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ПРЕДГОВОР 

Развојниоr пат на македонското иселешшmво 80 AвcтpaJIII
ja, Канада, САД и 80 европсквте земји, во основа се совпаtа со 
раз80јот на настакитс на Балканоr, а уште повеќе, зависел од те
кот на настаните околу Македонија. Најголемиот дел од шtв 
биле принудени (од економскн п полптичкн причини) да ro на
пушrат родното оrниште, во потраrа по мнр, спокојстоо и ма
теријалпа сшурност. Но п таму, rn следела бескрупулозната грч· 
ка, српска и буrарска проnа.rаида, преднзвпкуцјЌII заблудR, по
делби и pauop меtу нriВиr<те редови. Тоа се гледа п на rmанот 
на 101форлш:рањето, каде што токму nоради недосnii'От на сопст
всtt печат тие чптале бyrapcmt, српскн, грчtш, ~нrлнсК>И инфор
тнmш глаСШiа. 

Проrласувањето на Народиа Реnублика Македовија како 
составен дел на ФНР Јуrославнја пре-rставува пастаи од фун· 
даментално значење и за македонските нселе.1шци од сите де

лови па Македоtшја. Исто така, обновувањето па Охрuдската 
архиепискоШiја во ЛШIСТО на Македонската православна црква 
овозмоЖЈЈ IШipoK процес на ~аваље автентнчни македонсКЈI 

православни црковин оiШЈтѕшп, орrашѕзацин, културu<>-уметшѕч

КЅI друштва, ДОПОЛНIIтеЛЈIII МВКедОНСIW yчнmwrra, забавии, СПОр
ТСКЈI, ЛIIТературни и други дpyurma, како u нз•аваље македон
СIОI весшn111, cmsca.иuja, бѕ~о~тенн, отворање на македонски ра
дно и телсвизискѕ• часови ~• формнрање на други значајни асо
•tнјации. 

Токму затоа, може да се каже дека nојавата на македон
скиот ~•селенички nечат во nрекуокеанските земји Австралпја, 
Канада, САД и во евроnскнте земји е израз па долrотрајната 
макотрпна борба на македонстѕте доселеѕшцѕt (без разлика од 
кој дел на Македонија дошле), за афнрмац11ја па својот <Наци<>
папсн Ј~Де:нtшет и на дедовската земја МакQДоннја. Македонци
те во дијаспората секдде и во секоја прнrода го 11стакнуваат 

македонската битие, изразено преку сопствената, боrата, кул
турна, национална н духовна нсторија. 

Во таа насока се и настојуваљата на авторот на преди<>
жешtот тр\rд ,,МакедонсКЈiот иселевички печат". Имено, систе
матската и долrоrодѕШDiа работа на полето на информативна-
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та дејност на македонското иселеништво во дијаспората сама 
по себе ја наметна и nотребата од попродлабочено изучување 
на македонскиот 11И.1ЈЈ.00< збор н:цвор од Македоt~ија. Тоа 11е 
значн само заnознавање н афирмира.ње 11а .\lакедонскиот исе
ленички nечат, туку и откривање на llиDното културно, нацио

нално, просветно, соција.лно, nолитнчко, духовно битн.е - овој 
nат н:из rrризмата на македонс~G~.те гласила , радио-часо1тте и те

левнзиските емисRИ што тие ги органнзнраат ширум оветот. Ос· 
вен тоа nотребата да се обработи овој 1<0мnлекс на npawa>..a 
прОНЗЈ\6Ту!)а и од сознанието дека и кај нас во Реnубли~<а1·а, ме-
1-у нселе1m1.1ите нема обиди на едно место, снстематски и ком· 
плексно да се обработи ра.звојниот nат на македонскио1· нселе· 
н11чки печа1' 11 ноn<н1арство; и тоа од 1945 rодииа na се до де· 
нес.1 

Читателот ќе nризнае дека ова е ro.ro:nopнa и макотрnна за· 

дача, поради ра.зновидноста "' суптилноста на 111]>06лематиката, 
која наолеrуnа во душата на една сnецифична категорија субјек
'N[ ,,Македонскв иселениuи(• чиј ЖЈ16ОТен nат минува низ :\tнory 
нскушеиија, превирања, себеnреисш•тувања. А сето тоа, со сета 
своја жес-nта најднректно се ОдРазува <И иа nолето на m~форми· 
рањеrо. Меѓу1·оа и ·rок••У затоа nредНзвикот е уште nоrолем 11 
неод,\I ИНЛНВО наме11f!ат, не како оптовару.Ваlbе, туку како човеч

ка блаrородна обврска која исnоЛЈiува. 
Кога почнал македонскиот нселенички nечат, nод кои ус· 

лови, како е организиран, со каков јаз~tк н стнл е nишуван, 
чиј 0р1·а,. е, кој е оановач, к011 уредници, финансиери, каква 
е содржииата, формата, тиражот и друrnте карактеристики на 
nечаl'ОТ се оамо дел од <1рашањата за кон ставува збор во оваа 
nубпикаuија. Ав1'0рот, nочнувајќи од 1945 година na се до денес 
rn обработува информативиите 1·ласила во прекуокеанските зем· 
ји Австра.лија, Канада, САД и no некои евролски земји, иасто
јувајќи nритоа да ја опфаm целокуnиата ииформативна деј· 
ност, особено .на македонСКiИТс радио 1{ телевнзиски часови ШИ· 
рум светот. За секое гласило се презентирани осиоените лода· 
тоци и кара1псфистикн од неговата појава na се до згаснување· 
то или до денешни дни. 

Л роучуван><."ТО на македонскиот иселенички печат неми
новно го наметвуоаше nраша>..гто l<аква снстемапtза.ција, од· 
110сно периоднзација да се nримени? Се чиви , најnрифатливо 
беwе хронолошкн да се следи ра.звојот на иселевичкнте гласи· 
ла, односно нивното nојавуnа>..г со единствена цел !Ца се дојде 
до општ nреrлед на ра.зnојот ,.,а информирањеrо. При·rоа како 
метод се користеше таканаречената - скратена "лична карта" 
оа секое Ј<данне, за да се 1<1обие целосна слика Ј.< вист.ински 

Ј Лериодот на .македонскиот иселеш-tчки псч.:'\т од nочетокот на 1902 
до 1945 rоАЈша е обработен uo rrубликацијата ,.Ра.з.војот ua ма.кедон
скиот tt~чQт 11 ношшарс1uотu'' uд д-р Боро Мо..:роо, Здруженис на ноои
иарите на Македонвја и Основна opratutЗaw:eja з.а нозинарс:ко-издавачка 
дејност .. Ko~1vш•c·r", С1..:онјс, 1980 rод. 
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упид >во !Нивната работа. Секој друг начин на излагање на вака 
обемна и боrата материја. авторот ќе 1'0 доведеше во ,,ќорсо
как" и теш;ко ќе се nостиrнеше целта да се добие целосна и 
сеопфатна ко~mози.ција на иселеничката >u<форма11ивна дејност. 
Освен тоа, нзвршено е класифицнрање на матернјалот 1110 зе.\tји 
ка.д.е LU1'0 жноеат н работат македонските нселеm<цн. Оnфатеи 
е целок,,ш-Јвот нсслеЈ IНЧЈоt нсчат. а крнтерну.\\ за негоDата кла

снфнкаuија 11 систематизацнја беше ~1акедонскнот !fiЗW·IOJ·raлe11 
карактер на l'.1асвлата, nрнтоа не навлеrувијќн во неговите по
лнтнчки опрсдслбн 11 nр11nа.дност 1{011 некоја орган11зацнја, цр
ковна OJTU1TIIHЗ 11 CJI IIЧIIO. 

Во оваа nубn:нкација се поместенн и гласила од ,Цруm llа
роди во ко11 има страници на македо11скн јазиl{. кон се поврза
fut со македонсЈGtте иселеници и имаат оврсделена историска, 
културна и друга врска со македонскиот 11арод или Македани
ја, а се печатени ~1адвор од границите на Мако;~,онија. Исто та
ка, во публикацијата е оnфатеи и nечатот во европските земји 
кој до неодамна спаѓаше во кате1'0рнја1·а .. иеrативсн". Тоа е 
направено пора:а.и фактот што 11а nечатот во иселениш11вото му 
се npиofa интеrрално, како информатор за широката иселсшtч
ка nублuка. 

Значи, nубликац:ијата го оnфаќа иселеничкиот печат од 
трите континента - главно онаму кај што живеат и работат 
поголе~rи аrломерации <На македонското иселеlfИШ11ВО - Австра
лија, Северна Америка (САД и Кана:ца) и Европа, и е nоделен 
на четири ·дела: печатот што излегупал во Авс11ралија, nотоа 

оној во Канада, САд и Европа. Во секоја од спомЈНатите земји 
и за период од 45 години печатот е застапен со број од око
лу сто и педесет rласила и четир:иесетина ра.ш<о iИ ТВ часови. 
Денес има околу д:ваесетина активин гласила и триесстнна ра
дио и телеоизискн часови. Материјалот ео nубшшац>tјата е кла
сифиц:иран по контЈшеЈtтн, односно држаои и 110 редослед на 
времето no кое оеснt~цнте нзлеrунаат. Or~ШTI!'J'C сознан:ија кажу
заат дека се работи за iВесниuи од строrо ЈЈОкалеtЈ карактер, ка
ко орган:и на одделни друшmа, поед'инци иm< црковви ор1·ани, 

додека во евроnскиот печат 'Носители се поединци кои често се 

јавуваат како соnственицп и:ѕш главни и одговорни уредшtии 
исти лица за поrолем број весници. Се забслежупа тенденција 
печатот од Кана.д.а или САд да биде растуран и на пош>rрокото 
nодрачј.е на Северна Америка. Додека во австралискиот печат 
до голем степен е дојден 111.0 израз локализмот на весиицитс. 

Во најголем број случаи весшtцнте го носат ~шето .,Ма
кедонија" што јасно зборува за нивната длабока поврза
ност со матнцата, а 1n1a и име на исторвскн настан или 

ли•tност <д старнот крај. Така под .,Македонttја" во А'Встралија, 
Кана.д.а, СЛД и Еоропа се застапеш~ четирнесстина гласила, со 
содржипи за културни и историски настани како настојувања 
да се разбуди nатриотското чупство кај чнтателнте, и, urro е 
најоа;t<НО, тоа се дожнвуоа 11 како е.;~ен вид nоткреnа иа сво-
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јата земја Македонија. Наспроти тоа, свропскиот нсе.п..,шrчкн 
печат и политички и идеолошки во најголем број случаи стои 
на спротивни noзшnm и критички гледа на СР Маi<едоiшја, на
лаѓајќи го братството ro другите југословеиски народи, а .,гло
рнфнкувајќи" ја независноста и СаАtОС'l'ојноста на Македонија. 

Македоиск.пте mrформативин rласила во nрекуокеанскитс 
земји, АвС11ралија, Каиа:ц:а, САД и во еоропските земјн имаат 
посебно значење и играат огромиа улога во зачvвуnањето ка 
.\iакедоискнот јазик; во nродлабочуоан,ето на шнutоналниот дух 
и самобитиоста, nродолжување <На куЛ1урните uредиосrи на 
Максдонците во новите cpeдruru и го јакиат ед1~нството меѓу 
нив. Нивната yJIOra е незамеилива во продолжуuањето на култур
ннтс традiiЦИЈI на македонските доселениuи во аитлосаксоlf

скнот свет. Тие настојуваат целосно да го залознаваат чнтате
лот, слушателот, и гледачот со македонсКЈЈОТ јази1<. ку11турата, 
историјата, фолклорот, обичаите и др. Исто така, македонскиот 
печат m изразува културните активности н животот на маке

донск.пте етннЧКЈ• заеднвци во прекуморск•гrе 11 евроnските зем
јн, потоа целокуnннте научни в општествеио-nолитнчкл актив
ности и наnредокот на македонската држава - Република Ма
кедонија, а во нзвесна мера спужат и како бариера на туtите 
пропаганди врз .:"акедонскиге нселеници. Во исто време, тие ги 
збогатуваат своите нац:иоиаЈШИ вредности преку културните •rn
ституции iDO новите cpeдmni и на тој начш1 го збоrатуваат м<>
заикот на мултннационалните куnтури на САД, Канада, Ањстра
nија и еороаските земји. 

Во лодготвуваањето на публнкацијата се користени lfн
формативни глаСWiа, пубЈШКаUИИ, научни трудиви, nисма, раз· 
говори, извештан и дР\'Г вид материја.,, како и фондовнте за 
иселеништвото кои се наоѓаат во Архивот на Македонија, Mam
uaтa на иселениците од Македонија, во Миннстерстmото за од
носи со странстоо, Универзитетската библиотека .,Св. Климент 
Охридски", во .,Нова Македоиија" и лриваттr архmш ·на лсе
леници ширум светот и друm институции. Притоа, иајзначајна 
беше личната архи:еа на авторот на публикацијава, која тој !lај
често ја собираше при посетата и престојот во Австралија, Ка
нада, САД и !Не)<ОИ европски земји. 

Оваа публикац:ија не претенднра на нсцрmјосТ, туку, на
против таа само ги лоткрепува наводите н констатаuинте изре

чени при третирањето <На одделни прашања за значењето на 

КЈmrата за разројниот пат на македонскиот иселепи:чки лечат и 
иовиварстmото надвор од Републиката. Затоа секоја доброна
мериа суrестија на чнтателите посебно ќе бнде корнсна во до
потrувањето на нејзината содржина. 

Публикацијата ,,Македонскиот иселеничкл печат" nретста
вува прв обид и труд од ваков вид во Македонија и има за цел 
да попо.rmи извесна празнина во историоrрафската аиаnиза на 
оечатот !ВО иселенлштвото i80 Австралија, Каиада, САД и во ев-
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ропск.ите земји. Нејзиното објавување само ја збоrатува и она
ка оскудната литература од оваа област, која во последните де

ценlш е WJI]>OKO развиена сред Македонцнтс во светот. 
Авторот на оваа П\lбликацf!ја ја rrзpa.3y6a својата благо

дарност на рецензентmе д-р Боро Мокров и д-р Вссна Шоnар, 
како и на сите колеrн, nријатеш1 и голем број нсс;rсшn{н ~011 
noмon1aa во наоfањето матернјалн, a~eCIIИilll, сннсаш1ја 11 друга 
литература, :или дадоа сугестии за nодобрување на формата 11 

содржината на текстовите и на nубмкацијата во целина. Ис1-о 
така, авторот Њ\t rrзразува благодарност на миннстсрстоата за 
наука и за информацИЈ<, за нивното разбираr-Qе " nомош за 
nечатењето на оваа nубликац.rrја, како и на други добронамер
НitW1 н вљубеннцн во македонскиот печат и но"Бннарството во 
IICeлCHИIUTU01'0. 

АВ1'0рОТ 
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ДЕЛ 1 

РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКИОТ 

ИСЕЛЕНИЧК.И ПЕЧАТ ВО АВСТРАЛИЈА 





ВОВЕД 

Доселувањеrо на nрвите Македонци во Австралија заnоч
на по Првата светска војоа, кога патпштата кои Америка беа 
затворенн. Така, поголеми групи македонски доселеници од 
Лершrско, Костурско, БИТ<)Лско, Преспа>~ско н Охридска nрнс
nU'иале во Авсrралнја 1924 n 1927 roд1ma. Особено по 1934 ro· 
;џта, односно по доаѓањето на Метаксас на власт no Грција. 
бројот на доселениците од Еrејска Македонија се зrолсмува, а 
no Граѓанската војна доа(-а. до внстинсКЈ< бран на псслување. 
По шссссттнте rодш111, nar<, бројот на досслеrшцнтс во Авс-rра· 
лија раmrдно се зrолеми и од тернторија·rа на СР Макс~до11ија. 

Македонските доселеаmци во Ав.стралнја уште оо самото 
доаѓање no новата среwша, з<UlОчиуваат спонтано да се соби
раат no а!!сrралиСКЈ·IТС кафеаии, на веселбн и nриредби. Таму се 
формираа и nрвите макеДОнски клубови во кои заnочнаа со 
активност и nрвите орrанизации во nериодот меѓу !{Вете свет
ски војm~. Tat<a, no 1941 година во Перт, Западна АвстраП'Ија бе
ше формирано Првото македонска nроrреаивно друштво под 
името ,.Единс-rво', а nотоа се фор~шрани друwтва и во рамките 
на Македонско-австралнсКЈ<ОТ народен оојуз (МАНС), каt<о н 
друn< макелонскн асоuијацшr во сите поголеми иидустриСКI ( 
центри каде urro живеат махед011скн доселеиицн. 

Денес тие во Авсrралија rтретстаnуѕаат една хомоrена ue
mma, веќе афирм:ирана и често пооочувана како rtрнмер по сво
јата оргаrшзнранос-r и актlmност н меѓу Аостралнјанците и дру· 
rнте erни•LКII rруnацин. Тоа особено е нзразено оо македонските 
правослаuни црковнн општrши, кон се ввстшrско оrледало на 

н:и:вните аt<nrвиости, односно духотш културно-rtроовеrшr и за

баnни uентри за македонскиот народ 11 за ноонте генерации од 
маt<едоиско nотекло. Во ма~<едо11ск.ите rrpanocлauни upкoorrn on· 
штинn (а нив m има 17) македонските доселеници, без оrлед 
на тоа од кој дел на Mat<eдo>rnja се дојдеош, зборуnаат ис-г ја· 
ЗИЈ(, пеат пс-ги nесни, играат ис-ги ора, учат 1ra македоиск:и .ia· 
з<гк и rn nродолжуnаат маt<едонсКЈпе тра:тџ.ru"и и оби•rаи до
несешт од Маt<едоиија. 

