кои новинарската професија ја
усовршија во Редакцијата на „Нова Македонија“ во Скопје, за кои новинарската мисија меѓу
Македонците во дијаспората е макотрпна, но и благородна кога ќе се постигне вистинската
цел.
Првиот број на веоникот „Македонски глас“ се појави во вторник на 20 септември 1990
година во населбата Рокдеил, предградие на Сиднеј. Во почетокот тиражот се движеше до
илјада примероци, а според зборовите на Васил Боглев тиражот достигнувал и до пет
илјади и станал трет најголем етнички весник во Австралија. Цената на чинењето
започнала со еден долар од првиот број, а и во иднина, а се дистрибуирал во сите
македонски колонии ширум петтиот континент. Во првата година се отпечатени 14 броеви,
додека во 1991 година се излезени 48 броеви. Весникот „Македонски глас“ не се печател
единствено за време на божиќните и новогодишните празници кога во Австралија е летен
период и се користат годишните одмори.
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„МАКЕДОНСКИ ГЛАС“ (1990) – СИДНЕЈ
Во воведната статија што е поместена на втората страница од првиот број, покрај другото,
се вели: „Македонски глас“ е единствен весник што се издава и се печати на македонски
јазик. Појавата на весникот дојде како резултат на потребата македонското
население на овие простори преку пишаниот збор да сс информира за се’ она што се
случува на петтиот континент - во Австралија, во Македонија, а исто така и во
светот“.
Поголемиот број од текстовите се, всушност, адаптирани од информативните гласила во
Република Македонија, (особено втората страница). Но, сепак најзначајно место во
весникот е посветено на важните настани во секојдневниот живот и активностите на
Македонците во Австралија.
Весинкот „Македонски глас" е убаво и професионално, технички, ликовно и содржински
уреден, Во него е застапена постојаната рубрика „Вести", потоа „Актуелности од стариот
крај" се застапени на неколку страници, „Вести од светот," рубриките „Занимливости",
„Здравје“, „Панорама потоа, „Рубриката најмладите", а одреден број страници се посветени
на спортот.
Oд самиот почеток весниког „Македонски глас" преставува вистински информатор на
дејствата и на актуелностите на македонските доселеници, кои го примија со големо
задоволство и жар, Така, тие изворно дознаваат за актуелната состојба во Републиката и
пошироко, а во исто време гласилото претставува и солиден рекламно-пропаганден
информатор на деловните активности на макодонската заедница во Сиднеј и пошироко во
други градови каде живеат Македонци.
Исто така, во јуни 1992 година, новинарот Васил Боглсв залочна да го издава списанието
„Збор“. Тоа се печати на македонски јазик секој втор четврток ва месецот и е подготвунано
на најсовремена компјутерска опрема. На страниците на првнот број се појавија коментари
и осврти, како и друга текстовп, главпо со критичка содржина на актуелните настани.

„МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК“ (1990) - МЕЛБУРН
Гласилото „Македонски весник“ е јубилејно издание на Македонската православна црковна
општина „Св. Ѓорги“ од Мелбурн, издадено по повод 30-годишнината од осветувањето на
таа прва македонска православна црква во Австралија, а и воопшто меѓу иселеништвото.
Весникот е отпечатен на 6 страници среден формат (19x42 см.), на македонски јазик со
кирилско пиомо, а го уредил Редакциски одбор на црковната општина.
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На првата и втората страница е поместен пригоден текст по повод јубилејот на црквата
„Св. Ѓорги“, која е осветена на 7 август 1960 година и која ги отвори ;вратите на сите
дотогаш организирани сили да ја прошируваат својата програма и во неа да создаваат
платформа на верско-национален живот.
Во продолжение е поместен текстот, илустриран оо бројни интересни фотографии за
доделувањето на заслужното признание на пионерите на црковно-народниот живот,
текстовите за Фудбалскиот клуб „Македонија“, КУД „Македонија“, КУД „Светлост“, Женската
секција и Македонскиот социјален центар. Посебен простор е посветен на текстот за
Манастирот „Св. Климент Охридски“, кој работи во составот на МПЦО „Св. Ѓорги“ од
Мелбурн.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 22 МАРТ 2017

Во чест и слава на големиот македонски
просветител и духовник (25)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Списанието „Св. Климентово слово“ се појави 1990 година како периодична публикација и
орган на Македонската православда епархија во Австралија. Првиот број е издаден во
април, на 20 страници среден формат (20,5x29,5 см), и две корици, а го издава
Епархискиот управен одбор при Австралиско-македонската православна епархија со
седиште ао Мелбурн. Главен и одговорен уредник е прота Спасе Стефановски, а му
помагаат и со свои текстови се јавуваат македонските свештеници од цела Австралија. Во
редакцискиот одбор се и прота Атанас Станковски, свештеникот Среќко Димитриевски и
истакнатиот иселеник Васил Мојанов.
Во воведната статија што е поместена на третата и четвртата страница, покрај другото, се
вели: „Потребата за едно гласило на Македонската православна епархија се почувствувала
многу одамна, за што се правени обиди овој простор на македонските православни
црковини општини да биде исполнет со информации, кога како од една душа ќе се
искажуваат чувствата на македонската и верската припадност.
Иницијативи за покренување на вакво списание се имаат покренувано на речиси сите
собранија на Австралиско-македонските православни епархии, но дури сега се остварија
надежите и очекувањата на сите оние што одамна го чекаат ова списание како
благовестител на она што е благородно, возвишено и добротворно. Списанието „Ов.
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Климентово слово“, покрај написите со религиозно поучна содржина, ќе објавува и текстови
за македонската црковно - национална историја, за животот и работата на црковните
општини со сите облици на дејствување, за Епархијата и Македонската правоославна
црква во целина, а ќе биде отворено за сите други македонски асоцијации чии форми на
организираност остваруваат активности што помагаат на црковно-народ- ното дело на
Македонската православна црква“47.

СВЕТИ КЛИМЕНТОВО СЛОВО
(1990 —) — МЕЛБУРН
На првата корица од првиот, а и во другите пет броеви колку што се излезени, е поместеи
ликот иа свети Климент Охридски, а на втората тропарот за Климент. Во продолжение се
презентирани текстови од црковен карактер, како што е оној за Христовото воскресение и
за голготата, потоа опширниот текст за триесетгодишнината од животот и работата на
Македонската православна црква во Австралија, како и осветувањето на Македоискиот
центар во Перт на 12. 11. 1989 година.
Вториот број на списанието „Св. Климентаво слово“ од август 1990 година е илинденски
број и е посветен на 30-годишнината на првата Македонска православна црква, „Св. Горѓи“
во Мелбурн. Во овој број се поместени пригодни текстови за големиот верски и национален
празник Илинден и за успешните 30 години на МПЦ „Св Ѓорѓи“, во кои се извршени 6.000
крштевки и 3.500 венчавки. Исто така има и текстови и за одржувањето на Собранието на
Архиерејското намесништво за Нов Јужен Велс и за изложбата на скулптури, слики и
графики во Мелбурн.
Третиот број на списанието „Св. Климентово слово“ излезе во декември 1990 година.
Отпечатен е на 20 страници. Следниот за март-април 1991 година, како велигденско
издание, е отпечатен на 28 страници.
Бројот 5 на „Св. Климентово слово“, пак, датира од август 1991 година, како илинденско
издание и во нето, покрај другото, се поместени текстови за Илинден, за 20-годишнината
од конституирањето на Австралиско-македонската православна епархија.

(„РАNОRАМА“) („ПАНОРАМА“) (1990) — АДЕЛАЈД
Списанието „Панорамаа е орган на Македонското културно друштво „Искра“ од Аделајд и
третира прашања од областа на историјата, културата, образованието, политичкото и
социјалното живеење на македонските доселеници во Австралија. Списанието се печати на
англиски јазик и претставува место за натпревар со постигнувањата на група
интелектуалци во тие далечни простори. Главен и одговорен уредник е познатиот
австралиски адвокат од македонско потекло од Беломорска Македонија и значаен и познат
општественик во македонската заедница - Мајкл Радин. Исто така, уредник е и иселеникот
д-р Крис Попов, познат поборник за човековите права и слободи за Македонците ширум
светот.
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Во предговорот на првиот број, кој е единствен и е отпечатен во 1990 год., на 77 страници
на формат 13 х 20 см., покрај другото, се вели: „Тоа е дел и одраз на значајните активности што ги постигнува Македонското културно друштво „Искраи и е еден вид
продолжение на списанието „Искра“ што излегуваше од 1982 до 1984 година.
Списанието ќе ги третира проблемите, постигнувањата и воопшто културното
живеење на македонските доселеници и нивното учество во развојот на
мултикултурните процееи на Австралија“.

Аделајд
Во првиот број на списанието „Панорамаи се поместени текстовите „Македонската жена и
културата“ од Пандора Сапурма - Петровека, „Идни насоки“ од Џим Томев, „Кампања на
пишувани писма од Грција, Бугарија и Албанија - потенцијално корисни техники во
остварувањето на човековите права на Македонците“ од Џон Карајас, „Аспирации и
очекувања на македонските родители“ од Нада Попова, „Силната и прогресивна
македонска заедница во Австралија“ од Крис Ангелков, „Македонската младина и
невработеноста“ од Гоце Ангелески, и опширниот текст „Кој го напаѓа ДООМ“ од Мајкл
Радин и Крис Попов. На крајот се поместени биографските податоци за авторите на
објавените текстови.
Ова значајно и висококвалитетно списание, всушност, е одраз на големите постигнувања
во културно-образовните процеси кај Македонците во Австралија. Тоа е лика и прилика на
интелигенцијата од македонско потекло која е значаен дел на севкупното живеење и мост
за зближување на Македонија со Австралија.
Продолжува
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СРЕДА, 15 МАРТ 2017

Билтен на Организацијата за македонски
човечки права во Западна Австралија (24)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Списаниео „Македонскиот патриотски билтен“ е прво информативно гласило од ваков вид
што се печати во АвстралиЈа, а и воопшто меѓу иселеништвото во кое се презентирани
голем број текстови што се однесуваат на човечките права на Македонците. Билтенот е
орган на Оргаиизацијата за македонските човечки права во Западна Австралија. Печатен е
во вид на списание на 24 страници на формат 21 х 29 см. на македонски и на англиски
јазик, со кирилица и латиница.
Билтено се појави во јули 1989 година, а го уреди Редакциски одбор во кој беа Борис и Јоте
Ќандовски, Крсто Шкордов, Миле Милевеки, Јанко Томов и Васил Лекушев, а дописници:
Јане Караџа, Пандо Косев, Михаил Шариновски, Величко Терзиоски-Пиринчо и Крис
Ангелков. Клишето на главата е на македонски и на англиски јазик, на кое е поместен ликот
на Гоце Делчев и етничката карта на Македонија.
Во предговорот на македонски и на англиски јазик на „Македонски патриотски билтен“,
покрај другото, се вели: „Поради тоа што радиото, телевизијата и печатот се
најмодерно информативно и пропагандно оружје, Организацијата за македонски човечки
права од Перт, на еден од состаноците донесе одлука да го издава билтенот. Тој ќе
содржи, покрај другото; информации, констатации, факти; постигнувања, и планирани
чекори во борбата за добивање на човечките права; ќе биде збогатен со лични творби
кои имаат патриотска содржина, ќе биде бесплатен, ќе се печати во поголем број
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примероци и ќе се дистрибуира ширум светот, завршувајќи со единствениот поздрав
„Македонија на Македонците".

„МАКЕДОНСКИ ПАТРИОТСКИ БИЛТЕН“
(„MACEDONIAN PATRIOTIC BULETIN “)
(1989) - ПЕРТ
На првата страница е поместана етничката карта на Македонија во средината, со ликот на
Гоце Делчев а под тоа паролата „Јас го разбирам светот единствено како поле за културно
натпреварување на народите“. Во продолжение е известувањето од Организацијата за
македонските човечки права во Западна Австралија, во кое се вели дека на 23 јануари 1989
година во Перт е формиран Информативан одбојр, чие ракоовод ство го сочинуваат:
претседател Јане Караџа, потпретседател Тоде Гаштевски, секретар Јоте Кандовски,
заменик секретар Пандо Косев и благајник Ванчо Филевичин, а во организацијата стапија
други 21 член. За формирањето на оваа Организација за македонски човечки права се
испратени информации насекаде во Австрадија, Канада, стариот крај – етничка
Македонија и во Солун.
Во продолжение на првиот број од „Македонски патриотски билтени на англиски јазик е
даден текст што се однесува на улогата на Комитетот за македонски човечки праава од
Перт, Западна Австралија, Извештајот на Делегацијата за човечки права на Македонците
од Стразбур и Женева од 5 јуни 1989 година и од весникот „Австралиско-македонски
неделник“ е пренесен текстот под наслов „Македонците создаваат историја во Европа“, а
кој се однесува за учеството на делегацијата за човечки права на Македонците од Солун.
„ЛЕТОПИС ЗА СЕЛОТО ДРАГОШ" (1989) — ЏИЛОНГ
Билтенот е печатен на мал формат 14 х 20 см. на 16 страници не вклучувајќи ги кориците.
На насловната страница е фотографијата од селото, а на задната иконата „Св. Илија“,
селската слава. Издавач на брошурката е Селското друштво „Драгош“ во Викторија, а
материјалот за печат го подготвил протојереј Чедомир Илиевски, тогашен парохиски
свештеник на МПЦ „Св. Илија“ од Џилонг.
На почетокот од брошурката се дадени податоци за селото, во кои, покрај другото се
вели: „Драгош се наоѓа на околу 16 километри јужно од Битола, а на околу десет
километри северно од Лерин. Пред самиот влез на селото се наоѓа црквата „Св.
Варвара“, потоа Основното училиште „Ѓорѓи Јовановски“. Селото е сместено на
самата граница со Грција. Тоа е густо населено и е од планински тип, а од другата
странја на границата е македонското село Св. Петка“.
Во продолжение на брошурката има бројни податоци за ова печалбарско село, од кое само
во Џилонг живеат 70 семејства, во Мелбурн 50, во Шепартон 15, околу 40 семејства свиле
гнезда во САД и Канада, а само 25 семејства останале на старите огништа во селото. Во
билтенот, покрај другото, се зборува за св. Пророк Илија како заштитник на селото и
селската слава, а е даден пригоден текст за Илинденското востание, за АСНОМ, за
Охридската архиепископија, како и карта на битолскиот крај, со посебна назнака на селото
Драгош.
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Селото Драгош, Битолско

ЈУБИЛЕЈНО ИЗДАНИЕ, НА МПЦО „СВЕТА БОГОРОДИЦА“
(1990) — ЊУЕАјСЛ
Публикацијата е отпечатена во март 1990 година, а по повод 20-годишнината од
официјаиното отвораше на МПЦ „Св. Богородаца“ и на Културниот центар. Ова јубилејно
издание е отпечатено на македонски јазик со кирилица и на англиски јазик, на 44 страници
и формат 21x29,5 см. Првата страница е на англиски јазик, со фотографија од зградата на
црквата „Св. Богородица“ во Њукасл.
Во продолжение е дадена фотографија од познатата фреска „Оплакување на Богородица“,
а потоа на три страници е поместен религиозниот текст под наслов „Света Богородица“.
Исто така се дадени текстави на македонски јазик кои се однесуваат на животот и работата
на Македонците во Њукасл, на Македонското етничко училиште „Гоце Делчев“, кое за
првпат започна со работа во почетокот на 1971 година, на КУД „Стив Наумов", кое е
формирано во почетокот на 1967 година, за Македонскиот младински клуб, Македонскиот
радио-час, Спортскиот клуб и други информации. На англиски јазик, пак, на три страници е
поместено Резиме кое се однесува на Македонија и на Македонската православна црква.
Поголемиот број од текстовите се илустрирани со бројни фотографии од животот и
активностите на македонските доселеници, почнувајќи од доселувањето во Австралија, од
изградбата на црквата и првичните собирања, до идните дни.
На половина простор од оваа јубилејна публикација се поместени рекламно пропагандни
материјали од деловни луѓе од македонско потекло, како и од друпи фирми кои го
помогнале нејзиното печатење, а вклучува и голем број претпријатија и друг вид фирми кои
со свои активности се вклучиле во животот и активностите на Македонската православна
општина „Света Богородица“, што зборува за деловноста и значењето на македонските
доселеници во Њукасл.
Продолжува
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СРЕДА, 08 МАРТ 2017

„Stirling Macedonia - Стирлинг Македонија“ прво македонско спортско гласило на петтиот
континент (23)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Ова издание е печатено од Фудбалекиот клуб „Стирлинг Македонија“ од Западна
Австралија. Публикацијата е издадена на англиски јазик, на 80 страници, на формат 22 х 27
см. Таа е отпечатена по повод 29-годишнината од постоењето на фудбалскиот клуб
„Стирлинг Македонија“ (1958—1987). Издавачи се членовите на клубот, Македонската
заедница од Западна Австралија, а со помош на Фудбалската федерација на Западна
Австралија. Гласилото „Стирлинг Македонија“ го подготвил Џим Велиос, додека технички
уредник е Мартен Шрудерс.
Во предговорот на изданието, чиј амблем го содржи лавот, буквата „Ма и три факели, на
кои пишува В {Вардар), Е (Егеј) и П (Пирин), покрај другото, се вели: „Ова издание им
припаѓа на приврзаниците на фудбалскиот клуб „Стирлинг Македонија“ и на, нивниот
интерес кон опортот, како и на опстојувањето и прогресот на фудбалската екипа.
Таа е статискички показател посветен на членовите на Македонската заедница во
Западна Австралија, која има за цел да го поттикне моралот на екипата со цел да
постигне подобри резултати и да претставува идна инспирација“
(„STIRLING МАСЕDONIA“) („СТИРЛИНГ МАКЕДОНИЈА“)
(1987) — СТИРЛИНГ
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Изданието содржи бројни податоци за успесите на фудбалската екипа и членовите на
„Стирлинг Македонија“ во целина, чии текстови иа англиски јазик се проследени со бројни
фотографии кои го збогатуваат ова прво македонско спортско информативно гласило на
петтиот континен
МОНОГРАФИЈА“ (1988) — АДЕЛАЈД

Билтенот „Монографија“ е орган на Македонската православна црковна општина за
Аделајд и Јужна Австралија во чиј состав работи Македонската православна црква „Овети
Наум Охридски“. Тој излезе на 29 мај 1988 година по повод свеченото отворање на
Македонскиот културен центар во Аделајд. Во редакцискиот одбор на Билтенот се Јордан
Тасев и Мајкл Радин, а го отпечати Тоде Велјановски, на 8 страници формат 21 х 29 см., на
англиски и македонски јазик.
На првата страница е поместен текстот иа англиски јазик кој се однесува на историјата на
Македонската православна заедница за Аделајд и Јужна Австралија (инкорпорација), како
и фотографија од зградата на Македонската православна црква „Свети Наум Охридски“.
Во текстот што продолжува и на втората и на третата страница на билтенот „Монографија“,
покрај другото, се вели:
„Оваа македонска заедница е формирана во 1947 година од околу 60 активни членови
речиси сите од Егејска Македонија кои биле собрани во друштвото „Александар
Македонски“. Меѓутоа, денес Општината брои неколку илјади и во неа со успех
работат: фолклорен ансамбал, спортски клуб, етничко училиште, се печатат бројни
публикации, има радио-час на македонски јазик, а се одвиваат и други активности на
културно-просветно и духовно поле“.
Во продолжение, на македонски јазик на две страници е поместен животопис за „Свети
Кирил и Методиј“ од нивното раѓање до смртта. Исто така, на македонски јазик е објавен
текст посветен на светите браќа Кирил и Методиј. Исто така, се објавани текстови по повод
отворањето на Македонскиот културен центар на свечениот ден на светите браќапросветителите Кирил и Методиј.
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Црквата „Свети Наум Охридски“ во Аделаид
На последната страница од Билтенот е дадена програмата предвидена за свеченото
отворање на Домот, со благодарност на сите оние што дале посебен придонес во
изградбата на Центарот. Во изданието се објавени и други информации, вести од животот
во македонската заедница во Аделајд и пошироко.

„МАКЕДОНСКО ДЕЛО“ („MACEDONIAN ACT“)
(1989 ) – МЕЛБУРН
Весникот започна да се печати во октомври 1989 година како орган на МПЦО „Св. Илија“ од
Фуцкрај, предградие на Мелбурн. Првиот број е отпечатен на 20 страници на формат 30 х
40 см., со цена од еден долар. Весникот се печати на македонски јазик со кирилица и некои
текстови се на латиница, аима бројни текстови на англиски јазик, како и преземени
текстови од весници и списанија што излегуваат во Република Македонија.
Него го уредуеа Редакциски совет составен од членовите: Цветан Велјановски, Борис
Трајков, Вело Божиновски, Ефтим Бетински, Ило Милошевеки и Пецо Ѓоршевски; а главен
и одговорен уредник е Стојан Марковски.
Во воведната статија на ова гласило, покрај другото, се вели: „Амбициозни се зафатите,
сериозни се плановите, отворени се широко погледите кон светлата иднина на
трудољубивата емиграција. Сета работа на Рдакцискиот совет е исполнета со љубов
кон нашите родољубиви и непоколебливи доселеници, кои се бескомпромисни кон
македонските идеали, а сето тоа го прават за светото македонско дело. На едно од
епархиските собранија е решено да се отпочне со изда!вање весник. Затоа, Црковната
општина „Св. Илијаи одлучи да го издава весникот „Македонско дело“, кој треба од
општинско да прерасне во епархиско глаоило. Се планира овој весник да стане слободна
трибина на родољубивата емиграција во Австралија под раководство и целосна
поддршка на Австралиско-македонската епархија, а таквата улога и’ припаѓа на
најголемата и најпрогресивната општина во Мелбурн и Викторијаа.
Вториот број на весникот „Македонско дело“ се појави во декември 1989 година, на ист
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формат како претходниот број, а на 24 страници. Во него е поместен текст со фотографии
од посетата на делегацијата од Македонија, информации за активнојстите во Центарот и
бројни позајмени текстови од други гласила.
Од извориите текстови посебен простор е посветен на написите кои се однесуваат на
црковното живеење во Австралија и за новиот Македонски центар. За Центарот во Саншајн
на англиски јазик, покрај другото, се вели дека камен темелник за Центарот е поставен на
13 февруари 1988 голина, на простор со вкупна површина од осум ипол акри (околу 4
хектари). Само Центарот зафаќа простор од околу 2.000 квадратни метри. а има и помали
сали, од кои едната има 900 м2, другата 250 м2, а третата 150 м2, додека паркингот може да
прими до 200 возила.
Бројот три, пак, е отпечатен во јануари 1990 година. Тој е идентичен на претходните
броеви. Во него се поместени текстови и фотографии по повод отворањето иа
Македонскиот центар во Саншајн, а е даден и список на 157 дарители на парични аредства
кои го помогнаа отворањето на Центарот.
Во април 1990 година се појави четвртиот број, кој е на ист формат и слог, но на 16
страници. Тој е посветен на велигденските празници, затоа и се поместени пригодни
текстови илустрирани со фотографии. Исто така, поместени се и бројни фотографии од
собирите и другарувањата во Центарот, а само мал број ое изворни текстови.
Бројот 5 од август 1990 година од весникот „Македонско дело“ е отпечатен на 16 страници
и е сличен на претходните броеви. Тој обилува со позајмени материјали од гласила што се
печатат во Република Македонија, а на последната страница е дадена личната карта на
КУД „Јане Санданскиа од Саинт Албанс, формирано во мај 1982 година и во кое членуваат
околу 280 активни членови од македонско потекло. Од овој број е направена кратка пауза
во печатењето на весникот „Македонско делои, кој се очекуваше да се печати и во иднина.
Продолжува
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СРЕДА, 01 МАРТ 2017

Весникот „Австралиско - македонски
неделник“ – темелник на македонското
информирање (22)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
„Австралиско-македонскиот неделник“ од Мелбурн е мошне значаен, ако не и најзначаен,
македонски неделник во иселеништвото започна. Тој започна да се печати на англиски и на
македонски јазик и претставува вистински афирматор на македонската култура,
литература, јазик, историја, спортот и другите традиции. Во исто време, со ширењето на
вистината за Македонија, за македонскиот народ и за македонското иселеништво, весникот
претставуваше и сега претставува еден од трите најзначајни и најтиражни етнички гласила
во мултикултуриа и демократска Австралија.
Првиот број на „Австралиско-македонски неделник“ излезе јна 6 мај 1988 година. Тој е
отпечатен на 20 страници, на формат 29x42 см. со паралелни текстови на англиски и на
македонски јазик. Клишето на главата на весникот е исто така на двата јазика, во
средината го содржи глобусот на светот од кои полетуваат три гулаби, како симбол на мир
и пријателство. Цената на весникот е еден долар, а се дистрибуира во сите македонски
колонии ширум Австралија и во многу места во оветот. Во воведот на втората страница
даден на двата јазика, покрај другото, се вели:
„Ги поздравуваме нашите читатели на првиот број на овој весник, кој одбележува нов
правец во македонскиот печат во Австралија. Нашата намера е да подготвуваме
вредни и потребни информации за читателите. Всушност, весникот ќе биде
македонски, но за да биде пошироко прифатен ќе има
содржини и на англиски јазик.
Ниту една етничка група не живее изолирано во Австралија и ние се надеваме да
шириме солидарност со групите кои се интересираат за прогресивен напредок на
Австралија, преку „соединување на разликите“, за кои често зборуваме и кои ќе бидат
основната австралиска придобивка за мир во светот. Ја избравме оваа позитивна и
конструктивна намера за да овозможиме комуникација и информација за потребите на
македонската заедница... Гледајќи ја мачната и тешка македонска историја, не треба
да го изненади никого тоа што: мирот и човековите права ќе бидат приоритетни за
весникот“
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Весникот во почетокот го уредуваше Редакциски одбор составан од Џим Томев, Крсте
Наумовски и Питер Коронеос, а менаџер за рекламите беше Анџело Патера, еден од
сопствениците на весникот. Првите четири години главен и одговорен уредник и еден од
сопствениците на весникот од мај 1988 до де- кември 1990 година беше доблесниот
иселеник Џим Томев, интелектуалец, драматург и патриот, по потекло од селото
Кабасница, Леринско.
Исто така, огромна е улогата и придонесот на бројните ентузијасти, интелектуалци и
истакнати македонски иселеници, како и многубројни соработници од Австралија, Канада,
Шведска и од Републиката, меѓу кои и авторот на овие редови Славе Катин, кој беше
акредитиран новинар од Република Македонија за „Австралиско- македонски неделник“ во
период од четири години. Сите тие со своите текстови за активностите во своите средини и
за постигнувањата на Македонците во целина во годема мера ја збогатуваа содржината на
весникот и ја афирмираа македонската заедница на новите простори ширум светот.