Паралелно оо ооздавањето на македонсrпrrе друштва, up· 
ковriите организаuив и другите асоr.tнјацнн urзразено особено no 
Втората оветска војна, македонсКЈПе доселснт~и во Aocтpamtja 
покренуваат 11 издавање на иселенички вссницн, сrшсаrшја и 
отворање рад.ио-часови на мајЧШI јазик, nреку кои rn изразу-
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nаат целrЈТС и задачите на оргашсзацннте, JJHOIIHТC актнuностн 
н целокуrоiОТо живеење, како 11 стрс\tежнте н nосnmч·вањата 
на макеДОНСIШТС ДОССЛеНИЦЈI ВО ЦCЛIIIIa. 

Прu весник кој во Австралнја се нечатсшс на мајчин ма
кодОIIСКII јазик е ,,Македонска 11скра". Тој 11311cryвawe цели де
ост rод1111н како орrан на Maкc:toнcкo-aocтpa.II!CKIIOT народен 
СОјуз (МАНС) 11 nрстставу&, BIICТIIIICKII 11p1tмup за ра.'ЈВОјОТ на 
м:.tкцдо11ското новпнарство на on11c 11росторн. По .,Македонска 
IICJ\Jpa•c е..: rrојавнја бројнн ннформnпtВ111В rЈШСнла како Ј!Илшr· 
дшrско оос-r::нше", кое се јавуuа no новод nрославата на 48 ro
дltllllllllla·ra од Иш.tнденското oOC.TШ II IC, 11Максдонскн глас", како 
пpoдOIIЖCIIIIe ua иМакед.онСЈ<а нскра", r1o·roa .,Народсн глас" во 
Мслбvрн н .. Едннство" I!O Спднсј. 

Со формирањето на Македо11ската нрковна оnштина .,Cu. 
t'op{1t" во Мелбурн, се интензrmнра 11 11здавачката дејност. И~tе
но, оо Мелбурн се nojauп .,Maкe::toi!CKII оссннк" како издание 
на \!:tксдонск11тс onnmш11 o:t Мслбурн, Псрт, А.:\е.,ај;~, Булп, 
в, .. ~VIII'OIIr Порт Ke~tбna, Њ\•кас:Ј, Knrlllбlli::\11 11 Шеnартоп, noro
ЛC\1 број бrmтеtш nечатен11 по noвo:t некој npaз~ntк, а nотоа <ВО 
Псрт се појао11 .. Македоне~п опumшскн вес1111к". Во исто време 
се јаВ\"03ат 11 неколку nрнnатшr oecllшtн, \ICЃV ко11, . .Македони
ја" no СндЈЈеј .... Македонска BIICТIIII:l" no ме.,бурн. Обнчно ODI!e 
оссt111цн се печатат на .\tакедонс..-:11 јз:\Јiк со .t1ат1ннша. 

Во ссдумдесе-гпrте ro;u11ш. nокрај друrнте rласrша, во Прес
тон се rЈојавн .,Мш<едонскн жнtЈот" кој се 11счатн на максдои
екн ј~знк, но со кнрнпrша. nотоа н.'IJICI'Y"-~ .. ИЈН111де11скн uесннк" 
во Сrџџrсј, кој излегува пет rод111111 11 rrpc·rcтariV'Oa зна••ае•• npи-
1\0rrec оо нов11нарската .:.ејност ~ 18 МакQ.1.0111tнте. Во тој nериод 
се јавуваат н !други веснnцн н сnнсаннја кон се псчата1 на ма
ксдонекl! јазик, но овојпат н со мnтернјалн на анrлнски ј331!к. 
Таков е сnучајот со .. Весник". rласнло на махедонската оmп
nнш од Перт. Заnадна Австра.~нја, а се nечатат н rrpВIIТC сnи· 
са1шја, nокрај кон се ,.Сонце детск11 оес1mк", . .Македонски 
сnорт" н дpynr. 

Се чшоr .:.ека е.:.но 0.:1 најзначајннте македонски rлac•ma 
што HO.IO:Iro opc~te нзаетува во Австра.~нја е crurcaшreтo "Пово.:." 
од Снднсј, како nрво македонско cnrrca111t.: за литература 11 
култура на петтrrот коПТШ!еtrт 11 C.:IIIIICТDeiiO од таков Bit:t меfу 
нсслс111rштвото кое 11 ;~енес се 11e•raТJr. Да ro спомене~tе п cml
carrrtcтo ., Искра" од Аделајд кое, ш1ко со репатнnно краток век 
на nсчате11,е, претставуnа значаен прнлоr кон нселетшчк11от n& 
ч:tт н афнрматор на македонската OI!CTHII::I. По овие сnисанија, 
се јаоуnаат слнсанието ,.Изrрео" 11 ,.Кор~о" во Меnбурн . 

Од OOCX:I ПLW ITe со nодопr век на ПС'13тсњс е секnко нМаке
дО1 11 1 ја" - ССЉ\111'"~" r:~аеннк од Мслбурн, кој за.n:очиа да се 
11с•Ш1'11 1982 rодrша 11 нзnе1ува 11 дс11сс 110 пtраж од околу пет 
илјад.11 пр11мсроцп. Исто така 11 ,.Македонски весник" од Снд
I!Сј кој се појавн RO 1985 rодrша е сдс11 од редооrште 11 зиачај· 
111rrc rласњ,а на македонсКI!те псеnе11нц1!. И весникот .. Копнеж" 
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што IЈЗЛеrуваше во Њукасл nретстае.уваше внст1mСкrt гласни1< 

на актнnностпте во таа македонска колоннја. Слнчна улоrа Љ\tа 

JI сnнсанието нМаксдонсн:а МИСЛЗ11 ОД Перт. 

Еден 0.:1 вајзначајшtтс, at•o не и најзначасн, .\!аКСдонски 
нeдCJIJIIIK меѓу ИCCЛCHIIUITBOTO е "Аостр3Л11СК0-МЗКед0НСК11 НСДСЛ• 
шtк" од Мелбурн . Тој заnочна да излегува оо 1988 година na· 
ра.лелно •Н на .македонски 11 на анt·лиСКif јазик н е 'ВJICTIIt iCKИ 
аф11рматор ва .\lа,.едонската култура, лнтература, јазик, IICТO· 
риј а, anop·r. Овој ucCI IItK нзлеrу·ва 11 девес. 

Во 1989 rод1111а во Перт се nојави .,Македонсtоt nатрнотс"и 
б•mте11" nрв. од ваков вид меѓу пселеништвото во кој се rtpcзeн
тllpaa rшjroлc\t број текстови цrro се однсс1rваат на ~1акедонските 
човекови 11рава. И оо Мелбурн нст:tта r·oдrma заnоч на да се nе
чати ,,Максдонс1<о дело" ~<ако орган на МПЦО .,Со. Илија". Ед
на romrнa •nодоцна во Њvкасл се nојави .,Јубилсјно нзданне >~3 
МПЦО ,.Со. Боrородпца", ка~<О 11 .. Светн Кпиментово слооо", 
орган на Максдовската nраоославна еnархнја е.о Австралнја. 

Во 1990 r-одина во Адслајд ва ar 1 rmrcк11 јазнк се nојавн 
сrr•tсаннето ,.Панорама" кое трстира nрашања од областа на 
IIСТОријата, културата, образоnаиието, nоm<тичкото н соцl!i ал· 
ното ЖЈmеењс ~ra македоrrскнте дoceлermrrи во Австралија. Ис
тата rодина излезе .,Македонски весник" како iџбилсјно изда
I!Не на МПЦО .. Св. Горfн' од Мелбурн. Во Сиднеi . na1c, заnочна 
да излегува нсделнпкот ,.Македонски rлас", кој шmсrува и де
нес п кој што m1a значајна миснја за зачvвување на македон
скиот нацнонален ндснтитст, литератvрннот јазик, културните 
вредностп. тра.цицтrтс н обнчапте меi-у ~•акедонскнте досел<> 
1.mци, особено од CIUillej. 

Исто така, од неnрош~IIЛИ!!а вредност со шrформа1·ивната 
дс.iност за максдонскн·rе доселешrци на nеттнот коrmтснт се 
радно-часов11те на македонскн јазик што се смитуваат во сите 
nоголеми центри 11 се деЈt од мултпкултуралшtот пllформати
nен ЖЈmот, а во исто време nретстаеуваат дел on мозанкот на 
кутурата на Македо11нја и Австралнја. 

Првиот ма~<едонски радно-час во А11стралнја започна во 
Перт во 1947 година, веднаш no l·tзлеrувањето ·на nрвиот псе
лешNкн весник .. Мак(Цонска нс1<ра". Програ"ата се е~пrтvвала 
на Радно 6 КУ од Перт, секоја втора среда со nочеток во 19 ча
сот и 10 •ш~fУВ!.Урсдннк и водн1·сл на македонс1сата радпо 
nрограма беше Мик Веловскн, 1-rссленнк од Ereicкa Максдоt·m· 
ја, еден од основачите на друш-rnото .,Едпнство" O;t Перт. Овој 
рздно-час ностосл во текот на 1947 roдrma 11 некол~<у ~•есешr 
.во 1948 rод. Тој е темелннкот 11а радно-часовнтс во Австралнја. 
Потоа почнаа да се отвораат н дpyl'll македонски радно-часо

вн, меѓу кои, во Мелбурн 1959, во Сrrднсј 1975, ·во Њукасл 1977, 
nотоа во Аделај•д, Вулунгонг, Џилонr, н на други места. Денес, 
само во Мелбурн ма1<едонскиот јазИЈ< се слуша преку шест 

2 
17 



радно-ста11пцн. а во Снд11еј на чстнреt . Тне нрстс;н:но работат 
во состав на Австралнското етничко радио, а nомал број ра· 
.:\I!О·чаоови се емитуваат преку nриоатшt 11 дру1·и радноста

ннцн. 

"МАКЕДОНСКА ИСКРА" (,,МACEDONIAN SPARK") 
(1946-1957) - ПЕРТ 

. . . 
• • * •• • 

Едно од најзиачајните македонски информ:1тивн" r:rac<~лa 
во АвстраЈu<ја беше весшtкот ,.Македонска искра", nрв ма~<С· 
донскн нссленнчки весник во Австралија. Тој заnочна да се пс

чатн на 11 Oк·ro~IBpli 1946 1-одш ra, на денот кога се отоорн IФВа 
славна страница во историјата ~Ја максдонс1шот народ ео бор
бата за слобода н НСЗЗDисност. Весникот беше орган на opra· 
1шзацијата Максдоис~<о·австралнски народси оојуз (МАНС). Се 
печатсше сднанr мссечно, а 11еколн:ула-rн ·излеrувашс како ;1no4 

број во порно·tот од десстнна •·о1uшп. Повеќе од една годшtа 
се печатсшс во Перт, nотоа uo Снднеј, а од 1952 годнна до не
говото зrаснување во јануарн 1957 •·однна no Мслбурн. 

Прв урсдшЈк на ,.Македонска искра" беше Ило Малков, 
23-годншсн сту;:~еrгr, нселеннк од сслото Шестево, Костvрс~>о, 
на ~<ого што голема nомош Р..О уредувањсто му укажа Кнрнл 
Аиrсл~<ов. Уште во nропте броеn<~ на уредуnањето <рабо·rсшс 11 
Стојан Србн11ов, од село Буф, Erejct<a Македовија, кој nодоцва 
стана уредшн< на nеСНЈiкот н најмноrу нма направено за !1-tcro4 

вото нзлстуватf>е. Поt<.рај нив, урсдннцн на весникот ил11 во ре· 
дакц11с•шот о;Ј;бор биле уште Васил Бошков, Дане Трпкое. 11 

Ванчо НеделкоосiUI, а меѓу nоакт•гвтште соработшши и дomтc
HIU\11 се јаuуваат Нн~;ола Трсјанскн, Крсто Пазов, Н1r1<ола Ка· 
pauon н дpyni. 

Во \ГВОдната ста1111ја no која се изнесуваат цсnнте на 
веситжо1· се вели: ,.Македонска >~скра" т(е работи со цел да го 
запознае австралнсклот народ и австраm<ското општестео ~о 

.\Јакедонската е~шrрација во Австралнја, со (Македоннја 11 ма· 
кедонскиот народ), да ја обедини и да .ia собере македонската 
см1rграцнја околу Македонско-авс11рал11скиот народен сојуз' 

По бројот на страннцпrе ,.Македонс1<а нскра" бeiUe мал 
весшtк - најчесто пзлеrуnаше на че11.1ри страннuи, и на мал 

формат. ПодоцЈЈа често се печатн 11 на nове('е страт-шци и на 

ЗI'ОЛСМСН формат. 

' .,Македонска искра. бр. 1. 11 О1<томври 19% rодшш, Псрт. 
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Весникот "Македонска ис~ра" започна да се печатн во 
Перт. Таму излеrуваmе nовеќе од една rодшrа, до мај 1948, а 
потоа во Оиднеј. Решение во оваа с~шела е донесена на Вто
рата конференција на МАНС одржана од 1 до 3 аnрил 1948 rо
nнна. Прrтот број во Сиднеј нзлезе во jy.rrl1 1948 roдr rнa, а ~rос
ледиио·r во септемврн 19:>2 rодrша. Тогаш по решение a'la Чет
вртата конференција на МАНС, одржана во Ме-1бурн од 2 до 4 
авrуст, весtmкот nочна д~ излегува 180 Мелбурн. Првиот број 180 
Мелбурн (бр. 6) излезе во октомврtr 1952 година, а уреднпк бе
ше Дане Трпков (подоцна Стојан Србиноо). Значи, uесникот 
.. Мак~онска искра" се nресели од Перт во Снднеј , а nодоцна 
од Снднеј во Мелбурн, затоа што 'ВО Мелбурн се наоfаат најго
лемите македонски нселсннч'К:и 1\ОЛОНЈ.ПI. 

Целта и зздачата на nеснпкот .,Македонска rrcкpa" беа да 
ro запознава австралискиот Јrарод и отuтес1100то со македон
ската емнтрацнја во Австралпја , со Македотrја и македонскиот 
народ, како н да ја обедтш н собере македонската емш·рацнја 
околу МАНС. Уредиriци на весrrикот беа нроrресившr Македс:т
ци од Еrејс~<нот дел на Македонија кои се менуваа зависно од 
времето ar местото на nечатењето на IВесннкот. Веснrmот ое nе
чатеше на македонски јазик со латиница освен насловот кој 
секогаш беше со кирплица. Одделни статшr фотокоrmрани од 
некој \npyr 18есник се nечатеа со киршmца. Тоа е јазих !На Маке
доицпте од еr·ејскиот дел на Македонија, кон не само што не
мале можност да учат во македонски училr-rшта, туку на кои 

Не IIJ\1 било ДО3110Пено да зборуваат МаЈ<СДОНСКИ јаЗИК ДОДеЈ<а 
бrте IВО својата родна земја. 

,.Македонска ИС!<iра" се nечатеше во тираж од 600 nраме
роцн за нрвиот, двојно се зr-оле~ш тиражот за вториот, за nо
доuна да се зrолешr за неколку nати. Се растурашс меfу Маке
донrпrте во Мзстралнја, а се нспраќаше и во дpyrrr земји, особе
но меr'у nроrрсснвните Македонци во Каиада и САД. 

Излеrулањето на ,.Македонска нскра" е од orpoмr<o Зr<аче
ње за Македонците во Австраmrја. Весникот внесувашс раЗд'IЈН· 
женост меfу ма~<едонското иселсништво и nретставуваше нас
тан од посебно значење. За многумина тоа беше нрвnат да гле
даат веаник Напиц)аи IНа мајчнн ма~<еаонски јазик, затоа и бе-

'" '" в ше приман со љуооnнТС'Ј'ВО, вОЗQуда и радост. о него редовно 

се rmшуваше за настаните и актrmнос1·ите на организацијата 

МАНС, потоа за значајннте настани во Австрашrја н во светот, 
како и ннфор"аци11 за нзrрадбата, обновата н ~rаnредокот на 
НР Македонија. Затоа, за голем број иселеrшци r-:-ои не знаеја 
англнски јазнк, весникот nретставуваше н едшrствоно 1fнформа
т•IВIIО CP€1:\CTt!o во новата средrrна . 

.,Ма~<сдоиска нскра" во голема мера nридонесе за духов
но обединување на македонските пселеници и за афирмирањс 
на макеаонското име и нација оо далечна Австралnја. Исто та
ка, придонесе да се развие и noдri~1e националното сознанис 

кај македонските иселеиици. Првпат на голем број Максдонци 

2' 
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JIM ја кажа висrината за Македонија ~~ им ломоrна да се осло

бодат ОiЦ искривувањето што дотогаш mt го наметиуnаа туѓиrе 
пропаrандп. 

,.ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ" {1951-1952) - МЕЈLБУРН 

IUNDENSKO.VASTANIE 

По nовод 48-годишнината од ИлиtФ.снското nостание, на 

18 авrуст 1951 roДIUia, 110 Мелбурн излезе nрнгодно нздание no;J. 
пме ,.Иmнџ.еж:ко востание". Тоа е оmечатеио на мако;tонскн 
јазик, rra Лерrшско-костурекн дијалеt..-т 11 на aнrлiiCKII јззик, на 

две голелш страниц11 на формат 29 х 42 см., како орган на Ма· 
кедонско-австралиск11от народен сојуз, оrранок •m Мслбурн. На 
првата страница се noмecтerm nоголем број фотоrрафип, nок· 

рај к.оп, од Гоце Делчсо, Даме Груев, Јанс С:шдаз rсѕ;н, tорче 

Пстроо, nотоа од Лазо Трnооск.и и Мнрка Гинооа, а 11а истата 
страна се дадеrш и nесните .. Илнrrде>tски м:~рш", ,.Шуми Вар· 
дар", ,.Песна за Трповск.и" и ,,Мак.едонскн народ". На втората 
страппца е nоместен прш'ОдRИОТ текст кој се о;џнхува на исто

ријата на Ип:инденското 110СТ3m<е, како п друn• текстови кои 

се сврзани со борбата 11:1 Илш1ден. На анr:тски јазпк е nомес
тен тексrот no.:t наслоо ,.Што значи Илшцен за Македоmtја и 
нејз1шиот народ". Всушност, тоа е маrеријаЈЈОТ urro на 31 јул11 

\949 година е nренесен преку радиосташ<цата 2ND од Њукасл, 

nри;nружен со народна македонска музrша . што ro noдrornи1r 

Стојан Срб1<нов, а r·o •нrта11 К Мурџео. 

Во авrуст 1952 година е отnечатен уште сде11 број од 
,.]-\ЛШIДОНСКО ООСТЗННС". Тоа е СnецнјалнО IIЗ;Џ.IIIIIC <ПО ПОВОД 

nрославата на Илштенското ЈI!)СТание 11 COIIK\'DЗibCТO .на Чет· 
вртата конфереНIПtја на МАНС. Тој број 11\t:l ca\IO две cтpamt
IЏI, на кон преовладуваат текстови сврзаш• со ИлнЈiдснското 
востание, фотоrрафш1, песни, вести п соопштс11пја за o;~pжy

naii\eТO на коuфереицнјата на МАНС на 2 11 3 авrуст истата 
година. 
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.,МАКЕДОНСКИ I'ЛАС" ("МACEDONIAN VOICE") 
(1957 - 1958} - СИДНЕЈ 

.... :-

По nрсстанувањето 11а nрвио·r македонски всснш: "Маке· 
донска исt>ра" во јануари 1957 годш<а, во февруари истата ro-
1\lШa, како двоброј за февруари и март во Снднеј се nојави .,Ма· 
к~онски глас". Весникот iИЗЈ!еrуваше како двоброј, макар што 
беше најае.ено :дека ќе И3Леrува еднаш ~1есечно. Во nрвата го
днна се 11здадени nет броја и тоа nокрај вториот :шрнл-мај, 
третно·r за јуни-јули, четвртиот за август-ссnтемврн, петнот за 

октомори-ноември. Во втората година е отnсча1·ен ruестнот број 
за декември-јануари, а no nодолта nауза во .i\""' 1958 1'0д1ша е 
отnечатен nО<:Ледниот седми број. Весншшт се nсчатн на ср~ен 
формат (28,5 х 44,5 ом.) со латшшца. Само главата на весникот, 
односно кшuuето, е со кирилица, на кое стои дека е ова едИR· 
стве11 македонско-австралиски комсрцијалсн и соцнјален вес· 

шrк. Најголемиот број текстови се на македонски јазнк, со 
употреба, или со големи nрнмеси на лер~пrскпот н "остурсЈ<Иот 
народе11 говор, а има текстови н на анruшскн јазик. 

Бројот 2 за аnрил и мај 1957 гоwша е оmечатен на че+и
ри стра1н!ци . На nр:ѕата страница во текстот nод наслов "Отво
рено mrcмo до целата македонска eA<IIгpattнja", nокрај другото, 
се вели: .,Од името на МакедоисЈ<О·австралнс"''от народен сојуз 
и од името на новиот весник .. Ма!<едонскн глас", нне Маl<едон
ците оо неговата уnрава npe1<y !Неговите страшrцrr сакаме да ја 
noanpaвrшe целата елm:грација оо Австралвја со же.,ба за доб· 
ро здраеје. На Шестата конференција во јануари е донесено 
решенне да Јtрестане да излс;ува веснш:от ,.Македонска нскра" 
а да за nочне да се 11ечати "Македонски rлас", хако ноn 'веснЈ{Кн. 
Тој не е nрнватезr весник, 1уку е на целата мак~онска e.шrrpa
ЦI!ja lt треба :да знае де~<а 1me cwre не сме само добри Маке· 
донцн. туку н ,цобри Аnстралијmt" .3 

Исто така, на nрвата страница е nомеетен лрrа·оден текст 
за народната архнтектура nрО<:Леден со фотолрафш< од Манас· 
тирот .. Св.. Наум Охридскn" во Очжд, а е дадено 9< nоздраnно 
rmcмo до весникот исnратезЈо од иселеникот Стојан Србннов. 

Втората стравица. е резерв~ала за актнnностите на маке
донскнте доселеFUWи во А'Встралија. Покрај друтптс текстови, 
заслужу.ваат внимание информацш1те за oдpжam·rre r rикници во 
Аделајд на 1 јануари 1957 roд)иlra 1ra кој се собрале 550 души, 
nотоа во Мелбурн во месноста Кзлорама што е одржан на 31 
декември 1956 година, а на кој се собрале над 500 луѓе. И тре· 

з .. Македонски глас" број 2. anp1-m - мај 1957. Снд .. IСј. 

21 



тата и четвртата страиmtа се нспоmiети со голем број и:нфор
мации од жи.еотот во македонскнте коrтошш, а има н бројнн 
куси вести. 

Третиот број за jymx и јули 1957 r-одина е со нст формат 
како и вториот, а има 6 cтpaJШLtJi. Целиот е посветен на 45-rо
дѕшnшната од Иmшденското востание. Пр11Т'Оа, на nр:вата стра· 
m-rцa е nоместен текст под н3слов: 1,Гоце Дслчеn.бес.мртеи uо
дач на македонското нацнонално револуционерно движење", 
што е проследен со фотоrрафни 0.:1 Гоце Дел<•ев, Мнр>;а Гивова 
и Јане Са~-СЈ.ански. Во продолжение се даденн текстоnн за Кру· 
шеnската република, за Илинденското ЈЈОСтаиие во народ11ите 
nесни, како n бројни ннформацин од македонските колонин 
ширум Австрамја, меtу кои н тексrот за велос•mедистот од 
македонско nотекло, Алек Лазич, кој nостиrнал mндни резултати 
во австралискиот сnорт. 

ШеС11Иот број е оmечатен како дiВОброј за декември 1957 
и за јануари 1958 roдJ.ma, на 4 С1!раtшци и на ист формат како 
nретход•ште броевн. На васловната с11раница е објавено дека 
Седмата конференцнја на Македонскиот народен сојуз во Ав
стралија ќе се о;~.ржн на 4, 5 и 6 април 1958 rодина во Сиднеј. 
Во продолжеш1е се nоместенн :и број1ш честиткн <ПО повод Но
вата 1958 rодина, текстови од севкупното Ж.IIВеење во македон
сmте колои.пи, а се објавен:и и изводи од ~штата на максдон· 
скиот nисател Владо МалескЈЈ ,.Младоста Jia Фросина". 

Бројот 7 од јуни 1958 roд1ma е nоследен отnечатен .,МаЈ<С· 
донски глас". Тој е пе••атен на 4 с-rраницн, ист формат и ист 
t.:валитет на хартијата. Во не•·о е даден IПЈ>Иrоден текст по no
uoд завршувањето на 7-та конференција на МАНС со извештан 
од nовеќе членови, кои зборуваат за пробnелште, значењето, 
перспектнвите, обврските и финансирањето на весникот, а е nо
местеиа и Резоnуцијата. На Конфqреицнјата е избрана и уnрава 
која имаше задача да го уредува <Весникот, чиј сnисок е објавен 
во овој број. Тоа се: уредник Мик Веловск:и, секретар Џон Пи
зарков, блаrајник Коста Валшш, ~актор !'орtи Стојковски, а 
се одредени и осум дописннци од разнн rрадоnи ширум Австра
лија. 