„АВСТРАЛИСКО-МАКЕДОНСКИ НЕДЕЛНИК“
(„THE AUSTRALIAN – MACEDONIAN WEEKLY“)
(1988) - МЕЛБУРН
Во првиот број, а сличен распоред на рубриките има и во наредните бпоеви, се застапени,
односно е направена следната структура: „Писма до уредникот од читателите“, „Политички
анализи“, „Новини од заедницата“, „Култура и историја". Образование и јазик“,
„Литература“, „Катче за младите“, „Наша градина“, „3доавје“, „Човечки права“, „Луѓе“,
„Промени во заедницата“, „Македонски дом“, „Економија", „Бизнис“, „Лични објави“ и
„Спорт“. Во периодот на првите четирите години се отпечатени 176 броја, во обем од 20 до
80 странипи на ист формат.
Весникот е убаво графички обликуван, илустриран со бројни фотографии од животот и
активностите на Македонците во Австралија, во Републиката и воопшто во дијаспората, а
постојано се поместуваат голем бро] рекламно-пропагандни материтали не само на
деловни луѓе од македонско потекло. туку и на фирми што ги поседуваат сопственици од
разлинни етнички групи на петтиот континент, што зборува за деловноста, за составот и
бројот на читателите. Тиражот на весникот осцилираше и се движеше од пет до десет
илјади примероци.
Притоа, неизлегувањето од декември 1990 до мај 1991 година на „Австралискомакедонскиот неделник“, беше последица на финансиската состојба, како и на приликите
на целокупното живеење на македонските иселеници на тие демократски австралиски
простори.
Од мај 1991 година весникот започна ;да излегува под исто име, со модифицирано клише
на главата, а сопственик стана брачната двојка од Скопје Александар и Павлина
Георгиевски, Во текот на 1991 година се отпечатени триесетина броеви од „Австралискомакедонски неделник“, на помал број страници, на ист формат како и претходните броеви.
Во новите броеви се поместени бројни позајмени текстови од други гласила, особено од
Републиката.
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Весникот „Австралиско-македонски неделник“ во периодот од четири години на своето
излегување, а и во иднина ја продолжи истата улога, да има значаен придонес во
афирмирањето на македонскиот јазик, култура, традиции, бидејќи неговата содржина го
привлекува читателот. Во него особено е изразена љубосвта и поврзаноста на
доселениците од македонско потекло кон родната земја Македонија и кон новата татковина
Австралија, без разлика од кој дел од етничка Македонија или потекнуваат од други
простори.
Тој обилува со карактеристични наслови кои во голема мера придонесуваат за создавање
слика на актуелните моменти од животот и активностите на македонските доселеници во
новата срецина, афирмирајќи ги макадонеките друштва, клубови, фолклорни групи,
дополнителните и етничките училишта, библиотеките, селските асоцијации, фудбалските
екипи, културно- просветното живеење во македонските православни црковни општтини и
др. Со еден збор, тој ја одигра улогата, а и во иднина е еден вид „огледало кон светоти за
голем број иселеници во Австралија и еден од водечките македоиски весници во
дијаепората.
Една од значајните улоги на весникот „Австралиско-македонски неделники во периодот кога
го уредуваше културологот и македонистот Џим Томев, беше тоа што тој беше
собиралиште на македонските интелектуалци, особено на втората македонска генерација
во Австралија, кај која, покрај љубовта кон родната земја Австралија, се јавува силна
љубов и поврзување со дедовските корени во Македонија.
Тие тоа го покажаа и докажаа во бројните текстови објавени во весникот, преку активното
формирање на македонски асоцијации и партиципација во австралиското општество, при
што ги афирмираат богатите македонски литературни, историски, нациовални и други
традиции и претставуваат еден жив мост меѓу двете култури; на македонската донесена од
нив и на мултикултурната во демократското општество во Австралија, каде што
Македонците ги уживаат сите социјални и национални права и се значаен дел на
тамошното австралиеко општество.
Во „Австралиско-македонски неделник“ се промениле повеќе сопственици и уредници,
меѓутоа, голема заслуга имаат Џим Томев, Златко Блаер, Љупчо Станковски, Александар
Пашкин, Маргарита Василева и други. И денес „Австралиско – македонскиот неделник“ под
раководство на Божин Павлоски со своите соработници игра многу значајна улога во
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севкупното информирање на Македонците од сите делови на Македонија на петтиот
континент
Продолжува
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СРЕДА, 22 ФЕВРУАРИ 2017

Гласила на Македонската обединета општина
на Западна Австралија (21)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Гласилото „Наш свет“ започна да се печати во септември 1986 година како орган на
Македонската обединета општина на Западца Австралија (инкорпорација). Него го
уредуваше редакциски одбор чиј главен и одговорен уредник беше истакнатиот иселеник
Сашо Цветкоски, а членови на Одборот Зоран Ќосески и Милорад Јакимов. Првиот број од
„Наш свет“ содржи дваесет и осум страници на формат 19x29 см. Се печатеше на литературен македонски јазик со кирилица, а имаше текстови и на англиски јазик, како и
материјали преземени од весници и списанија што се издаваа во Република Македонија,
кои се однесуваат на историското и културното минато на македонскиот народ и
Македонија.
Во воведната статија од првиот број се вели: „Гласилото „Наш свет“ се планира да
излегува еднаш месечно, со цел да ги запознае членовите на Обединетата општина и
другите Македонци со постигнатите успеси на организацијата. Затоа се планира
постојано да се објавуваат најактуелните вести од животот во Австралија и оние
што се однесуваат на доселениците, како и вести и информации од старата
татковина Македонија, и тоа од социјалниот, културниот, црковниот, забавниот,
спортскиот и другиот живот на македонските доселеници во Перт. Весникот е
одлучено да се печати на македонски и англиски јазик“.
Вториот број од „Наш свет“ ое појави во октомври 1986 година на ист формат, на 26
страници, со поиздржана содржина и е подобро технички уреден. И во овој број е поместен
вовед, но овојпат на македонски и ангиски јазик, во кој, меѓу другото, се вели дека вториот
број на „Наш свет“ е посветеи на, 11 Октомври, големиот празник на македонскиот народ.
Покрај другите поместен е и текст на англиски јазик што ја дава личната карта на
Макадонската обединета ошптина ,на Западна Австралија (инкорнорација). Таа е
формирана, се вели во текстот, на 24 март 1985 година и претставува еден вид
продолжение на спортскиот клуб „Вардар“ и на Македонската православна црква „Свети
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Никола“, каде што има над 1500 членови, додека во фолклорната група „Илиндена бројот
на вљубениците во македонското оро и песна достигнал до 106 членови.
,,НАШ СВЕТа („OUR WORLD) (1986—1987) — ПЕРТ

Третиот број од весникот „Наш свет“ се појави во декември 1986 година на ист формат, а
на 24 страници. Во воведната статија Редакцискиот одбор, кој се зголемил уште со
соработниците: М. Јакимов, М. Спиркоски, Ј. Томов, К. Вртески, Д. Талимгиоски и Д.
Гусакоски, на сите читатели им ги честита Нова година и Божик со најубави желби и
информира дека Општината планира да започне со изградба на новиот Клупски центар, кој
ќе биде средиште на сите активности за Македонците во Западна Австралија.
Бројот четири на „Наш овет“ е отпечатен во 1987 година, со нов формат (35x25 см.) што се
применуваше и кај идните броеви. Од четвртиот број квалитетот на публикацијата се
подобри и по форма и по содржина, Како и во претходните броеви и во овој е поместн
воведник, но овојпат само на англиски јазик, во кој, покрај другото, се
наглаоува: „Македонската обединета општина во Западиа Австралија има за цел да го
обедини македонското население во Перт и во Западна Австралија. Во текот на овие
две години од постоењето оваа асоција-ција станува посилна и има значајна улога во
севкупното жи- веењеи.
Бројот пет од 1987 година е посветен на 84-годишнината од смртта на великанот Гоце
Делчев, кој во својата рана младост го даде животот борејќи се за слободна Македонија, а
бројот шест од 1987 година е посветен на Илинден, најголемиот и најзначајниот светол ден
на македонскиот народ. Во овој број има голем број текстови и на англиски и на македонски
јазик кои се однесуваат на историјата и културата на македонскиот народ, писма од
австралиската влада до Обединетата општипа по повад илинденските празници, вести од
светот, од Македонија, од Аветралија и од Македонската заедница во Перт.
Од бројот седум од 1987 година весникот ,;Наш свет“ го смени името во „Македонска
мисла“, но и понатаму остана орган на Македонската обединета ооштина. На овој број на
насловната странида е поместена фотографија на Гоце Делчев и етничка карта на
Македонија, како и глобусот на целиот свет. Тој е на ист формат како и претходните броеви
на „Наш овет“ (35 х 25 см) но на 24 страници. Бројот седум на публикацијата, сега со ново
име „Македонска мисла“ е посветен на 11 Октомври. Во него се дадени материјали и бројни
фотографии за новиот Македонски обединет општински центар во местото Блага кој
започна да се гради на 20 септември, 1987 година. Во овој број стои дека главен и
одговорен уредник е С. Дветкоски, а помошник уредник е 3. Ќосески, членови на Одборот
се М. Јакимов и М. Спиркоски додека фотограф, односно фоторепортер е Д. Гусакоски.
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Бројот осум од 1987 година е печатен на 20 страници, а е посветен на Новата година. Во
него се поместени текстови за активностите на фолклорната група „Илиндена, потоа текст
за македонските иоеленици во прекуокеаиските земји, одбрани четива за најмладите и
други материјали, вести и информации.
Во текот на 1988 година е отпечатен само еден број иа „Македонска мисла“ посветен на 85годишнината од Илинденското востание и формирањето на Крушевската република, како и
на 44-годишнината од создавањето на македонската држава – Република Македонија.
Во 1989 година е отпечатен исто така само еден број со ист формат како и претходните
броеви, на 28 страници. Овој број десетти по ред донесува материјали за изградбата на
Центарот, за Македонската православна црква; за Гоце Делчев, односно за 76годишнината од неговата смрт; како и за посетите на оиштината. Посебен простор е даден
на Посланието од поглаварот на Македонската православна црква г.г. Гаврил испратено до
свештенството и преподобното монаштво и верниците на Македонската православна
црква. Од 1989 година не е отпечатен друг број, но се прават напори во обединетата
општи- на ова значајно гласило повторно да излегува.
Продолжува

28

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
www.slavekatin.com

29

СРЕДА, 15 ФЕВРУАРИ 2017

Гласот на Македонците од Егеј на петтиот
континент (20)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Весникот „Глас на егејските Македонци“ се појави во мај 1986 година, на 4 страници, на
формат 29 х 42 см., како орган на Движењето за човечки и национални права за
Македонците во Егејска Македонија. Него го издаваше Информативниот одбор во
координација со Централниот организационен комитет на Комитетот за македонски и
човечки ирава (ЦОК за МЧП), чиј главен редоктор на весникот беше извесен Михајло
Горноселов.
Клишето на главата од весникот е на македонски јазик, а некои текстови се печатени,
покрај македонски и на англиски и на грчки јазик. Во кусиот вовед на Редакцијата во првиот
број, покрај другото, се вели: „ЦОК за МЧП е форхмиран кон средината на септември
1984 година во главниот град на Македонија - Солун, а на 3 октомври истата година се
јави во јавноста со овој манифест во кој се изнесуваат основните барања пред грчките
власти и ја запознава светската јавност со тоа. Движењето со својот проглас постави
пред грчката влада и грчката јавност шест барања кои беа објавени во оригинал во
сите грчки и ред странски весници,, а по решение на ЦОК за МЧП ја повторуваме
публикацијата на истите материјали само на македонски јазик во првиот број, со цел да
се запознаат и Македонците со тие материјали“.
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„ГЛАС НА ЕГЕЈСКИТЕ МАКЕДОНЦИ"
(1986 - 1987) - МЕЛБУРН
Во првата година се отпечатени три броја, а четвртиот број се појави во втората година во
јануари 1987 година, на ист формат и со слична содржина. Бројот 5, пак, излезе во август
1987 година, чие клише на главата е модифицирано. Имено, најпрво името на весникот е
дадено на англиски јазик, а потоа на македонски. Од лево е амблемот на ЦОК за МЧП, а од
десно знаме од античко време со 16 краци. Весникот е печатен на 8 страници на формат
29x41 см. Во кусиот вовед, покрај другото, се вели: „Весникот е повремена публикација, а
има за цел да ја инфојрмира јавноста и македонската заедница со настаните околу
македонските организации и нивната борба за добивање човечки и национални права за
Македонците од Егејска Македонија во сегашните граници на Грција“.
Потписник на воведот е Австралискиот поткомитет за македонски човечки права. Весникот
го уредил Одбор во состав: Џон Нитсон, Стојан Србинов и Бил Коциос, а Филип Антон е
технички уредник. Весникот е печатен во Македонската компанија за печатење и
публикување од Мелбурн. Во овој број е поместена етничката карта на поделена
Македонија, под која стои текстот за македонските национални граници, потоа текстот за
покренувањето на прашањето за правата на малцинетвата во европските земји, меѓу кои и
правата на Македонците во Грција, доставен до Европската заедница, како и текст за
мешањето на грчките власти во австралиските етнички работи, што е даден во
продолжение на неколку страници.
Бројот 6, пак, кој се чини е последен, е отпечатен во декември 1987 година, на 8 страници и
на ист формат и глава како предходниот. Посебен простор во овој број е посветен на
текстот кој се однесува на одржувањето на таканаречениот „Македонски конгрес“ во
Мелбурн од страна на грчката пропагандна машинерија.

МАКЕДОНСКИ ИЛИНДЕНСКИ ВЕСНИК“ (1986) — МЕЛБУРН
Весникот е орган на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија „Св.
Горѓии, отпечатен и на 16 страници на формат 29x41,5 см. на македонски и англиски јазик
со латиница, а само преземените текстови ое со кирилица. Тој излезе во август 1986
година по повод илинденските празнувања.
Во него се поместени текстови за Илинден илустрирани со фотографија на Гоце Делчев, за
трагичната омрт на архиепископот Охридски и Македонски гјг. Ангелариј, како и
информацијата за антимакедонската пропаганда во Грција во која, покрај друтото се вели
дека таа пропагапда се пренесува во Австралија и дека претставува директен напад врз
официјалната мултикултурна политика на таа земја. Под сличен наслов е поместен текст и
на англиски јазик. Од изворните текстови треба да се истакне оној што се однесува на
црковниот живот и активностите на Македоиската православна црква „Св. Горѓи.а
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Поголемиот број текстојви на македонски и на ангдиски јазик се преземени од весници и
списанија што се печатат во Републиката, а кои се однесуваат на реагирањата во
средствата за јавно информирање против антимакедонската пропаганда во Грција.
Исто така во весникот е отпечатена и Резолуцијата од масовниот собир на Македонците од
Мелбурн, одржан на 3 август 1975 година, која се однесува на грубото и неосновано
негирање на постоењето на Македонците во Пиринска Македонија и во општо во Бугарија,
ипратена до партиските лидери и до Владата на Бугарија, а содржи и други вести и
информации.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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СРЕДА, 08 ФЕВРУАРИ 2017

Гласилата „Копнеж“ од Њукасел и „Духовна
искра“ од Џилонг (18)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Првиот број на информативното гласило „Копнеж“ излезе во Адамстаун, населба во
Њукасл, во април 1984 година. Тоа е печатено во вид на списание, еднаш месечно на 16
страници, среден формат (21x30 см.). На насловната страница во левиог агол има
фотографија од Гоце Делчев, а под неа со големи букви стои името Копнеж со кирилица,
како весник на Македонците. Цената на весникот е 60 центи.
Главан и одговорен уредник е Благоја Божиновски, социјален работник по потекло од
Демир Хисар, а му помагаа соработниците Лилјана Сазданов, водителка на радио-часот и
Владо Крстевеки, карикатурист и новинар. За период од две години, колку што излегуваше
ова македонско гласило отпечатени се 11 броеви, од кои пет како списание (21x30 см.), а
шест броеви во вид на весник во големина 29x42 см. Се печатеше како гласило на
Македонците од Австралија, во почетокот во шестотини примероци, а подоцна излегуваше
и до две илјади примероци, кои се дистрибуираше во мзакедонските колонии ширум
петтиот континент. Во секој од броевите е поместена песната Копнеж од Б. Божиновски.
„КОПНЕ,Ж“ („LONGINES“) (1984-1985) - ЊУКАСЛ

33

Во воведот на првиот број што е поместен на втората страница, покрај другото, се
вели: „Со копнеж за подобар живот, со копнеж за среќа и благосостојба, дојдени сме во
оваа далечна земја. Копнежот да се вратиме во нашата родна земја ни дава сила и
истрајност, да опстанеме и да егзистираме како Македонци. Ни еден народ на овој свет
нема такво чувство и приврзаност за родниот крај како ние. Копнежот најизразито се
чувствува само во градите на Македонците и Македонките. И еве, денеска во вашите
раце го имате и првиот број на макекедонскиот весник „Копнеж“. Ова е гласило на
нашето самобитие во Австралија, како резултат на една замисла, желба со години
носена во нашите срца, да бвде и остане израз на македонската култура и јазик“.
Од бројот 6 што се појави во септември 1984 година, гласилото „Копнеж“ ја измени својата
форма и квалитет. Имено, се печатеше како весник на 16 страници во формат 29x42 см., ја
мени главата, односно со подобро решение на бројот ка-ко технички така и содржински. Во
него се поместени: писма од читателите, вести од Аделајд, Њукасл, Перт и од
Републиката, како и материјали за собитијата во Ватикан и за историскиот развој на
Австралија.
Бројот 11 од април 1985 година е последен отпечатен примерок на весникот ,Копнеж“. Тој е
со ист број страниц-и (16) и формат како претходните. Во него на англиски е дадена
информација за условите за Регионалниот рехабилитационен сервис, а потоа следат
текстови за одржувањето на забавата во организација на фудбалскиот тим „Њукасл
Македонија“ и за Македонскиот радио-час. Посебно место е дадено на спиоокот на
дарителите на средства за реновирање на салата во МПЦО „Света Богородица", за
маскенбалот под наслов „Фенси диско вечер“, што го одржаа младинците и на подолгиот
текст од Доне Илиевски на англиски јазик за Првото собрание на македонското
православно свештенство во 1943 година.
„ДУХОВНА ИСКРА“ (1984-1989) - ЏИЛОНГ
SPIRITUAL SPARK (1984-1985) – GEELONG
Билтенот „Духовна искра“ е орган на Македонската правѕославна црковна општина „Св.
Јован Крстител“ од Џилонг, Викторија. Тој се печатеше на мал формат 14,5 х 21 см. на
македонски јазик со кирилица, а повремено имаше и текстови на англисски јазик. Главен и
одговорен уредник беше протојерејот Чедомир Илиевски, а гласилото излегуваше до
четирипати во годината. Во првиот број од јануари-јуни 1984 година се содржани претежно
материјали со религиозен карактер позајмени од Светото писмо, а е дадена и куса историја
на Македонската православна црковна општина „Св. Јован Крстител“ од Џилонг, како и
други вести и информации.
И вториот број, кој е за периодот јули-декември 1984 година е отпечатен на 24 страници и
со тврди корици. Во него се поместени материјали со духовен карактер, потоа од животот
на МПЦО „Св. Јован Крститела, за историскиот преглед на МПЦ од нејзиниот почеток до
денес, со особена нагласка за активностите на Женската секција.
Третиот број, под година II, за периодот јануари-март 1985 година е сличен на претходниот
и содржи повеќе текстови од Светото писмо. Ист е случајот и со бројот 4, за периодот
април- јуни 1985 година, кој меѓу другото, го содржи текстот по повод 1100-годишнината од
блаженото упокојување на свети Методиј Солунски, поголем број текстови со религиозеи
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карактер, како и материјалн и информации од животот во македонската колонија во Џилонг.

Бројот 5 и 6 се отпечатени 1985 година, а бројот 7 е тримесечник за периодот јануари-март
1986 година. Тој е отпечатен на 24 страници, а содржи текстови за Св. Климент Охридски,
Св. Наум Охридски, за Константин Миладинов и неговиот книжевен опус. И тримесечникот
број 8 за април-јуни 1986 година е сличен на претходииот и по форма и по содржина, а
покрај другите информации содржи и текст за посетата на папата Јован Павле II на
изложбата на македонските икони во Рим, како и список од 126 дарители на Црквата.
Бројот 9 е тримесечник за периодот јули-септември 1986 година, кој, покрај другото, ги
содржи текстовите по повод прославата на македонскиот празник Илинден во Џилонг, за
давањето на македонски православни имиња на новороденчињата, за 25-годишииот
јубилеј на Струшките вечери на поезијата и за историјата на Македонската православна
црква
Бројот 10, пак, од октомври-декември 1986 година е посветен на животог и делото на
македонскиот револуционер Гоце Делчев, за кој се поместени пригодни текстови.
На бројот 15 за периодот јануарњмарт 1988 година што е печатен на 24 страници на
форамат 15x21 ом. главен и одговорен уредник е пак прота Чедомир Илиевски. Во него
повеќето текстови се на македонски јазик со кирилица, а има и на англиски јазик. Покрај
другите, поместени се текстови во врска со грчката пропаганда во Австралија, како и за
ставот на македонската заедница во Австралија за одржувањето на т.н. „Интернационален конгрес за македонски студии“ во Мелбурн. Бројот 16, пак, за периодот април-јуни
1988 година во продолжение го пренесува ставот на заедницата за т.н. Конгрес, а има и
текстови за одржувањето на Средбата на децата бегалци од Егејска Македонија во Скопје
во 1988 година, како и преземеии тексто- ви од Новиот завет.
Во 1989 година, како VI година на излегувањето, се отпечатени бројот 19 за периодот
јануари-март и бројот 20 за периодот април-јуни, а бројот 21 е триброј за периодот јули-
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септември 1989 година, кој претежно е исполнет со материјали за Илиндеи и друго.
Во 1989 година, во издание на Македонската православна црковна општина „Св. Јован
Крстител“ од Џилонг е отпечатен посебен билтен, чиј уредник е протојереј Чедомир
Илиевски. Во овој број целосно е пренесена само Божествената литургија на Свети Јован
Златоует.
Продолжува
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СРЕДА, 01 ФЕВРУАРИ 2017

„Македонски весник“ - значаен информатор
на Македонците во Австралија (19)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Гласилото „Македонски весник“ беше еден од позначајните македонски информатори во
Австралија што се печататеше на литературен македонски јазик, а има материјали што се
објавуваат и на англиски јазик. Тој претставува вистински информатор на македонската
култура, јазик, литература, нсторија, минато и сегашност. Во голема мера настојува
духовно да ги обедини македонзските иселзеници во новата средина и да го афирмира
македонското име и нација во демократска Австралија.
Првиот број на „Македонски весник“ е отпечатен во јануари 1985 година во Рокдеил,
населба на Сиднеј и збратимен град со Битола, како гласило на Центарот за информации и
печат на Македонската етничка заедница од Сиднеј. Тој е печатен на 8 страници на формат
43 х 30 ом., а од вториот број се печати стандардно на 16 страници. Излегува еднаш
месечно (месечник), неколкупати се печати на петнаесет дена и еднаш во два месеца, по
цена од 60 центи до еден долар.
Како што обично се прагви при започнувањето на издавање ново информативно гласило, и
„Македонски весника, донесе воведна статија во која ги истакнува своите цели. Во неа се
вели дека „Македонки весник“ ќе работи да ги заштитува националните интереси на
македонскиот народ насекаде во светот и ќе ги почитува правата на другите народи; ќе ја
брани од туѓо посегнување светата национална држава на македонскиот народ — Републњ
ка Македонија, факелот на македонската слобода и надеж на сите обесправени Македонци
од егејскиот и пиринскиот дел на Македонија; ќе го афирмира македонскиот литературен
јазик, литература, култура, историја, фолклор, традиции и севкупното творештво на
слободната македонска држава во светот, а посебно во Австралија.
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МАКЕДОНОЌИ ВЕСНИК“ („МАСЕDONIAN NEWSPAPER“)
(1985 ) - СИДНЕЈ
Исто така, овој број, а и наредните броеви обилуваат со позајмани текстови од гласилата
што се печатат во Републиката. Главен и одговорен уредник на „Македонеки весник“ е
Кире Циревски, истакнат преспански охриѓанец, роден во селото Перово, што се наоѓа на
брегот на живописното Преспанско Езеро. Тој е еден од значајните личности во животот и
активностите во Македонската православна црква „Света Петка“.
И вториот број од февруари 1985 година е отпечатен на 16 страници и содржи голем број
материјали за активноста на Македонците во Австралија, особено во македонската
колонија во Сиднеј, како и новости од Републиката и пошироко.
Во сите дванаесет броеви колку што ое отпечатени во првата година (1985 година), се
поместени пригодни текстови за голем број македонски револуционери, за значајни датуми
од историјата во Австралија, со посебен акцент на црковниот, културно-просветниот,
спортскиот и забавниот живот на макекедонската заедница во Сиднеј.
Во втората година од излегувањето на „Македонски весник“ се отпечатени исто така 12
броеви во ист формат и на 16 страници. Тие се иополнети со голем број интересни прилози
од активностите на Македонците во Австралија, особено од активноста на Македонските
православни цркви.
Во третата година од излегувањето на „Македонски весник“ се отпечатани 16 броеви во кои
се поместени одбрани п интересни матерајли од животот на македонски иселеници во
Австралија. Така, првиот број од јануари 1987 гадина, како и претходните е печатен на 16
страници со ист фармат. На првата страница е поместена фотографија од тогашниот
премиер на Нов Јужен Велс г. Бери Ансфорт и пригоден текст за Австралија, во кој, меѓу
другото, се вели дека денот на ооновањето на Австралија пред 200 години, претставува
симбол на слобода и рамноправност и за Австралијанците од македонско потекло кои ги
уживаат сите права на демократска и мултикултурна Австралија.
Политичкиот живот на Австралија има посебно место во овој број. Имено, две страници се
посветени на кандидатите од политичките партии во Австралија за кои се апелираше
Македонците да гласаат за нив. Од изворните текстови, пак, треба да се одбележи оној по
повод одбележувашето на 20-годишнината на успешната работа на КУД „Илинден“ од
Рокдеил, во кој се вели дека „ .. .Друштвото е формирано од група ентузијасти и вљубеници
во македонскиот фолклор и работи во рамките на МПЦО „Св. Петкаи. Во него членуваат
повеќе од илјада членови, а во овие дваесетина години има организирано
околу 90
целовечерни концерти, над 200 пати настапило на разни приредби, прослави, национални
празници и цркоовни манифестации. Друштвото било гостин на Републиката и било
учесник на фестивалот „Илинденски деновиа во Битола, а учествувало и на „Шел
фестивалот“ и на „Етничкиот фестивал“ во Канбара“.
Привременото престанување на печатењето на овој весник, не значеше крај. Повеќе пати
се правеа обиди за повторно покренување. Така, во ноември 1991 година, се направи обид
за продолжување на животот на „Македонскиот весник“ и е отпечатен еден број. Новиот
број по форма, а и неговото клише на главата е ист како и претходните броеви. Тој е
отпечатен со современа компјутерска техника на 16 страници, во кој преовладува
македонскиот јазик, а има текстови и на англиски јазик. Весникот го уредија Кире Циревски

38

и Снежана Митревска, поранешен новинар во „Вечер“ од Скопје, која ги
уредуваше
македонските страници во весникот „Ново доба“ од Сиднеј во кој од 1975 година се
пренесуваат куси вести, информации и други текстови за Македонија и за макеоднските
доселеници). Новиот број на „Македонски весник“ е посветен на посетата на претседателот
на Владата на Република Македонија д-р Никола Кљусев и министерот за информации г.
Мартин Треневски на Австралија. Во него се поместени и други текстови за активностите
на богатиот живот на Македонците во Сиднеј.

Гласилото „Весник“ е јубилејно издание на Македонската православна општина за
Мелбурн и Викторија, а по повод 25- годишнината (1960—1985) на Македонската
православна црква „Св. Горѓи“ од Мелбурн. Отпечатено е на 36 страници, без корици, на
формат списание 21x29 см. на македонски јазик со латиница и кирилица. Списанието го
уредиле членови на управата на Црквата, а цената на чинењето е 1 долар. На наслов- ната
страница е псместена фотографија на Македонската правоолавна црква „Св. Ѓорѓи“ од
Мелбурн, а насловот е на македонски со латинично писмо.
Во овој број е објавен текст кој се однесува на историскиот јубилеј на првата Македонска
православна црква во странство „Св. Ѓорѓи“, при што е дадена и Одлуката за отворањето
на црквата и назначувањето нејзии свештеник, испратена од архиепископот Охридски и
Скопски и прв митрополит Македонски г. г. Доситеј. Во продолжение се поместени
текстовите за изградбата на црквата, за пречекот на делегацијата на Македонската
православна црква во Мелбурн, опширен текст за осветувањето, како и пропаганден текст
по повод 25-годишнината и богатиот живот на Македонската православна црква „Св. Ѓорѓи“,
илустриран со голем број фотографии. Исто така, е поместен пригоден текст по повод
1100-години од блаженото упокојување на свети Методиј Солунски.

Посебен простор е посветен на Илинден-националниот празник на Македонците, потоа за
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македонското дополнително училиште „Браќа Миладиновци“, во кое 150 ученици учат на
македонски јазик, за КУД „Светлост", најстарата македонска фолклорна група во Мелбурн и
една од првите во иселеништвото, за Македонскиот културно-прооветен центар, за
македонската старска организација и за други активности.
На последната страница е објавена програмата по повод јубилејната прослава, како и
други соопштенија за активностите што следат во наредниот период.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 25 ЈАНУАРИ 2017

Весникот „Изгрев“ – едно од најтиражните
гласила во Австралија (17)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Во почетокот гласилото „Изгрев“ се појави на мал формат (16,5 х 21 см), за подоцна да
продолжи во форма на весник (29x41 см.) на 20 страници, содржински добро подготвен и
технички уреден. Често ги менуваше симболите на главата, која е на македонски и на
англиски јазик, при што се употребуваа сонцето со 16 краци, етничката карта на
Македонија, а речиси кај сите броеви е присутен симболот црвено сонце што изгрева. Исто
така на клишето на главата стои дека тоа е списание на англиски и на македонски јазик.
Тоа се печатеше на македонски јазик со кирилица и со латиница, а тиражот му се движи од
илјада до неколку илјади. Имено, во бројот четири е дадено дека претходниот број е
продаден во 1.091 примерок, а во бројот 7 е презентиран нодатокот дека тој број е
отпечатен во 7.500 примероци и дека тие броеви се дистрибуирани шнрум Автсралија и на
други места. Главен и одговорен уредник е Стојан Боризов Марковски, кој во исто време
беше и претседател на Македонската етничка заедница за Викторија, а нему му помагаа
поголема група македонски доселеници од Мелбурн.
„ИЗГРЕВ“ (SUNRISE“) (1983—1987) — МЕЛБУРН
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Во воведот од бројот 4, покрај другото, се вели: „Ова, слободно и независно списание ќе
биде прво и единствено од ваков вид во Австралија. Тоа ќе биде достапно за сите
Македонци и нема да се плаши да ја каже вистината. Сите објавени реклами на
друштва, организации и поединци се бесплатни, но за сите протестни писма и
персонални полемики се плаќаат 50 долари за една страна.
Ова списание е слободон македонски гласник и не припаѓа ни на една организација.
„Изгр“ работи без профит, а и уредниците работат на доброволна база, затоа секој
Македонец може да се вклучи во Редакцијата без парични оредства. Доброволните
прилози и цената од 60 центи се основните спедства за списанието да излегува
квалитетно и да се продава“.
Во, 1984 година излезе двобројот 9 за јануари-февруари, кој е сличен на претходните
броеви и по форма и по содржина. Покрај другото, тука е помеетен текстот за КУД „Дамјан
Груев“, за античките Македонци, голем број писма и други информации и реклами.
Во август 1984 година гласилото „Изгрев“ се појави во вид на весник, на 16 страници, на
формат 29x41 см., што ќе продојлжи и во наредните години да ја следи истата форма, но
не и број на страници. Главата на весникот е слична на тие од претходната година, а
цената на весникот е 80 центи. Весникот ги содржи рубриките: „Слободна страница“,
„Прашања и одговори“, „Поезија“, „Од сите страни“, „Од заедницата во Мелбурн и
пошироко“ и „Спорт“.
Весникот „Изгрев“ обилува со текстови од животот на Македонците на тие простори, меѓу
кои, е поместена информација за донаторот Георги Димитриос. кој подарил 20,000 долари
на весникот „Изгрев“, а тоа го направил за љубов кон својата родна земја Македонија,
потоа бројни лични творби на македонски доселеници кои се занимаваат со пишување
поезија.
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Во јули 1985 година се појави бројот 22. Тој е отпечатен на 20 страници со кирилица и
содржи текстови од севкупното живеење на македонските доселеници. Во четвртата година
на печатењето, пак, на весникот „Изгрев“, во февруари 1987 година се појави бројот 26, кој
е исполнет со информации за гостувањето на ФК Вардар од Скопје во Австралија. Се чини
ова е последен број на весникот.
Списанието „Корзо", пак, се дрјави 1984 година, а финансиски и морално е поткрепено од
Македонското родителско друштво при гимназијата во Фуцкрај и Македонското наставничко
друштво на Викторија.
Тоа е печатено на македонски јазик со кирилица, на 44 страѕници на формат 17,5 х 25 см.
Собирач на текстовите е Лилјана Тасевска, а соработници се: Благуна Маркоеки, Снежана
Шеровска, Елизабета Хаџи-Кирова и Стефо Стојанојвски. Во предговорот, покрај другото се
вели: „Македонскиот јазик се предава во Гимназијата Фуцкрај од 1981 година. Во 1984
година јазикот и културата ги изучуваат ученици на возраст од 7 до 12 години.
КОРЗО“ (1984) — МЕЛБУРН

Овој успех е постигнат со вложениот труд на повеќемина соработници, а списанието е
посветено токму на нив. Во 1984 година решивме да издаваме списание, кое се надеваме
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ќе стане традиционална појава, и ќе се печати ако не двапати барем еднаш годишно.
Соработниците се членови на учителската заедница, родители, ученици, студенти и
наставници.
Списанието е поделено на три дела: „Спомени од Македонија“, „Кај нас во Фуцкрај“
и„Песни, приказни и мислења“. Во првиот дел од текстови и фотографии за Битолското
корзо, за животот на село, за животот и детството во Македонија и друго. Во вториот дел се
презентирани текстови за изучувањето на македонскиот јазик во Фуцкрај, за секцијата за
глума и за животот во тој дел на Мелбурн. Третиот дел, пак, содржи претежно лични творби
на ученици од гимназијата, од кои неколку се поместени во оригинал во ракопис, што
зборува за љубовта и односот на учениците кон македонскиот јазик. Се чини дека овој е
единствен број на ова списание.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
www.slavekatin.com

44

СРЕДА, 18 ЈАНУАРИ 2017

Списанието „Искра“ од Аделаид - значајно
македонско информативно гласило (16)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Едно од позначајните македонски тласила во Австралија и општо меѓу иселеништвото
беше списанието „Искра“ од Аделајд, Јужна Австралија. Се печатеше на литературен
македонски и на аиглиски јазик и претставуваше вистински светилник и афирматор на
македонската историја и култура. Тоа е резултат на новоформираното Македонско
културно друштво „Искра“, конституирано во ноември 1982 година. Списанието
„Искраа излезе во почетокот на 1983 година, како гласило на Друштвото и на Македонската
правоелавна оиштина за Аделајд и Јужна Австралија „Свети Наум Охридскиа.
Името на списанието ја симболизира вековната борба на македонскиот народ и неговата
незгасната и постојана верба во едно посветло и посреќно утре, за целосна национална,
црковна и социјална сл бода. Првиот број е печатен на 66 страници 30x21 см, односно 70
страници заедно со кориците. Уште од првиот број, списанието „Искраа привлекува со
својата содржина и техничка опременост. Првиот број, како што е, спомнато во воведот на
англиски јазик, е посветен на 80-годишнината од смртта на големиот син на Македонија Гоце Делчев.
Списанието го уредуваа македонски иселеници, млади ентузијасти ,вљубеници во
македонската историја, култура, традиции, јазик.. . Главен и одговорен уредник беше Мајкл
Радин, познат адвокат и општественик, еден од деветмината членови во Државната
комиоија за етнички прашања во Јужна Австралија и прв Македонец на ваква должност.
Има завршено правен факултет и постдипломски студии за политички науки на
Универзитетот во Аделајд, а потоа докторира на тема за Илинден. Заменик главен и
одговорен уредник беше Бранко Ѓорѓиевски, додека ликовното и графичкото обликување и
циркулацијата на списанието ги вршеше Александар Глуфцис, а уредник беше Стефан
Костов.
Во предговорот на првиот број што е отпечатен на 66 страници се вели: „Списанието
„Искра“ започна да излегува како потреба и инструмент за информирање на
Македонците што живеат и работат во далечна Австралија. Се планираше
списанието да излегува трипати годишно и да претставува вистинско гласило на
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Македонците од трите дела на Македонија. Истовремено, списанието е овековечување
на 36-годишното постоење и работа на Македонската православна општина за Аделајд
и Јужна Австралија. Списанието „Искра“ има за цел да ги информира Македонците кои
работат и живеат во Австралија, особено оние од Аделајд и околните места, за
настаните што се збиднуваат во земјата, потоа да се грижи за обезбедување подобра
соработка на македонската заедница со другите етнички групи, да развива братство
меѓу Македонците во Австралија и да се бори за афирмација на македонското име и
нацијата“.
ИСКРА“ (1983—1984) — АДЕЛАЈД

Во текот на неговото излегување отпечатени се четири броеви. Така, во првиот број е
поместен материјал, кој се однесува на 36-годишнината од постоењето и работата на
Македоиската православна општина за Аделајд и Јужиа Австралија, што е даден во чегири
продолженија.
Вториот број на списанието! „Искра“, како и првиот број, е печатен на ист формат и
квалитет на хартија и ист број на страници (66). Во предговорот на англиски и на
македонски јазик, се вели дека голем број писма и коментари со позитивна содржина
пристигнале до Редакцискиот одбор на „Искра“.
Во продолжение е поместена статијата за првото македонско друштво „Александар Велики
(Македонски)“ формирано во Аделајд. Како што се вели, во тоа време Друштвото било
член на МАНС (Македонско-австралиски народен сојуз), општа македонска организација на
македонските иселеници во Австралија. Целта на Друштвото „Александар Велики“ била да
го организира културно-забавниот живот, да организира вечери ки и да одржува прослави
на македонските верски и национални празници, со цел да ги афирмира народните обичаи
и традиции,
Третиот број, кој содржи воведна статија на англиски и макадонски јазик, е печатен во 1984
година, на 76 страници и е посветен на Кочо Рацин, креаторот на македонската
пролетерска литература. Во продолжение е објавена кратка содржина во која посебен
простор е посветен на осветувањето на Македонската православна црква „Свети Наум
Охридски — Чудотворец“ во Аделајд.
Четвртиот број е отпечатен во 1984 година на 74 страници без кориците и е посветен на
АСНОМ и 40 години на македонското самоопределување. На првите страници е поместен
написот „Историја на македонската општина во Аделајд (четврто прадолжение), а потоа
материјалот за првиот Каталог на старопечатените и ретки книги на НУБ „Свети Климеит
Охридски“ од Скопје. Во продолжение на англиски е поместено интервјуто со
министерот за етнички прашања на Јужна Австралија господинот Крис Самнер, статијата за
македонските училишта во источно-европските земји по 1948 година, како и написот по
повод 6--годишнината од убиството на Димо Хаци Димов.
„СЛОВО“ (1983—1986) — ПЕРТ

46

Гласилото „Слово“ се појави со Одлука на Црковно-општинската улрава од Перт, донесена
на 14 декември 1982 година. Така, решено е списанието „Слово“ да излегува трипати
годишно и тоа по повод Божик, Велигден и Илинден. Првиот број се нојави како троброј во
периодот април - септември 1983 година, како орган на Македонската православна црвка
„Свети Никола“ од Северен Перт. Него го уредувал Одбор во кој беа: Сашо Цветковски,
Цане Талевски, Владо Димитровски и Зоран Косески, а главен и одговорен уредник беше
протоерејот Мирко Пешовски. Гласникот е отпечатен на македонски јазик со кирилица, на
48 страници, на формат 21x29 см. како списание. Клишето на главата е на македонски
јазик, а на насловната страница е поместена фотографија одј свети Никола, патронот на
црквата на Македонската општина.
Во овој број на англиски јазик е поместена Одлуката со која се потврдува дека од 1 јуни
1981 година Македонската правоолавна црква „Свети Никола“ станува инкорпорација. Во
продолжение е дадена куса историја на црквата и членовиге на црковната управа за
периодот 1977—1983 година; како и за дејноста на црковниот храм.
Од севкупното живеење во оваа втора црковна општина со исто име во Перт се
презентирани активностите на младинската секција која започна со работа во 1980 година,
а во која членуваат 120 младинци од македонско потекло, потоа за женската секција што е
формирана уште со конституирањето на црковната општииа, а во 1982 година е обновена
со бројни активности во храмот и во заедницата, како и за радио-часот на македонски јазик.
Поѕсебен простор е посветен на текстот што се однесува на македонските училишта „Гоце
Делчев“ и „11 Октомври“, при што, покрај другото, се вели: „Училиштето „Гоце Делчев“
што работи во соетав на Мдкедонската општина го посетуваат 30 ученици, а
училиштето „11 Октомври“ што работа во рамкиге на МПЦ „Св. Никола“ го посетуваат
54 ученици, додека двете гимназии во Перт околу 80 ученици, на возрает од 10 до 16 години, кои го учат македонскиот јазик со дополнителна настава во редовните
училишта“.
Двобројот 4 и 5 се појави на 32 страници и го опфаќа периодот од март до јули 1984
година. Во него, покрај другото се поместени текстови од општествениот и социјалниот
живот на МПЦО „Свети Никола“.
Следниот двоброј (6 и 7) на списанието „Слово“ е за периодот септември-декември 1984
година. Отпечатен е на 28 страници на македонски јазик, а содржи бројни текстови, покрај
кои, за посетата на австралискиот амбасадор на Македонската православна црква во
Скопје, извештајот за работата на МПЦО „Свети Никола“, како и за друти активности на
младинската секција, хорот, женската секција и др.
За периодот од октомври 1985 до мај 1986 година, под година IV, како триброј е отпечатен
бројот 11, 12 и 13. Во него се дадени дарителите на храмот, за животот на макејдонскиот
спортски клуб „Вардар“, за активностите од црковно-духовното живеење во македонската
колонија, како и за Катедрата по македонски јазик на Универзитетот во Сиднеј, на која се
запишаа поголем брот студенти, а се дадени и други информации за активноста на
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Македонците.
Во јуни 1986 година излезе брошт 14, кој, всушност е последен број на списанието „Слово“.
Тој е отпечатен на 12 страници и на ист формат како претходните бпоеви. Покрај другите
текстови, главно место е дадено на информацијата за упокоението на архиепископот
Антелари и одржувањето на комеморацијата во МПЦО „Свети Никола“. Ппитоа се
поместени биографски податоци за архиепископот Охридски и Македонски г. г. Ангелариј,
како и телеграмите по повод тој трагичен настан.
Продолжува
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СРЕДА, 11 ЈАНУАРИ 2017

Сиднеј, Перт и Мелбурн – најголеми
македонски информативни центри (15)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Гласилото „Македонски етник“ беше официјален весник на Македонската етничка комуна за
Нов Јужен Велс, печатен во печатницата „Браќа Миладиновци “ во Сиднеј. Првиот број
излезе во декември, 1979 година на 12 страници, на поголем формат 23 х 37 см. на
македонски јазик со кирилица, а половина текстови се на англиски јазик.Отпечатен е на
убава хартија.
Бројот 1 е посветен на Даме Груев (1871—1906) и на првата страница е поместена голема
фотографија од Груев. На втората страница е рефератот што е прочитан на споменвечерата, организирана од страна на членовите и симпатизерите на Македонската етничка
комуна во Нов Јужен Велс. Рефератот, како и извештајот за Етничката комуна се напишани
на убав литературен македонски јазик.
На четвртата страница од „Македонски етник“ се вели: „Темелите на Македонската
етничка комуна ги постави група Македонци од МПЦО „Св. Кирил и Методиј“. Таа е
народна организација која му служи на целиот македонски народ, затоа идејата наиде на
голема поткрепа и согласност за формирање на ваква организација. Потоа на една од
конференциите се формира иницијативен одбор кој направи програма на Комисијата. На
13 јули 1979 огодина се регистрира Македонската етничка комуна пред австралиските
власти со своја конституција со која австралиската влада ни дава право да работиме и
живееме како рамноправни граѓани на оваа слободна земја, а со тоа сме признати за
посебна Македонска етничка група, која ќе има право да го продолжи културното
наследство од Македонија.“
Една од најзначајните дејности на Македонската етничка комуна, се вели во продолжение
на весникот „Македонски етник“ е да ја развие својата дејност низ цела Австралија со
заедничка работа на сите други организации, да има овој пратеник во Австралискиот
парламент, кој ќе ги брани интересите на Македонците во Австралија од секакви туѓи
посегања и од секаква дискриминација.
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„МАКЕД0НСКИ ЕТНИК“ (1979) — СИДНЕЈ
Во продолжение на англиски јазик е поместен опширен текст за Даме Груев, потоа текстот
за античките Македонци, за праисторискиот период на Македонија и материјалот под
наслов „Контраверзност за потеклото на античките Македонци и нивниот јазик“. На
последната страница е поместен ликот на Александар Македонски и етничката карта на
Македонија.
Весникот „Илинденски поздрав“, пак, е всушност избор на текстови на англиски јазик кои се
однесуваат иа Македонија и на македонскиот народ, во сиге делови на Македонија.
Летокот односно изборот е отпечатен во Перт во август 1980 годана, на 14 страници на
формат 20x33 ом. со исклучок на неколку текстови на македонски јазик, поголемиот број се
само фотокопија и се дадени во оригинал на англиски јазик. Цената на чинењето е 50
центи. Тој е отпечатен како „Илинденски поздрав“ -1903-1980 година, на чија насловна
страница се поместени фотографии од Никола Карев, Гоце Делчев, Кочо Рацин и Никола
Вапцаров.
На втората и третата страница е поместен текст под наслов „Илинденски поздрав до
македонскиот народ, а Македонија е предмет за дискусија на светската сцена“. Во
текстот се вели дека еден дел од светските политичари живо се заинтересирани за
македонското национално прашање и продолжува:
„Искрено веруваме дека светското мислење е од големо значење за афирмација на еден
поробен народ, а за македонскиот народ тоа значи уште повеќе. Тука треба едно да ни
биде јасно и чисто, оти и мислењето, желбите и мислите на македонскиот народ како и
неговото достоинство во борбата за национална слобода, афирмација и обединување,
се и ќе бидат решавачки фактор во тој однос“,

„ИЛИНДЕНСКИ ПОЗДРАВ“ (1980) — ПЕРТ
Исто така, во продолжение на гласилото „Илинденски поздрав“, покрај друтото, се вели
дека С.Р. Македонија од своето создавање во 1944 година има постигнато огромни успеси
во борбата за национална афирмација и за признавање на националните права на
македонската нација, но да се добие национална слобода за самиот македонски народ
Републиката треба да се бори за целиот македонски народ ширум светот.
Изборот на материјалите во „Илинденски поздрав“ е на англиски и во оригинал. Така, на
четвртата страница е поместен текстот од „Вашингтон пост“ (Washington post) од 11 мај
1979 година под наслов „Македонија се враќа од минатото како субјект на дипломатијата“.
На пет страници е поместен опширниот текст „Советскиот фактор во македонската
разврска“, објавен во „Срвеј“, (Тhе Ѕигvеу) журнал за источни и западни проучувања, вол.
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24 бр. 3 (108) од Оксфорд. Потоа е поместен текстот под наслов „Кој треба да ја има
Македонија“ објавен во весникот „0бзервер“ (Оbѕегvег) од 30 јули 1978 година, текстот
„.Прашања што ги вознемирува границите“, објавен во весникот „Западен Австралијанец“
(West Australian), од 21 април 1979 година и други текстови.

„МАКЕДОНИЈА — СЕДМИЧЕН ГЛАСНИК“
(„МАСЕDONIA - WEEKLY HERALD ) (1982) МЕЛБУРН
Весникот „Македонија“ беше седмичен глааник и излегуваше подолг период секој вторнмк.
Првиот број се јавува на 3 август 1982 година и до крајот на 1991 година се отпечатени 381
број. Првиот број е отпечатен на среден формат (29x42 см) на 16 страници. Цената на
чинењето е 60 центи, а за Тасманија и Западна Австралија 70 центи. Весникот е печатен на
македонски и англиски јазик, а тлавен и одговорен уредник беше Панко Стамкоски,
иселеник од Егејска Макадонија, а му помагаше неговата сопруга Марија. Всушност овој
неделник е збир на позајмени текстови што се објавуваат во дневните и периодичните
гласила од Републиката. Единствено на втората страница обично се поместувани текстови
со критизерска содржина, а се среќаваат и мал број изворни текстови, особено во
спортскиот дел.
Во воведникот што е поместен на втората страница, на македонски и англиски меѓу другото
стои: „Ние сме 300.000 Македонци во Австралија, една од малкуте нации на овој
контенент и при овој демократски систем, која се уште нема седмичен весник... Ке се
трудиме да ја отстраниме секоја трага на омраза, злоба, љубомора, себичност и
цинизам со целосно применување на љубов кон сите Македонци. Страниците на
„Македонија“ ќе бидат пристапни за секој што е Македонец или има симпатии кон
Македонците и македонството. Само така ние ќе станеме независна и успешна нација
на секое поле од нашата активност, високопочитувана, не само од нас самите, туку и
од оиот цивилизиран свет“.
Во период од десетина години весникот „Македонија“ излегуваше со осцилации и не
секогаш навреме. Според кажувањата на сопственикот и уредникот Стамкоски, весникот се
печати во пет илјади примероци и се дистрибуира низ цела Австралија. Сите броеви на
весникот „Македонија – седмичен гласник“ се исти по форма, а побогати оо содржина од
оние во почетокот.
Единствено е модифицирана главата на весникот која во минатото беше на македонски и
со кирилица, последните години беше на англиски јазик На левата страна од главата е
поместено знамето со лавот, а цената на чинење е еден долар. Во последните години ова
гласило содржи бројни рекламно-пропагандни материјали, од кои, всушност се финансира
поголемиот дел на весникот.
Се чини, весникот „Македонија“ како неделник на македонски јазик, најдолг период
излегуваше во Австралија, а и пошироко. За сето време на печатењето има различни
содржини и неговиот квалитет зависи од позајмените текстови од гласилата што се печатат
главно во Република Македонија. Од изворните текстови, пак, посебно внимание
заслужуваат оние од уредништвото, големиот број писма од читателите и одговорите,
полемиките со поединци и други информативјни гласила, критичките ооврти и други
материјали со поизразени патриотски чувства.
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СРЕДА, 04 ЈАНУАРИ 2017

Списанието „Повод“ – едно од најзначајните
македонски гласила во Австралија (14)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Едно од позначајните македонски гласила не само во Австралија туку и во
светот кое излегуваше подолго време е списанието „Повод“ од Сиднеј. Тоа е
прво македонско списание за литература и култура на овој континент и
единствено од ваков вид меѓу иселеништвото. Излегуваше како орган на
Македонското литературно друштво „Грипор Прличев“ од Сиднеј, кое е
формирано на 31 март 1978 година во Сиднеј. Датум што е запишан со златни
букви за литературните, театарските и други активности на Македонците во
Сиднеј и пошироко.
Во него членуваат Македонци ентузијасти, вљубеници во македоискиот јазик и
литературата, кои во слободно време се занимаваат со пишување лични
творби. Списанието како плод на Друштвото го уредува Редакциски одбор
составен од Македонци по потекло претежно од Охридско-струшкиот и
Битолско- преспанскиот регион.
Целта и задачите на списанието „Повод“ е да ги обедини Македонците кои се
занимаваат со пишување лични творби собрани околу Литературнто друштво
„Григор Прличев“. Тоа првите три години излегуваше на три месеци, а од
јануари 1981 година па потоа излегуваше различно како двомесечник или
тримесечник. Се печатеше на македонски литературен јазик оо кирилица, но
има и статии на англиски јазик, особено оние што се однесуваат на
македонскиот јазик, литературата историјата, културата и други области од
животот и активностите на Македонците на петтиот континент.
Првиот број на списанието „Поивод“ излезе на 15 јуни 1978 година на четири
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страници со формат 30 х 21 см, додека наредните пет броеви со истата форма
имаат зголемен број страници чиј број се движи од 12 до 18. Од шестиот број
списанието ја менува и формата и квалитетот на хартијата и излегува на 23
страници, на мал формат 22 х 16 ом, а неколку броеви се печатени од 28, до 40
страници. Во периодот од скоро 15 години се отпечатени шеесетина броеви.
Во уводиата статија на првиот број, а слични статии се објавени и во наредните
броеви, покрај другото, се вели: „Списанието „Повод“, покрај презентирањето
на литературните и просветните достигнувања во Републиката, ќе
објавува лични творби од областа на поезијата, прозата и журналистиката
на членовите на Македонското литературно друштво „Григор Прличе!в“, а
по пат на конкурси на членови и други лица кои се занимаваат со пишување
лични творби и кои живеат во Австралија. Со формирањето на друштвото
„Григор Прличев“ се појави р'кулецот којшто се разграни наоколу и ги
привлече заинтересираните за македонскиот јазик и литература“.
Содржината на списанието „Повод“ е разновидна. Така, секој број е посветен на
по еден македонски литературен деец; Потоа се застапени рубриките: „Дела на
наши членови“, „Од македонското народно наследство“, „За македонскиот јазик
и литература“. „Страница од историјата“, „Јазично катче“ и „Детско катче“. Исто
така, се поместени и голем број рекламно-пропагандни материјали од наши
претставништва во Австралија и од македонски иселеници сопственици на
разни бизниси во Сиднеј и околината.
ПОВОД" (1978 ) СИДНЕЈ

Секоја година во описанието „Повод“ се објавува конкурс, преку кој се избираат
најдобрите литературни творби во годината, со учество на автори кои анонимно
и шифрирано ги доставуваат своите лични остварувања од областа на
поезијата, прозата и детската литература. Вообичаено, на конкурсите
нристигнуваат голем број литературни творби, од кои, поеебна комисија
составена од членови на Друштвота и видни ошштественици од македонско
потекло, избира три или четири поетски, прозни и детски литературни
оетварувања. Наградените литературни творби се објавуваат во наредните
броеви на списанието.
Така, покрај другото, во почетните години се отпечатени: Зборникот „Видици“ кој
содржи бројни дела од членовите на Друштовото, потоа публикациите
„Полутици“ од Душан Ристевски, „Површински корења“ и „Око вано море“ од
Иван Трпоски, „Чувар на детски спомени“ од Бранко Наумовски, „Збогување“ од
Горјан Маслинкоски, „Лирско ехо“ од Лилјана Тошеска и „Фрагменти на една
историја“ од Џим Томев. Овие литературни остварувања се од големо значење
за јазичните и литературните процеси меѓу Македонците во светот и можност за
афирмирање на културното наследство на македонските доселеници во
Австралија. Тие се основа за идните литературни остварувања на Друштвото.
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Инаку, во првата година од печатењето на списанието „Повод“, (1978 година)
излегоја три броја и тоа прјвиот во јуни, вториот во август и третиот во
октомври. Од третиот број, се зголемува бројот на страниците и се подобрува
квалитетот на списанието. Овие броеви ги уредува Редакциски одбор во состав:
Цане Долевски, Лилјзана Тошеска и Душан Ристевски, како главен и одговорен
уредник, додека иселеникот Миле Петровски е технички уредник.