,.ХИСТОРИСКИ БИЛТЕИ" (1959) - МЕЛБУРН 

=-r: 
~~~~он~. _,, 

·t Historiski. ·: 1 
.BULLETIN %:"~ 

~;. .......:--:=."'='-=--)'>-· ..... ;-le: 
......,, __ , соа =:AI..,....,._-~ 

Во ~очетните години на орrаЈШЗitраното живеење во далеч· 
11а Австралија, одвре.\lе-навреме се печатеа некои изданија по 
новод некој настан, за да се објавн некое сооnште>ше, или да 
се nрокоментираат некои прашања. Едно од таквите гnасила во 
Мелбурн е такаиаречеииот ,.Х!историски билтеи". За разлика од 
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nретходните бнлтепи, тој има фор~tа на оес111н' 36х74 см. На 
та11ата на .. х .. сторискв билтен". кој ""' беше на уовд, од ј улв 
1959 •·о;џша 11 број 2 mолум. 3, стои дека е OIТCitlljaлнo издание 
на Мако.:~онската правослаона оrтш1'1ша за Мелбурн п Впкторн
ја~ сето тоа на македонскн со латЈш r[Ца. Потоа на леnата стра
на е дадено с0011111тен•-1с за нодготовките за Иrrннден, а десно е 
објаое110 дека по пово.:~ И.n ннден на Радиостанш~ата ЗАК, во са
бота на; Ј авrуст. ќе нма ~•акедовска радио nрограма од 10,30 до 
11 часот на која ќе има .\1акедонска музика ~· кус говор. Билте
нот е пе<tатсн со прњ\Н.~ан од леринско-костурскпот говор, а IL\ta 
теt<.стови и ва шп·лискн јазик. 

На 11рвата стра1нn~а од .,ХисторнСКII бн.nтев" е пО.\Iестева 
фото11рафнја од Македонската nравослаона црква .,Св. tор•'и' од 
Мслбурн. со 1·екст дека те.челот за црквата е поставен н дека 
се бара ~1а1·срнјална nомош од сите Македонцн без разлика од 
К.ОЈ дел доаѓаат. Во rпродолжение е nоместено официјалиото со· 
онштенне за изr1радбата на црквата и тоа: на с\lакедонски Јlатн
ница и кнрилица исто и на анrлисt\!н јаз1нt, н:ако и текстот rto 
повод 56-годшшпшата од Илинденското востанис. На ин•·лнскн 
јазнк, nак, се ломестешr текстоонте nод наслов "Македонската 
народна нлшџ_енска еполеја" и .,Меморанду~• и текстови на асо
цвјацијата на Македонската праоославва црква" . 

.,ВО ОДБРАНА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК" 
{1960) - МЕЛБУРН 

Vo ODBRANA Na 

MAKEDONSKIO EZIK 
_ loo Qft~--~-"'P _ 

. .....;..:.,;; ... - ..... -·~ 

Оваа апсuнјална лубm1каuија на Комитетот за протест npo
rnв забраната на славО"l>lаксдонскиот јазик !ВО Грција се nојави 
во март 1960 година, во nет плј31ди nрш1ероци, на 4 страници, 
на формат 29,Ѕх41 см. Отпечатена е на македонски јазик со ла
тнница, а <ШЗ. текст на ЗliTffilCки и на грчки јазик. Бројот оби· 
лува со матернјаm1 iВО врска со забраната на ~1акедонскно1· ј а· 
зик во Грција. Во одбрава на својот .\lајчш• јазш:, максдон
ските доселеници во Бе.ломорска Македонија одржаа nротесна 
конференција во Аде.лајд, иа 2 и 3 јануари 1960 година, од Ј<аде 
•·•ронз11езе и ео.на Резолуција која е испратена на многу а.Ј;реси. 

Исто така, во овој број е п0~1естсн текст на грч~Vr јазнк. 
npe.зe~1CII од а11инскиот весник .,Сфера" од Ј септемврн 1959 •·о
днна, во кој се оnишуВ<I церемонијата за за~<олнувањето на -"а· 
кt:Џ~онск••те сетнт од селото КрпеЈЈШна, Лсрннско. а nрисуству· 
вале н nрстстаоницп од сто села од Леринско, !ВО присуство на 

воени, цивиmш масти н од општествените и национаmште ор•·а-
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Јшза''"" · Се "заколнале" да ЈЈС I'O \'ПОтребуваат .\lајчнниот ја· 
зи к. Нсвндсна неnравда! Во бројот е помссте•• инrе1·ралнно1· 
1·екст на за~<лствата ш1·о села11нтс морале да ја 113rооорат. 

Исто така, 110 продолжение на овој број се номес1·енн Ре· 
золуцијата 11 други 1111формацнн и соопштеннја, со кон се yna. 
1уваат македонсквте доселениц11 во Лвстралнја да mро,-сстнраат 
пред CIITC J'PЧI<II ко•џуларнн лретс-rаnннттеа во Австра)!нја, ЛО· 
1-оа за nротсснnта ко11ферештја, н текст за о;tбраната на мај· 
чвнио·r јазн 1\. 

,.НАРОД~Н ГЛАС" (PEOPLE'S VOICE") 
(1962- 1963) - МЕЛБУРН 

npu11oт број на ова rласило излезе ~во декември 1962 roд>l· 
11а. К<1.ко 11здавач е наnсден Алек Ра"овитнс, познат t<ако aкnt· 
о11ст "'' МАНС во Мслбурн, меѓутоа нницијапшата ја поnедува 
н работата факг11ЧКII ја вод•·• Стојан Србннов, порано уредш1" 
на .. МаЈ\Сдонс•<.а нскра·~ . Се лечатн со .ла:rш-t_нна, ocne11 насловот 
~<ој е со к11р11.1 11ца, "Народс11 .-лас" се 1nретставуrѕа (во подЈЈас· 
ловот 11а ан•·лнскн 11 на .\1"ксдонсЈ.:~I јазш<) t<ai<O Ј,сдшrствсн сло
веЈЈО·ма.;с;\ОНСtш соц11_јален 11 трговск11 весш1к no Австраш1ја", 
кој нз.~е.-уuа ед11аш мссе<1но, со 1-одншна лрС1111Лата од ед11а фун· 
та, а за сдс11 број по еден ш.ишшr.• 

Втор11О'Г број е отпечате11 на 2 февру~н 1963 rО1џша, на 
четирн страшнtll, 11а фор~1ат 32х49 С.\1 . Речисн половина од прос· 
торот е посветен на •<атастрофаn11m-е поnлаен uo Македонија во 
ноемuри 1962 rодшш, tшформац1111 за wтетнте и за t<ампањата 
за собирање помош од иселе11ициt.'Т оо Мелбурн. И на анrш•с
јазнк е даден 1·c~c·r во кој се на•·ласуоа деt\а на македонскв:от 

11арод му е 11о·rребна 11о~tош и се апепнра >~а соmџ>.арност кон 
11астрадаt11пс. Во 11родолжсние се дадевн број1 111 ма1·еријали од 
активноста no максдонсtште коло••шt ш"рум Австралнја, со под· 
дршка на r.rtaCIL:IOTO "Народен глаС11, потоа ѕ.шформ:·ацни, куси 
вест:н: 11 рек!Ј~l\111. Вссннl<от е отлечатев Jia мак.одонскн јазш<. со 
патнннца, но вма текстови чии наслови се на анrлнскн, а тек· 

сrов1пе на максдонс~<н јазик. 
Бројот чстирн од 13 алрил 1963 00.\l llla , е отнсчатен на ма· 

t<едонск11 јазик со кирнлrrца, (прнтоа е употребувава руската 
nзбука) 11а пома:t фор"ат (28 х 41 см.) 11а четирн страници. Во 
ОПШ1tр11ата воосдна с-rатија, nокрај другото, t.-e ;оели : "За nрвпат 

• Ванчо А11доноо, "Македонц•rтс во Allcтpanиja". Култура 1973, 
Скопје. стр. 157. 

24 



во историјата на "'tаЈ<едонската е.\Јнrрац"јз no Аnсi'ралнја се ne
чam вссн11К на кириmru.а, кое е основно шtС.:\·10 на fi~ШJifOT кни

жсвен јаз11к. Првнrе три броеви од овој весник се отпсчатенп 

со латнннtrа, како и весниците "Македонска ~1скра", ,.Македон· 

скн глас" н ЦЈЖОВЈшот Билтен ... Наш:110Т всСЈЈИК нздадсн на ЈШ

риЛI·Ша Ќе биде MHOI'V I IOЛCCHO разбир:нш 11 MHOI'V nОдобрО 'Ќе 
ЗО\"'ЗТ 11ЗШ111'е :i'оороШ·Ј пpcrJeCelll1 преку него ... "Народев глас" 
е весник на Македонц11те во Аuстралнја. Тој е нацнонално-nро

•-рссивен л 11ст 11 се борн за заш:тЈ1та 11а 11 раuата 11 вис1·Јшата за 
слобода '' трае11 мир на секаде 010 оветот" .' 

Овој број е nосветен на Гоцс Делчсв " Јане Санданск.и, а 
во nродолже1ше се ·~адени матернјалн а 1 н11формац1ш за Вет-Јr

ден, за ов. Кирил и Методиј, за Први мај, за жФшотот ш\ Македон

ЦЈЈТС, некрол:ози и Rусн ннфор"::иtни. Истq така е поместена ед

на патрнотска пссна од Паскал Паскалоuск н, нрезе.ме11 е н: 

текст од DCCIIIH\OT "Борсц'1 од Пр~rа 1што се псчатсuЈс на. маке:· 

донскн јаз111< . а се однесува на ж1-шотот на ~Цна МаЈ<едо>ша од 

село. Шестево, Костурско. 

Број-от 11ет е од август 1963 rо;џша н е •тоследно издште 
на "Народеи глас". Тој е nечатен на маRqдонски ја.з;u< со кири
лица, на ист формат како и nретходниот број, а на десет стра

ницн. Посветен е на 60-годишнината на Илииденското nостанле, 
nри што се пО.\Iестснн 11еколку прнrодни текстови, nокрај R<>И, 

за КЈруцЈевската реrrубЛИЈ<а, Смилевск.иот ROJ·rrpcc и бројни фо
тоrрафии на борцн од ншш;Цснскиот nериод, од Втор-dта светс•<а 
војна и Q:\ Граfанската ѕојва no Грција. Посебно .\ЈеСТО е пос

ветен<> на информациите за катастрофалннот земјотрес no Скоn
је и за активностите што се презе~<ени за помош на настј)адаЈпr-

1е. Се чипн дека оеСIIИЈ,От бил пред затворање и ое дадени са

~10 1·елеrрафск.нте ннформацин за зе.\!јотресот во Скоnје. Исто 

така во овој број е пО~<естеЈ!О писмото од А;r(елајд кое се од

несува на грчката проnаrанда кон македонск,ите доселеници на 

тие простор и . Потоа се nоместенн информации ~1 куси вести за 

активностите по повод Илшгдсн , како и други текеrовн R<>H се 
однес\rваат на акт~оrвностнте на балкансквте зем}н, а се nрезен

тирани н бројн11 поетскн остоаруоања на rrознатн ЈПОСТЈЈ од Ма

ш~доннја. 

ѕ ,.Hapoдeli глас" број 4. 13 anprut 1963, Мелбурн. 



.,ЕДИНСТВО" (.,UNIТY") 1965 - СИДНЕЈ 

•• r . .. "' 
:, ф. ~ - - -&: :.: : :. }. - - - . ;а·· ·~ -. - ~·-

По зrаснувањето на 1,i\1акедонскн rлаС11 во 1958 година no 
ннформат1rоната дејност кај Ма~едонците во Австраm<ја наста
ва rолешt nраз111111а. Но тој период i1 се отвори простор 11а бугар
ската лроnагандна машинерија, која услеа една група nора
нешни ак·•·нвистн 11а Ма~<едонско-аостралiiСЈшот народон оојуз 
(МАНС) да ја ватера, да нздава весник. Весннl(()т е наречен 
,.В;џшстоо", чнј npo број >С),~езе во сеnтемврн 1965 rо~1на во 
Снднеј, дет~ариран ~<ако општествен 11 економскн .веснн1<. Гла
uе" 11 одговорен ур~нк1< е Васнл Бошкоn, nораиошсн актиоисr 
11 некое mрме се1<ретар на МАНС. За жал, неговата цел е nреку 
uесвнкот 11ЕдннствО11 Џt.а rnL ста:он л.од општ И.\ЈеЈ·urтел и. Македон· 

ците и Бутарите, што наиде на силен от110р кај чес1mте Ма1<е· 
донци кон осоонаеин nреку МАНС можеа да разлнкуваат што 
е Ј,братство, а што лобратЈL\1Сl'ВО" . 

Првиот број е оrnечатен во Снднеј во сеnте.\mрн 1965 го· 
дина на среден форл1ат 31 х 43 С.\1. 11а бyrapCI<O·MaJ<eдOIJCIШ ја
ЗИI< со латнинца, СЗ.\10 иасловот (ктолето) е со кЈ<риллца. Во во· 
вед1Lнкот што е nоместен на првата страница, :"efy декларатнв· 
1111те изрази как.о .,11ашата елшrрацнј а" од Македонија н Буrа· 
рнја, ,.стариот роден крај" н дpyrn, се вели: ,.Весникот ,.Един
ство" ќе n:иuryвa за животот на нашите луѓе во АвсrраЈtИја, ќе 
се ЗаЈtи•rава со nроблем]<ТС што ги интеq>ссираат, ќе no.\laгa за 
братсt<>ите врски и дружење noмety нив .•. "' .Во овој: број се да
дени матернјали за Бутарнја, как.о н nоздравно nисмо од Сла.в
јаЈtск.иот КОШIТСТ ВО Софија. 

Вториот број се аојаои во окто.\lори 1965 година, во кој 
е објавена сrатнја за Ишшденското вос1·а•ше со некои старн 
"в~rду1з.а.љаt' н .,В11Сn1ни''. Исто така~ 1110.\tестен е текстот под нас· 
лон .,11 Октомври - Денот на оруженото вост~нне" во кој 
покрај :npyroтo, се наведува дека 11 ОктОС\1Вр1.1 е симбол на ве
ковннте c-rpe.\ICЖ.H на македонскиот народ за оообода и е иa
Цl!OIIalleн лразник како mo стариот крај, така н на Макс,:t.онците 
во Лвс11ралија ~< во светот. 

Трстиот број од ноеС\tврн 1965 година ја менува глаоата са· 
мо по големина. Клншето на rлавата на весникот е nомало не со 
К11р11л11ца, а другите тексrови се со латнница. На првата стра
НIIца е полrестен кус mооед во t<Oj се оеЛЈ{ дека весникот добива 
•-олем број m<сма лОt<а>tоу6ајќн ж11n ннтерест како нова култур
llа nросвет11а трнб1та. Потоа е 11оместсн текстот за одржувањето 

6 ,Едннство". број 1. септе.\mри 1%5, Сиднсј. 
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на rодИlЈЈното собрание на орrанизацијата "Весела Македонија" 
од Сидиеј м текстот по nовод изборите на црковиото раковод
ство во Македонската 11раооС11авна црква "Ов. Горѓи" во Мел
бутри. 

"ЗА ЕДИНСТВО" ("UNIТY" (1966) - СИДНЕЈ 

Za EDINSTVO- UNITY 

~ ..... 

Со rпропаѓањето на "Единство" во 1965 година, се направи 
уште еден обид 111а излезе веснtiКОт, но оо нешто нзменето име. 
Имено, се mојавн nод наслов ,.За единство" - Unjty, во нос,tври 
1966 година како бр. 3. Весннко·r кој повеќе лнч1ц на леток, се 
појави во Оидиеј и од него е отnечатен само еден nри.\lерок, на 
4 стрјаниuи, фор,tат 20 х 31 o.>t. Оиrечате11 е на анrлнс~н и на 
нечнст .македонски јазик, а Jt ваапоѕот (Кl!НШето) на весникот е 
на лaтliiUIЦa. 

На првата страt~ица на англиски јазик е по,tестена статија· 

та rnoд наслов "Кој се МакЕЏ~онwпе?" од иселеникот Стојан Ср
бижхв, објавена ва 19 сеnтемѕри во весникот "АуС'Пралnен", (Tl1e 
Australiм) кој истакнува дека Македошuпе се nосебна нација 
на Балканот ,\!е(утоа во цродоnже•ше на цр13ата и четвртата 
страница, ~тсто така ua ангiШски Ило Мапкоо, nораuешеи член 
на rМАНС, слори со статијата на Србниов н укажува на бугар
скнот карактер на Македонија. 

Во nродолжение се поместенн текстови mосветенн на вој
ната во Внет>tам и наснлното земање на Австралијанцн да одат 
на бонттето н за .\tнрот во светот. Посебен простор е посветен 
на rостувањето ва КУД ,.Светлост" од rМепбурн !ВО Снд11сј 11 
Њукасл. 

"МАКЕДОНСКИ ИЛИНДЕНСКИ ВЕС.НИК" 
(1966--1967) - МЕЛБУРН 

MAKEDONSKI 
llindenski Vesnik ·-·----·---" 

Првиот број J·la ова маке;t,онско гласнло се појаѕн во август 
1966 година на шест страннцu, како nродоЈШ<ение на "Бfmтенот 
на Македонската npaJ10CJiaв11a црква Св. Горѓи" од 1965 rодiННа. 
Првиот број на "Македонски илиндснск1t зесник" се појави по 
nоѕод npoCIIaвaтa на Илинденското востание. Во него преовпа
дуѕаат текстови за Илинденското оостание, статtm по iПОѕод 40-
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I'ОЈ,џuuш•ната од смртта на Крсте l111иснрков, за 1050-rодишшша
та од смртта на св. I:Vrmteнт Охридски н друго. Посебно место е 
посветено ЈЈа десетгопишнината од создавањето на Македонската 
11раѕослаnна orlill-rllнa во .Ме;•бурн, <nотоа информац• u• за работа
та на македонската општ•ша во Псрт н 3а Ш11·1нденските прос
лаон. Не е навсдено кој 110 уредуnа ве<:•u•кот, но е.: чн11" уреф.· 
шоџt се с.шеноnн на црковната олштнла. 

Друшот број на .,Македонскн t!Лuнденскн вес11нк" излезе 
во ав"УС1' 1967 •·од1ша , на десет страниш•. на формат 28 х 42 см. 
Тоа е изданне на македонските отuтш1и од Мелбур>~, Перт, 
Адсл~јд, Булн, BI'IIYHI'OHГ, Пор1· Ке.\lбла, Њукасл, l<вошбијан и 
Шепар·rон. На првата страшwа е ломестена фо·rоrрафија од Го
I!С Делчсо, а текстот но011 наслов: .,Поклон н вечна .лризнател
ност на rеронте од 1903 и 1 1а тие од 1941-1949 година", со lflOД· 
наслоо ,.)К.ивотворн духот на Иm•ндсн". Во лродОЈIЖение се nо
местенн чсст11ткнте од С11нодот на мnц и на Матицата на исе· 
лениt\Н1'е од Македонија, како н оrиuирниот 1·екст кој се одне
сува I·Ja ЖIШОТО1' н работа1'а на ,\iакедонската upкo61·ta оnштина 