Во 1979 година се отпечатени исто така три броја, но како тромесечници, сите
на 20 страници, на формат 21 х 30 см., додека четвртиот број, бројот 7 е
отпечатен на 24 страници и на помал формат (16 х 21 см.). Оваа форма
списанието ја задржува се до бројот 50 во 1986 година. Во овој а и во другите
броеви во наредниот период се застапени рубриките: „Од број до број“, „Наши
писатели“, „Дела нд наши писатели“, „Од македонското народно творештво“,
„Конкурс“, „Јазично катче“, „Осврти“, „Забавно катче“, „Резултати од конкурсите“
и други.
Во 1980 и 1981 година се отпечатени по четири броја: од бројот 8 до бројот 11 и
од 12 до 16, како тримесечници чиј број на страници сс движи од 26 до 32. За
сите овие броеви, а и во наредните во кои се застапени рубриките од
претходните години, одговорен уредник е познстиот о признат Македонец во
Сиднел, Душан Ристевски, а му помагаат членови на Македонското литературно
друштво „Григор Прличев“.
Во периодот од 1982 до 1986 година, во секоја година се отпечатени по седум
броја и тоа од бројот 17 до 49. Сите броеви се печатени на мал формат 16 х 21
см. на по 40 страници, на кои покрај споменатите рубрики, се поместени бројни
рекламно-пропагандни материјали и информации од активностите и од другите
македонски заедници ширум Австралија. Во исто време, во текот на овие пет
години се објавени најголем број лични творби на членовите на Друштвото
„Григор Прличев“, како и други активности и постигнати резултати меѓу
Македонците на петтиот континент.
Бројот 50 во септемоври 1986 годизна е последииот во тој период, а потоа
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настапува пауза од три години, до јануари 1990 година кога се појави бројот 51.
Педесет и првиот број е печатен на 24 страници, со корици од потврд материјал,
на формат 21 х 27 см, чиј одговорен и технички уредиик е Душан Ристевски. Во
воведникот на овој број, покрај другото, се вели: „Еве не повторно по три
години со нов број и нов изглед на
списанието... Да напоменеме само
некои од активностите што беа дел од нашата работа: организирањето на
Деновите на македонската култура во 1986 и 1988 годана; организираозме
протесни собири против грчкиот и српскиот шовинизам; издадени се 6 книги
со поетски остварувања од членови итн“.
Во март 1990 година, во дванаесеттата година на печатењето се појави бројот
52, кој е печатен на формат 21 х 30 см. Тој обилува со лични творби на
членовите на Друштвото, за литературното творештво на поетот Блаже
Конески, за Методија Андонов-Ченто и други материјали кои се значаен
придонес во афирмирањето на македонскиот народ, македонската вистина и
етничка Македонија.
Продолжува
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СРЕДА, 28 ДЕКЕМВРИ 2016

Гласот на етничките Македонците на петтиот
континент (13)
НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Гласилото „Глас на Македонците“ беше орган на Австралискиот поткомитет на
„Движењето за ослободување и обединување на Македонија“ (ДООМ). И покрај
тоа што не е наведен датумот на излегувањто на првиот број, од содржината
може да се претпостави дека всушност е отпечатен во Сиднеј, Нов Јужен Велс,
во октомври 1977 година. Весникот е отпечатен на македонски јазик, на 16
страници, на формат 21 х 29 см, но не е дадено кој го уредува гласилото. На
клишето од главата од левата страна е даден амблемот на ДООМ, во средина е
ликот на Гоце Далчев, а на десната страна е поместена етничката географска
карта на Македонија. Под тоа стои слоганот „Нема слобода без револуционерна
борбаи.
Првиот број на „Глас на Македонците“ е посветен на 11 Октомври, а значаен
простор е посветен на текстот за загадочната смрт на генералот Васко
Карангелески, што е преземен од „Македонска нација“, потоа се ставени
изворни текстови за состојбите, прашањата, иднината и проблемите со
свештените лица во македонските православни црковиите општини во
Австралија.
Настојувањата на весникот се да излегува на две недели и да се испраќа
бесплатно во сите земји каде што живеат Македонци. Главен и одговорен
уредник е Ангело Вретоски, а се јавуваат поголем број уредници, но под
псевдоними, или со имиња кои тие ги избрале, веројатно од оправдани причини.
Инаку, во наредните годдни ова информативно гласило се печати во вид на
списание од 20 до 32 страници на формат 21 х 29 см. Се печати на македонски
јазик со кирилица, а има позајмени текстови и на англиски јазик.
Од ова македонско гласило, во јануари 1978 шдина е издаден уште еден број,
кој како и првиот број е исполнет со антијугословенски и во одредена смисла на
антимакедунски написи за тогашна Република Македонија.
Во наредните броеви списанието го менува клишето на главата и се пласира по
цена од 50 центи. Во 1980 година се отпечатени шест броеви, што е случај и во
наредните години. За периодот ноември-декември 1980 година, на 32 страници
е отпечатен бројот 21, чија цена е 50 центи. Него го уредил Редакциски комитет,
чиј технички уредник е Ангело Вретоски, а е печатен во Печатницата „Враќа
Миладиновци“ од Сиднеј. Овој број е посветен на Нова година и во него се
поместени материјали за свети свети Климент Охридски, потоа е даден
Новогодишниот апел до македонскиот народ, некои историски материјали за
Австралија и тогашна Југославија, пиома од бројни читатели ширум
светот,
литературни остварувања на читатели кои припаѓаат на ДООМ и друви
текстови.
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„ГЛАС НА МАКЕДОНЦИТЕ,“ (VOICE OF MACEDONIANS”)
(1977 ) СИДНЕЈ

Во јануари 1986 година се нојави бројот 43, чија цеиа е еден долар и е печатен
на 28 страници. Покрај другото, поместени се текстови кои имаат силен
национален набој и кои се однесуваат на македонската кауза, потоа бројни
писма од читателите, како и позајмени текстови кои се однесуваат на минатото
на македонскиот најрод и неговата историја, текстови на англиски јазик и друпи
информации.
Бројот 56 е отпечатен во февруари 1987 година. Тој е на ист формат како и
претходните броеви, но на 24 страници. Во него се застапени текстови во врска
со црковното живеење во Сиднеј и осветувањето на Македонската православна
црква „Свети Никола“ во Камбрамата, потоа материјал за Македонија, за
културното живеење на Македонците во дијаспората, како и за црковното
живеење во Македонија и поставувањето на новиот поглавар на Македонската
православна црква, неговото блаженство г.г. Гаврил.
Во јуни 1991 година, пак, се појави бројот 66, чија цена е 2 долари, а кој е
печатен на македонски и на антлиски јазик. Овој број, покрај другото содржи
текстови за Методцја Андонов Ченто и други материјали кои се однесуваат на
почетните моменти на самостојна и независна Република Македонија.
СОНЦЕ“ (1977) — ЊУТАУН

Детскиот весеик „Сонце“ скромен по својот квалитет, за првпат се појави во
1977 година, а го печати Осумгодишцото училиште во Њутаун, населба во
Сиднеј. Тој е пишуван на македонски јазик и на 22 страници, на формат 16 х20
см. чиј уредник е наставникот Горѓи Ѓоршев. Во кусиот вовед, покрај другото, се
вели: „Списанието „Сонце“ за првпат е издадено во учебната 1977 година,
кога македонскиот јазик се предаваше во државното основно училиште во
Њутаун како еден од мултикултурните австралиски јазици во тоа
училиште.
Македонскиот јазик не го изучуваат само деца од македонско потекло, туку и
деца од други националности, а нивниот труд е презентиран во
списанието... „Сонце“ е прво македонско детско иселеничко списание
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издадено во Нов Јужен Велс, а можеби и во Австралија. Во списанието се
отпечатени оригинални текстови и илустрации што самите ученици ги
направиле и нацртале“.
Покрај детските текстови и илустрации е поместен текст кој се однесува на
наставата по македонски јазик во Австралиското основно училиште во Њутаун,
за карактеристиките на етничкото училиште, а е поместен и коментарот на
директорот на етничкото училиште, како и списокот на наставниците во
училиштето.
Ист ваков број како и бројот од 1977 година е репродуциран во 1988 година, кој
всушност ги содржи истите или слични материјали за македонските дечиња и
нивните наставници кои го продолжија македонскиот глас на петтиот
лпмтинент..

„МАКЕДОНСКИ СПОРТ“ („МАСЕDONIAN SPORT“)
(1978) ПРЕСТОН
Ова е прво спортско списание во Австралија, а и пошироко меѓу македонското
иселеништво. Тоа започна да се печати 1978 година. Првиот број е отпечатен
на македонски јазик со кирилица и на англиски јазик, на осум страници на
формат 21 х 29,5 см. како орган на Спортското друштво „Престон-Македонија“.
Не е назначено кој го уредува, но се чини дека уредници се членови на
Спортскиот клуб.
Во кусиот вовед;, покрај другото, се вели: „Макодонски опорт“ на своите
страници
исклучиво ќе пишува за спортскиот живот на Македоиците
во Австралија и во Република Македонија. Редакцискиот одбор ќе стапи во
контакт со „Нова Македонијаи од Скопје и ќе бара радовно известување за
спортските настани во Македонија, како и за пресликување на готови
материјали од весникот. . . Овој весник за кусо време ќе излегува
периодично; се’ додека не се решат сите технички проблеми и дсдека не се
најдат редовни репортери ширум Австралија. Потоа, се планира гласилото
да излегува на секои две недели“.
Во првиот број се дадени информации за спонзорирањето на Фудбалската
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екипа „Престон-Македонијаи, нејзините постигнати резултати и новите
фудбалери. Потоа; е поместен материјал за Фудбалската екипа „Македонијаи
од Квинсбијан; која е формирана при крајот на 1965 и почетокот на 1966
година,; како и за тимот „Обединети Македонци“ од Сиднеј; а се поместени и
бројни фотографии, текстови и неколку позајмени спортски информации.
Продолжува
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СРЕДА, 21 ДЕКЕМВРИ 2016

Македонски гласила во Австралија со патриотски
содржини (12)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
„Приказ за македонското национално прашање“ е специјално издание на
Централниот комитет на „Движењето за ослободување и обединување на
Македонија (ДООМ) и на весникот „Македонска нација“. Тоа е печатено во
декември 1975 година на англиски јазик, на 24 страници во форма на списание
21x29 см. Приказот е преведен и публикуван од огранокот на ДООМ во
Мелбурт.
Како што е наведено во воведната статија што е поместена на втората
страница, во Приказот е дадена историската вистина за македонскиот народ и
неговата сегашна борба за слобода и независност на македонската земја. Во
продолжгение се наведува:. „Со приказот се апелира до владите на сите
демократски сили, како и до властите и народите на третиот свет да им
погмогнат на Македонците во нивната борба до конечна слобода, за подобар
човечки живот и подобар животен стандард“.
„ПРИКАЗ ЗА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ"
(1975) — МЕЛБУРН;
А ЅТАТЕМЕМТ
ОF ТНЕ МАСЕDОNIA QUESTION
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Приказот е отечатен на македонски, англиски, француски и руски јазик и е
дистрибуиран од члановите, активистите и поткрепувачите на „Движењето за
ослободување и обединување на Македонија“.
„БИЛТЕН" (1975—1976) — МЕЛБУРН

Тој е орган на МПЦО за Мелбурн и Викторија „Св. Горѓи“. Се печати на
македонски јазик со латинично писмо, на четири страници на формат 21x31 ом.
Првиот број се појави во 1975 година по гиојвод Новата 1976 шдина и Божиќ, во
кој е поместена честитката од Управата на црквата. Во продолжееие се
презентирани текстови што се однесуваат на единството на македонските
доселеници на тие простори, потоа информации за КУД „Светлост", за
фудбалската екипа ,,Македонија-Престон“, за македонските радио-часови, како
и за изградбата на манастирот „Св. Климент Охридски“ во Мелбурн. Значаен
простор е посветен на одржувањето на традиционалниот илинденски пикник од
28 декември 1975 година и на програмата во врска со активностите за Нова
Година и Божиќ. Не е наведено кој е уредник, но билтенот го уредуваат членови
на Упјравата.
Наредната година, 1976, пред новогодишните и божиќните празници, а по повод
првата богослужба во манастирот „Св. Климент Охридски“ одржана на 2 јануари
1977 година, отпечатан е уште еден број на „Билтенот“. На тој ден, се вели во
оваа гласило, се планира да се одржи сенароден пикник на кој се поканети сите
Македонци од тој дел на демократска Австралија, а изградбата на манастирот,
како што е назначено, е дело на сите благочестиви Македонци, за што им се
изразува благодарност.
Во овој број, покрај другото, е поместен пригоден текст по поовод 25 годишниот
јубилеј од хиротонисувањето во епископски чин на Архиепископот Охридски и,
Македонски и првиот поглавар на Македонската лравославна црква г.г. Доситеј,
потоа Програмата за големиот илинденски пикник од 2 јануари 1977 година и за
богослужбите за Божик и Нова година.
„ВЕСНИК“ („NEWSLETTER OF THE MACEDONIAN COMMUNITIES IN
AUSTRALIA”)
(1975 ) ПЕРТ

Првиот број на „Весник“ се појави на 2 август 1976 година на 4 страници, на
голем формат (30 х, 45 см.) како орган на Македанската ошнтина. Тој е
продолжение на гласилото „Македонски општински весник“, што се појави ово
1975 година. Се печати на македонски јазик, во почетокот со латиница, а
потоа со кирилица, а има материјали и на англиски јазик. Овој број го уреди
Коста Ангелков, а во него се поместени текстови за Илинден и за македонските
дејци од илинденскиот период и од Граѓанската војна во Грција. Меѓу другото,
се вели: „Се навршија 73 години од Илинденското востание, кога Крушево
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беше слободно и се прогласи Крушевската република. Меѓутоа, освен во
Република Македонија, Македонците во Бугарија и Грција не ги уживаат
националните и црковнодуховните права и врз нив се врши познатата
врховистичка политика, а во Егејска Македонија грчките власти го
изложуваат македонското население на жестоко национално угнетување“.

Во декември 1976 година се појави вториот број, чиј главен и одговорен уредник
е Јани Делијанов. Тој е отпечатен на 6 страници, на ист формат како првиот
број, кој, со мали измени го има зачувано дог шериод. Исто така и уредниците
на овој весник ое менуваа на одреден период, односно со избирањето на нова
управа (комитет) во македонската општина.
На 2 август 1977 година се појави бројот 3 (година II), кој е посветен на 74годишнината од Илинденското востапие. Главен и одговорен уредник е Јани
Делијанов, а има и други соработници. Тој е отпечатен на 6 страници на кои се
поместени текстови со поизразен патриотски дух, што е случај и во наредните
броеви.
Број 4 на „Весник“ е отпечатен на 25 декември 1977 годп-на, на ист формат и
број страници како и претходните. Во него, на англиски јазик е поместена
Божиќната порака, а на македонски јазик материјалот за поделбите на
Македонската црква „Свети Никола“ од Перт, потоа писма и други информации
во врска со немилите настани, текст за Македонците и нивните човекови права,
како и активностите на играорната група, Македонскиот радио-час и спортската
секција во Перт, како и активностите во македонските колонии во Мелбурн,
Аделајд, Вулунгонг и Сиднеј.
Во 1978 година е отпечатен и бројот 9, чија глава е модифицирана и во
одредена смисла се разликува од претходните броеви. Ваквата форма на
главата на весникот, со мали измени на симболите е задржана кај идните
броеви. Отпечатен е на 8 страници; на ист формат, чиј главен уредник е Јани
Делијанов. Во него е даден опширен текст за гостувањето на фудбалската
екипа „Вулунгонг Јунајтед“ во Перт, придружен со бројни фотографии од таа и
други македонски фудбалски екипи, фолклорни групи и од другите активности
во македонските општини.
На 1 март 1980 година е отпечатен бројот 12 (година V), кој е пооветен на 40годишнината од активноетите на македонската општина од Перт, при што се
поместени бројни фотографии од минатото и сегашноста на активностите на
таа општина. Уредници на овој број се Јани Делијанов и Трпо Цалев.
Во декември 1980 година е отпечатан бројот 14, посветен на Новата година и
Божиќ. Тој на 8 страници и поквалитетна хартија претежно пренесува содржини
на англиски јазик. Овој број го уредиле Васил Радеов и Михаил Шариновски. Во
воведот на англиски јазик, меѓу другото се вели: „Ова е прво издание на
„Весник“ од изборот на новата управа што се одржа на 1 ноември. Во
минатото, целата работа околу подготвувањето на весникот го вршеше
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Јани Делијанов но тоа сега ќе биде обврска на целата управа, со цел
адекватно да се презентираат ак- тивностите, историските вистини,
културните и социјалните активности“.
Во 5-та шдина на излегување се отпечатени два броја кои ги уредиле Васил
Радев и Михаил Шариновски. Во 1982 година, пак, се оптечатени новите броави
17 и 18.
Во седмата година на издавање на гласилото „Весник“ на македонеките
заедници во Парт, 1983 горина, се отпечатени два броја; бројот 19 во април и
бројот 20 во август. Нив ги уреди Редакциски; одбор составен од членовите
Танас Толев, Маноли Станишев, Иљо Огнанов, Љубе Костаднновски, а
одговорен уредник е Филип Цалевски. Како и претходдите броеви, и овие се
исполнети со текстови од активностите на Македонците во Перт и пошироко.
Во 1984 година за првпат се отпечатени три броја. Така, бројот 21 е отпечатен
во јануари на 14 страници, на ист формат. Тој е посветен на новогодишните и
божиќните празници. Бројот 22, пак, е отпечатан во мај 1984 година, на 16
страници и е посветен на активностите за купувањето на Македонскиот парк во
Стирлинг, а бројот 23 од август е посветен на Илинден и е печатен само на 8
страници, кои се исполнети со материјали за Илинданекото востание.
Во 1985 година се отпечатени четири броја; бројот 24 излезе од печат во
јануари по повод божиќнитеј празници, бројот 25 во мај и на 10 страници, а е
посветен на Велигден и осветувањето и поставувањето на камен-темелникот на
Македонскиѕот парк; бројот 26 во август; а по повод Илинден и бројот 27 во
декем!ври 1985 година и е посветен на Првата средба на децата бегалци од
Егејска Македонија и на заминувањето од нивната татковина. Овие броеви ги
уредил Редакцискиот одбор составен од членовите: Наум Неделковски, Филип
Цалевски, Иљо Огненов, Крсто Шкордов, Коста Ангелков, Томе Миовски,
Маноли Станишев, а главен уредник е Танас Толев.
Бројот 28 од јануари 1986 година е единствен број во таа водина. Тој е
отпечатен на 20 страници, а го уредиле Коста Ангелков, Иљо Огнееов, Томе
Миовски, Јоте Цандовски, Крсте Шкордов и Наум Неделковски, а главен
уредник е Танас Толев. Овој број е посветен на отворањето на Македонскиот
спортски центар, по кој повод се поместени бројни писма и телеграми, а тоа е
направено и по повод оспорувањето на македонското малцинство во Егејска
Македонија од страна на Папандреу.
Во 1987 година се отпечатени три броја; бројот 29 излезе во јануари, бројот 30
во август, а 31 во декември. Во 1988 година, (пак се отпечатени два броја и тоа:
бројот 32 кој излезе од печат во април и содржи материјали за весникот
„Австра- лиско-макадонски неделник“ од Мелбурн и за активностите во
општината, а бројот 33 од октомври 1988 година, пак, е посветен на човечките
права и барањето на Македонците пред Обединетите нации, како и на
Средбата на децата, бегалци од Егејска Македонија.
Продолжува
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СРЕДА, 14 ДЕКЕМВРИ 2016

Информативни гласила што оставија траги кај
Македонците во Австралија (11)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
„Македонскиот општински весник“ беше издание на Македонската општина од
Перт, Западна Австралија. Тој беше регистриран како периодично издание од
категорија „В“, а се печатеше на македонски со латиница и со кирилица и на
англиски јазик, при што во македонските текстови се среќаваа многу архаични
зборови од Леринско-костурскиот регион, како „греи‘‘, „пули“, „везден“ (доаѓа,
гледа, постојано) и други. Главата на весникот е на македонски јазик; во
средината е етничката карта на Македонија со ликот на Гоце Делчев, а под
насловот на весникот има цртеж на Општинскиот центар.
Првиот број на ова македонско гласило е отпечатен како двоброј за аирил-мај
1975година, чија цена е 5 центи. Тој е отпечатен на 4 страници на голем
формат 30 х 45 см. во компанијата „Сервис принтинг“, а главен и одговорен
уредник е Крис Ангелковски.
Во првиот број е поместен текст за активностите во Општината, како и
фотографија на Комитетот на општината за 1975 годнна. Во текстот под наслов
„Во одбрана на македрнската национална чест и достоинство“, покрај другото,
|се вели: „Измина доста време од последното издание на нашиот општински
орган — „Месечни новини“, а во тоа време се случија мошне важни и актуелни
работи. Имено, станува збор за предизвикувачки појави кои доаѓаат овојпат
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од грчката страна, односно од големата грчка пропагандна машинерија, која
се спроведува и се поддржува од грчките дипломатски претставништва.
Нашиот трудољубив и чесен македонски народ се гнаси и со презир гледа на
појавата на таканареченото друштво „Пан Македоники“.
Во продолжение се дадени текстови за Гоце Делчев, за активностите на
претстојните велигденски празнувања, како и литературниот текст од М.
Шариновски под наслов „Крадец“. На англиски јазик, пак, е поместен текстот под
наслов „Грчката трагедија и македонската нација“ и новостите за Македонскиот
аматерски рагби-клуб.