,.Св. !'opi11" . Важен простор му се посвечiВа 11а 1·екстот за mро
гласувањсто на Ма1<едонската праnославна upКDa за автоксфал
на, rrрос.оеден со фотографнја на поглаварот !На обновената Ох
р11ДСка apx<llt\IIIICкom<ja, макеф.онскиот архllе>шскол Охридсl<:И и 
Македонс•ш , .. ,. Доситеј. 

Голем простор •Во овој број е •посветен на работата во м а· 
кедонскнте зacдiHIItll џшрум Австралнја, каде Ш1'0 се одnи:ваат 
го.~е.\1 број значајн11 актпвиостн. како н текстот uгro се одне· 
суоа на ,\1акедо11скиот народ н последните настан11 110 Грција. 
Од ова r.1аснло се отпечатснн ca.lfO џ1еа броја. 

,,МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК" (1967-1975) - МЕЛБУРН 

MAKEDONSKI 
VESNIK VIUGDIH.StcO 

I'ZDANtE 
~=-~~:..--:::. 

, ... -.. - ..... -------............. - -·-· ..... _....,._,_ ... ·-···-. --
Со зrо.1емувањето на активностите во македонската оnш· 

пта оо Малбурн, се зrолелш 11 но1'рсбата за лочесто 11Здава•~>е 
на иселеннчки гласила. Затоа, на местото на :двата броја 
од 11l\1акедонскн и!ншдевскл оесЈЈИ I<1'Ј а и како атродолжеt·u.rс од 
110ра11еuлшот .,Македопс•u• бш1тон", во декемвр11 1967 година 
како бож~n<но издание се нојаuн mрnиот број на ,.Македонски 
веони1<", 110 б"дејќн не е б1111теп, '"'"У е вр3ан са."о за Илинден, 
се <Внка са.\10 .,Македонски весшrк ". Глас11лото не е редовно, тv· 
ку .изле•·у~а обично трнлати: лр~ Божиќ, Велиrдеи нmt Илнн· 
ден, затоа 11 во лоднас..1овот се даоа де1<а е божнќно, Оеди11ден
ско HЛif JIЛI IIIДCIICKO 113ДаНПС. 
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"Максдонскrt вcCI-tr:rJ<" е nубд1tкува11 t<::.\ко орган на Ма1<<> 
nовската npaoocmuma засдшша за Мелбурн 11 Векторвја "Со. 
Горѓн" во Ф111tpoi, а е н:uаивс на м3ке;хонсквтс општшuт no Мсл· 
бурн, Перт, Адс:Ј3јд, Бу:ш, ByЛ\'IIroнr. Порт Ксмбла, Њукае11, 
Коннбнј3п и Шспартон. што звачн 113 сrпе мак~онск.и пселе· 
111tЧКН КОЛОIЛIИ 00 KOif ПОСТОјат ЈЈОI'ОЛСМП KOHЦCII"TpaЦIЛI НЗ Ма· 
кедонско иселе>1111111110 11 орrаш1знран ЖЈIВОТ. Весникот се печа
тн на м~кедоtrскн iазнк со латннЈнtа# во коi се nомсстуванн н 
rMe.\1 број фотоrрафшr, а често има тскст0011 п на ЗIIГЛHCKII ја· 
зпк. 'roj се nечатн 11а среден фоЈНIЗТ 28 х 42 С.\1. п тe~llll'fKII 11 
содрж1шсrш е е:хе11 01. nо:tобритс вccrlllltlf за своето време 11:1 
излегување. 

Пропот бРОј на ,.Максдо11скн nесошк". 1<:\КО божнќно 113· 
даш1е се nojaвir оо Мелбурн, no дсксморп 1967 1'0:111113, 113 4 стра
НIШII. Него го урсд11 Уредувачкн одбор од •rлс11овнте на Uркоо-
113Та оnштm1а, беа да се наве.1е кој е r.1авсн урсд11шс Всушносr. 
овој број е посветен на лроr:тасуоањето на аетокефалност3 11а 
Макоnонската пrаnослаон3 црква, оо кој се ПОТС1111trра значење· 
ТО 113 тој IIC'ТOpltCKII '11111 .13 MЗKeдOIICKIIOT народ. Потоа е обја· 
вен текст деt<а се форм1rраат С!Пархшr :1:1 македонск1rте црквл во 
Аестрмнја. СЛД н Канм:> , 1<ако 11 за 110АО1tзбратгге македонски 
1!Ла;uп{Н' 

'Вторнот број е веmн·денско 11здашtе 011 :>лрил 1968 годи 11а. 
Тој е печатс11 11а 10 страшrцн, на нст формnт нrго 'Ќе се задr>ЖII 
11 оо идmrrc броовн. Третиот број , nак. се noiзnн !8<JI aervcт 1968 
ГО~1 111а како 1111nr:tc11cкo 1131аннс. Целнот број е посветен на 
Илнн1еоrското nocт:11 11re. Во него се вк:тучетr м~тернјалн за ак· 
тнонОСТЈпе на \tЗrссдонското нacc.'temre 11 нernnnтo \"'Iество no 
Илшtдеиското nостшr•сс, ;r~дсн11 се 11 \lатепиiз:н• за маке;tон
СК1rте дcjttlr о-.. тој tlСРнод, а во '\C1(C\fDP11 1968 годш1а се nојавн 
божнќното нз:tnfiiiC. Бројот е отп~чатсн на 8 <'Tf>::lp i П11tll 11а ма
кедО11СIШ со латтшца, со нст формат 11 сm!ЧИа содрж1ша како 
11 претходн1rтс броевн. 

Во нарсд1шот ПOPIIO't .. Макс.'tонсrш 11ссннк" 11ЗЛСЗС за Ве· 
лнrден и Иmrнсtс.н оо 1969 rод1111а, а во \ 970 rоднна се отnе•lате-
1111 две издn1ntia. Иmш.-..енското издание е оmс•озтено на 12 стра· 
1111UII. а декс\1nрнсКЈIОТ бро ј за 1970 ro;urna, nак како божтtно 
II:UЗИJIC е ОТПС<ШТеll C:l.\10 на 4 СТрапици на KOII СС llO~ICCТCIIII 
тскстоВЈгге .. 11ред nрвата Ul>КOnнa на1111онална конференција "" 
Македотцrтс во Лостралвја" 11 дpvnt. 

Во алрнл 1971 rод1111а ка~>о вел11rде11ско изда11не "МакедО'1· 
ск11 DCCIIШ<" се поја1111 на 10 страш11111 со rолем број тпересшt 
TeKCТODII меi-у КОИ ТСКСТОТ За Првата lфKOD110·11ai{H011611118 КОН· 
ферс11цнја на МакедО111!11ТС во Аuстралнја, 1шј е лрослсдс11 со 
бројош фотоrрафшt од макс;~онски ре11олуr111011ерл, а се прсзен
тнранн заклучоwtте 11 1>/)шеrшјата од Кстферснцијатз. 

Деке~шрнскнот број од 1971 годшш, како бож11ќно нз,-..а· 
Hlle е '110CDC1'e11 11:1 CTOГOJUffii1 111113Т3 на poдeн:tCIIOT на ~laK~OH· 
сс~<нот с1111 Гооtс Дслчев (1872-1972). Весн11кО'r е печатев ва 20 
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страиmш, на кон е nомсстена фотографија од сnоменикот на 
Гоце Делчев, што е во Градскиот nрк во Скоnје, nроследена со 
11ригоден текст за револуционерот. 

Аnрилскиот број на .,Македонски весвик" од 1972 година, 
всуuшост е 10елигденско ~\Зданне " е отnечатен ~Ја 4 странi{Ци, а 
авrустовскиот број, за 1972 година е нттденско издание, кој 
е отnечатен .на 12 стра11ИI!Н н е nосветен на 111етгодиnшиот ју
билеј на Македонската пpaooc.oarma црква. 

По nовод божиќннте празнш.(и во декември 1972 година се 
но јави уцrте еден број на ,.Македонски весник", Ј<Ојшто е оmе
•штен на 4 стра11нw•. nотоа во аnр11л 1973 ro;ru.JН!a е оmечатен 
ве.пигденскнот број и по 111овод илинденскмте nразнЈПIН во ав
густ 1973 годнна се појави уште еден број. 

Бројот од август 1974 Ј'Одl<на е посветен •на јубнлејот 30-
г.одИLшшната 11а Репубmн<а Македонија. Веоникот содржи 14 
страници, а на nрвата страинца е nоместен текстот nод наслов 

.. Честит прзник реnублнко наша". Поместена е фотоrрафија од 
Ннкола Карев и текстот за Ил.инденското востание. Поголемиот 
дел од весникот е пооветен на активности .на македонските пра

вославни оnџ1пшн во Мелбурн и Викторија. 

Во декемi)]Ун 1974 Ј'Одина се појави нов број )Ја .,Макер.он
скн весник"•Ј Тој е о1·ие-.атен на 4 страници ~< е Q'IOCneтeн на Цр. 
ковно-народ.111101· coбttp UJTO се о;~ржа во Кашо.uта - Струrа иа 
29 11 30 окто~1nр11 t\0 1974 година 11а кој учестоуваа делеrати и од 
ЈЈсе.•ениrдтвото, а се објавен11 н peureto·•jaтa 11 ззклучоцнте од 
Собt•рот. 

Издан11ето на .,Македонс1ш весник" од авrуст 1975 rодииа 
е отпечатено на 8 страmrци 11 е nосветеио на македонските nра
знувања. Во него се дадени текстооите од културно-nросвет.ни· 
от и општестве11110Т живот, потоа за Македонското неделно учи· 
лнште, како н друrи вести од ОПUЈТСС11ВСНО-културиото и CllOpT· 
ското ж•-rnееље 11а Македонцнте во Австралнја. 

,.МАКЕДОНИЈА" (1969) - СИДНЕЈ 

Првиот број на весникот .,Македонија" се појави во Сид· 
11еј на 13 ~•арт 1969 roдm1a. О11ГЈечате11 е на 8 страници iКа сре 
де11 фор"ат (29х44 е~•), <На македонски јазик со латишrца. При 
уnотребата на македонскиот јазш< со латинско nисмо, се вмет· 
нувани бу~нте ,,ЅН'(, .,СН'', нтѕн наместо "$'е, "сн, "С". Един
С11вено c;a.\IO главата 11а вес•·шкот е со к, .. ,".,лиl.\3, како и ~•еколку 
текстови во <вториот број. На клишето со латиlfi{Ца стои дека 
главен и одговорен уредник, дЈIРСКТО1> и 11ечатар е Панајот Ге-
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ор•·оnски, нсслсннк од Мелбурн. Во воведот, nак, кој е поме<> 
тен на nрвата страннца, nокрај другото, се вел1<: "Наuшот со на· 
род1 n1к П. Георi'Ооскн (а не Георгофскн, како што стои на rла· 
вата на вссшiКО1', •·I.З.) од пред 1tзоесно време дојде на идеја да 
по<ше да издава вак.ов оесtшк. Тој 11ма око;rу себе повеќе пите· 

лектуалц" кон се ,·отовн да му помоп·•ат !ВО реа!1Пзацијата на 
ЈЈеЈ'ОВнте nлановн . . . Весн11к0т е независен а·• рскламно-инфор· 

~штнве11, а тоа значи дека не.\Ја да се врзува со fumo каква идео· 
логнја J..l полнтнЈ.::а. Вссннкот "Македонија" ќе довесува вести и 
информацни од Ж11ВОтот оо македонсl<'итс заедЈШWоЈ оо Аостра· 
1ш ia - вторатn татковнна, а во исто време н за стариот крај 
(Мако:tОЈЈнја), каде што во текот на д1!Сте десетле,·•·•ја е наnраве· 
fiO IH.meќe OTKOЛI<V 1)0 МiHOf'Y CТ0.'1eTI·Ij3 11 

•
7 

Во 11ero е помсстена фотографнја на Гоце дсл'<св, просле· 
дена со пригоден текст. потоа текстовн за нсторнјата на Маке· 
доиија и македонскиот народ , за Македонската nравославна црк· 
ua, за Грн1·ор Прлнчев, за св. Кирил Слунски. за нселенншт.вото 
110 АвстраЛЈЈ ia н Торонrо, како н кусн опортск1н •nrформацин. 
'Во втор.,от број од 19 март 1969 rолина, меl-у другото е објаое· 
11а оrтшнрна статrtја под наслов: 11 Uрквата - важен фактор во 
жнвотот на македонскнте општнЈш", во 1<oia се ·изразува nоши
роката познц1 rја и це.rтте на македонсrоите иселениди орrаип· 
знранн ~во rtрЈ.;:ооннте оЈПЈЈтпни. Исто така, се нагласуnа дека 
Анстралн ј а 11.\1 rн nризна човековите и наuионатште праnа на 
Македонuите во Аостралнја 11 дека маке.~~онските оnштиип во 
ftca не се изолнрани кО..10шш. туку се мостовн што '11Оnрзуваат. 
За од&тежувањс е дека од 12 страшtцн ,;tl!C се дадени со ки· 
риm•ца. Ваквата практика за 111ечатењс со кнрплнпа продолжува 
и во иа1ЈС1џште броевн. Така во wec-rnoт број кој нзлезе на 16 
"ппнл 1969 гошша, од вкупно 16 страшпtн, 9 се оо кирнтша, а 
7 со :~атншrца. 

Т.ретнот број иа весникот .. Максдоtтја" е отt1ечатен на 26 
март 1969 t'Однна , на 10 страницн, на формат 27 х 38 см. На 
првата страниuа е по~tестсна воведна статија, со кој~. покрај 
другото, се 13елн дека .весникот nочна да се iiiC<taтн еднаш недел· 

но , со цел да п1 нзвестvва овонте луѓе за <Вистината во ~tинатО· 
то на својата наннiа Ji да ја сшtка сегашноста. Во 01родолже•ше 
се дадени информации од светот, од културата, фшn1от н за· 
tтмлнвостн од светот, чJn·t куси текстови се .nроследенн оо фо. 
ТО11()афин. 

Бројот 6 на весникот "Македошtја" од 16 апрнл 1969 го
лнна е о'l'nечатсн на 16 страннци, на нст формат како прет
ход•ште бросвн, на македонски јазик со :Јатнница. На nрсата 
страш1ца е по~tестен текст н фотографија од nрпстигнувањето 
на нркоЈmата .J.e.rtet'aциja во <шј состав fu'\ м<tтрополите r . Ме· 
то:шј ,., г. Кир1101 . Во продолжение одреде11 nрОстор е nосветен 
на поезнјата на Кочо Рацин, за cu. 1<Јпше11т Охр>'t.д'скн, за Јане 

7 .Македонија", бр. 1, 13 март 1969 годнна, С1џџ1еј. 

31 



с~шда11С~и. ѕтформацш ѕ од све-rот 11 од CIIOPT01', !11р11дружеѕт со 
броји11 фото~рафии, а се по.\lес-rсѕш 11 рскламно-пропаrан;џш ма· 
ТСр11ја1111. 

Бројот 8 од 30 апр11л 1969 год11на е отѕ1ечатон на ист фор
мат како првиот број 11а 12 страшѕци ~ • е последен број од овој 
весник. Неrовата ѕ·лава (t<mrшe) се разликува од mрnиот број, со 
тоа што во лсвиот aro.rr е пол·tССтена етвнч.ка кар·rа на Nt.акедо· 
1111ја. Овој број на весн11кот ,.Македон11ја" обилува со nозајмени 
п:ксl'Овн 0::1 дР\'Гit вссннцн што се печатат во Републ11ката, а 
кон се од културата, оrrштественото живеење и nоезнјата . 

,.НОВА МАКЕДОНИЈА" (1969) - СИДНЕЈ 

--. ----- -~---- .. -.џ -~, 

Гласнлото за првпат се nојаО'н во Снднсј на 19 апршѕ 1969 
Ј'Одlша како недс:rнш'\:, чнј t1Зд~оач беше нзвесон Чек Лорд, а 
ѕ·,1авсн 11 одrовор<:н уредннtс Драг11 Недслковскн. Главата е 11а 
MЗJ(0,.101iCКilt, СО ЛЗТЈIIШЦа 11 Пl СОдржrt OCIIOBIIItТC noдaTOЦII. ВеС• 
шш:от се лечатrt на :~ош македонски јазнЈ.\ со латнн t tца, на 8 
с1·раѕшц11, на формат 28 х 45 С.\1, по це11а од 1 5 неит~ѕ . Весни1<от 
е нсделн111<, нс1'0 како 11 вссннкот ,.Македонија" и излезе no нс
t'ОВото нрестануваљс, uѕто веројатно не е случајна копНt\11· 
'\~HЦIIja. 

На ~1рвата страѕшца е no"ec-reн текстот nод наслов ,.т-;;то
В110Т nлан за заurrита на Јуrославија", K{)i <Неrаторскн се одне· 
сува 10011 полнтнката на Thsro н Јуѕ'Ославнја, а е дадена н фото· 
ѕ·рафија на Тнто. Во nродолжсннс се даде>ш фотоrраф11и и кус 
1'СКС1' за <:,\lртта на nрс·rссдатслот на САД дјзенхауер, за култур· 
но-просвстното друш1·во .,Ишѕндсн" >QД Рокдеил, за лолит>IЧКIПС? 
н:1стан" оо ЧехОСЈrоnачка, t<ако н друпѕ информаwm за нacтa
IIIITC н nроблс~штс во светот. Е~на cтpawwa е nооВе'Гена u1a свад· 
<1сѕнѕтс обнчан во Мар11ово, проследешѕ со бројн11 фотоrрафни, 
потоа две странвци се посвстени на рскна.\111о-т-роnаганд1-111 ма4 

тер1 1јали на фнр.,.tата "Странд елекnронr t ксн, која е 113 нста а;(~ 
р~са кат.с што и се 11счат1r ова t~Јшс•нло. Ис'I"О ·rака , по~1естет.t 
се бројни огласи за работа, продал<ба, J\ai~O Jt "~'е•· текстови со 
хумор. 

Во почетокот ata мај 1969 ѕ·одѕѕна се јавува уште еден бро ј . 
Во него нФ•а иншто вредно за одбеЈ1е-жуuаље н rspe-rc·raвyвa ед
l!а с1шзода на страѕшчнн 11 •~едоброна~1срн11 ,·сндснL\.1'111 во nро
цссот zш оргаrшзнраното собнрање на ~н,ксдонските иселеницн 
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во Австралнја, а тоа што ··о СillО~н~нуоаме е резултат ;на настоју
вањата да пr rреrнстрирамс снтс изданија во Австралнја печате-
11И на македонски јазик.• 

.,MAKF.)l,QHCKA RИСТИНА" (МACEDONTAN TRUTH") 
(1970-1972)- МЕЛБУРН 

Првиот број на о:ва македоиско гnаСИ'ЛО излезе во Мелбурн 
11а 19 авrуст 1970 година, на македонски со латштца и со Ј<Н· 
рилица, а некои текстови се и на англиски јазик. Во текстооrr
те со ла111.ница, нам:есто бук'Dите "Ѕ". ,.(:/', .,С" "Z", се уnотре· 
буваат .. ЅН", ,.сн", ,,ZH", .,ТС''. ГлаR:ата на весmпоот е со ки~ 
рr~лшtа со нроена боја, на која во центарот е нацртано сонце 
со зраци во чија средш<а се дадени пруженн раце во знак 111а 
r•рнјатеЈIС118О меѓу Еrеј-Вардар-Пирин. Под тоа стои дека mа
силото е .весник на Македоm.tИте во А:встралнја. 

Првиот број е отnечатен на 10 страиицн, среден формат 
34 х 45 см со цена на чинење од 15 центи. Оваа форма 11 rоле.
'нта на nеснт<от е зачуnаиа кај апте броеви од првата година 
на издавањето. На првата страш•ца врЗ текстовите <На сите брое· 
ви е rrоместена rраиицата на етничк·ата карта на Македонија 
со ЛОЗ\'IН'ОТ . ,Македоннја на Маке.n.ОtЈцѕ.-пен. За цело време гла· 
осн и од•-оnопен \'~1tiiiK беше Борнс Трајt<ов. 

Во воведникот на nрвиот број tnтo е nомсстен на !Првата 
e1·pam-rцa, покрај дру1·ото, се вели: .,Македонската ем:иrраци,ја 
оо А:встралнја доllГО врел.tе ја чуоствуѕаше потребата од маке
донско rлacиll'o. Бројот Jta Македонците во Австралија се сме
та дека нзнесува 60 илјади. Нам rш е да-Дена слобода од демо
кратската австралнсt<а в.~ала да жrroee)re рамноnравно со друтн

те народи и народиоспr. За нас е тоа голем nодарок, а ние 
знаеме н треба да го ценнме, дотолку повеќе што нашата тат
ков.ина е расчеречена ... На Македонците од А<встралнја им не
достасува македонски весник. Навrrстш<а, Македонската пр3!ВО
славна uрковна оnштина. 'RЗдаоа таков лнст, ~•о со три броја во 
годнната не може да се ЗЗ!д'ооолат чувствата на наЈШrот народ"! 

Во продолжение се !Вели дека ;весникот .,Македонска вие. 
тпна", покрај другото, треба да ги задоволува ~~ да одговара 
на желбите и nотребите на сите луѓе н дека тој ќе ја брани 

• Ваrочо АндоновсЈ<п, цmтtрано дело стр. 172. 
9 • .Македонска впсrопа" год. I бр. 1, 19 aвrycr 1970, Мелбурн. 
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маке;~.онската виcnnra, а <Неrовото мото ќе биде ,.Маке;~.онија t13 
Македонwrrе". Во nочетокот замислата беше ona rлacrmo да се 
nечатн секоја сред:l во rr<цслата, но норад11 нско11 технички 11 
"У' " причини, се nс•rатсшс секоја o·r·opa срсд;1. 

Прокот број обиnува со текстови со nонзразеrr nатриотскн 
qvx. Во неrо се зacтarrCIIII рубрнк11те: .. Пpam rr r совстн", "Брак, 
љубов 11 pacnpanrm", .. Од акпшноспrте во макодонскнте заод· 
нпwt", .,.Хороскоn", ,,Сnорт" 11 друлп, а се номестснн 11 голем 
број peклaмнo-nponararrдrпr материја.," од ф11рмн 11 друn< СТ()о 
nанствешruн кон ro noмorнanc неrовото излегување. 

O:t nрвиот број necrnrкoт ,.Македонска вrrст11на" nочнува 
за донесvва 11 шl!poKII 11ЗВОд11 во nродолжен11ја од кmrтата на 
'I·P Xprrcтo Андоноо·Полјаrrскн .,Одѕивот на Иn1111дснското воста· 
ние uo светот". Потоа, npeнecyna ~<сторнскн текстови и пзвод'н 
од книгата на Драrан Таwковскн .,Самонлоnото царство" нm. 
Тој посветУIВа забележнтелно внкмание " на темн од историја· 
та на македонскиот нарорд, расветлуnа омслнн "астанн. уnату· 

1};1 ПOBIIK за СПЛО'I'С!IОСТ на ред08111'С 11 81<Т111)110 дејС1'8У!В3 ai!IЗ 
Макед01!СIШ1'е цpi<OBI!TI OПUIТIDIII \1 ВООПlliТО ВО Mt\KQ.l.OНCI<ИI'C K()
ЛOHJIII. 

Вториот број иЗЈrезс на 2 сеnте>шрн 1970 ro;uшa, кога за· 
rrочна ;r,a се печапr секоја среда <ВО месецот. Во неrо 11Ј>С9ВЛЗ· 
дуваат текстови 11 ннформацшr од макс.'tОIIСКЈrтс колоmm во 
Австрал11ја, о;~ Pcrryб:rrrк:1 Македоrшја н од состот. 

Во трстиот бро ј од 6 сеmемор11 1970 roruшa nосеб11о мсс· 
то е ~тосвсrено на статfr ј ата .,Er-ej·Bapдap·ЛIIplllr", која всушност, 
ја израз\'Ва nлатформатn 11а весникот каде urтo се оелн: .,Макс
донци, од каде н да С1'С дојдсин, каде 11 да живеете о&т.пнете 
се во e;uro цело. Ста11ете актrrвrш членови на мак~ОIIСЈ-'ИТе ор· 
raшrзaцmt н учествувајте во сите нацнонаЈrrш t~астаrш и мали· 
фестаwш urro rн opraiiJIЗIIpaaт маЈ<едонскrrrе onurrшш" .10 

Од бројот 4 од 30 ссrrrемврн 1970 rодн11а започна да се 
neчanr еден впд ВOeeдllrrк. Така, во овој број е nоместеи текс. 
тот .,Во nресрет на 11 0к1'о~mрн" како '80всдннк, а е даден 11 

текст за О1'8орањето 11а максдонското I'ЧI!Лrnuтe .. Ов. Кирил п 
Методиј" во Фуцкрај , кое запо•ша со работа на 19 сепrември 
\970 I'OДliНa, ЈШКО 11 дpyl'll llllфopмatUIII о;Ј, CllOpTOT, nроДОЛЖС. 
ние од ,.Одзнвот ~ra Илrшденското востание ·no состот" xopoc1<on 
11 други материјалн. 

fiСТТИОТ број 11(1 OCCIIНKOT ,,МaKCДOIICI<a BHCTIIIIЗ" Од 14 ОК· 
томврн 1970 ГОДИЈtа е посветен иа иационалrrr101' nразrшк на ма· 
Ј<едонсклот народ 11 Октомври, за која цс,, е 110месrен soв~
llllк за rенералното собрашrе на Ј\1ПЦО .,Св. topfн" од Мелбурн, 
како и за аЈ-"ТИВНОСТЈrrс uo македонската коло1111ја uo А:Ј.елајд. 

Шестиот број, nак е оmечатен на 28 октомври 1970 roдJI· 
на, на 10 страштцп п е сличен како npeтxOдJIIIOТ број. Во неrо 

ro Исто, rод. I , брОј 3, 6 ccrrreмвpu 1970, Мелбурr~ 
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е nоместон текстот 110д 11аслов .,Историски настаи", кој се од
несува на средбата на nananaт Павле VI со ноrлаварот на МПЦ 
архнеmrскопот r. Доснтеј орджана во Рим, а по nовод rодишна
та nрослава на сеслоnевските проаветители Свети Кнрил и Ме
тодиј . :Во овој број nропат е дадена телеонзнска nрограма 2ш 
K<IIIЗJ\IITe 9, 7, 0 11 2 ОД ТС!IСОIIЗИјата ВО МСЈ1бурн, а Се oбjaBciiH 
11 друrи материјалн 11 ннформацшr од: актнОIЈОСпrrе на Маке
..tонцитс. 

Во седМIIОТ број на ОССIШ'КОТ .,Македонска ОНСТ1111а" Од 1 1 
ное~mрп 1970 ГQ..-,ина е nомсстен освртот по повод Црковно-на
UИОIIЗЛНата конференција во Австра!rnја, како 11 onunrpcн текст 
по nовод орrаннзнрањето на Првиот конrрес 11а орrанизацлјата 
.. Обе;џшетн Маке,з.о11цн" од Каиада, што се о;~ржа на 4 сеnтев
орп 1rстатз година. 

Бројот 8 од 25 ноемврв 1970 rодШ13 е Cfiii'ICH како nрет
ходlште и содржи број1n1 текстови од а1о·нвностнте 100 македон
ската колсхнија, а е nоместс11 ~• воведник по nовод 29 Ноемвр11 
И бро,iот 9 од. 10 дексмор1r истата rоднн3 е сш • чеи 11:1 претхоц
тrот. Од изоорните текстови заслужува Dllll~t:!IIIIC оној за се
лото Бапчор, Костурско 11 матсријалнте за нсторнскнот развој 
на Австралија. 

Бројот 10, nак, од 6 јануари 1971 roroma е nечатен на 10 
стр:uпrцн, но на nомал формат, 27 .Ѕ х 39.5 см. Тој е сmrчен како 
11 претхо;tннот, а содржи воведник nосветен на аrmlмаксдонска
та rрчка nропаrанда, потоа, материјалот по новод Црковно-на
IIНОнаmrата конференција на Македонцнте во Аnстралија, како 
н 1111формацијата за отворање1-о на првата македонска neчaWI.И· 
ца во Мелбурн. 

Бројот 11 од 20 ја11уари 197 1 roд•n•a. nокра_ј другото, ги 
содржн текстот за Цркоо11о-национална конфсрснцнја, што е 
доnолнет со бројни фотоrрафнн. за Irстакнатиот и доблесен пат
риот, иселеmU<от Васнл Мојанов, кој е избран за nрв nотuрет· 
седатсл ua EnapXJICKIIOТ уnрапен одбор, како н за сnортот 11 
друm mrформацшr. Во бројот 12 од 3 февруари петата rowrna, 
nак, на првата страшrна е даден текст за 1rзrрадбата на мaua
cnrpoт .,Св. Кmшснт Охридски" во Макодонскнот nарк во мес· 
носта Ј<пит Леnк, а содрж11 н дpynr матернјалн н нпформацнн. 

Во бројот 13 од 17 фсоруарн 1971 rодmш, оооеднпкот е ло
австен на пишувањсто на оесниците .,EлCI IIIKOC зоп" и .. Маке
донска трибуна". Во него, nокрај другото, се вели: ., Нека прос
тат ~~ Буrарите и Грцнтс п Србите иm1 само ~Јскоп од mm кон 
мислат дека Македоншrте се Грци, Срби, 1mн Бутзрп. Тие отсе
когаш биле, се и ќе б<~Дат само Македонци.11 

Од бројот 26 од сеrrrем:врп 1971 година, ве<:нш:от преста
нува да се nечатн изоесе~r ncpиo;t. Меѓутоа, правени се наnорн 
roj да nродолжи да излеrува. Така, на 27 j\•ЛII, rод. ПТ за 1972 
година се nојави уште еден број, тоа е бројот 27, кој rша иста 

" Исто. број 13, 17 фспруарн 1971, МелбУЈ>н. 
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форма t<ако и првите броевн, 29,5 х 43 см., на 20 страници, 'rnja 
цена е 15 uенти. Овој број е со мод .. фнп111рано t<лише на rла· 
nата; кл1цnето е со друтн букви и наместо сонцето поместеffа 
е еmпчt<а t<Qpтa на МакеДонија. Тој обилува со пооајмени тек· 
стоnи од весиици од Републиката. Од изворннте вfnшar·Dfe за
служуnа воведникот во t<oj, поt<рај друтото, се ве;ш: ..... Нео
цамна се формира Редакuиски одбор од повеќе членов", а не 
како <ВО ~uшатото одговорноста :!(а ладне само на Борис Трај· 

ков. Во 11дшта се nланира 'Весникот да излегу<ва како недел11ик 
и да се печати секој .втор1шt<"." Овој број нма nодобро технцч. 
t<O pemefme. 

Наредниот број 28 излезе на 11 јули 1972 •·од:ЈЈна, исто та· 
t<a на 20 страниuв со СЛИ'mа содржшrа како 11 претходниот на 
,.Македонска nнcтrma". Тој е, nсушност, nослсдrнrот број на ова 
македонско гла<;11ло. 

,.МЕСЕЧНИ НОВИНИ" (,.MONTHLY NEWS") 
(1971-1974) - ПЕРТ 

Првиот број на билтенот ,.Месечни новини" се nојави <ВО 
март 1971 roдmJa како орrаи на Македонско-аостралисt<ата npa· 
вославна ornnuma од Перт, Заnадна Австралнја. Клвwето за 
глаnата ~·а весвикот е на македОЈЈСt<И и на аЈi"ГШ!СКи јазик, во 
средината е дадена ф01·ографија од зrрадата на Цснтарот на Ма· 
кедонската православна onurnннa, каде wто е и сместена црква

та ,.Со. Никола", nрва во Перт. Билтенот се nечати еднаш ме
сечно и слуЖЈ.< како орrаииза.uионо rласило на оnштината '80 
Перт; до11есува_ вести, текстови, покани и друг вФ( сооnwтеии
ја .на македсоrски и на англиски јазик, користејќи се со латв· 
н:нца. Излегу»а обнч11о на 4 страници мал формат, 23 х 29 см., а 
некои броеви се печатат и на повеќе страншtи. 

П1)в:иот број од март 1971 година е отпечатен на 6 стра
НН1.1И на ·македонски и на англиски јаз11к. На nрвата страrшца 
на -озој број е поместева воведна ста11ија во која се ·вели: ,.Ко
митетот на Македонско-австраmrската православна оnштина од 
Перт, Западна Австралија, И.\Јајќн ја предвид "Уждата од едно 
nодобро кому.нпцирање со нашите членовir, дарнтели и поткре· 
rmтели, реши да издава четиристранrfЧно бплте11че, IJO чин стра
ниuи се опишува и маке.:r.онската црква во Перт. Печатењето на 
билтенот ќе чини околу 50 ,:;олари н ќе излегува редовно еднаw 

u Исто, број 27, Т/ jymt 1972 rодпва, Мелбурн 
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~•есечио. "Месеч11и новтш" ќе го оnшнуnа соцнјалнпот живот и 
ќе n• чува ннтересите 11а Македошште оо оnштш.ата и во це
лина, а Ј(е се nечапt на .\laкeдOIICKII н на англиски јазик со ла· 
ТНШ I Ц3.11 • 1Ј 

Главе11 11 одt-оnорен уре;џшк на бнлтенот е Коста Анrелков, 
а дадени се и Њ\lнњата 11а соработниците .и тоа: спортската сек· 
ција ја водн Ва~ил Радин, ~·ла~ш•ската секuнја Џери Скивинс, 
жеиската секциЈа Mm:a MliJЗC, црковниот живот му пp>mafa на 
гтрота Спасе Стсфа:нооск.н, културното жмвеење иа Кони Маке· 
нзн, додека за одбојката е задолжен Ннк Кар1сакис. Во продол
жение од бнлтснот "Мсссчнн иовинrt" е nоместен текстот за 
"акедонс~<а·rа црtша н за Мак<Цонцнте во Перт - Заладна Ао· 
стралија, соопштеннето оо врска со на.,,еrрвте за illечатење на 

оnомнат;lта 1шнrа за жнЈЈотот н дејноста иа Македонците 180 таа 
општина, t<aJ<O " шtфор"ац••јата за Првата црковно-национал· 
:на македонс~<а конфере11цнја што се одржа во Мелбурн на 2 
јануари 1971 година. 

Целта 11а ова rласнло е да го опишvоа соц11јалниот жи· 
вот во Перт, Мслбури, Џера.;•тон и дРУГII места, каде што жи· 
веат голем број Максдонцн од Еrејска Македонија, кои се ме. 
fy првите ;~.оселен11цн од ~•аксдонско nотекло што стасалс 
во Авс-лралнја. Та~<вн текстови се објавени во оите броеви. Вто
риот број, нак, од анрил 1971 година е на ист фор~1ат како и 
претходвнот, на че-vнрн страниш•. На illpвaтa страиица е nомес· 
тен текстот по;~. наслоЈЈ ,.Усnеси на македонскиот народ", 180 кој 
е даден жнвотот, активностите н пост>m1атнте резултати на Ма· 
кедонците, Ј<ако и еден текст во продолжение на повеќе стра· 

•шци, кој се однеС)'Ва на ооuијалните ак·rивности во заеЦЈЈ.>n.\ата 
во Перт. Посебен простор е посветен на активностите на сnорт· 
скиот клуб, женската секнија, иrраорната група и друти ин· 
формации. 

Трет110т број од мај 1971 година е tЈДен1тtчен 11а npeтxoд
rurre. Во него се 31резенгftра>п< бројни ннформа:ции, чес11Иткн, co
ornuтetrnja и ре~<ла.\ш. И че-тртнот број од јуни 1971 година е 
на 4 страннцн на ист формат, на .македонски и на англиски ја· 
зшс Во него е rпоместен текстот за Гоце Делчев, а по повод 68· 
rодишнината од неговата с.\tрт и бројни вести и ннформации од 
«>цијатшот живот оо маЈ<едонската оПUiтина во Перт. Посебен 
простор е посветен на покојннот нселеник Наум Кристов О!д' се· 
лото Турие, Лерннско, едс11 од актив1111·rс членови во македон
ската заедница. 

Како дооброј за ј)"НИ и ју<~ш 1973 rодниа, под година 3 се 
по јави бр. 26. Ооој број иа билтснот .,МесечЈ<н новиmt" е на ~tст 
формат како и претхо,rџште броја, но il!a 16 страници и со ист 
квалитет на хартијата. Клишето на главата од билтенот оо од· 
редена мера е модифицирано. На левата с-лра1на е сместен ликот 
на Гоце Делчев. DO средината фотографија од Олштинскнот цен· 
тар, а 1на десната страна е даден амблемот "Македонија за Ма-

аз .,.Мессчtш Јсооиtп.,••. бр. 1. март 1971 rоди:на, Лерт-
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кcдoHLIJLTe" со вкрстен nиштол н !fОЖ, Главен н одговорен уред· 
ник и •ш овој број е Коста Ангелкоu, а цената на билтенот, Од· 
носио сесннкот е 5 ttентн. Во овој број 11а македо11Ск11 јазик е 
поместе11 1тр11годен текст по повод 70-годиш•н•mlта 11а Илиндеtl· 
ското востание, а на англиски јазнк текстот под tваслов "'Илин
ден - .\\ак~онски нацнонален ден". Во nродолжение се даденп 
Оt'!lШ<рнл и интересни текстови за македонскиот јазик, тек.сто· 
ви за македо11ските иселеници, весп1, IНнформации од uелокуп
ното жноеење, како и бројни фотоrрафии од жноотот и акmв
нос-rите н.о ~"акед.онската заедница. 

"МАКЕДОНИЈА" (1972) - ПОРТ КЕМБЛА 

Во nредrраднето на Вулуи!'ОНЈ', <ВО Порт Кембла, во .поче
токот на седумдесе·n·вте години, кога бројот на доселениците во 
Мак~онија rtостојано се зrолему.ваше, се гrојави првиот број 
на весникот "Македонија" . Тој е оmечатен како месечник во 
феuруари 1972 !'Однна, на 8 страиици, на среден фор~•ат. Се пе
чатн 11а ма.<е;"онски јаз11к cOI КИIЈ>ИЛ!fца, а и.\\а текстови и иа ан
•·лисЊ>Ј јазик. Тој е исполнет со текстови лреземени од други 
весшtuн што се •nечатат во Републиката. Соnстоеник и одгово
рен уредннк е Жан МнцИЈанјан, кој се пornиu..ryвa како Ј. Маци
каЈЈ, роден скопјанец а Ерменсц по потекло. Весникот донесуnа 
вести и друГII информативнн матернјали од Аостралија, СР Ма· 
ксдонија, како н други вести од културата 11 од <iJ,pyn~ области. 