„МАКЕДОНСКИ ОПШТИНСКИ ВЕСНИК “
(„MACEDONIAN COMMUNITY NEWS PUBLICATIN“)
(1975—1976) — ПЕРТ
Вториот број на „Македонскиот општински веоник“ е отпечатен во август 1975
година, на ист формат, а на 8 страници, Клишето на главата на весникот е
изменето: во цртежот е Општинскиот центар, а на двете страни од етничката
карта се дадени мисли на Гоце Делчев. На првата страница е поместен
опширниот текст под наслов „За нашиот славен Илинден“. Во средината е
знамето од Илинден, а под него ликот на Гоце Делчев, додека во продолжение
е поместен позајмен текст на македонски јазик за пиринскиот цар Јане
Сандански. Потоа следат теми за активностите на женската секција,
одбојкарската екипа и за активностите во црковната општина. Посебен простор
е посветен на англискиот текст за Вилјам Гледстон и македонското прашање,
како и на поетските остварувања на македонските иселеници од Перт.
Во декември 1975 година, под година прва е отпечатен бројот 3 од
„Македонскиот општински весник“. На првата страница е текстот под наслов
„Наша македонска гордост“, за кој само насловот е на кирилица, а текстот е на
латиница и се однесува на отворањето на Општинскиот центар во Перт. Во
продрлжение се дадени повеќе фотографии од изградбата на Центарот, бројни
песни од иселаници, од животот на Македонците во таа колонија, како и
текстови од националниот живот, соопштенија, реклами и честитки по повод
новогодишните и божиќните празници.
Како двоброј за април-мај 1976 година, под година 2 е отпечатен бројот четири,
кој е последен број од весникот. Тој го задржува истиот формат, и е печатан на
6 страници. На првата страница е поместен текстот кој се однесува на
свеченото отворање на Македонскиот општински цантар, од страна на И.
Винер, претставник на прајминистерот Малколм Фрејзер, на 17 април 1976
година. Текстот е придружен со бројни фотографии од свечениот чин на
отворањето. Исто така, во овој број се поместени и текстови за другите
активности во македонската заедница, потоа следи текст на англиски за свети
Кирил и Методиј, неколку рекламни и други текстови.
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„ИЛИНДЕНСКИ ВЕСНИК“ (1975—1980) — СИДНЕЈ
„Илинденски весник“ беше гласило на Македонско-австралиското културноуметкичко друштво „Илинден" од Рокдеил, а започна да се печати во јули 1975
година, Првиот број излезе по повод илинденските празници. Тој е печатен на
макадонски јазик со латиница и на англиски јазик, а само првата, односно
насловот на весникот и неколку позајмени материјали се со кирилица. Првиот
број од овој весник е печатен на 24 страници, голем формат 20 х 43 см, што го
задржа и во наредните броеви.
Во воведникот на втората страница, покрај другото, се вели: „Како прилог на
настојувањата и желбите на членовите на друштвото „Илинден“ да ги
прибере младите и оо заеднички сили да се негува она што е и најмило и
најсветло: нашиот јазик, нашиот фолклор, нашите стари добри македонски
обичаи, а и како прилог на прославувањето на Илинден, како еден мал обид да
се оддолжиме на нашите великани кој живееја и паднаа за Македонија, се роди
овој прв број на „Илинденски весник“ во Рокдеил. Се очекува весникот да биде
прифатен од доселениците како свое гласило и трибина. А тоа се покажа со
бројните донатори што го помогнаа излегувањето на веоникот, особено
помошта на колегите од Редакцијата на весникот „Ново доба“ кои со
својата, техника помогнаа да се уреди првиот број“.
Првиот број на „Илинденски весник“, покрај другите текстови, го содржи
материјалот под наслов „Гоце Делчев, идеологот на македонската револуција“,
што е поместен на англиски јазик, потоа на по 2 страници се презентирани
текстовите на македонски јазик под наслов „Живееја и паднаа за Македонија“ и
„Така гинеа војводите — кој од куршум, кој од нож“. Во продолжение се
поместени текстовите за св. Климентовата автокефална Македонска
православна црква и за Илинден 1903—1944 година, а посебен простор е
посветен на текстот што се однесува на друштвото „Илинден“, кое е формирано
на 13 март 1974 година.
Вториот број од „Илинденски весник“ е отпечатен во октомври 1975 година, на
голејм формат, 29 х 43 см со латиница и на 24 страници. Посебно внимание е
посветено на текстот за паднатите борци за Македонија, за историскиот развој
на Австралија, што е даден во неколку продолженија, како и за прославите на
илинденските празници во Сиднеј, за донаторите на весникот, за развојот на
Македонија и Скопје и друго.
Бројот 3 од јануари 1976 година е посветен на новогодишните празнувања и е
со најголем број страници (64 страници). Тој обилува со материјали од
историјата, културата, стопанството, општествениот живот во Македонија и во
Австралија, а се поместени и голем број рекламно-проиагандни материјаош од
фирми во Сиднеј и пошироко. Поголемиот број текстови се позајмени од
пласила што се печатени во Републиката, а од изворните текстови за
одбележување се оние кои се однесуваат на истакнатите активисти во
македонската колонија во Сиднеј, особено во КУД „Илинден“.
Посебен простор е посветен на истакнатиот диригент Ванчо Чавдарски, кој во
тој период работи во Сиднејската опера и постигнува завидни резултати, како и
на второто продолжение од историскиот развој на Австралија, кое е поместено
на англиски јазик. Во овој број, покрај другото, се среќаваат и рубриките „Детско
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катче“, „Со камера низ старите албуми“, „Антички градови во Македонија“,
„Писма до редакцијата“ и други.
Бројот 4 е за периодот февруари-март 1976 година и е отпечатен на 24
страници, а на ист формат како и претходните броеви. И овој број е исполнет со
позајмени материјали од други гласила, а има и текстови во продолженија од
историскиот развиток за Австралија, од старите албуми, како и текстови за
паднатите борци за Македонија. И овој број содржи бројни рекламнопроиагандни материјали.
Бројот 5 е идентичен на претходните броеви. Тој е отпечатен за периодот мајјуни 1976 година. Од изворните текстови е поместена информацијата за
посетата на македонската црковна делегација на Австралија, а се дадени
материјали за бројните активности на надлежниот архијереј г. Кирил во
Мелбурн, Сиднеј, Њукасл и Перт, потоа бројни фотографии. позајмени
текстови, писма и други информации и рекламни материјали.
Како двобро за мај и јуни 1977 година е отпечатен бројог 8 на „Македонски
весник“. Во него има бројни информации и фотографии од тогашниот
претседател на Југославита Тито и од посетата на делегацијата од Македонија
во Австралија, како и други информаци и вести од македонската колонита,
рекламни материјали и друго.
Бројот 9, пак, е од јули 1978 година и е посветен на 75 годишнината од
Илинденското востание. Тој содржи текстови кои се однесуваат на
Илинденското востание и на животот и делото на Гоце Делчев. Сите текстови
се позајмени од други гласила.
Бројот 10 како и претходните броеви е ист и по форма и по содпжина. Тој е
отпечатен во август 1979 година е посветен на 76-годишнината од
Илинденското востание. Во него се истакнува дека таа година „Илинденски
весник“ го уредиле: Николче Неделковски, Горѓи Бушиноски, Тоде Кабровски и
Богољуб Самарџиќ. Покрај материјалите по повод Илинден, се поместени
текстови за македонските дополнителни училишта во Њутаун, Јагуна и Кенли
Веил, потоа текстови од илинденската прослава и активностите на КУД
„Илинден“, од спортските настани во Републиката и во македонската заедница
во Сиднеј.
Бројот 11 е отпечатен во октомври 1979 година и е посаветен на 11 Октомври.
Тој е отпечатен на македонски јазик со кирилица и на 24 страници. Во
воведникот, покрај другото, се вели: „Еве не пак, со единаесеттиот број на
„Илинденски весник“, точно на единаесеттиот ден 11 октомври, ден кој со
златни букви е запишан во историјата на македонскиот народ, ден кој пред
38 години ја отвори новата страница од таа историја“.
Овој број обилува со изворни текстови ,меѓу кои, за македонекото етничко
училиште св. Кирил и Методиј во Анклиф, за богатиот општествен живот на
Македонците во Њукасл и Вулунгонг, како и за септемврискиот фудбалски
турнир, на кој учествуваа бројни македонски фудбалски екипи. Од спортските
вести е и онаа за гостувањето на Вардар од Скопје во Австралија.
Во ноември 1979 година на 24 септември е отпечатен бројот 12. Тој е
специјално издание и е посветен на „29 Ноември“. Уредници на овој број се:
Николче Неделковски, Горѓи Бушиноски и Тоде Ќабровски. Овој број обилува со
текстови позајмени од гласила што се печатат во Републиката, а од изворните е
даден текст за прославата на 11 Октомври во македонската заедница во
Сиднеј, проследен со бројни фотографии од манифестацинте. Посебен простор
е посветен на гостувањето на фудбалската екипа „Вардар“ од Скопје и на
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бројни реклами.
Вројот 13 е отпечатен во февруари 1980 година, на 16 страници и на ист
формат. На насловната страница, во овој број се дадени бројни информации од
Македонија и од Австралија. Поместени се и бројни позајмени текстови, а од
изворните заслужуваат внимание ииформацијата за свечената академија по
повод завршувањето на учебната 1979 година во македонското училиште во
Мелбурн, за прославата во Вулунгонг и спортските вести. Исто така, во овој број
е поместена информација од редакцијата на весникот во која се вели дека се
бара новото име на идниот весник, за што се предвидени и награди.
Вројот 14, пак, датира од април 1980 година, а е отпечатен на 16 страници. Тој
е исполнет со текстови од други гласила и со мал број информации за
активностите од македонските заедници. Се чини овој е последјен број на
„Македонски вееник“ од Сиднеј.
Продолжува
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Македонски живот“ (1974-1975) – значајно гласило
на МПЦ „Свети Илија“ во Фуцкрај и „Свети
Никола“ во Престон (10)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Информативното гласило „Македонски живот“ за првпат се појави во Престон,
Викторија, во април 1974 година како месечник, а како весник на Македонците
во Австралија. Тој е орган на македонските православни црковни општини
„Свети Илија“ од Фуцкрај и „Свети Никола“ од Престон. Во почетокот весникот е
печатен на македонски јазик со латиница, а потоа со кирилица секој 15-ти во
месецот, на 12 страници, на формат 30 х 41 см. Насловната страница на
весникот е на македонски и на англиски јазик. Првите три броја се бесплатни, а
потоа цената за примерок е 20 центи. Гласилото го уредува Редакциски
колегиум составен претежно од просветни работници, меѓу кои: Христо
Машаровски, Крсте Наумовски, Јованче Јосифовски, Живко Стојановски, Трајан
Петровски и Цане Степановски.
Во воведот од првиот број на „Македонски живот“, што датира од средината на
април 1974 година, покрај другото, се вели: ,,Макодонската емиграција на
австралискиот континент датира уште од пред четириесет тодини. Во
овој период од година во година бројот на емигрантите се‘ повеќе се
зголемува, така што денес се претпоставува дека има повеќе од 80 илјади
Македонци. Со зголемувањето на бројот на Македонците, се јавува
потребата за културно-просветен и забавен живот, како и за информирање.
Секој добронамерен потег на овој план беше дочекуван со големо
задоволство. Меѓутоа, сите тие верници завршувале без успех. Затоа
Редакцискиот колегиум составен од просветни работници, а под
покровителетво на МПЦО „Свети Илија“од Фуцкрај и „Свети Никола“ од
Престон одлучија да го издаваат весникот „Македонски живот“. Во
почетокот ќе излегува на 12 страници а потоа тој број ќе се зголемува и ќе
има формат како весникот „Сонце“.
Од изворните текстови на овој број посебно место заслужува оној за изборот на
новиот црковен одбор на „Свети Никола“, чиј претседател стана иселеникот
Горѓи Писевски, како и материјалите кои се однесуваат на активностите на
Македонците во „Свети Илија“ и „Свети Никола“, во Мелбурн. Исто така, во овој
број е поместена велигденската честитка од Светиот архиерејски синод на
Македонската православна црква и Посланието од поглаварот на МПЦ
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архиепископот охридски и македонски г.г. Доситеј, како и поголем број текстови
позајмени од гласила што се печатат во Република Македонија, куси вести од
општественото живеење, лекарски совети и бројни рекламно-пропагандни
материјали

„Свети Илија“ во Фуцкрај
Вториот број е отпечатен во средината на мај 1974 година, исто така на 12
страници и на ист формат. Тој е исполнет со бројни позајмени текстови и куси
вести од гласила печатени во Македонија, меѓу кои, текстовите за изборот на
тогашниот Извршен совет на СР Македонија, материјалите за правата на
малцинствата - како историска обврска, за оставката на Вили Брант, како и за
новите избори во Австралија од 18 мај, кога на чело на Владата дојде
премиерот г. Витлем.
Од изворните текстови, пак, треба да се нагласи оној за свештеничкиот семинар
што се одржа во Мелбурн во април 1974 година, за културната манифестација
по повод 71 годишнината од смртта на Гоце Делчев одржана во Престон, како и
за изборот на новата црковна управа во МПЦО „Св. Илија“ од Фуцкрај. Во овој,
а и во наредните броеви се содржани рубриките „Лекарски совети“, „Катче за
читателите“, „Спорт“, како и се поместани и други информации од богатиот
живот на македонските иселеници во новата средина на тие простори.
Бројот пет на „Македонскиот живот“ од август 1974 година е сличен на
претходните, како по бројот на страниците, така и по формата и по содржината.
На првата страница се дадени повеќе текстови, меѓу кои и оние за изборот на
претседателот г. Форд и оставката на г. Никсон за претседател на САД, за
илинденските прослави, како и текстот под наслов „На кого му пречи
„Македонски живот“, кој е во одбрана на нападите за излегувањето на ова
значајно гласило“. И во овој број има позајмени текстови, додека од изворните
материјали значајни се оној за прикажувањето на филмот „Македонска крвава
свадба“ во Фуцкрај, како и за животната прикаска на Димитар (Џим) Велјаноски,
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по потекло од село Драслајца, Струшко, едан од постарите иселеници кој
дошол во Австралија во 1940 година.
Исто така, во овој бјрој се поместени бројни рекламни материјали, меѓу кои за
фирмата за намештај „Џонс“, сопственост на трите браќа Ангеловски, по
потекло од селото Драгош, Битолско, а значителен простор е отстапен за бројни
писма и одговори, на забавното катче и на спортот.

„Свети Никола“ во Престон
Во септември 1974 година се појави бројот 6 на весникот „Македонски живот“,
кој е идентичен на претходните. Изворните текстови се печатени на
македонски со латиница, а само позајмените се со кирилица. Значаен простор е
даден на текстот под наслов „Спроти Октомври“, клиширан со фотографија на
споменикот во Крушево, потоа на информацијата за купеното место за црквата
„Свети Никола“ во Престон, на бројните писма од читатели и одговори на
Редакцијата, како и на информациите од македонските заедници во Мелбурн и
за прикажувањето на филмовите „Солунски атентатори“ и „Запеј Македонијо“.
Седмиот број на весникот се појави во октомври 1974 година, чија цена е 20
центи, а е ист по бројот на страниците, формата и содржината со другите
броеви. На првата страница е поместен текстот по повод 50-годишнината од
монашењето на архиепископот Доситеј, како и текст за новата МПЦ „Свети
Илија“ во Фуцкрај, која претходно беше методистичка црква.
Бројот осум од ноември 1974 година, пак, е посветен на Денот на востанието на
македонскиот народ - 11 Октомври, по чиј повод се одржаа бројни
манифестации во Мелбурн, Њукасл, Перт, Квинсленд и други места, чиј текст е
придружен со неколку фотографии од македонските културно-уметнички
друштва.
Во втората година од печатењето на весникот „Македонски живот“ како
вонредно издание за 1975 година се појави бројот десет. Тој е печатен на први
јануари и е посветен на свеченото отворање на МПЦ „Свети Илија“ во Фуцкрај,
на чија манифестација присуствуваа околу 1.500 души. Свеченото отворање на
црквата го изврши градоначалникот на Фуцкрај г. Џорџ Гришн. По тој повод, две
страници, се со фотографии од свеченото отворање на црквата и активностите
на тој свечен ден. Во продолжение, пак, се дадени информации од животот на
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македонските доселеници во новата средина, како и бројни позајмени текстови
и реклами.
Во февруари 1975 грдана се појави бројот 12, кој е ист по форма и по содржина
како и претходните. Од изворните текстови, покрај другите, се поместени,
Повикот од министерот за труд и емиграциони прашања г. С.Р. Камерон по
повод Неделата на доселениците во Австралија, потпа за дарителите на
црквата „Свети Илија“, за што се поместени бројни фотографии и за
отворањето на македонското учидаште во состав на црквата „Свети Илија“.
На 15 јули 1975 годана, под година II, се појави бројот 18, кој е отпечатен на 12
страници, на ист формат како претходните броеви, на македонски јазик со
кирилица, кој се чини е последен број. Во него, меѓу другото е поместена
информацијата за доаѓањето на новиот генерален конзул во Мелбурн д-р
Георги Трајковски, како и текстот по повод 4 Јули. Во продолжение се дадени
бројни позајмени материјали, рекламно-пронагандни и други пораки, како и
писма и други информации од животот на македонската заедаица во Мелбурн,
а се содржат и рубриките: „Забавно и детско катче“, „Лекаротки советувања" и
„Спорт“.
Весникот „Македонски живот“ беше едно од најиздржаните информативни
гласила во Австралија во тој период.
Продолжува
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Интересни македонски информативни гласила со
различни содржини во Австралија (9)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Првиот број на билтенот „Месечни новини” (1971-1974) се појави во март 1971
година како орган на Македонско-австралиската православна општина од Перт,
Западна Австралија. Клишето за главата на весникот е на македонски и на
англиски јазик, во средината е дадена фотографија од зградата на Центарот на
Македонската православна општина, каде што е и сместена црквата „Св.
Никола“, прва во Перт. Билтенот се печати еднаш месечно и служи како
организационо гласило на општината во Перт; донесува вести, текстовм, покани
и друг вид соопштенија на македонски и на англиски јазик, користејќи се со
латиница. Излегува обично на 4 страници мал формат, 23 х 29 см., а некои
броеви се печатат и на повеќе страници.
Првиот број од март 1971 година е отпечатен на 6 страници на македонски и на
англиски јазик. На првата страница на овој број е поместена воведна статија во
која се вели: „Комитетот на Македонско-австралиската православиа
оиштина од Перт, Западна Австралија, имајќи ја предвид нуждата од едно
подобро комуницирање оо нашите членови, дарители и поткрепители, реши
да издава четиристранично билтенче, во чии страници се опишува и
македонската црква во Перт. Печатењето на билтенот ќе чини околу 50
долари и ќе излегува редовно еднаш месечно. Билтенот „Месечни новини“ ќе
го опишува социјалниот живот и ќе ги чува интересите на Македонците во
општината и во целина, а ќе се печати на македонски и на англиски јазик со
латиница“.
Главен и одговорен уредник на билтенот е Коста Ангелков, а дадени се и
имињата на соработниците и тоа:; спортската секција ја води Васил Радин,
младинската секција Џејри Скивинс, женската секција Мита Мијас, црковниот
живот му припаѓа на прота Спасе Стефановски, културното живеење на Кони
Макензи, додека за одбојката е задолжен Ник Каркакис. Во продолжение од
билтенот „Месечни новини“ е поместен текстот за македонската црква и за
Македонците во Перт – Западн Австралија, соопштението во врска со намерите
за печатење на спомнатата книга за животот и дејноста на Македонците во таа
општина, како и информацијата за Првата црковно-национална македонска
конференција што се одржа во Мелбурн на 2 јануари 1971 година.
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Целта на ова гласило е да го опишува социјалниот живот во Перт, Мелбурн,
Џералтон и други места, каде што живеат голем број Македонци од Егејска
Македонија, кои се меѓу првите доселеници од македонско потекло што стасале
во Австралија. Такви текстови се објавени во сите броеви.
Вториот број, пак, од април 1971 година е на ист формат како и претходниот, на
четири страници. На првата страница е поместен текстот под наслов „Успеси на
македонскиот народ“, во кој е даден животот, активностите и постигнатите
резултати на Македонците, како и еден текст во продолжение на повеќе
страници, кој се однесува на социјалните активности во заедницата во Перт.
Посебен простор е посветен на активностите на спортскиот клуб, женската
секција, играорната група и други информации.
Третиот број од мај 1971 година е идентичен на претходните. Во него се
презентирани бројни информации, честитки, соопштенија и реклами. И
четвртиот број од јуни 1971 година е на 4 страници на ист формат, на
македонски и на англиски јазик. Во него е поместен текстот за Гоце Делчев, а по
повод 68- годишнината од неговата смрт и бројни вести и информации од
социјалниот живот во македонската општина во Перт. Посебен простор е
посветен на покојниот иселеник Наум Кристов од селото Турие, Леринско, еден
од активните членови во македонската заедница.
Како двоброј за јуни и јули 1973 година, под година 3 се појави бр. 26. Овој број
на, билтенот „Месечни новини“ е на ист формат како и претходните броја, но на
16 страници и со ист квалитет на хартијата. Клишето на главата од билтенот во
одредена мера е модифицирано. На левата страна е сместен ликот на Гоце
Делчев, во средината фотографија од Општинскиот центар, а на десната
страна е даден амблемот „Македонија за Македонците“ со вкрстен пиштол и
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нож.
Главен и одговорен уредник и на овој број е Коста Ангелков, а цената на
билтенот, односно весникот е 5 центи. Во овој број на македонски јазик е
поместен пригоден текст по повод 70-годишнината на Илинденското востание, а
на англиски јазик текстот под наслов „Илинден - македонски национален ден“.
Во продолжение се дадени опширни и интересни текстови за македонскиот
јазик, текстови за македонските иселеници, вести, информации од целокупното
живеење, како и бројни фотографии од животот и активностите во македонската
заедница во Перт.
„МАКЕДОНИЈА (1972) - ПОРТ КЕМБЛА
Во предградието на Вулунгонг, во Порт Кембла, во почетокот на
седумдесеттите години, кога бројот на доселеници од Македонија постојано се
зголемуваше, се појави првиот број на весникот „Македонија“ (1972). Тој е
отпечатен како месечник во февруари 1972 година, на 8 страници, на среден
формат. Се печати на македопски јазик со кирилица, а има текстови и на
англиски јазик. „Македонија“ е исполнет со текстови преземени од други
весници што се печатат во Република Македонија. Сопственик и одговорен
уредник е Жан Мицикијан, кој се потпишува како Ј. Мицикан, роден скопјанец, а
Ерменец по потекло. Весникот донесува вести и други информативни
материјали од Австралија, СР Македонија, како и други вести од културата и од
други области.
Од весникот „Македонија“ се отпечатени само три броја кои се исти по форма и
идентични по содржина и кои се приодонес на македонското новинарство на
петтиот континент.
ИНФОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ (1973) – МЕЛБУРН

Ова е специјално издание на Македонската православна општина за Мелбурн и
Викторија. Отпечатено е на 12 страници, на македонски со кирилица, на формат
28x42 см. во Мелбурн, во декември 1973 година, а го уредиле членови на
МПЦО „Св. Горѓии. Всушност, ова информативно гласило е збир на документи
во врска со поделеноста во македонската колонија во Мелбурн. На насловната
страница е поместена фотографија од св. Климент Охридски и голем број
пароли со патриотски карактер. На втората и третата страница е поместен
текстот под наслов „Вистините околу предизвиканиот и организиран расцеп во
Мелбурн“, а во врска со купувањето на новата црква „Св. Илија“ во Фуцкрај и во
продолжение се дадени голем број документи, писма, фотокопија и други
преписи со цел да се докаже дека членовите на МПЦО „Св. Горѓи“ не се за
расцеп, туку за единство и сакаат да ја помагаат втората македонска
православна црковна општнна во Мелбурн „Св. Илија“.
Исто така, во овој број на „Информативен документ“ е поместен опширен текст
во врска со Проект-текстот на Уставот на Македонската православна црква, во
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кој во точката 23 стои: „Секој православен христијанин кој ќе биде признат
како таков, како член припаѓа на оваа парохија на чие подрачје живее.
Парохијанин кој не е државјанин на СР Македонија може да биде избиран во
органите и телата на Македонската право- славна црква само со посебна
одлука на Светиот архијерејски синод“. Оваа точка предизвика бурни реакции
меѓу македонските доселеници, особено оние од егејскиот дел на Македонија.
БИЛТЕН“ (1973) — МЕЛБУРН

Овој „Билтен“ е издаден од Македонската православна црква „Свети Пророк
Илија“ од Фуцкрај, а по повод македонскиот пикник одржан на 22 декември 1973
година во Гисборн. „Билтенот“ е печатен на 4 страници (12x33 см) и содржи
опширни информации и друти текстови за одржувањето на Македонскиот
пикник.
Втората и третата страница се резервирани за активностите на црковната
управа „Свети Пророк Илија“, односно културно - забавниот живот и идните
планови за работата и за црковно-националните активности. Последната
страница е посветена на програмата во која се вели: „Покрај пикникот на 22
декември, ќе сеодржи и старокрајска вечеринка за која се поканети сите
иселеници. Културната манифестација под наслов — „Избор на таленти
пејачи“. Таа се одржа на 25 ноември 1973 година во Јаравил и остана
незаборавна за околу 800 лица присутни од сите делови на градот.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 23 НОЕМВРИ 2016

Весникот „Македонска вистина“ од Мелбурн
(1970—1972) - едно од најзначајните македонски
информативни гласила (8)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Почнувајќи од првиот весникот „Македонска нација“, бројот на македонските
информативни гласила во Австралија се зголемува од година во година како
потреба за национална афирмација и презентирање на активностите и
достигнувањата во новата средина и секако, на мајчиниот македонски јазик.
Истовремено, информативните гласила се моќен фактор за зачувување на
националниот дух, го јакнат патриотското единство и ги афирмираат
националните доблести рамноправно со другите етнички групи што живеат на
петтиот континент.
Едно од таквите гласила на петтиот континент е, секако весникот „Македонска
вистина“ (1970-1972) од Мелбурн. Тој е еден од најзначајните македонски
печатени весници во Австралија. Првиот број на ова македонско гласиио излезе
во Мелбурн на 19 август 1970 година, на македонски со латиница и со
кирилица, а некои текстови се и на англиски јазик. Во текстовите со латиница,
наместо буквите „Ѕ", ,,С”, „С” се употре- буваат „ЅН", ,,СН", „2Н”, „ТС”. Главата
на весникот е со кирилица со црвена боја, на која во центарот е нацртано сонце
со зраци во чија средина се дадени пружени раце во знак на пријателство меѓу
Егеј -Вардар-Пирин. Под тоа стои дека гласилото е македонски весник на
Македонците во Австралија.
Првиот број е отпечатен на 10 страници, среден формат 34x45 см со цена на
чинење од 15 центи. Ова големина на весникот е зачувана кај сите броеви од
првата година на издавањето. На првата страница врз текстовите иа сите
броеви е поместена границата на етничката карта на Македонија со лозунгот
„Македонија на Македонците“. За цело време главен и одговорен уредник беше
познатиот иселеник Борис Трајков.
Во воведот на првиот број што е поместен на првата страница, покрај другото,
се вели: „Македонската емиграција во Австралија долго време ја
чувствуваше потребата од македонско гласило. Бројот на Македонците во
Австралија се смета дека изнесува 60 илјади. Нам ни е дадена слобода од
демократската австралиска влада да живееме рамноправно со другите
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народи и народности. За нас е тоа голем нодарок, а ние знаеме и треба да го
цениме, дотолку повеќе што нашата татковина е расчеречена... На
Македонците од Австралија им недостасува македонски весник. Навистина,
Македонската православна црковна општина издава таков лист, но со три
броја во годината не може да се задоволат чувствата на нашиот народ”.
Во продолжение се вели дека весникот „Македонска вистина”, покрај другото,
треба да ги задоволува и да одговара на желбите и.потребите на сите луѓе и
дека тој ќе ја брани македонската вистина, а неговото мото ќе биде „Македонија
на Македонцит“. Во почетокот замислата беше ова гласило да се печати секоја
среда во неделата, но поради некои технички и други причини, се печатеше
секоја втора среда.
Првиот број обилува со текстови со поизразен патриотски дух. Во него се
застапени рубриките: ,,Правни совети“, „Брак, љубов и расправии”, „Од
активностите во македонските заединци”, „Хороскоп”, „Спорт” и друго, а се
поместени и голем број рекламно-пропагандни материјали од фирми и други
стопанственици кои го помогнале неговото излегување.