Од весникот "Мак~ОIIИја" се оrоечатеRн С~'\10 три броја 
кои се !Вет-и no форм;а и иде11тични по содр.тина. 

ИНФОРМАТИВЕН ДОКУМF.НТ (1973) - МЕЛБУРН 

INFORMATIVEN 
DOKUMENT 

Oua е С11Оцнјално издан"е на Македонската лравослаnна on· 
ш1\Ииа за Мслбурн и Внкторија. Отпечатено е на Ј 2 страници, 
на максдонскн со кирилнца, на фор~.ат 28х42 ом . no Мелбурн, 
во неке~wрн 1973 l'однна, а Ј'О уред11ле членови на МПЦО "Св. 
topl'·.и" . Всушност, ова информативно глас .. ло е збир на доку· 
ме11Т11 во врска со поделсноста во македонска1·а колонија во 
Мелбурн. На наслооната страт1ца е ломестена фото11рафија од 
со. Климент Охридски и голем број пapomr со латрнотски ка
рактер. На втората и третата страница е nо~tестен текстот no::t 
наслов "Внсти11ите околу nреднзвиканнот и орrаиизиран расцеn 
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во Мелбурн". а no врсr<а со КУЈТУУiањето на ноnата црква "Cn. 
Иm-rja" во Фуцкрај н во продолжение се 1даденн голем број до· 
ку~tентrr, tшсма, фотокопнја н друrн 111решrсн со цел да се до

каже дека членовите на МЛДО "Со. topi·t·t" ~ •е се за раснеn, ту
ку за единство и сакаат да ја ломаrаат втората македонска rtра

вос.1авна црt«>вна оn:штtша во МеЈrбурн "Св. Илија". 
Исто така, во овој број rra "Инфор>rати:всн 1документ" е 

no.\leCТeJt oпuнtpert текст во орска со Проект-текстот на Уставот 
на Македонската православна црква. no кој во точtсата 23 стои : 

"Секој правос..~1аuен хрнстијанин кој 1<.с биде nризнат к~ко та· 
ков. како член припаѓа на оваа парохнја на чие ло;tрачје жи

вее. Парохнјанtнr кој не е државја~rшr на СР Македонија >~ожс 

да биде ••збиран no орt-ани1·е н телата на Македонската а!раво
ала-вна црква само со rшсебна одлука на Светиот арХ!ијерејски 

сннод" ." Оваа точка предиавнка бурни реакции меѓу македои
ските доселеннцн, осооено оние од ЕrејсКЈ<ОТ дел на Македонија. 

,.БИЛТЕН" (1973) - МЕЛБУРН 

Овој "Билтен" е издаден од Македонската nравославна црк

ва "Свети Пророк Илија" од Фуцкрај, а по nовод мак~оисЈGrот 

тrtс;ннк одржан на 22 деке..\-\врн 1973 година во I1исборн. "Бнл
тенот" е печатен на 4 с'llра>шцн (Ј2х33 c>t) и содржи oru.wrpm< ин
формацml и друти текстови за одржуоањето на МакедонсК!4от 

mrкник. 

Втората и третата страница се резервнрани за активнос

тите на црковната уnрава "Светн Пророк Илија", односно "УЛ· 
турно-забавннот живот и нднитс 11111анОви за работата и за цр
ковно-<ЈrацнонаЈFtшi актнnностн. Последната С11ра:tшца е nосветенз 

на програ~>ата во која се вел:н : .,По~q>ај m1кtшкот на 22 декем
ври, ќе се одржн >t старокрајска вечерннка за која се поканетн 
сите нселеницн. Културната маиифестација nод наслов- "Избор 
на таленти пејачп", nак, се одржа на 25 ное,-шри 1973 година во 
Јаравнл, која остана незаборавна за околу 800 лица присутни од 
сите ,целовн на 1-радот"." 

" ,Информаnmеп докумепт", декеморn 1973. Мелбурн. 
" •. Биптеn". - декември 1973 rодина, Мелбурn. 
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"'МАКЕДОНСКИ ЖИВОТ" ("MACEDONIAN LIFE") 
(1974-1975) - МЕЛБУРН 

-- --

Глаmшото за np,onaт се ,nојави во Прсстон, Викторија, 80 
аnрил 1974 rоднна како месечн11к, а 1<ако 1Вес1шк на Маi<сдонцн
те 80 Австралија. Тој е ор1·ан на ,максдонскr1те nрав0<:11авнп цp
KOBIIH опm'l'ннн "Св. Илија" од Фуuкрај" п "Св, Ннкола" од 
Престон. Во nочетокот, веmшкот е nечате11 на македонски јазик 
со лаmшнuа, а nотоа со кирилиuа, секој 15-ти во месеt1от, на 12 
стразmци, иа формат 30 х 41 см. Иасловната страница на весни
кот е на ~tа1<едонски и !На анМ1·(СКН јазик, Првите три броја се 
бесnлат11И, а nотоа цената за nрњ\lерок е 20 ценm1. Гласилото го 
v;реду-оал Редаациски колеrиум составен <nретеж.но од наставни
ци меlу кон: Хрнсто Маwаровски, Крсте Наумовсm~, Јованче 
Јосифовскн, Ж11вко Стојановски, Трајан Летровскн. н Цане Сте
nановски. 

Во вовсдот од ,пронот број 1ш "Македонс1ш Ж.Јшот", што 
да'l'ира од сред1111ата на аr1рил 1974 rодива, n01<paj другото, се 
оеnи: .. Македонската емнграција на аuе11ралиск+rот кQIJITI ·IIIeнт ,па .. 
тнра уште од пред четириесет rодинн. Во овој нериод, од I'Оди-
113 во година бројо'Ј.' 11а е.\шrран'l'ите се 1Пове1(е се зголемуоа, така 
ruтo 1денес се претnос·rавува дека има lfiOвeќe од 80 млјадн Ма
кедонци. Со зголе."уваљето на бројот на Македо11uите, се јаву
ва !Потребата за културно-просветен н забавеи живот, како и за 
ш~форми'ј)ање. Секој доброна.\lерен лотег на овој IПJlaH беше до· 
чекуван со големо задоволство. Меѓутоа, сите 'l.'ие веоници завр
шувале без успех, Затоа Редакцнскиот колеrиум составен од прос·. 

вelUiH работш1U<1, а ПQ;Ј. nо1~ров11телство на МПЦО "Св. Илнја" 
од Фуц1<рај и ,.Св . Н~1кола" од Лрестон оWLучнја да ro издаваат 
оесникот ,.Македонс1а< ж.~f.Oo·r" . Во nочетокот R.e 1<3Леrува на 12 
страннци а по1-оа тој број ќе се з1·олемуuа и ќе Ј<~•а формат како 
весникот ,.Сошtе" (.,TI1e Sun").'• 

Од ~tзnорнитс текстови на оеој број r10себно место заслу
жува оној за изборот на нао1,10т uрковен одбор на .,Св . Ннкола", 
чиј nретседател стана иселеЈшкот !'opf·11 Писеески, •<ai<O 11 мате
рнјалите кон се 0д11есуваат на актионостнrе на Македонuнте во 
"Св. Илија'' и 11СВ. Николан, во Мелбуrрн. Исто та.ка, во овој 
број е ломестена велигденската честитка од Светнот с1шод 11а 
Македонската православна црква 01 П0<:11аннето од о1оrлаварот на 
МПЦ ар>mеnискоnот Охрндс1ш 1·1 Македонски 1·.r. Доснтеј, како 

16 ,.Македонски живот". број 1. април 1974 година, Престон. 
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и поrолем број текстовн позајмени од •·лаонла ш1·о се nсчатат 
во Републнката, куаи вести од ошнтестџеното жнвеење, лекар· 
ски советн и бројни рек:IЗ.\IНОоnропаr-анр!ин .\!атернјали. 

Вториот број е а11печатен во средината на мај 1974 година, 
IICТO така на 12 с-vраиицн н на 11c·r формат. Тој е liСПолнет со 
броји11 nозајмешt текстов" н куси оестп од rласнла печатенl{ во 
Македоинја, меѓу кон, текстовите за 11зборот на тогашниот Из
вршен совет на СР Македо11ија, .\lатернјалитс за nравата на мал
цннствата - како историска обnрска, за оставката .на Вили 
Браt-~т, како и за ное>tте избори во АвстрЗЈшја од 18 мај, кога 
на чепо на В11адата ;tојде nремнерот r. Витлем. Од ~tзворните тек
стови, nак, треба да се нагласн оној за свеuпеннчкиот семинар 
што се одржа оо МепбУ!РН во аnрил 1984 година, за културната 
маиифестација по повод 71 rодишшшата од С.\lртта на Гаце Дел
•аев одржана во Прсстои, како и за изборот на новата црковна 
упр_ава во МПЦО ,.Св. Илија" од Фуцкрај. Во овој, а и во наред
tште броевн, се содржаша рубриките .,Ле~<арскн совети", .,Катче 
за читател_ите1', "Спорт"~ а се nомес1·ени и_ дpyn·t :информации 
од богатиот живот на македонскttте нселевнци во новата среди

на на пtе nростори. 

Бројот пе1· на .,Македонскиот ЖЈ-mот" од авrуст 1974 rоди· 
на е СЈ1иче11 на претходните, ~<ако по бројот на страниците, така 
11 по формата н r•o содрЖЈшата. На • •рвата страница се дадешi 
повеќе текстови, меѓу ~<ои и оине за изборот на 111ретседателот r. 
Форд и оставката иа г. Никсои за nретседател ota САД, за и:лин
денскитс 111рослави, како и текстот под наслоо .,На коа'О му npe
ЧII .,Макодонскн живот", кој е во одбрана на нападнте за изле
гувањето на ова значајно гласило. И во овој број има nозајмени 
текстови, додека од изворните материјалн значајви се оној за 
пр•~к~уnање110 на фнљ\lот .,Македонска крвава свадба" во Фуц
к.рај, како tt за жноотната npttкacкa 111а Дн>~итар(Џ,.ш) Вепјанов
скtt, по потекло од село Драслајца. Струurко, еден од .лостарите 
вceneинutt кој дошол .во Австралија во 1940 rодш1а. Исто така, 

во овој број се 11омсетен11 бројшt рсiШа\1ни материјали, меѓу KOJt 
за фнрмата за на"ештај .,Џонс" , соnС111Јеност 11а трите браКз 
Лнгеповски, по потек.1о од се.пото Дparou.1, Бнтопско, а значите
лен атростор е отстаnен за бројш• писма н одrоuорн, "а забавно
то катче и 11а С-r•ортот. 

Во септемuри 1974 година се mојави бројот 6 на веснttкот 
,1Македонскн жtffioт", кој е ЈЦ0Н11Ичен на nретходните. Изоорнн
те текстовн се печатени на македонс~ со 11атнннна, а само но

зајмешtте се со к.иршmта. Значаен nростор е даден на текстот 
nод наслов .,Спротн Окто,шри", клишнра11 со фото1·рафија на 
Сnоменнкот во Kp\'WCOO, nотоа на ииформацt-tјата за t<У!Пеното 
место за uркмта ,.Св, Нпкола" !ВО Престон. На број~rите nисма 
од читатели 11 одговори на Рсдакци-Јата ~<а~<о и а<а информаци

ите од македонскнте заедница !ВО Мелбури н за .лрикажувањсто 

на фил~1овитс "Солунскн атеtѕrа.,·ори•• и "Запеј Максдонио1'. 
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Сед.11нот број на вес1111кот се пој:uш '110 окто..11врн 1974 r<> 
Дlllla, •nsja IICII3 е 20 нelll'll, 3 е ЈIСТ ПО бројОТ 113 CTpaiiiiЦIIТC, фор
мата ~• содрж1шата cu дpynrre броеон. На nрвата стр31шцз е 
пожх:тсн текстот no пооод 50-ro;utШIII II It\тn од монзшењето на 
архнсnнскопот Доснтсј , како 11 новата МПЦ ,.Св. Ил11ја" во Фуц· 
крај, која npeтXOДIIO беше МСТО,:ЏIСТIIЧКа ЦрКВ<I. Бројот OCYJd ОД 
IIOC-11Dp11 1974 r<џшш, пак, е nосветен на Денот ~•а восташtето на 
~•ахс.;~.онскиот народ - 11 Октомврн, по чнј повод ое одржаа 
бројtш ма1шфестаwш во Ме:tбурн, Њухасп, Псрт, Квннс.;tенд 11 
, ,pyrlt места, чнј текст е прндружен со неко.,ку фотоrрафш1 од 
македонскнтс кy.1typ11t>y.\ICТIIIIЧIШ ;~.wuтва. 

Во вtората rод11на од печатењеrо на оссшtКот .Македоrt· 

сКЈt ЖЈШ<>1'" како ВOliP~'\110 113да1rне за 1975 rодн11а се појаои бр<>
јот дссст. Тој е печато11 11:1 1 јануари 11 е I}()CUCTCII 11а свеченото 

отворање на 1\ШЦ .Со. И1111iа" во Фуцкрај, 11а чнј:1 мааоlфестаци

ја Јtрнс\·ствуоа.1е око.~у 1.500 души. Свеч""ото отвор;ш,е на црк· 
ната го JIЗBpШIIII гр:uонача.~нихот 11а Фуцкрај r. Џорџ ГрШ"Јш. 

По тој nовод. доо страшtЦЈЈ се оо фотоrраф11н од свеченото ОТ· 
оорање на uрквата н ахтt1вностнте иа тој ODC'Iell дCit. Во прод0.1· 

женuе П3К, се д:Uel\11 1111фор113Ц11И ОД ЖЈ!ВОТОТ На МаЈ<СДОНСКIIТС 
дoce;tetiiШII оо новата срсдн11а, како 11 број1111 11о.зајмеrш текстоаш 

11 реКЖ\\111. 

Во фсвруарн 1975 rowшn се појао11 Gројот 12, кој е нст по 
фор11:1 н по coдpЖIIIIIa како 11 претхо;џште. Од нзооршtте тексrо-
811, покрај ;xpyntТe, се nоместешt: Ло8П.I<От o;r. мшшстерот за 
тр\'д 11 e~utrpaцJIOIIII 11рашаu.а r. С.Р. К:wepott no nоеод Недела· 

та на досе.1ешw11тс во А8стра:шја, за ~р1rтслнте 11а црквата 

.,Cn. И:шја", за IЈЈТО се r1011естешr бројн11 фотоrрафш t и за ОТВt> 
pi\JbCТO на македонското yчиmmrre во оост:uЈ на црквата .. Св. 
Нлнја". 

На 15 ју.~н 1975 I"OдJrlla, r10д rодЈша !1, се nojaBIJ бројот 18, 
КОј е OТJl/,}'laТCII 11а 12 C'fPMIIШII, 11а IICТ форМОТ КАКО прстхС\111111· 
те броевн, на македонск11 јаз11к со ки:рнлнltа, а во кој е поместо

на •mфор)tацнјата за доаfањето на ноm1от rе11ералс11 конзуп во 
Мслбур11 д·р Геор111 Трајковс1ш, кахо 11 текстот по r1овод 4 J\':'IIL 
Во 11род0.1ЖСН11е се дa;>;eiUI број1111 ПO:Jaj~reiПI \13ТСр11ј31Ш, pete:• 

i'I:L\IIIt>пponaraн;џ111 11 .1Р\'П1 пораки. како 11 п11сма 11 друm шt
фор~lацlш од Ж11ВОТО1 11:1 ~1аксдонската зае;џпntn 110 Мелбурн, а 

се содржат 11 рубр11к11тс: ,.Заб:u111о н детско катче", ,.Лекарот BIJ 
соnетува" н ,.Оr1орт". 
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,.МАКЕДОНСКИ ОПШТИНСКИ ВЕСНИК" 
("MACEDONIAN СОММUNIТУ NEWS-PUBLICAТION") 

(1975-1976) - ПЕРТ 

.jQakeiJOIIt.IUI. ai!.I!J.!ЧL J3Jt1Џ),I~ 
---~ _.....__ 

· ·-~--~ ... : .·";-.:::..~.::.- ·~ - .. -:.:.:-"'· --~. 

Ова издан11е на Македонската onwтИl!a од Перт, Заnа:цна 
Аnстралија, е реrистрираио како пернодично издание од кате
горија ,.В", а се nечатеше на ,,tакедонски со латиница и со кири
мца и на аш-ЈЈНСК!1 јазик, а:tри wто во македонскнте текстови се 
среќаваат мноt;r архаичнн зборови од Лери:иско-костурсrоиот 
реrион, како ,,rреи", "пула'\ Ј)nезден" (доаѓа, гледа, nостојано) 11 

црv.-и. Главата на весникот е на .\lакедонск•·• јазик; uo средината 
е Стm1чката карта на Македонија со nшwr на Гоце Дезtчев, а 
под ~•асловот на весникот IL\Ia цртеж на Олштинскиот центар. 
Првиот број е оmечатен "ако двоброј за a:t1pJ·I11-.>~aj 1975 rодниа, 
чнја цена е 5 центи. Тој е отnечатеи на 4 страиицl< на Ј"ОЛем фор
мат 30 х 45 С.\1. во комnа.ннiата ,.Сервнс uринтииr", а rлавеи и 
одговорен wедшtк е Крнс Анrел.ковс~-

Во 11рвиот број е nоместеи текст за ак'!1ИВнОС'I'Нте во Ошл
тината, како и фотоrрафнја на tКомитетот на ОtшlТiшата за 1975 
година. Во текстот nод наолов ,.Во одбрана на македонската на
ционална чест и достОинство", nокрај другото, :се вели: .. Изм:и· 
на доста вре~1е од nоследното издание на на:rцнот општнЈ<СКН ор

ган- .,Месечн11 IЈОѕшiи", а во тоа време се случија мошне важ
ни и актуетш работи. И~tеио, станува збор за 11редизвикувачки 
nојаои "он доаѓаат овојлат од грчката страна, односно од голе
мата грч:ка nроnаrаидиа машинерија, која се сnроведуnа и се nод
држува од грчките ДИ11Ломатски nретставништва. Нашиот тру

дољ"у'бнu и чесен македонски народ се rнаси !И со презир гледа 
на спојавата !На таканаречено-го друштво ,.Пан Македоники" ... 11 

Во nродолжевне се дадени текстови за Гоце Делчев, за активнос
тите на претстојните велиrденски nразну<Вања, како и литерату
р•шот текст од М. Шарииовски под иаслов ,.Крадец" . На аиглис
ки јазик, nак, е nоместен текстот 111од наслов ,.Грчката траrедн
ја и ~•акедонската иацнја" и новостите за Македонскиот аматер
ски раrби-клуб. 

Вториот број на "Македонскиот оmuтинс~и весник" е от
печатеи во авrуст 1975 година, на нст формат, а на 8 страЈ<ИЦИ. 
КлtПЈЈето на главата на весникот е ИЗ.\\онето: во цртежот е Оп
Ш111tнСКЈЈОТ центар, а на двете странн од етничката карта се да

дешt м11сдrн на Гоце Делчев. На а1рвата с11раи>1ца е поместеи оn

WИЈЖ"от текст иод 11аслоn "За нашиот славен Ишшдсн" _ Во сре-

17 • .Македонски ОIШП'ИНСКН neamк" број 1. 3Лplln->шj 1975 Дсрт. 