Од првиот број весникот „Македонска вистина“ почнува да донесува и широки
изводи во продолженија од книгата на д-р Христо Андонов-Полјански „Одѕивот
на Илинденското востание во светот”. Потоа, пренесува историски текстови и
изводи од книгата на Драган Ташковски „Самоиловото царство” итн. Тој
посветува забележително впимание и на теми од историјата на македонскиот
нарорд, расветлува одделни настани, упатува повик за сплотеност на редовите
и активно дејствува во македонските црковни општини и воопшто во
макадонските колонии.
Вториот број излезе на 2 септември 1970 година, кога започна да се печати
секоја среда во месецот. Во него преовладуваат текстови и информации од
македонските колонии во Австралија, од Република Македонија и од светот.
Во третиот број од 16 септември 1970 година посебно место е посветено на
статијата „Егеј-Вардар-Пирин“, која всушност, ја изразува платформата на
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весникот каде што се вели: „Македонци, од каде и да сте дојдени, каде и да
живеете - обединете се во едно цело. Станете активни членови на
македонските организации и учествувајте во сите национални настани и
манифестации што ги организираат македонските општини“.
Од бројот 4 од 30 септемери 1970 година започна да се печати еден вид
воведник. Така, во овој број е поместан текстот „Во пресрет на 11 Октомври”
како воведник, а е даден и текст за отворањето на македонското училиште „Св.
Кирил и Методиј” во Фуцкрај, кое започна со работа на 19 септември 1970
година, како и други информации од спортот, продолжение од „Одзивот на
Илинденското востание во светот”, хороскоп и други материјали.
Петтиот број на весникот „Македонска вистина” од 14 октомври 1970 година е
посветен па националниот празник на македонскиот народ 11 Октомври, за која
цел е поместен воведник за генералното собрание на МПЦО „Св. Ѓорѓи” од
Мелбурн, како и за активностите во македонската колонија во Аделајд.
Шестиот број, пак е отпечатен на 28 октомври 1970 година, на 10 страници и е
сличен како претходниот број. Во него е поместен текетот под наслов
„Историски настан"’ кој се однесува на средбата на папапат Павле VI со
поглаварот на МПЦ архиепископот г. Доситеј орджана во Рим, а по повод
годишната прослава на сесловенските просветители свети Кирил и Методиј. Во
овој број првпат е дадена телевизиска програма на каналите 9, 7, 0 и 2 од
телевизијата во Мелбурн, а се објавени и други материјали и информации
одактивностите на Македонците.
Во седмиот број на весникот „Македонска вистина“ од 11 ноември 1970 година е
поместен освртот по повод Цркопвно-националната конференција во
Австралија, како и опширен текст по повод организирањето на Првиот конгрес
на организацијата „Обединети Македонци" од Канада, што се одржа на 4
септември истата година.
Бројот 8 од 25 ноември 1970 година е сличен како претходните и содржи бројни
текстови од активностите во македонската колонија, а е поместен и воведник по
повад 29 Ноември. И бројот 9 одј 10 декември истата година е сличен на
претходниот. Од изворните текстови заслужува внимание оној за селото
Вапчор, Костурско и материјалите за историскиот развој на Австралија.
Бројот 10, пак, од 6 јануари 1971 година е печатен на 10 страници, но на помал
формат, 27,5 х 39,5 см. Тој е сличен како и претходниот, а содржи воведник
посветен на антимакедонската грчка пропаганда, потоа материјалот по повод
Црковно-националната конференција на Македонците во Австралија, како и
информацијата за отворањето на првата македонска печатница во Мелбурн.
Вројот 11 од 20 јануари 1971 година, покрај другото, ги содржи текстовите за
Црковно-националната конференција, што е дополнет со бројни фотографии,
потоа за истакнатиот и доблесен патриот, иселеникот Васил Мојанов, кој е
избран за прв потпретседател на Епархискиот управен одбор, како и за спортот
и други информации. Во бројот 12 од 3 февруари истата година, пак, на првата
страница е даден текст за изградбата на манастирот „Св. Климент Охридски” во
Македонскиот парк во месноста Кинг Леик, а содржи и други материјали и
информации,
Во бројот 13 од 17 февруари 1971 година, воведникот е посветен на
пишувањето на весниците „Еленикос зои“ и „Македонска трибуна“. Во него,
покрај другото, се вели: „Нека простат и Бугарите и Грците и Србите или
само некои од нив кои мислат дека Македонците се Грци, Срби, или Бугари.
Тие отсекогаш биле, се и ќе бидат само Македонци“.
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Од бројот 26 од септември 1971 година, весникот престанува да се печати
извесен период, Меѓутоа, правени се напори тој да продолжи да излегува. Така,
на 27 јули, год, III за 1972 година се појави уште еден број, тоа е бројот 27, кој
има иста форма како и првите броеви, 29,5x43 см., на 20 страници, чија цена е
15 центи. Овој број е со модифицирано клише на главата; клишето е со други
букви и наместо сонцето поместена е етничка карта на Македонија. Тој обилува
со позајмени текстови од весници од Републиката. Од изворните внимание
заслужува воведникот во кој, покрај другото, се вели: „.. Неоддамна се формира
Редакциски одбор од повеќе членови, а не како во минатото одговорноста да
падне само на Борис Трајков. Во иднина се планира весникот да излегува како
неделник и да се печати секој вторник“. Овој број има подобро техничко
решение.
Наредниот број 28 излезе на 11 јули 1972 година, исто така на 20 страници со
слична содржина како и претходниот на „Македонска вистина“. Тој е, всушност,
последниот број на ова многу значајно информативно македонско гласило, кое
ги освои симпатиите кај најголемиот број читатели и влубеници во Македонија.
Продолжува
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СРЕДА, 16 НОЕМВРИ 2016

Весниците „Македонија“ (1969) и „Нова
Македонија“ (1969) од Сиднеј (7)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Првиот број на весникот „Македонија“ се појави во Сиднеј на 13 март 1969
година. Отпечатен е на 8 страницц на среден формат (29x44 см), на македонски
јазик со латиница. При употребата на македонскиот јазик со латинско пиомо, се
вметнувани буквите „ЅН“, „СН“, „ТЅ“ наместо „Ѕ“, „С“, „С“. Единствено само
главата на весникот е со кирилица, како и неколку текстови во вториот број. На
клишето со латиница стои дека главен и одговорен уредник, директор и печатар
е Панајот Георговски.
Во воведот, пак, кој е поместен на првата страница, покрај другото, се
вели: „Нашиот сонароднјик П. Георговски (а не Георгофски, како што стои на
главата на весникот, н.з.) од пред извесно време дојде на идеја да почне да
издава ваков весник. Тој има околу себе повеќе интелектуалци кои се готови
да му помотнат (во реализацијата на неговите планови...
Весникот е независен и рекламно-информативен, а тоа значи дека нема да
се врзува со било каква идеологија и политика. Весникот „Македонија“ ќе
донесува вести и информации од животот во македонските заедници во
Австралија - втората татковина, а во исто време и за стариот крај
(Македонија), каде што во текот на двете десетлетија е направено повеќе
отколку во многу столетија“.
Во овој броје поместена фотографија на Гоце Делчев, проследена со пригоден
текст, потоа текстови за историјата на Македонија и македонскиот народ, за
Македонската православна црква, за Григор Прличев, за св. Кирил Слунски, за
иселеништвото во Австралија и Торонто, како и куси спортски информации.
Во вториот број од 19 март 1969 година, меѓу другото е објавена опширна
статија под наслов: „Црквата — важен фактор во животот на македонските
општини“, во која се изразува пошироката позиција и целите на македонските
иселаници органи- зирани во црковните општини. Исто така, се нагласува дека
Австралија им ги призна човековите и национапеите права на Македонците во
Австралија и дека македонските општини во неа не се изолирани колонии, туку
се мостови што поврзуваат. За одбележување е дека од 12 страници две се
дадени со кирилица. Ваквата практика за печатење со кирилица продолжува и
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во наредните броеви. Така во шестиот број кој излезе на 16 април 1969 година,
од вкупно 16 страници, 9 се са кирилица, а 7 оо латиница.

Сиднеј
Третиот број на веаникот „Македонија“ е отпечатен на 26 март 1969 година, на
10 страници, на формат 27 х 38 см. На првата страница е поместена воведна
статија, во која, покрај другото, се вели дека весникот почна да се печати еднаш
неделно, со цел да ги известува своите луѓе за вистината во минатото на
својата нација и да ја слика сегашноста. Во продолжение се дадани
информации од светот, од културата, филмот и занимливости од светот, чии
куси текстови се проследени со фотографии.
Бројот 6 на весникот „Македонија“ од 16 април 1969 година е отпечатен на 16
страници, на ист формат како претходните броеви, на македонски јазик со
латиница. На првата стрзјница е поместен текст и фотографија од
пристигнувањето на црковната делегација во чиј состав беа митрополите г.
Методиј и г. Кирил. Во продолжение одреден простор е посветен на поезијата
на Кочо Рацин, за св. Климент Охридски, за Јане Сандански, информации од
светот и од спортот, придружени со бројни фототрафии, а се поместени и
рекламно-пропатандни материјали.
Бројот 8 од 30 април 1969 година е отпечатен на ист форма како првиот број на
12 страници и е последен број од овој весник. Неговата глава (клише) се
разликува од првиот број, со тоа што во левиот агол е поместена етничка кајрта
на Македонија. Овој број на весникот „Македонија“ обилува со позајмени
текстови од други весници што се печатат во Рапубликата, а кои се од
културата, општествеиото живеење и поезијата.
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„НОВА МАКЕДОНИЈА“ (1969) — СИДНЕЈ

Македонското информативното гласило „Нова Македонија“ за првпат се појави
во Сиднеј на 19; април 1969 година како недалник, чиј издавач беше извесан
Чек Лорд, а главен и одтоворан уредник е Драган Неделковски. Главата на
весникот е на макадонски, со латиница и ги содржи основиите податоци.
Весникот се печати на македонски јазик (дијалекти) со латиница, на 8 страници,
на формат 28 х 45 см. А се продава по цена од 15 центи. Весникот е неделник,
исто како и весникот „Македонија“ и излезе по неговото престанување, што
веројатно не е случајна коинциденција.
На птрвата страница е помеетен текстот под наслов „Титовиот план за заштита
на Југославија“ кој негаторски се однесува кон политиката на Тито и
Југославија, а е дадена и фотографија на Тито. Во продолжение се дадени
фотографии и кус текст за смртта на претседателот на САД Ајзенхауер, за
културно - просветпото друштво „Илинден“ од Рокдеил, за политичките настани
во Чехословачка, како и други информации за настаните и проблемите во
светот. Една страница е поаветена на
свадбените обичаи во Мариово,
проследени со бројии фотографии, потоа две страници се посветени на
рекламно-пропагандни материјали на фирмата „Странд електроникс“, која е на
иста адреса каде што и се печати ова гласило. Исто така, поместени се бројни
огласи за работа, продажба, како и кусу текстови со хумор.
Во почетокот на мај 1969 година се јавува уште еден број. Во него нема многу
од информативен и содржински карактер вредно за одбележување и
претставува една епизода од негативен набој со недобронамерни тенденции во
процесот на организираното собирање на македонските иселеници во
Австралија, а тоа, што го споменуваме е резултат на настојувањата да ги
регистрираме сите изданија во Австралија печатени на макеронски јазик.
Продолжува
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СРЕДА, 09 НОЕМВРИ 2016

Бројни информативни гласило во Авсатралија со
името „Македонија“ (6)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Голем број информативни гласила во Австралија биле и се со името
„Македонија“, со што ја изразуваат љубовта и почитта кон својата дедовска
земја. Такво е гласилото „Македонски иселенички весник“ (1966-1967), чиј прв
број се појави во август 1966 година на шест страници, како продолжение на
„Билтенот на Македонската православна црква Св. Ѓорѓи“ од 1965 година.
Првиот број на „Македонски илинденски весник“ е отпечатен по повод
прославата на Илинденското востание. Во него преовладуваат текстови за
Илинденското востание, статии по повод 40-годишнината од смртта на Крсте
Мисирков; за 105О-годишнината од смртта на св. Климент Охридски и друго.
Посебно место е посветено на десетгодишнината од создавањето на
Македонската православна општина во Мелбурн, потоа информации за
работата на македонската општина во Перт и за илинденските прослави. Не е
наведено кој го уредува весникот, но се чини
уредници се членови на
црковната општина.
Друтиот број на „Македонски илинденски весник“ излезе во автуст 1967 година,
на десет страници, на формат 28 х 42 см. Тоа е издание на македонските
општини од Мелбурн, Перт; Аделајд, Були, Вулунгонт, Порт Кембла,
Њукасл; Квинбијан и Шепартон. На првата етраница е поместена фотографија
од Гоце Делчев, а текстот носи наслов „Поклон и вечна признателност на
хероите од 1903 и на тие од 1941-1949 година“ со поднаслов „Животвори духот
на Илинден“. Во продолжение се поместени честитките од Синодот на МПЦ и
на Матицата на иселениците од Македонија, како и опширниот текст кој се
однесува на животот и работата на македонската црковна општина „Св. Ѓорѓи“.
Важен простор му се посветува на текстот за прогласувањето на Македонската
православна црква за автокефална; проследен со фотографија на поглаварот
на обновената Охридска архиепископија, македонскиот архиепископ Охридски и
Македонски г.г Доситеј.
Голем простор во овој број е посветен на работата во македонските заедници
ширум Австралија, каде што се одвиваат и бројни и значајни активности, како и
текстот што се однесува на македонскиот народ и последните настани во
Грција. Од ова гласило ое отпечатени само два броја.
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„ЗА ЕДИНСТВО“ (1966) — СИДНЕЈ

Со пропаѓањето на „Единство“ во 1965 година, се направи уште еден обид да
излезе весникот, но во нешто изменето име. Така, се појави под наслов „За
единство“ во ноември 1966 година како бр. 3. Весникот кој повеќе личи на леток,
се појави во Сиднеј и од него е отпечатен само еден примерок, на 4 страници,
формат 20 х 31 см. Отпечатен е на англиски и на нечист македонски јазик, а и
насловот (клишето) на весникот е на латнница.
На првата страница на англиски јазик е поместена статијата под наслов „Кој се
Македонците? од иселеникот Стојан Србинов, објавена на 19 септември во
весникот „Аустралиен“, кој истакнува дека Македонците се посебна нација на
Балканот. Меѓутоа, во продолжение на првата и четвртата страница, исто така
на англиски јазик Ило Малков, поранешен член на МАНС, за жал, спори со
статијата на Србинов и укажува на некаков бугарскиот карактер на Македонија.
Во продолжение се поместени текстови посветени на војната во Виетнам и
насилното земање на Австралијанци да одат на боиштето и за мирот во светот.
Посебен простор е посветен на гостувањето на КУД „Светлост“ од Мелбурн во
Сиднеј и Њукасл.
„МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК" (1967—1975) — МЕЛБУРН

Исто така, посебен простор во публикацијата „Македонскиот иселенички печат“
на авторот на овие редови е посветен на гласилото „Македонски весник“. Во
неа, меѓу другото, се вели дека со зголемувањето на активностите во
македонската општина во Мелбурн, се зголеми и потребата за почесто
издавање на иселенички гласила. Затоа, на местото на двата броја од
„Македонски илинденски весник“, а и како продолжение од поранешниот
„Македонски билтен“, во декември 1967 година како божикно издание се појави
првиот број на „Македонски весник“, но бидејќи не е билтен, ниту е врзан само
за Илинден, се вика само „Македонски весник“ (1967-1975). Гласилото не е
редовно, туку излегува обично три пати: пред Божиќ, Велигден или Илинден,
затоа и во поднасловот се дава дека е божиќно, велигденско или илинденско
издание.
„Македонски весник“ е публикуван како орган на Македонската православна
заеднида за Мелбурн и Векторија „Св. Горѓи“ во Фицрој, а е издание на
македонските општини во Мелбурн, Перт, Аделајд; Були, Вулунгонг, Порт
Кембла, Њукасл, Квинбијан и Шепартон, што значи на сите македонски
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иселенички колонии во кои постојат поголеми концентрации на македонско
иселаништво и организиран живот. Весникот се печати на македонски јазик со
латиница, во кој се поместувани н голем број фотографии, а често има текстови
и на англиски јазик. Тој се печати на среден формат 28 х 42 см. и технички и
содржински е еден од подобрите весници за своето време на излегување.
Првиот број на „Македонски весник“, како божиќно издание се појави во
Мелбурн, во декември 1967 година, на 4 страници. Него го уреди Уредувачки
одбор од членовите на Црковната општина, без да се наведе кој е главен
уредник. Всушност, овој број е посветен на прогласувањето на автокефалноста
на Македонската православна црква, во кој се потенцира значењето на тој
историски чин за македонскиот народ. Потоа е објавен текст дека се формираат
епархии за македонските цркви во Австралија, САД и Канада, како и за
новоизбраните македонски владици.
Вториот број е велигденско изданке од аптрил 1968 година. Тој; е печатен на 10
страници, на ист формат што ќе се задрожи и во идните броеви. Третиот број,
пак, се појави во август 1968 година како илиденско изание. Целиот број е
посветен на Илинденското востание. Во него се вклучени материјали за
активностите на македонското население и неговото учество во Илинденското
востание, дадени се и материјали за македонските дејци од тој период, а во
декември 1968 година се појави божиќното издание. Бројот е отпечатен на 8
страрници на македонски со латиница, со ист формат и слична содржина како и
претходните броеви.

Мелбурн
Во наредниот период „Македонски весник“ излезе за Велигден и Илинден во
1969 година, а во 1970 година се отпечатени две изданија. Илинденското
издание е отпечатено на 12 страници, а декемврискиот број за 1970 година, пак
како божиќно изддние е отпечатен само на 4 страници на кои се поместени
текстовите „Пред црковно националната конференција на Македонците во
Австралија“ и други.
Во април 1971 година како велигденско издание „Македонски весник“ се појави
:на 10 страници со: голем број интересни текстови, меѓу кои текстот за Првата
црковно-национална конференција на Македонците во Австралија, кој е
проследен со бројни фотографии од македонски револуционери, а се
презентирани заклучоците и решенијата од Конференцијата.
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Декемврискиот број од 1971 година, како божиќно издание е посветен на
стогодишнината на роденденот на македонскиот син Гоце Делчев (1872—
(1972). Весникот е печатен на 20 страници, на кои е поместена фотографија од
споменикот на Гоце Делчев, што е во Градскиот прк во Скопје, проследена со
пригоден текст за револуциоиерот.
Априлскиот број на „Македонски весник“ од 1972 година, всушност е
велигденско издание и е отпечатен иа 4 страници, а августовскиот број, за 1972
година е илицденско издание, кој е отпечатен на 12 страници и е посветен на
петгодишниот ју- билеј на Македонската православна црква.
По повод божиќните празници во декември 1972 година се појави уште еден
број на „Македонски весник“, којшто е отпечатен на 4 страници, потоа во април
1973 година е отпечатен велигденскиот број и по повод илинденските празници
во август 1973 година се појави уште еден број.
Бројот од август 1974 година е посветен на јубилејот 30 - годишнината на
Република Македонија. Весникот содржи 14 страници, а на првата страница е
поместен текстот под наслов „Честит празник Републико наша“. Поместена е
фотографија од Никола Карев и текст за Илинденското востание. Поголемиот
дел од весникот е посветен на активностите на македонските православни
општини во Мелбурн и Викторија.
Во декември 1974 година се појави нов број на „Македонски весник“ Тој е
отпечатен на 4 страници и е посветен на Црковно-народниот собир што се
одржа во Калишта - Струга на 29 и 30 октомври во 1974 година, на кој
учествуваа делегати и од иселеништвото, а се објавени и решенијата и
заклучоците од Соборот.
Изданието на „Македонски весник“ од август 1975 година, се чини е последно и
е отпечатено на 8 страници и е посветено на македонските празнувања. Во него
се дадени текстовите од културно-просветниот и општествениот живот, потоа за
Македонското неделно училиште, како и други вести од општественокултурното и спортското живеење на Македонците во Австралија.
Продолжува
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СРЕДА, 02 НОЕМВРИ 2016

Весниците „Во одбрана на македонскиот јазик“, и
„Народен глас“- чувари на македонската вистина
(5)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Во врска со употребата на македонскиот јазик во Беломорска Македонија, во
публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ е пренесена специјалната
публикација „Во одбрана на македонскиот јазик“ (1960) на Комитетот за протест
против забраната на славомакедонскиот јазик во Северна Грција.
Публикацијата се појави во март 1960 година, во пет илјади примероци, на 4
страници, на формат 29,5x41 см. Отпечатена е на македонски јазик со
латиница, а има текст на англиски и на грчки јазик. Бројот на публикацијата
обилува со материјали во врска со забраната на македонскиот јазик во Елада
(Грција). Во одбрана на својот мајчин јазик, македонските доселеници од
Беломорска Македонија одржаа протесна конференција во Аделајд, на 2 и 3
јануари 1960 година, од каде произлезе и една Резолуција која е испратена на
многу адреси.
Исто така, во овој број е поместен текст на грчки јазик, превземен од атинскиот
весник „Сфера“ од 1 септември 1959 година, во кој се опишува церемонцјата за
„заколнувањето“ на македонските селани од селото Крпешина, Леринско,
притоа демек имало и претставници од наводно сто села од Леринско, во
присуство на воени и цивилни власти, како и претставници од општествените и
националните организации на Северна Грција, Македонците се „заколнале“ да
не го употребуваат мајчиниот јазик.
Во бројот е поместен интегралниот текст на „заклетвата“ што селаните морале
да ја изговорат. Тоа е невидена неправда. Зарем е можно човек да се откаже од
мајчиниот јазик и да го прифати јазикот на омразата?
Исто така, во продолжение на овој број се поместени Резолуцијата и други
информации и сооштенија, со кои се упатуваат македонските доселеници во
Австралија да протестираат пред сите грчки конзуларни претставништва во
Австралија, потоа текст за протесната конференција и текст за одбрана на
мајчиниот јазик.
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Во сите овие населени места се зборува мајчиниот македонски јазик кој, за жал,
им се забранува на македонското население.
„НАРОДЕД ГЛАС“ (1962—1963) — МЕЛБУРН

Во публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ посебен простор е посветен
на весникот „Народен глас“ (1962-1963). Првиот број на ова гласило излезе во
декември 1962 година. Како издавач е наведен Алек Раковитис, познат како
активист на МАНС во Мелбурн, меѓутоа иницијативата ја поведува и работата
фактички ја води Стојан Србинов, порано уредник на „Македонска искра“. Се
печати со латиница, освен насловот кој е со кирилица. „Народен глас“ се
претставува (во поднасловот на англиски и на македонски јазик) како
„единствен словенонмакедоиски социјален и трговски весник во Австралија“, кој
излегува еднаш месечно, со годишна претплата од една фунта, а за еден број
по еден шилинг.
Вториот број е отпечатен на 2 февруари 1963 година, на четири страници, на
формат 32x49 см. Речиси половина од просторот е посветен на
катастрофалните поплави во Македонија во ноември 1962 година, иформации
за штетите и за кампањата за собирање помош од иселениците во Мелбурн. И
на англиски јазик е даден текст во кој се нагласува дека на македонскиот народ
му е потребна помош и се апелира на солидарност кон настраданите. Во
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продолжение се дадени бројни материјали од активноста во македонските
колонии ширум Австралија, со поддршка на гласилото „Народен глас“, како и
информации, куси вести и реклами. Весникот е отпечатен на македонски јазик
со латиница, но има текстови чии наслови се на англиски, а и текстови на
македонски јазик.
Бројот четири од 13 април 1963 година, е отпечатен на македонски јазик со
кирилица, (притоа е употребувана руската азбука) на помал формат (28 х 41
см.) на четири страници. Во олширната воведна статија, покрај другото, ое
вели: „За првпат во историјата на македонската емиградија во Австралија
се печати весник на кирилида, кое е основно писмо на нашиот книжевен јазик.
Првите три броеви од овој весник се отпечатени со латиница, како и
весниците „Македонска искра“, „Македонски глас“ и духовниот Билтен.
Нашиот весник издаден на кирилица ќе биде многу полесно разбирлив и многу
подобро ќе звучат нашите зборови пренесени преку него. ..“ „Народен глас“ е
весник на Македонците во Австралија. Тој е национално- прогресивен
гласник и се бори за згрижување на правата и вистината за слобода и траен
мир на Македонците насекаде по светот.
Овој број е посветен на Гоце Делчев и Јане Сандански, а во продолжение се
дадени материјали и информации за Велигден, за св. Кирил и Методиј, за Први
мај, за животот на Македонците, некролози и куси информации. Истој така е
поместена една патриотска песна од Паскал Паскалевски, потоа преземен е и
текст од весникот „Борец“ од Прага кој се печатеше на македонски јазик, а се
однесува на животот на една Македонка од село Шестево, Костурско.
Бројот пет од август 1963 година е последно издание на „Народен глас“. Тој е
печатен на македонски јазик со кирилица, на ист формат како и претходниот
број, а на десет страници. Посветен е на 60-годигшнината на Илинденското
востание, притоа се поместени неколку пригодни текстови, покрај кои, за
Крушевската република, Смилевскиот конгрес и бројни фотографии на борци од
илинденскиот период, од Втората светска војна и од Граѓанската војна во
Грција.
Посебно место е посветено на информациите за катастрофалниот земјотрес во
Скопје и за активностите што се преземени за помош на настраданите. Се чини
дека весникот бил пред затворање и се дадени само телеграфските
информации за земјотресот во Скопје.
Исто така во овој број е поместено писмото од Аделајд кое се однесува на
грчката пропаганда кон македонските доселеници на тие простори. Потоа се
поместени информации и куси вести за активностите по повод Илинден, како и
други текстови кои се однесуваат на активностите на балканските земји, а се
презентирани и бројни поетски остварувања на познати поети од етничка
Македонија.
„ЕДИНСТВО” (1965) — СИДНЕЈ
ЕДИНСТВО
По згаснувањето на „Македонски глас“ во 1958 година во информативната
дејност кај Македонците во Австралија настана голема празнина. Во тој период
се отвори простор на бугарската пропагандна машинерија, која успеа една
група поранешни активисти на Македонско-австралискиот народен сојуз
(МАНС) да ја натера, да издава весник. Весникот е наречен „Единство“ (1965),
чиј прв број излезе во септември 1965 годцна во Сиднеј, деклариран како
општествен и економски весник. Главен и одговорен уредник е Васил Бошков,
поранешен активист и некое време секретар на МАНС. За жал, неговата цел е
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преку весникот „Единство“ да ги стави под општ именител и Македонците и
Бугарите, што наиде на силен отпор кај чесните Македонци кои осознаени преку
МАНС можеа да разликуваат што е „братство, а што „побратимство“.
Првиот број на „Единство“ е отпечатен во Сиднеј во септември 1965 година на
среден формат 31x43 см. на бугарско-македонски јазик со латиница, само
насловот (клишето) е со кирилица. Во воведникот што е поместен на првата
страница, меѓу декларативните изрази како „нашата емиграција“ од Македонија
и Бугарија, „стариот роден крај“ и други, се вели: весникот „Единство“ ќе пишува
за животот на нашите луѓе во Австралија, ќе се занимава со проблемите што ги
интересираат, ќе помага за братските врски и дружење помеѓу нив. Во овој број
се дадени материјали за Бугарија, како и поздравното писмо од Славјанскијот
комитет во Софија.
Вториот број се појави во октомври 1965 година, во кој е објавена статија за
Илинденското востание со некои стари „видувања“ и „вистини“. Исто така,
поместен е текстот под наслов „11 Октомври — Денот на оруженото востание”
во кој покрај друтото, се наведува дека 11 Октомври е симбол на вековните
стремежи на македонскиот народ за слобода и е национален празник како во
стариот крај, така и на Македонците во Австралија и во светот.
Третиот број од ноември 1965 година ја менува главата само по големина.
Клишето на главата на весникот е помало и е со кирилица, а другите текстови
се со латиница. На првата страница е поместен кус вовед во кој се вели дека
весникот добива голем број писма покажувајќи жив интерес како нова културна
просветна трибина. Потоа е поместен текстот за одржувањето на годишното
собрание на организацијата „Весела Македонија" од Сиднеј и текстот по повод
изборите на црковното раководство во Македонската православна црква „Св.
Горѓи“ во Мелбурн.
Продолжува
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СРЕДА, 26 ОКТОМВРИ 2016

Историскиот развој на весниците „Македонски
глас“ (1957-1958) од Сиднеј и „Историски билтен“
(1959) од Мелбурн (4)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Развојниот пат на информативните гласила после Втората светска војна се
совпаѓа со развојниот пат на македонските доселеници на петтиот континент.
Во основа тоа се совпаѓало со развојот на настаните во земјите на Балканот, а
уште повеќе зависело од текот на настаните околу Македонија.
Затоа, медиумите на Македонците во Австралија се од посебен интерес и
имаат повеќекратно значење. Нивната историја и развоен пат се бурни и многу
интересни. Тие имале и имаат посебна важност и играле и играат огромна
улога во информативната дејност на Македонците во новата средина. Таков е
случајот со весникот „Македонски глас“ (1957-1959) од Сиднеј.
Имено, по престанувањето на првиот мамедонски весник „Македонска искра" во
јануари 1957 година, во февруари истата година, како двоброј за февруари и
март во Сиднеј се појави „Македонски глас“. Весникот излегуваше како двоброј,
макар што беше најавено дека ќе излегува еднаш месечно. Во првата година се
издадени пет броја и тоа покрај вториот април-мај, третиот за јуни-јули,
четвртиот за август-септември, петиот за октомври-ноември. Во втората година
е отпечатен шестиот број за декември-јануари, а по подолга пауза во јуни 1958
година е отпечатен последниот седми број.
Според публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ весникот „Македонски
глас“ се печати на среден формат (28,5x44,5 см.) со латиница. Само главата на
весникот, односно клишето, е со кирилица, на кое стои дека е ова единствен
македонско-австралиски комерцијален и социјален весник. Најголемиот број
текстови се на македонски јазик, со употреба, или со големи примеси на
леринскиот и костурско-птреспанскиот народен говор, а има текстови и на
англиски јазик, што е придонес од лингистички аспект.
Бројот 2 за април и мај 1957 година е отпечатен на четири страници. На првата
страница во текстот под наслов „Отворено писмо до целата македонска
емиграција“, покрај другото, се вели: „Од името на Македонско-австралискиот
народен сојуз и од името на новиот весник „Македоиски глас“, ние
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Македонците во неговата управа преку неговите страници сакаме да ја
поздравиме целата емиграција во Австралија со желба за добро здравје. На
Шестата конференција во јануари е донесено решение да престане да
излегува весникот „Македонска искра“, а да започне да се печати „Македонски
глас“, како нов весник. Тој не е приватен весник, туку е на целата македонска
емиграција и треба да се знае дека ние сите не сме само добри Македонци,
туку и добри Австралијци”.
Исто така, на првата страница е поместен пригоден текст за народната
архитектура проследен со фотографии од манастирот „Свети Наум Охридски”
во Охрид, а е дадено и поздравното писмо до колективот на весникот
„Македонски глас“ испратено од истакнатиот иселеник Стојан Србинов.
Втората страница е резервирана за активностите на македонските доселеници
во Австралија. Покрај другите текстови, заслужуваат внимание информациите
за одржаните пикници во Аделајд на 1 јануари 1957 година на кој се собрале
550 души, потоа во Мелбурн во месноста Калорама што е одржан на 31
декември 1956 година, а на кој се собрале над 500 луѓе. И третата и четвртата
странида се исполнети со голем број информации од животот и активностите во
македонските колонии, а има и бројни други вести.
Третиот број за јуни и јули 1957 година е со ист формат како и вториот, а има 6
страници. Целиот е посветен на 45-годишнината од Илинденското востание.
Притоа, на првата страница е поместен текст под наслов: „Гоце Делчевбесмртен водач на македонското национално револуционерно движење", што е
просдеден со фотографии од Гоце Делчев, Мирка Гинова и Јане Сандански.
Во: продолжение се дадени текстови за Крушевската република, за
Илинденското востание во народните песни, како и бројни информации од
македонските колонии ширум Австралија, меѓу кои и текстот за велосипедистот
од македонско потекло, Алек Лазич, кој постигнал видни резултати во
австралискиот спорт.
Шестиот број е отпечатен како двоброј за декември 1957 и за јануари 1958
година, на 4 страници и на ист формат како претходните броеви. На насловната
страница е објавено дека Седмата конференција на Македонскиот народен
согјуз во Австралија ќе се одржи на 4, 5 и 6 април 1958 година во Сиднеј. Во
продолжение се поместени и бројни честитки по повод Новата 1958 година,
текстови од севкупното живеење во македонските колонии, а се објавени и
изводи од книгата на македонскиот писател Владо Малески „Младоста на
Фросина“.
Бројот 7 од јуни 1958 година е последен отпечатен број на весникот
„Македонски глас“. Тој е печатен на 4 страници, ист формат и ист квалитет на
хартијата како предходните броеви. Во него е даден пригоден текст по повод
завршувањето на 7-та конференција на МАНС со извештаи од повеќе членови,
кои зборуваат за проблемите, значењето, перспективите, обврските и
финансирањето на весникот, а е поместена и Резолуцијата. На Конференцијата
е избрана и управа која имаше задача да го уредува весникот, чиј список е
објавен во овој број. Тоа се: уредник Мик Веловски, секретар Џон Пизарков,
благајник Коста Валами, редактор Горѓи Стојковски, а се одредени и осум
дописници од разни градови ширум цела Австралија.
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ХИСТОРИСКИ БИЛТЕН" (1959) — МЕЛБУРН

Во почетните години на организираното живеење во далечна Австралија,
одвреме-навреме се печатеа некои изданија по повод некој настан, за да се
објави некое соопштение, или да се прокоментираат некои прашања. Едно од
таквите македонски гласила во Мелбурн е таканаречениот „Хисториски билтен“
(1959).
За разлика од претходните билтени, тој има форма на весник 36x74 см. На
главата на „Хисториски билтен“, кој ни’ беше на увид, од јули 1959 година и број
2 волум. 3, стои дека е специјално издание на Македонската православна
општина „Свети Ѓорѓи“ за Мелбурн и Викторија, сето тоа на македонски со
латиница. Потоа на левата страна е дадено соопштение за подготовките за
Илинден, а десно е објавено дека по повод Илинден на Радиостаницата ЗАК, во
сабота на 1 август, ќе има македонска радио програма од 10,30 до 11 часот на
која ќе има македонска музика и кус говор. Билтенот е печатен со примеси од
леринско-костурскиот говор, а има текстови и на англиски јазик.
На првата страница од „Хисториски билтен“ е поместена фотографија од
Македонската православна црква „Св. Ѓорѓи“ од Мелбурн, со текст дека темелот
за црквата е поставен и дека се бара материјална помош од сите Македонци
без разлика од кој дел доаѓаат. Во продолжение е поместено официјалното
соопштение за изградбата на црквата и тоа: на македонски латиница и
кирилица исто и на англиски јазик, како и текстот по повод 56-годишнината од
Илинденското воетание. На инглиски јазик, пак, се поместени текстовите под
наслов „Македонската народна илинденска епопеја“ и „Меморандум и текстови
на асоцијацијата на Македонската православна црква. “Свети Ѓорѓи“.
Инаку, во тој период црквата ,,Св. Ѓорѓи“ стана црковен и национален темелник
што ги поттикна Македонците низ светот да се зближат, да постигнуваат
подобри резултати и да се афиримираат себеси и македонската вистина во
новата средина. Затоа со право се вели дека историјата на црквата ,,Св. Ѓорѓи“
е многу бурна, таа има големо значење и силно влијание врз организирањето и
работењето на, речиси, сите црковни општини во Австралија и пошироко.
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Првата македонска црковна општина „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн
Паралелно со заживувањето на црковниот живот, се преземени чекори и за
развивање на културно-просветни, спортски и други активности, бидејќи таа
уште со самото формирање беше замислена како црковно-просветна
институција на македонците доселеници, особена таа беше центар за печатење
на голем број македонски иселенички информативни гласила во демократска
Австралија.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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СРЕДА, 19 ОКТОМВРИ 2016

Весникот „Македонска искра“ (1946-1957) Перт прво македонско информативно гласило во
дијаспората (3)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Македонските гласила во Австралија ги изразуваат културните активности и
животот во македонските етнички заедници, ги презентираат целокупните
новинарски и општествено-политички активности, го даваат напредокот на
македонската држава — Република Македонија, а во извесна мера служат и
како бариера на туѓите пропаѓанди врз македонските иселеници. Преку
информативните гласила во новите средини Македонците ги збогатуваат
своите национални вредности со помош на културните институции во новите
средини и на тој начин го збогатуваат мозаикот на мултинационалната култура
на Австралија.
Едно од најзначајните македонски информативни гласила во Ајвстралија беше
весникот „Македонска искра“(1946-1957), првиот македонски иселенички весник
во Австралија и воопшто кај македонското иселеништво во прекуокеанските
земји. Тој започна да се печати на 11 Октомври 1946 година, на денот кога се
отвори нова славна страница во историјата на македонскиот народ во борбата
за слобода и независност.
Весникот беше орган на организацијата Македонско-австралиски народен сојуз
(МАНС). Се печатеше еднаш месечно, а неколкупати излегуваше како двоброј
во периодот од десетина години. Повеќе од една година се печатеше во Перт,
потоа во Сиднеј, а од 1952 година до негоовото згаснување во јануари 1957
година се печатеше во Мелбурн.
Прв уредник на „Македонска искра“ беше Ило Малков, 23-годишен студент,
иселеник од селото Шестево, Костурско, на кого што голема помош во
уредувањето му укажа Кирил Ангелков. Уште во првите броеви на уредувањето
работеше и Стојан Србинов, од село Буф, Егејска Македонија, кој подоцна
стана уредник на весникот и најмногу има направено за неговото излегување.
Покрај нив, уредници на весникот или во редакцискиот одбор биле уште Васил
Бошков, Дане Трпков и Ванчо Неделковски, а меѓу поактивните соработници и
дописници се јавуваат Никола Трсјански, Крсто Пазов, Никола Караџов и други.
Во уводната статија во која се изнесуваат целите на весникот се вели дека
„Македонска искра” ќе работи со цел да го запознае австралискиот народ и
австралиското општество со македонската емиграција во Австралија, со
Македонија и македонскиот народ, ќе се бори да ја обедини и да ја собере
македонската емиграција околу Македонско-австралискиот народен сојуз.
По бројот на страниците „Македонска искра“ беше мал весник — најчесто
излегуваше на четири страници, и на мал формат. Подоцна часто се печати и
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на повеќе страници и на зголемен формат.
Според податоците во делото „Македонскиот иселенички печат“ на авторот на
овие редови, весникот „Македонска искра“ започна да се печати во Перт. Таму
излегуваше повеќе од една година, до мај 1948, а потоа во Сиднеј. Решение во
оваа смисла е донесено на Втората конференција на МАНС одржана од 1 до 3
април 1948 година.
Првиот број во Сиднеј излезе во јуни 1948 година, а последниот во септември
1952 годнна. Тогаш по решение на Четвртата конференција на МАНС, одржана
во Мелбурн од 2 до 4 август, весникот почна да излегува во Мелбурн. Првиот
број во Мелбурн (бр. 6) излезе во октомври 1952 година, чиј уредник беше Дане
Трпкоов, а подоцна Стојан Србинов стана душата на ова прво македонско
гласило. Значи, вјесникот „Македонска искра“ се пресели од Перт во Сиднеј, а
подоцна од Сиднеј во Мелбурн, затоа што во Мелбурн се наоѓаше најголемата
македонска иселеничка колонија.

Перт
Целта и задачата на весникот „Македонска искра“ беа да го запознава
австралискиот народ и општеството со македонската емиграција во Австралија,
со Македонија и македонскиот народ, како и да ја обедини и собере
македонската емиграција околу МАНС. Уредници на весникот беа прогресивни
Македонци од егејскиот дел на Македонија кои се менуваа зависно од времето
и местото на печатењето на весникот. Весникот се пе-чатеше на македонски
јазик со латиница освен насловот кој секогаш беше со кирилица. Одделни
статии фотокопирани од некој други весник се печатеа со кирилица. Тоа е јазик
на Македонците од Беломорска Македонија, кои не еамо што немале можност
да учат во македонски училишта во својата родна земја, туку на нив елинските
власти не им дозволе да зборуваат на својот мајчин македонски јазик.
Весникот „Македонска искра“ се печатеше во тираж од 600 примероци за
првиот, двојно се зголеми тиражот за вториот, за подоцна да се зголеми за
неколку пати. Се растураше меѓу Македонците во Австралија, а се испраќаше и
во други земји, особено меѓу прогресивните Македонци во Канада и САД.
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Излегувањето на „Македонска искра“ е од огромно значење за Македонците во
Австралија. Весникот внесуваше раздвиженост меѓу македонското иселеништво
и претставуваше настан од посебно значење. За многумина тоа беше првпат
да гледаат весник напишан на мајчин македонски јазик, затоа и беше приман
со љубопитство, возбуда, љубов и радост. Во него редовно се пишуваше за
настаните и активностите на организацијата МАНС, потоа за значајните настани
во Австралија и во светот, како и информации за изградбата, обновата и
напредокот на НР Македонија. Затоа, за голем број иселеници кои не знаеја
англиски јазик, весникот претставуваше и единствено информативно средство
во новата средина.
„Македонска ;искраа во голема мера придонесе за духовно обединување на
македонските иселеници и за афирмирање на македонското име и нација во
далечна Австралија. Исто така, придонесе да се развие и подигне
националното сознание кај македонските иселеници. Првпат на голем број
Македонци им ја кажа вистината за Македонија и им помогна да се ослободат
од искривувањето што дотогаш им го наметнуваа туѓите пропаганда.
Затоа, весникот „Македонска искра“ ќе остане запишан со златни букви не само
во аналите на македонското новинарство во дијаспората, туку и воопшто во
историскиот развој на Македонија и на Македонците на петтиот континент.
ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ" (1951—1952) — МЕЛБУРН

Весникот „Македонска искра“ (1951-1952) беше темелникот на другите
македонски гласила во Австралија. Така, по повод 48-годишнината од
Илинденското востание, на 18 август 1951 година, во Мелбурн излезе пригодно
издание под име „Илинданско востание”. Тоа е отпечатено на македонски јазик,
на леринско-костурски дијалект и на англиски јазик, на две големи страници на
формат 29 х 42 см., како орган на Македонско-австралискиот народен сојуз,
огранок во Мелбурн. На првата страница се поместени поголем број
фотографии, покрај кои, од Гоце Делчев, Даме Груев, Јане Сандански, Ѓорче
Петров, потоа од Лазо Трповски и Мирка Гинова, а на истата страна се дадени
и песните „Илинденски марш", „Шуми Вардар”, „Песна за Трповски” и
„Македонски народ".
На втората страница е поместен пригодниот текст кој се однесува на историјата
на Илинденското востание, како и други текстовн кои се однесуваат на борбата
на Илинден. На англиски јазик е поместен текстот под наслов „Што значи
Илинден за Македонија и нејзиниот народ”. Всушност, тоа е материјалот што на
31 јули 1949 година е пренесен преку радиостаницата 2МВ од Њукасл,
придружен со народна македонска музика, што го подготвил Стојан Србинов, а
го читал К. Мурџев.
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Во август 1952 година е отпечатен уште еден број од „Ијлинденско востание“.
Тоа е специјално издание по повод прославата на Илинденското врстание и
свикувањето иа Четвртата конференција иа МАНС и последен. Тој број има
само две страници, на кои преовладуваат текстови сврзани со Илинденското
востание, фотографии, песни, вести и соопштенија за одржувањето на
конференциј ата на МАНС на 2 и 3 август истата година.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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СРЕДА, 12 ОКТОМВРИ 2016

Развојот на македонскиот иселенички печат на
Петтиот континент (2)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Според пишаните документи се знае дека доселувањето на првите Македонци
во Австралија започна по Првата шетска војна, кога патиштата кон Америка беа
затворени. Така, поголеми групи македонски печалбари од Леринско, Костурско,
Битолско, Преспанско и Охридско пристигнале во Австралија во 1924 и 1927
година. Особено по 1934 година, односно по доаѓањето на Метаксас на власт
во Грција, бројот на доселениците од Егејска Македонија се зголемува, а по
Граѓанската војна доаѓа до вистински бран на иселување. По шеесеттите
години, пак, бројот на доселениците во Австралија рапидно се зголеми и од
територијата на СР Македонија.
Македонските доселеници во Австралија уште со самото доаѓање во новата
средина, започнуваат спонтано да се собираат по австралиските кафеани, на
веселби и приредби. Таму се формираа и првите македонски клубови во кои
започнаа со активност и првите организации во периодот меѓу двете ветски
војни. Така, во 1941 година во Перт, Западна Аветралија беше формирано
Првото македонско прогресивно друштво под името„Единство“, а потоа се
формирани друштва и во рамките на Македонско-австралискиот народен сојуз
(МАНС), како и други македонскн асоцијации во сите поголеми индустриски
центри каде што живеат македонеки доселеници.
Денес тие во Автралија претставуваат една хомогена целина, веќе афирмирана
и често посочувана како пример по својата организираност и активност и меѓу
Австралијанците и другате етнички групации. Тоа особено е изразено во
македонските православни црковни општини, кои се вистинско огледало на
нивните активности, односно духовни, културно-просветни и
забавни центри
за македонскиот народ и за новите генерации од македонско потекло. Во
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македонските православни црковни општини македонските доселеници, без
оглед на тоа од кој дел на Македонија се дојдени, зборуваат ист јазик, пеат исти
песни, играат исти ора, учат на македонски јазик и ги продолжуваат
македонските традиции и обичаи донесени од Македонија.

Паралелно со создавањето на македонските друштва, црковните организации и
другите асоцијации изразено особено по Втората светска војна, македонските
доселеници во Австралија покренуваат и издавање на иседенички весници,
списанија и отворање радио и ТВ часови на мајчин јазик, преку кои ги
изразуваат целите и задачите на организациите, нивните активности и
целокупното живеење, како и стремежите и постигнувањата на македонските
доселеници во целина.
Прв весник кој во Австралија се печатеше на мајчин македонски јазик е
„Македонска искра”. Тој излегуваше цели десет години како орган на
Македонско-австралискиот народен сојуз (МАНС) и претставуваше вистински
пример за развојот на македонското новинарство на овие простори. По
„Македонска искра" се појавија бројни информативни гласила како „Илинденско востание”, кое се јавува по повод прославата на 48 годишнината од
Илинденското воетание, „Македонски глас”, како продолжение на „Македонска
искра”, потоа „Народен глас” во Мелбурн и „Единство” во Сиднеј.
Со формирањето на Македонската црковна општина „Свети Ѓорѓии во Мелбурн,
се интензивира и издавачката дејност. Имено, во Мелбурн се појави
„Македонски весник“ како издание на македонските општини од Мелбурн, Перт,
Аделајд, Були, Вулунгонг Порт Кембла, Њукасл, Квинбијан и Шепартон, поголем
број билтени печатени по повод некој празник, а потоа во Перт се појави
„Македонски општински весник“. Во исто време се јавуваат и неколку приватни
весници, меѓу кои, „Македонија” во Сиднеј и „Македонска вистина” во Мелбурн.
Обично овие весници се печатат на македонски јазик со латиница.
Во седумдесеттите години, покрај другите гласила, во Престон се појави
„Македонски живот” кој се печати на македонски јазик, но со кирилица, потоа
излегува „Илинденски весник” во Сиднеј, кој излегува пет години и претставува
значаен придонес во новинарската дејност на Македонците. Во тој период се
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јавуваат и други весници и списанија кои се печатат на македонски јазик, но
овојпат и со материјали на англиски јазик. Таков е случајот со „Весник“, гласило
на македонската општина од Перт, Западна Австралија, а се печатат и првите
списанија, покрај кои се „Сонце детски весник”, „Македонски спорт” и други.
Се чини дека едно од најзначајните македонски гласила што подолго време
излегувало во Австралија е списанието „Повод“ од Сиднеј, како прво
македонско списание за литература и култура на петтиот континент и
единствено од таков вид меѓу иселеништвото. Да го споменеме и списанието
„Искра“ од Аделајд кое, иако со релативно краток век на печатење, претставува
значаен прилог кон иселеничкиот печат и афирматор на македонската вистина.
По овие информативни гласила, се јавуваат и списанието „Изгрев” и „Корзо” во
Мелбурн.

Од весниците со подолг век на печатење е секако „Македонија“ седмичен
гласник од Мелбурн, кој започна да се печати 1982 година и излегу-ва во тираж
од околу пет илјади примероци. Исто така и „Македонски весник” од Сиднеј кој
се појави во 1985 година е еден од редовните и значајните гласила на
македонските иселеници. И весникот „Копнеж” што излегуваше во Њукасл
претставува вистински гласник на активностите во таа македонска колонија.
Слична улога има и списанието „Македонска мисла“; од Перт.
Едни ад најзначајните, ако не и најзначајни, македонски неделници меѓу
иселеништвото се, секако, „Австралиско-макадонски неделник” и „Денес“ од
Мелбурн. „Австралиско-макадонски неделник” започна да излегува во 1988
гадина паралелно и на македонски и на англиски јазик и е вистински афирматор
на македонската култура, литература, јазик, историја, спорт. Овој весник
излегува и денес. Исто така и весникот „Денес“ се печати на македонски и на
англиски јазик и е еден од најтиражните весници што се печати во македонската
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дијаспора.
Од другите информативни гласила, секако, радиото игра важна улога во
информативната дејност. Затоа ќе спомене дека првиот македонски радио-час
во Австралија започна во Перт во 1947 година, веднаш по излегувањето на
првиот иселенички весник „Макадонска искра”. Програмата се емитувала на
Радито од Перт, секоја втора среда со почеток во 19 часот и 10 минути. Уредник
и водител на макадонската радио програма беше Мик Веловски, иселеник од
Егејска Македонија, еден од основачите на друштвото „Единство” од Перт. Овој
радио-час постоел во текот на 1947 година и неколку месеци во 1948 год. Тој е
темелникот на радио-часовите во Австралија.
Потоа почнаа да се отвораат и други македонски радио-часови, меѓу кои, во
Мелбурн 1959, во Сиднеј 1975, во Њукасл 1977, потоа во Аделајд, Вулунгонг,
Џилонг, и на други места. Исто така за одбележување е што во деведесетите
години се појавија и првите телевизиски часови на македонски јазик. Помал број
радио-часови се емитуваат преку приватни и други радиостаници. Меѓутоа, во
Австралија и радио и ТВ-часовите работат во состав на Австралиското етничко
радио и Австралиската ТВ-програма, како дел на мултинационалните програми
на демократска и мултикултурна Австралија.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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СРЕДА, 05 ОКТОМВРИ 2016

Почетокот на македонскиот иселенички печат во
Австралија (1)

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА
Појавата на македонскиот иселенички печат во Австралија е израз на
долготрајната макотрпна борба на македонските доселеници (без разлика од
кој дел на Македонија дошле), за афирмација на својот национален идентитет и
на дедовската земја Македонија. Македонците на петтиот континент секаде и во
секоја пригода го истакнуваат македонското битие, изразено преку сопствената,
богата, културна, национална и духовна историја. Во таа насока се и
настојувањата на авторот на овие продолженија во „Македонска нација“ преку
публикацијата „Македонскиот иселенички печат” (НИО „Студентски збор“,
Скопје, 1993, 1-254), да ги претстави хронолошки по години информативните
гласила пред читателите, да ја прикаже љубота на Македонците кон пишаниот
збор, вистината на иформирањето, постигнатите резултати на полето на
новинарството и публицистиката и со еден аналитички пристап да се претстави
историскиот развој на новинарската дејност кај Македонците во Австралија.
Делото "Македонскиот иселенички печат" е резултат на авторовата
долгогодишна истражувачка работа во областа на печатот и новинарството и
публицистичките достигнувања на македонските иселеници во прекуокеанските
земји - Австралија, Канада и Соединетите Американски Држави, како и во голем
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број европски земји. Таа е подготвена да го претстави печатот на Македонците
надвор од нивната татковина, за периодот од 1945 година, односно до
конституирањето на НР Македонија од 1992 година, времето кога Македонија
стана самостојна суверена и независна држава.
Оваа книга има исто така за цел да биде помош за новинарите, културулозите,
историчарите, политичките, научните и други работници кои можат да најдат
голем број податоци во врска со активностите, ентузијазмот и достигнувањата
на полето на новинарството на македонски иселеници на петтиот континент.

Информативните гласила во македонска дијаспора во голем број случаи го
носат името "Македонија", кое јасно говори за нивната силна врска со нивната
дедовска земја, етничка Македонија, додека одреден број гласила го носат
името на некои историски настан или личности.
Само за илустрација ќе споменеме дека, под името "Македонија" во Австралија,
Канада, САД и Европската Унија има педесетина гласила чии содржини
вклучуваат културни и историски настани, настојуваат да ги разбудат
патриотските чувства кај читателите и, уште поважно што тоа е еден од
начините за поддршка на дедовската земја - Македонија.
Публикацијата "Македонскиот иселенички печат" е прв обид за дело од ваков
вид во Македонија и има за цел да ја пополни празнината во историската
анализа на печатот на македонските иселеници во Австралија. Оваа дело има
за цел да ја збогати новинарската историографија, која во последните неколку
децении е широко развиена кај Македонците на петтиот континент.
Инаку, треба да се нагласи дека македонските информативни гласила во
Австралија, имаат посебно значење и играат огромна улога во зачувувањето на
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македонскиот јазик, тие се поттикнувачи во врска со продлабочувањето на
националниот дух и самобитноста, како и продолжувачи на културните
вредности на Македонците во новите средини. Во исто време информативните
гласила во Австралија го јакнат единството меѓу иселениците од сите делови на
Македонија.

Улогата на средствата за јавно информирање е незаменлива во
продолжувањето на културните традиции на македонските доселеници во
англосаксонскиот свет. Тие настојуваат целосно да го запознаат читателот,
слушателот, и гледачот со македонскиот јазик, културата, историјата,
фолклорот, обичаите и со други карактеристики донесени од стариот крај.
Во подготвувањето на публикацијата „Македонскиот иселенички печат“ се
користени информативни гласила, публикации, научни трудиви, писма,
разговори, извештаи и друг вид материјал, како и фондовите за иселеништвото
кои се наоѓаат во Архивот на Македонија, Матицата на иселениците од
Македонија, во Министерството за односи со странство, Универзитетската
библиотека „Свети Климент Охридски“ и други институции, како и приватни
архиви на иселеници ширум светот. Притоа, најзначајна беше личната архива
на авторот на публикацијава, Славе Катин, која тој најчесто ја собираше при
посетата и престојот во Австралија, Канада, САД и бројни европски земји, а која
се наоѓа во Архивот на Македонија и е подарок на македонскиот народ и на
Македонија.
Оваа публикација не претендира на исцрпност, туку, напротив таа само ги
поткрепува наводите и констатациите изречени при третирањето на одделни
прашања за значењето на книгата за развојниот пат на македонскиот
иселанички печат и новинарството надвор од Република Македонија. Затоа
секоја добронамерна сугестија на читателите посебно ќе биде корисна во
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дополнувањето на нејзината содржина.
Публикацијата „Македонскиот иселенички печат” има за цел да пополни
извесна празнина во историографската анализа на печатот во иселеништвото.
Нејзиното објавување само ја збогатува и онака оскудната литература од оваа
област, која во последните децении е широко развиена сред Македонците во
светот.
Авторот на оваа публикација ја изразува својата благодарност на рецензентите
д-р Боро Мокров и д-р Весна Шопар, како и на сите колеги, пријатели и голем
број иселеници кои помогнаа во наоѓањето материјали, весници, списанија и
друга литература, или дадоа сугестии за подобрување на формата и
содржината на текстовите и на публикацијата во целина.
Посебна благодарност авторот им изразува на издавачот „Студентски збор“ од
Скопје и почитуваниот директор и учител во новинарството, Насте Стојкоски,
потоа на поранешниот дипломат во Австралија, Ванчо Андонов, за неговото
дело „Македонците во Австралија“ (Култура, Скопје, 1973 година), и на проф.д-р
Томе Груевски за неговото дело „Јавното информирање во Македонија“
(Студентски збор, Скопје, 1991 година, како и на Министерствата за
образование и наука и Министерство за информации, за нивното разбирање и
помош за печатењето на оваа публикација. Исто така, голема благодарност на
бројни автори од иселеништвото, чиј дела се користени, како и на многу
добронамерници и вљубеници во македонскиот печат и новинарството во
македонската дијаспора..
Продолжува
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СРЕДА, 24 АПРИЛ 2013

Македонски иселенички печат (II дел)
СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНЧЕ” НАМЕНЕТО ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ДЕЦА ВО
ИСТОЧНОЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ

(Прво списание на македонски јазик печатено во
Букурешт, наменето за македонските деца и за младината во источноевропските земји, август 1949 година)
„Една сурова војна, што ни ја наложија туѓинците, принуди нашите деца за да се
спасат, да го земат патот за туѓина. Во народните републики нашите деца
најдоа секаков мајчин и човечки прием што може да се даде (на) еден народ кој
што твори ново општество на труд, на прогрес, мир и радост и ја чувствуваат
нашата борба многу близу до нив, како нивна борба... За Македончињата на кои
првпат им се дава возможност да се образуваат на својот мајчин јазик,
благодарение на заедничката и општа борба на грчкиот и македонскиот народ,
благодарение на големата и незимерна грижа и помош на на-родните
републики во кои денес живеат, вакво списание ќе помогне од многу страни.
Стремежот или обидот, да се научат нашите деца на свој јазик, да им се
пренесат револуционерните преданија и духот на нашиот народ, да се научат
спрема способ-ностите во местото каде живеат и да се подготват за одбрана и
заштита на народот, на мирот и напредокот.
Настојувањата на списанието се за единство меѓу Македончињата и Грчињата.
Имено, како што македонскиот и грчкиот народ се челичеа во борбата против
општиот непријател, така сега заедно развиваат љубов, пријателство и
соработка со народите со кои што живеат, а особено ќе се стремат нивните
деца, да станат патриоти кои ќе ја сакаат својата татковина и својот народ, да
станат луѓе со длабока мисла, а нивни пример да биде нивниот живот,
работата, духот и напредокот на социјалистичката мла-дина”.
„Македонче”, год. И, бр.1, август 1949, Букурешт; Славе Николовски-Катин ,
Македонскиот иселенички печат, Студентски збор, Скопје 1993, стр. 234-235;
„МАКЕДОНИЈА” СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ПАТРИОТСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВО САД И КАНАДА (Индијанополис, 2 август 1954 година)
„Овој весник ги изразува страдањата на една популација која пет века се бори
за слобода... Пред четириесет години се направи неправда кога Македонија,
земјата со 66 илјади квадратни километри беше поделена помеѓу трите соседни
земји, од кои Грција и Србија воведоа терор, а се употребуваа варварски
методи со цел да се денационализира локалното бугарско население... Името
Македонија останува како симбол на страдање и неправди, но во исто време со
херојско минато. Ма-кедонското прашање е едно од најчувствителните на
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Балканот и светот во целост”.
„Македонија” (Мацедониа), весник на МПО за САД и Канада, год.И бр.1, август
1954,Индијанополис, стр. 1.; С. Николовски-Катин , Македонскиот иселенички
печат, стр.175-176;
ВЕСНИКОТ „ГЛАС НА ЕГЕЈСКИТЕ МАКЕДОНЦИ” ОД МЕЛБУРН (Мелбурн, мај
1986 година)
„ЦОК (Централен организационен комитет, н.б.) за МЧП (македонски човекови
права, н.б.) е формиран кон средината на сетември 1984 година во главниот
град на Македонија - Солун, а на 3 октомври истата година се јави во јавноста
со овој манифест во кој се изнесуваат основните барања пред грчките власти и
ја запознава светската јавност со тоа. Движењето (Движење за човекови и
национални права на Македонците во Егејска Македонија, н.б.) со својот
проглас постави пред грчката влада и грчката јавност шест барања кои беа
објавени во оригинал во сите грчки и ред странски весници, а по решение на
ЦОК за МЧП ја повторуваме публикацијата на истите материјали само на
македонски јазик во првиот број, со цел да се запознаат и Македонците со тие
материјали...”
„Глас на егејските Македонци”, бр.1, мај 1987, Мелбурн; С.Николовски-Катин,
Македонскиот иселенички печат..., стр. 73;
20 ГОДИНИ ДЕЈНОСТ НА КУД “ ИЛИНДЕН” ОД РОКДЕИЛ, СИДНЕЈ (Сиднеј, 1
јануари 1987 год.)
„Друштвото е формирано од група ентузијасти и вљубеници во македонскиот
фолклор и работи во рамките на Македонската православна црковна општина
„Св. Петка”. Во него членуваат повеќе од илјада членови, а во овие дваесетина
години има организирано околу 90 целовечерни концерти, над 200 пати
настапило на разни приредби, прослави, национални празници и црковни
манифестации. Друштвото било гостин на Републиката и било учесник на
фестивалот „Илинденски денови” во Битола, а учествувало и на „Шел
фестивалот” и на „Етничкиот фестивал” во Канбера...”
„Македонски весник”, год. ИВ, бр.1, 1 јануари 1987, Сиднеј; С.НиколовскиКатин, Македонскиот иселенички печат..., стр.71;
„АВСТРАЛИСКО - МАКЕДОНСКИ НЕДЕЛНИК” („ТХЕ АУСТРАЛИАН МАЦЕДОНИАН ЊЕЕКЛЅ” ОД ПЕРТ (Мелбурн, 6 мај 1988 година)
„Ги поздравуваме нашите читатели на првиот број на овој весник, кој
одбележува нов правец во македонскиот печат во Австралија. Нашата намера е
да подготвуваме вредни и потребни информации за читателите. Всушност,
весникот ќе биде македонски, но за да биде пошироко прифатен ќе има
содржини и на англиски јазик. Ниту една етничка група не живее изолирано во
Австралија и ние се надеваме да живееме солидаризирано во Австралија со
групите кои се интересираат за прогресивен напредок на Австралија, преку
“соединување на разликите”, за кои често зборуваме и кои ќе бидат основната
австралиска придобивка за мир во светот. Ја избравме оваа позитивна и
конструктивна намера за да овозможиме комуникација и информација за
потребите на македонската заедница... Гледајќи ја мачната и тешка македонска
историја, не треба да го изненади никого тоа што: мирот и човековите права ќе
бидат приоритетни за весникот”.
„Австралиско-македонски неделник”, бр. 1, 6 мај 1988, Мелбурн, стр. 2;
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С.Николовски-Катин, Македонскиот иселенички печат..., стр. 78;
СПИСАНИЕТО „ЛИТЕРАТУРНА МИСЛА” (Торонто, 1 јануари 1990 година)
(Списанието е орган на литературното друштво „Браќа Миладиновци” што
дејствува во рамките на Македонската православна црковна општина „Св.
Килимент Охридски” од Торонто)
„Пред љубопитноста на ценетите читатели еве го и третиот број на списанието
чии страници го исполнувааат стотина творби од триесетина автори. Податок
кој сам за себе зборува оти еднаш посеаното семе ги возвраќа сега и така брзо
потребните плодови на нашето препознавање во светот и обратно, во
препознавањето и откривањето на светот преку нас... Првите поетски книги на
членовите на литературното друштво, потврдуваат оти пишувањето е повеќе од
обична љубов и приврзаност кон татковината и мајчиниот јазик...”
„Литературна мисла”, год.ИИ, бр. 3, септември 1990 , Торонто;
ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНСКО ДЕЛО” („МАЦЕДОНИАН АЦТ”) ОД МЕЛБУРН
(Мелбурн, 1 октомври 1989 година)
„Амбициозни се зафатите, сериозни се плановите, отворени се широко
погледите кон светлата иднина на трудољубивата емиграција. Сета работа на
Редакцискиот совет е исполнета со љубов кон нашите родољубиви и
непоколебливи доселеници, кои се бескомпромисни кон македонските идеали, а
сето тоа го прават за светото македонско дело. На едно од епархиските
собранија е решено да се отпочне со издавање весник. Затоа, Црковната
општина „Св. Илија” (од Фуцкрај, Мелбурн, н.б.) одлучи да го издава весникот
„Македонско дело”, кој треба од општинско да прерасне во епархиско гласило.
Се планира овој весник да стане слободна трибина на родољубивата
емиграција во Австралија под раководство и целосна поддршка на австралиско-македонската епархија, а таквата улога иж припаѓа на најголемата и
најпрогресивната општина во Мелбурн и Викторија”.
„Македонско дело”, бр. 1, октомври 1989, Мелбурн, (воведна статија);
С.Николовски-Катин, Македонскиот иселенички печат..., стр.222;
СПИСАНИЕТО „КОРЕНИ” („РООТС”) ОД ТОРОНТО (Торонто, 1 август 1991
година)
„Корени” е месечник што им се обраќа и на младите и на старите, и на
македонската и канадската читателска публика, и на традиционално
образованите и на модерните читатели. Со „Корени” сакаме да ја изразиме и
сета благодарност на Канада која првите Македонци ги прими со отворени раце
уште на почетокот на овој век, а во која денес живеат повеќе од 300.000 луѓе од
македонско потекло, да раскажеме за некои малку познати нешта, за културата,
политиката, а пред сеж за луѓето, за прекрасната, чудесна природа на нашата
нова земја...
...Списанието „Корени” треба да содржи уште една одредница- зборот
„македонски” и се појави со намера да го зачува македонското национално,
културно и политичко наследство на еден народ, горд и стар европски народ на
канадските простори. Преку „Корени” ќе се настојува да се укаже на длабоките
македонски корени, на силното столетно стебло и на сочните културни плодови,
за да се реализира Гоцевата идеја”.
„Корени”, бр. 1, август 1991, Торонто, стр.1;
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НЕДЕЛНИОТ ВЕСНИК „ДЕНЕС” („ТОДАЅ”) ОД МЕЛБУРН
(Томастаун, август 1992 година)
„Да се задоволат зголемените потреби од добро и сестрано информирање, ќе
биде првата задача на гласилото. Да се негува и унапредува австралискомакедонското пријателство, ќе биде втората задача рамна на првата... „Денес”
ќе се труди да обезбедува свежи прилози од авторитетни соработници во
Македонија и во Европа, да ги толкува сите нови процеси што ќе го зафатат
тамошното општество и за кои дијаспората е заинтересиорана. Гласилото ќе се
дистрибуира малку пошироко и затоа треба да биде огледало на многу
настани... Гласилото ќе вложи напор за двојазичноста, односно, ќе се почитува
јазикот на соработниците и особено ќе се внимава она што го публикува „Денес”
да биде исклучителна вредност на македонската заедница, која во дијаспората
ќе добие и други неделни и месечни изданија. Има место за сите да понудат
квалитет. Суд-бината така сакаше, Македонците да имаат повеќе изданија во
дијаспората, одошто во Републиката.
„Денес”, бр. 1, август 1992, Мелбурн, (воведна статија);
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СРЕДА, 17 АПРИЛ 2013

Македонски иселенички печат (I дел)
„МАКЕДОНСКИ ЖИВОТ“ - ВЕСНИК НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
(Престон, Викторија, април 1974 година)
(Весникот “Македонски живот” е орган на
Македонските православни црковни општини
“Св. Илија” од Фуцкрај и “Св. Никола” од
Престон, Викторија (Австралија), печатен на
македонски јазик, во прво време на латиница,
а потоа на кирилица)
„Македонската емиграција на австралискиот
континент датира уште од пред четириесетина
години. Во овој период, од година во година
бројот на емигрантите сеж повеќе се зголемува, така што денес се
претпоставува дека има повеќе од 80 илјади Македонци. Со зголемувањето на
бројот на Македонците, се јавува потребата за културно-просветен и забавен
живот, како и за информирање. Секој добронамерен потег на овој план беше
дочекуван со големо задоволаство. Меѓутоа, сите тие весници завршувале со
неуспех. Затоа, Редакцискиот колегиум составен од просветни работници, а под
покровителство на Македонските православи црковни општини „Св. Илија” од
Фуцкрај и „Св. Никола” од Престон одлучија да го издаваат весникот
„Македонски живот”. Во почетокот ќе излегува на 12 страници, а потоа тој број
ќе се зголемува и ќе има формат како весникот „Сонце” („Тхе Сун”)”.
„Македонски живот”, бр.1, април 1974, Престон, стр.1
ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНСКА ВИСТИНА” ОД ТОРОНТО(Торонто, мај 1974 година)
(Весникот „Македонска вистина” е орган на Македонското национално
ослободително движење во Канада (МНОД), печатен на македонски јазик)
„Движењето за обединување на Македонија се бори за национално
ослободување и обединување на Македонија во самостојна држава. Помогнете
ја, според вашите можности, неговата национална дејност, станете негови
борци, членови или симпатизери. Ширете јанеговата националноослободителна идеологија меѓу своите македонски сонародници, како внатре во
Македонија, така и сред Македонците во странство.Докажете дека сте достојни
синови на вашите дедовции татковци, кои и крв пролеале за независност и
самостојност на Македонија”.
„Македонска вистина”, мај 1974 година, Торонто, стр.1
„ИЛИНДЕНСКИ ВЕСНИК” ОД СИДНЕЈ(Сиднеј, јули 1975 година)
(„Илинденски весник” е гласило на Македонско-австралиското културноуметничко друштво „Илинден” од Рокдеил, печатен на македонски јазик, со
латинично писмо)
„Како прилог на настојувањата и желбите на членовите на друштвото “
Илинден” да ги прибере младите и со заеднички сили да се негува она што е и
најмило и најсветло: нашиот јазик, нашиот фолклор, нашите стари добри
македонски обичаи, а и како прилог на прославувањето на Илинден, како еден
мал обид да се оддолжиме на нашите великани кои живееа и паднаа за
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Македонија, се роди овој прв број на „Илинденски весник” во Рокдеил. Се
очекува весникот да биде прифатен од доселениците како свое гласило и
трибина. А тоа се покажа со бројните донатори што го помогнаа излегувањето
на весникот...”
„Илинденски весник”, бр.1, 1 јули 1975, Сиднеј, стр.1
„ВЕСНИК” НА МАКЕДОНСКИТЕ ОПШТИНИВО АВСТРАЛИЈА(Перт, 2 август
1976 година)
„Се навршија 73 години од Илинденското востание, кога Крушево беше
слободно и се прогласи Крушевската Република. Меѓутоа, освен во Република
Македонија, Македонците во Бугарија и Грција не ги уживаат националните и
црковнодуховните права и врз нив се врши познатата врховистичка политика, а
во Егејска Македонија грчките власти го изложуваат македонското население на
жестоко национално угнетување...”
„Весник”, бр.1, 2 август 1976, Перт;С.Николовски-Катин, Македонскиот
иселенички печат..., стр.49
ДОДАТОК „МАКЕДОНСКА ТРАГЕДИЈА”НА СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНСКА
НАЦИЈА”
(Број 9-10, Минхен 1975година)
„Ја изразуваме нашата голема благодарност на другарите од списанието
„Македонска нација” кои овозможија печатење на првите 8 броја на
„Македонска трагедија” во рамките на списанието. Тие ќе увидат дека ние во
овој засебен број отстапуваме од не-кои насоки на нашата борба,
препорачувајќи ја оваа засега политичка линија како најприфатлива во
сегашниот момент. Ние тргнуваме од фактот дека борбата за Македонија треба
да се води пред сеж на физичкото и територијалното обединување, не
впуштајќи се во заемни кавги во славјанскиот светкако што се Македонците:
Б’лгари или пак Македонци. Важно е да се спаси славофонската кауза за
Македонија, против која во Егејска Македонија работи и великосрпскиот
хегемонизам како грчки сојузник. Нужно е помирување на сите чеда кои се
родени или пак произлегуваат од сонцето на Македонија. Во обединета
Македонија, народот во слобода ќе си каже што е, без терор и омраза...”
„Македонска трагедија”, год.ИИИ, полугодие 1975, бр.9-10, Минхен;Славе
Николовски-Катин, Македонскиот иселенички печат... стр.219
ДЕТСКОТО СПИСАНИЕ „СОНЦЕ” ОД ЊУТАУН, СИДНЕЈ(Сиднеј, 1988 година)
„Списанието „Сонце” за прв пат е издадено во учебната 1977 година, кога
македонскиот јазик се предаваше во државното основно училиште во Њутаун
како еден од мултикултурните јазици во тоа училиште. Македонскиот јазик не го
изучуваат само деца од македонско потекло, туку и деца од други
националности, а нивниот труд е презентиран во списанието... „Сонце” е прво
македонско детско иселеничко списание издадено во Нов Јужен Велс, а можеби
и во Австралија. Во списанието се отпечатени оригинални текстови и
илустрации што самите ученици ги направиле и нацртале”.
„Сонце”, бр.1, 1988, Њутаун, Сиднеј, воведна статијана уредникот Ѓорѓи
Ѓорѓиев; С.Николовски-Катин,Македонскиот иселенички печат..., стр. 53
ВЕСНИКОТ „НАШЛИСТ”НА ДРУШТВОТОНА МАКЕДОНЦИТЕ„ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ”ОД ГЕТЕБОРГ (ШВЕДСКА, 1978 година)
116

„Уште кога се формира нашето друштво се носевме со мисла да издаваме
весник, списание или некој друг вид публикација за друштвото. Скоро секоја
новоизбрана управа на друштвото го поставуваше тоа прашање како една од
најважните точки во прог-рамата за својата работа...Весникот е замислен како
периодична публикација и ќе излегува според потребите и можностите, а
неговата цел е на јавноста да дава информации за: работата на Друштвото и
неговите секции, за новостите од заедничкото живеење, законодавството и
актуелните прашања во Татковината и во Шведска, за културните и спортските
настани и други активности”.
„Наш лист” (уводна статија, бр.1, 12 февруари 2978, Гетеборг;С.НиколовскиКатин, Македонскиот иселенички печат..., стр.222
ВЕСНИКОТ „КАНАДСКО-МАКЕДОНСКИ ГЛАС”
(„ЦАНАДИАН-МАЦЕДОНИАН ВОИЦЕ”)ОД ТОРОНТО(Торонто, 1 мај 1979
година)
(Весникот е орган на Организацијата„Обединети Македонци” од Торонто,
печатен на македонски и на англиски јазик)
„Со појавата наОрганизацијата „Обединети Македонци” во 1959 година, еднаш
за секогаш беа удрени темелите на македонското национално единство. Со
желба да се реши проблемот со една публикација, Организацијата формира
редакциски одбор. Тоа е потфат од општонационален македонски карактер.
Главната задача на весникот ќе биде достојно да ја афирмира македонската
нација и цврсто да стои за македонското смобитие, затоа ќе бидат објавувани
материјали од активното живеење на Ма-кедонците во Канада и САД”.
„Канадско-македонски глас”, бр. 1, мај 1979, Торонто, стр.1
ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНСКИ ГЛАС”(„МАЦЕДОНИАН ВОИЦЕ”) ОД
ТОРОНТО(Торонто, 13 мај 1980 година)
„Еве веќе една година како„Канадско-македонски глас”шири глас. Година на
тешка и одговорна работа на група наши родољубиви членови кои немаат
новинарско искуство. Само големата љубов и пожртвуваност ги задржа овие
луѓе кои работат по фабрики, канцеларии и ресторани, а слободното време го
посветуваат на нашиот глас. Глас кој се слуша по целиот свет. Овој орган на
„Обединетите Македонци” се слуша во Македонија, Германија, Шведска,
Полска, Чехословачка, САД, Австралија... Во голем број писма ни беше укажано
дека тој не е само канадски глас, туку и сеопшт, затоа Редакцијата дојде до
сознание дека ќе биде добро да се промени името во „Македонски глас”.
Всушност, ова не е смена на името, туку прераснување во нешто заедничко што
ќе работи подобро за Гоцевите идеи, нешто што ќе не поврзе сите иселеници во
еден силен извик или снага”.
„Македонски глас”, бр.13 1980, Торонто, стр.1
„МАКЕДОНИЈА -СЕДМИЧЕН ГЛАСНИК”(„МАЦЕДОНИА-ЊЕЕКЛЅ ХЕРАЛД”)ОД
МЕЛБУРН(Мелбурн, 3 август 1982 година)
„Ние сме 300.000 Македонци во Австралија, една од малкуте нации на овој
континент и при овој демократски систем, која сеж уште нема седмичен
весник... Ќе се трудиме да ја отстраниме секоја трага на омраза, злоба,
љубомора, себичност и цинизам со целосно применување на љубов кон сите
Македонци. Страниците на „Македонија” ќе бидат пристапни за секој што е
Македонец или има симпатии кон Македонците и македонството. Само така ние
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ќе станеме независна и успешна нација на секое поле од нашата активност,
високопочитувана, не само од нас самите, туку и од сиот цивилизиран свет”.
„Македонија”, бр. 1, 3 август 1982, Мелбурн, стр. 2 , (воведна статија).
СПИСАНИЕТО „ИСКРА” ОД АДЕЛАЈД,ЈУЖНА АВСТРАЛИЈА(Аделајд, 1982
година)
(Списанието „Искра” е орган на Македонското културно друштво при
Македонската православана црковна општина во Адејалд, Јужна Австралија
печатено на литературен македонски јазик)
„Списанието „Искра” започна да излегува како потреба и инструмент за
информирање на Македонците што живеат и работат во далечна Австралија.
Се планираше списанието да излегува трипати годишно и да претставува
вистинско гласило на Македонците од трите дела на Македонија. Истовремено,
списанието е овековечување на 36-годишното постоење и работа на
Македонската православна општина за Аделајд и Јужна Австралија.
Списанието „Искра” има за цел да ги информира Македонците кои живеат и
работата во Австралија, особено оние од Аделајд и околните места, за
настаните што се збиднуваат во земјата, потоа да се грижи за обезбедување
подобра соработка на македонската зедница со другите етнички групи, да
развива братство меѓу Македонците во Австралија и да се бори за афирмација
на македонското име и нацијата”.
„Искра”, бр.1, 1982, Аделајд, предговор од уредникот Мајкл Радин;
ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНИЈА” ОД ТОРОНТО(Торонто, 2 ноември 1984 година)
„ „Македонија” е гласило на сите родољубиви Македонци кои живеат далеку од
својата родна грутка. Целта на весникот е да донесува новости од родната
земја: за природните богатства, секојдневните настани и слично. Весникот ќе
биде огледало за сите читатели, бидејќи ќе се печати во Торонто и ќе биде
простор за објавување на активностите на културно-уметничките друштва,
спортските клубови и други асоцијации, со што ќе си го најде своето место меѓу
Македонците во Канада и во сите срца ќе го внесе македонскиот патриотски
дух”.
„Македонија”, бр.1, 2 ноември 1984, Торонто, стр 1
„МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК”(„МАЦЕДОНИАН НЕЊСПАПЕР”) ОД СИДНЕЈ(Сиднеј,
јануари 1985 година)
„ „Македонски весник” ќе работи да ги заштитува националните интереси на
македонскиот народ насекаде во светот и ќе ги почитува правата на другите
народи; ќе ја брани од туѓо посегнувањекон светата национална држава на
македонскиот народ - Република Македонија, факелот на македонската
слобода и надеж на сите обесправени Македонци од Егејскиот и Пиринскиот
дел на Македонија; ќе го афирмира македонскиот литературен јазик,
литература, култура, историја, фолклор, традиции и севкупното творештво на
слободната македонска држава во светот, а посебно во Австралија”.
„Македонски весник”, бр. 1, јануари 1985, Сиднеј, уводна статија од уредникот
Кире Циревски
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