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дшrата е зна..\tето од Или~rден. а под него m-rкот на Гоце Дслчсв, 
додека во продолжетrе е 111Олtестен позајмен текст на македон
сrш јазик за лнршrсrшо1· цар Јанс Сандански. Потоа следат те
ми за акти:вr-rос1·нте на женската секција, одбој><арската еКЈmа 
и за актrmноститс 80 ѕнжовната оmtrтнна. Посебен простор е пос· 
IВетен rra аrrrлнсrшот текст за Внлја.\1 Глсдстон 11 македонското 
прашаље. како и на ЈЈостските остварувања на македонс!@rте исе

леrшци од Перт. 

Во деке.,шрtr 1975 r·owtнa, под rоЈЏЈна 1 е ошечатен бројот 
3 од "Македонск11ОТ опш·пшскн лесrшк". На !Првата с11ра"нца е 
текстот no..:t нас.лоu "Наша македонска 1·ордост", за кој само на· 
словот е на кнрrшица, а теr<стот е на ла11н.ница н се однесува на 

отвораљето на Општннскиот центар во Перт. Во продолжен:не 
се дадеrtн повеќе фотоrрафни од изrрадбата на Центарот, број
ни песни од нселоницн. од животот на Македонците во таа коло
ннја. како и текстови од национаruшот живот, сооmuтенија, рек
ламн и чести·rки no повод новоrодиtшrнте и божнќн:ите празни
ци. 

Како двоброј за а.прил·мај 1976, ~tод година 2 е отnечатен 
бројот че11ирн, кој е последен број од весникот. Т10ј го задрж'fВа 
>rстиот формат, 11 е лечатен на 6 страиици. На nрвата странлца 
е nолtестен текстот кој се однесува .на свеченото отворање на 
Македонскиот оmuтински центар, од страна на И. Винер, лрет· 
ставник на прајмrш11стерот МаЈrкОЛ.\1 Фрејзер, на 17 април 1976 
годвна. Текстот е придружен со бројшr фотографи11 од све•ѕе
ннот чин на отuорањето. Исто така, Du ооој број се rrо,.естенн 
н текстови за ;Ј.руги·rе активност11 оо ,,rакедонската 3аед.ница, nо

тоа следи текст на a11rru<cкн за Св. Кr1рнл и Методиј, неколку 
рекламшr и други текстоон. 

"ИЛИНДЕНСКИ ВЕСНИК" (1975--1980) - ОИДНЕЈ 

.. Илшrденскн вссшrк" беше rласнло на Македонско-австра
л.нското културио-уметннчко дpyu.tтno "Илинден" од Рокдеив, а 
залочна да се nечат11 во јул11 1975 rо;Ј.ина. Првиот број нзлезе 
no пооод: илпнденскнте nразници. Тој е 11ечатен на мак~тонскн 
јазик со латиннuа и на англ.uскн јЗ.ЗiiК1 а само ~.1ава·rа, односно 
насловот 11а •весникот н о rеко;,ку позајмен11 матер11јали се со к.н· 
рнлица. Прв11от број од овој весrнп< е 111ечатен на 24 стран111tн, 
голем формат 20 х 43 см, што ro задржа '" 110 наредните броевп. 

Во ООВ<:1дннкот Jta :втората страница, nокрај другото. се ве· 
Jra: 11Kat-:o lflpилor на настојуnан.ата и желбнт 1на членовите на 
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:1руwтuото "Итшде1-Ј•• да n1: 11рнбере ~''ладнте и оо заеднички си
ЈIИ да се нетува 011а што е 11 најмнло и најсветло: нашиот јазик, 

нашиот фолклор, 11аш·ите старн добр~t македонсК!и обичаи, а 11 
каr<о nрилог на nрославувањето 11а Ишн~~Јtсн, како еден мал обид 

да се ОДДОЛ.ЖЈIМС lla НаЏЈ11ТС BCltJIH~ЗHH КОН ЖЈIВСОја ЈЈ fЈЗДИаа За 
Македо11иј а, се род11 овој нрв број на ., Иш1ндснски 111есm1к" во 

Ро1;.деил. Се о•1скува весникот да биде nр1rфатен од доселеннцн
те како СШ>С 1·ласнло н триб1rна. А ·roa се r1окажа со бројните 
донатори што го вомоrнаа ~~злс•уnаЈW!.'О ва весmн<от, особено 
noмouгra на коле,~нте од РедаlаtиЈата на всс1mкот )} Ново доба~~ 
~<он со својата тсхш1ка •BO.\Iorнaa да се -уреди првиот број" ." 

Upm1o1· број на ,.Итнџс11СКII вес11нк ". r•окра_ј другнте тек
стооЈЈ, Ј'О содрж~< м«тернјалот под наслоu "rоце Делчев , ндсоло
гот на македо11ската револуција", што е nол•естен на апrлиск-11 
јазик. «потоа 11а по 2 Ciparв нцl·l се npeзe11TJ.fpa.Jнt тексrоn~rте на ма
Ј.:сдонсRп ја.1rш nод наслоn "Живее ја н nаднаа за Македоннјасс н 
.. ТЗRа rш1еа nојводн1·е - кој од курШ\~\1, кој од ѕrож". Во про
должение се nоместснн текстовите за св. Клнментооата автокефал
на Македонска 11равос.чавна 1 1рква и за Ил11нде11 1903- 1944 годи
на, а посебен nростор е nосветен на текстот што се однесува на 
пруштвото "Илннде11" , кое е формнрано 11а 13 март 1974 ro;urпa. 

Втоnнот број од "Иmiидевск..и вe<::IHII'\u е оmечатен во 01<· 
1-омор" 1975 Ј'Од~<на. на голем фо-рма<, 29 х 43 см со латиниuа 11 

11а 24 стоа•н•uи. nосебно вm1}1анне е посветено .на текстот за шtц
натитс борнн за Македонија, за исторнскиот развој на Австралн· 
ia, -што е даден во неколку nродолженија, како 11 за прослаnите 
на илИН1денските пpa.JHIIIII-1 оо Оиднеi, за донаторите Q·la весннкот, 
~а rразвојот на Македоннја и Скоnје и друго. 

Бројот 3 од јануар11 1976 год1ша е nосветен на новоrодпш· 
1<нтс nразнуна>~а 11 е со нај1-олем број С11Ј)анm~н (64 страшnхи). Тој 
обилува со матервјаш1 од нсторвјата. н ултvрата, стоnанството, 
оn:штествен~<от ;.к11вот во Максдоннiа 11 во А1Встралија, а се по
местени <И rоле~• боој рекламно-проnаганднн материјrолп од фнр· 
мн во Снд~<е_ј ~·· лошнро~>о. Uого.чеш<от броi текстови се nозаi
мени од r:rасила што се nсчатсни 60 Републиката, а од нзоор
ните тексто11и за одбе.1ежvвањс се оние к0>1 се однесуваат на 
•rстакнатнте акт-нвнстн во ~iакедонската колоннја во Сндиеј, осо
бено во КУ Д .. Илиmен". Посебен nростор е iЈЈОсветсн на нстак
натнот ди-рнrснт Ванчо Чаnдарски . 1<0ј во тој период работи во 
Снднејската onepa 11 постн11нува завиднн рсзултати, како и на 

о·rорото 11ропоm•<е111ие од историскиот развој на Австраm1ја, кое 
е оrкшестено на англиски ј азик. Во овој број, пок.рај другото, се 
среќаваат н рубрикнте .. детс~>О ка1·че", .. Со ка~<ера низ старите 
албvмн", .. Л11п1чки градоuи во Македонија", .. Писма до редак· 
цнја1·а" 11 дру·гн. 

" .Македонски весm•к" бр. Ј, јули 1975, Сl!д11Сј 
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Бројот 4 е 33 11срно.:tот фсвр\·арtнtарт 1976 ro;unra 11 е от· 
11С•1nтен на 24 стр:ш11ц11, а 11а 11ст формат к~ко 11 rrpeтxo.:tи1rтc 
UfiOCOII. И овоi број е ltcnomiCT со r~озајмс1111 "отер11јм11 0.:1 дру· 
1·11 rлоонла, а 11ма 11 текстошt во rrpo:\onжe1111ja on нсторпскиот 
p~~o1rroк за Аострw111ј~. од cтap~rrc а.1бу,,111, како ~ ~ текстови за 
ПMII:ITirre борц11 з.~ Максд01111ја. И овој број содрж 11 бројшt рск· 
13.\IIICHIJ)Onaraндml м:11'Ср11јаm1. 

БројО'I 5 е ICICIITIIЧOII 11:1 npeтxO;џiiiТC бросо11. Тој е ОТТIСЧ3· 
те11 за nер11о1от \laj-jv1111 1976 ГQ:Uша. O~t IIЗOOpmiТe тскстое11 е 
110\lecYCII:I 111Hbon\laltlli3тa '\:1 nосетата на \13КСдО11Ската црковна 
~c.leraltиia 110 Австра.111ј3, 3 се :tадеин \lатсрнја.~и за бројн,rrс 
3КТ111Шосnt 11:1 1111.1.-lCЖHIIOT np,lljcpej r. Кир11л во Мслбур11, Снд· 
11сј, Њукас.1 11 Псрт 1101оа броi11н ФотоrnаФш1. nозаi•1еки текс
тоо11. rrисм3 н дD\'1~1 1111d>/)p\l:lllllll 11 t>eклro.m11 \1:\TeDIIianп. 

Како двобооi 3:1 м:1i 11 iv1111 1977 1"0.'111113 е отnсчатен бDОiот 
R 110 .. Македонски nccl\11'<". Во 11ero ш•а бројш1 ш1ФоРмаци11 11 
<I)()TOI'J>3фllн ОД TOI'31JIIIItC'IT ПрСТССI\3ТСЈТ 11:1Jyrocлall11ja 'Гi tTO 11 Од 
II()('CТ3T3 на ;~спеrан11iатn од Мако101 111ј3 оо Аостраm1ја. како 11 
·•n\'111 ltttcbop"aцlt 11 IICCTI1 IXI :1.13KeДOIICK3T3 КОЈ101111ј3, peK:13MHit 
\13ТCPI1iarnt 11 '1DVГO. БpoiO'f 9 na", е 0:1 ivnн 1978 rоrопш 11 е noc· 
!!С'ТС11 1111 75 rо;~ншшш:1т:1 0:1 Илипденското востаmlе. Тој CO:tDЖJt 
TcKCТODII К011 СС 0.:111CCYII33T 113 ИЈ~И~Ј:~еНСКОТО DOCТ311JIC 11 113 Жll· 
ВОТО'f 11 :IC.10TO 11а fou·: Дc.l•teO. Спте ТСКСТООII СС f1033j\lellll 0.:1 
lD\'ПI r:J3CII.13. 

Бројот 10 како 11 npcтxO.:UIIITC бросвн е IICT 11 110 moo\13T 11 

110 с."Јнчност на со.1DЖ1111ата . Тој е оn1ечате11 110 nnrvcт 1979 rодн· 
на. а е IIOCOCТt'll 11а 76-roroшmнJiaтa од Илtrtt.,снското nocтa1me. Во 
11cro се нстакнv11а д~ка таа roroma .. Итшдс11ск11 nccm1к" ro урс. 
nштс: Ни~о.1•1е Hcдi'11KODCКJI, tорѓн Бvш11нос~н. Тодс КабРОВСКII 
11 DC>roљ~'() Caмapwtlt . Покрај матернјалнте по nооод Ил111Qен, 
се no\lecтc1111 тскстоо11 за \13кедонскlrтс доnопнЈIТсmш уч11лmпта 

оо tb\'Тav11, Jazvнn 11 Кс11л11 BeJLl. nотоа текстов11 од IIЛIIIOCII· 
ската прос:1ам 11 aKТ11BIIOCТirre ва КУД .Итшден•, од аЈОрТ· 
ск1rтс 11астан11 во РСП\-блllк3та н во маке:1011Ската зао;џ111ц3 во 
С.tднеј. 

БројО'f 11 С ОТ11СЧдТС11 110 OKТO\fBPII 1979 I'OДI/113 П е I"\\aae
ТCII 113 11 Окто\lорн. Тој е О1'11ечате.1 11а мaкcnOIICКJt јазик со 
KllpiШШ13 11 11а 24 CTJ>:'IIIIIЦII, Во ОООСДННКОТ, ПОКРај друтоТО, СС 
IICЛII: .Еве 1/С 113К, СО ед111ШеСС1"1'\IО'f број 113 ,.ИЛIIJIДCIICKИ ВСС· 
llltK", ТОЧНО на СД11113СССТТ110Т де11 0!\ ОКТО~Шр11 , rtell КОј СО 3113Т• 
1111 буквн е заn11ша11 во нсторијата 11:1 \laкeдOIICKIIOT 113род. ;:~ен 
КОј nред 38 I'O::tiiiUI ја 0'1"1\0pll IIOBЗTII стр31111U3 0!\ таа IICТOpuja." 
Ооој број 00\Ll\'83 СО \IЗIIODHП TCKCТOBII , \IC('\' KOII, 33 MaKe,:tOHCKQo 
ТО CТIIIIЧKO \'ЧII!ПfШТС со. KllpiiЛ И Meтo;utj ВО А11к.нtф, за боrзm
ОТ onuпecrneн ж1mот 11:1 ~1аке:Јонwrте во Њукас.'Ј 11 BV.l\'IIГOI\r, ка. 
ко 11 за ccnтe>.IВPIICKifOТ Ф\•дбалсКЈ• тур1111р, 11:1 кој учсствуваа 
бpojrlll M3KCДOIICKJI фудбалСКII CIШПII . 0!1 СlЈОЈ)ТСКЈПС DCCTJI С 11 
m1aa за гостувањето на Bapn3p од Скоnје no Аостраn••ја. 

" Исто. бр. 11 . октомвр11 1979, С11дНеј. 
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Во нос"орн 1979 rодо111а 11а 24 ceiiTu\topн е o·a·tte.aaтett бро
јот 12. Тој е oneuнjamro аодаш1е 11 е 110Соетео1 11:1 .. 29 H OC\IOPII". 
Урс;ншu11 11:1 ооој број се: Њ1колче Њдс.,~:овскll, ropk1 Б\"'.UII· 
IIOCКJI н Тоде КаброосКЈr. Овој број обнл\'113 со тсt<стовтr ПОЈ:Iј· 
меош од rлactL~a што се nсчатат во Pcfl\'6-,llxaтa, а 0.1 11зворшtто 
е .ц:uен текст за нрославата 11а 11 Окто>rври оо \ШК<:.'\онсхат:l 
аасдtшца <110 С11д11сј, 11роследСЈ1 со 61>ојtш фотоrраф1111 од )131111· 
фестацшrrс. Поссбwt нростор е па<:uстсн на I'OC1'\'8311oc-ao tta фуд· 
балската скнnа на Bnp,aap од Сконјс н tta број1111 рскла.\tн. 

Бројот 13 е отnечатсн во февруари 198G ro;uшa, ~•а 16 стра· 
IDПOJ 11 11:1 IICТ фор)tаТ. Jla 113СЛОВНаТ3 cтp:UПIWl, ВО ОВОј број се 
n:ueшt број1111 tшфopмautut cx:t Максдо1111ја 11 од Австрал11ја. По
~lестенll СС 11 број 1111 noз:lj)ICIIII ТCKCТODII ,а ОД lt:/80p11HТC '\3C;IY• 
жуеаат OI IIIМt\IIIIC шафор\13Ннјата :ш свечеt 1ата aкuдC.\tllja во 110· 

вод завршувшbС'I'О на \~tсбошта 1979 ro;u111a во макс,аонското у•нl· 
лиштс во мс.,бур11, 3:1 npoc.'1383T::I во Вулунrонr 11 cnopтcкiiTC 
вест11. Исто така, во овој број е nO\ICCТella 11нфор\1:11111ја од рс· 
A3KIIIIjaтa 11<1 ВССIПIКОТ 00 КОја се OC.'III дека се бара 11000 IL\Ie 113 
tlдШIO!' ВCCIIttt<, за што се nрс;r,вЈ1деш1 11 tшrp:uп. 

Бројот 14 датнра од :1np1L'I 1980 t'Oдlllla . а е ОТ11Счатен ata 
16 стр.111111111 . Тој е IICI10JIIICT СО TCKCTOOII СЦ ~1pyn1 ГЛ3СIIЈ1а 11 СО 
Ma.'l број 1111фор~13111111 1::1 :II<TIIBIIOCТIITe 0:1 M3KeДOIICKIITC 33CДIIII• 
uн. Се •1111111 овој е посшце11 број 11а .Maкц:~ottCICJI вссннк" o;t 
Снднсј . 

.,ПРИКАЗ ЗЛ МАЈ<ЕДОНСКОТО НЛЦИОНАЛ I IО IIРАШЛЊЕ·' 
(1975) - МЕЛБУРН 

А T"J'l'EtЊ'VT: 

ON T II E MACEDOMAN 
NA1'10NAL QU/!:81'/0 N 

Ова е tncц11ja.1110 аалаtше 11:1 Цсttтра.ltшот liO\IIIТCТ на Дoll· 
жењсто за OC.'toбo:t\ вање 11 о6елнt1ување на :\1nкс,..ОШ1ја (ДООМ) 
11 lla D<.'CIIIIKOT н M:IKC ... OIICKa 113ЦIIja". 'Гоа е 11CЧ3TCIIO UO ДCKCMDpll 
\975 ГОдЈUtа lta allrJIIICKII ja:JIIK, Шl 24 страmтц11 1)(1 фор~Ш на CПII· 
саннс 21x2Q см. Пр11казот е прсвсдс11 11 пуб.1111(У8311 O;t оrр;шо
кот 11а ДООМ во Мслбурн. 

Како што е 11авц:~ено во воведната статнја што е 110)1etт-."lta 
на втората страашца, во Прнказот е дадена нсторнската в11стшtа 
за максдонскнот нарсц 11 11еrовата сеrаш11а борба за слобода 11 
11езавнсност 11:1 македо11ската земја. Во продолжс11не се наосду-
1113: ,1СО fТJ)III\a.10T се t\ПеЈ111ра ДО 8Лад11ТС 11а CII1 C ДC..\IOKpaTCI\11 
сшш, како 11 до впаспtтс 11 llapo;utтc 11а трстнот свет да re~t no-
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\\On•nт на Макс,џтшпе оо rmmштa борба '\U кutн.:чва с.~обода, 
"13 ПОдобар ЧОВСЧIШ ЖIIВОТ 11 110:\обар ЖHDOTCII СТ:IНдард" .31 

Лрнхазот е nc•Ш1CJ I на максдовсtш, aнr.111cкtt, француски 11 
рус!Qн јазик ~~ е ;utстрttбунран од •tЛQIIQ1DIIТC, акт•tШIIС11!ТС и пот
кропувачнтс на До11жсњсто за ослободуuање 11 обсдtt11уоање на 
Максдошtја . 

• БiiЛTEII" (1975--1976) - 1\\ЕЛБУРН 

Тој е opra11 1111 МПЦО за Мслбурн н 811кторнја .,Св. toptи". 
Се нcчnnr на макед.011скн јаз&rк со nnтtiiiiiЧIIO ТIIIC\10, 113 четнрн 
CТp:IIIIIЦII на фор~tат 21xJI С\1. ПрВИОТ број се ftOj:IDII 80 1975 1'0-

ДIIH:I r1o nовод Номта 1976 rоднна 11 Божиќ, 180 кој е nоместена 
чсе11rrката од Управата на црквата. Во nродолжеmсе се nре:зен· 
nrpatn« тскстов11 што се 01111есуваат 11:1 О."'IIНСТВОТО на \\акедон
Сiште дoceлciiiiЦII иа n1e rтростор11. nотоа III«ФOJntaцrm за КУД 
.. Светлост", за фу.'\ба.~ск3та ек11nа "Максдон11ја·Престо11" , за \1:1· 
KC.lOHCKIITC p:.ЏI!(ЧI:'I<'Oilll, К~КО 11 3З I!Зrp:I'IG:\T:I HQ M3113CTIIpoT 
Со. Клв:мевт 0\PILlCIШ" во Мслбурн. Зt~ач:~сн нростор е nocl!e· 

TCI! lla О;tржуо:\11~1"0 Н:.\ тр;Ц1111110113ЛШIОТ IШIIII)\CIICKII nlfKIIIIK ОД 
28 дскомври 1975 rод1111а 11 •IIU Olporpa.\laтa во орска со актпвнос
,,,,rе за Нова Год1111а 11 Бож1rќ. Не е навсдево кој е ypeдtoiJ\, но 
б11.1ТС11от ro ypei\yua3т ч.rенов11 11:1 У•wавата. 

Наре.:~.ната год11на, 1976, nред IIOВOI'Q:\HШIIIrrc 11 божт<ните 
nразн•nос, а no 110110.1 нраата богос.ч•жба во \13113С111рот .Св. 
Kmшctrт О'tрндсtш" О;фЖАШI 11а 2 јануар11 1977 го.:џша, отnеч:а
тен е \'ШТС Q:~.ен број на .611.1тенот". На тој д011, се ВCIIII во оваа 
r~1ac11.~o. се ll.latшpa да се одржи сснародс11 n11кmrк на кој се 
нOК:IIICТII с11тс Mat<c; tOHI\11 o:t тој дел на tемократска Австр3Л11· 
ја, 3 113rрадбата 113 \13113Cl'III'IOT, 1<31<0 ШТО е 113~13'1CIIO, е ;:\СЛО Н3 
с11тс блaroчCCТIIIJII Maкc.tOHIIIt, 33 што њ\t се ropa:1y11a благод3р· 
IIOCТ. 

Во овој број, н1>крај другото, е ~•o,\lecтcll пpt11'0.1ell текст по 
IIODOД 25 ГОдЈ!ШЈНIОТ јуб1L1Сј ОД X11poтOIIIIC\831beTO ВО ertiiCKOПCКJI 
'"'" 11:1 АрХЈсеmссконот Q,pllдCtal н M3KC.'tOHCt<ll 11 11ронот norna
oap 113 Мак~онскат:. 1rравос.1:wна црt..'О3 r.r. Дoctrrcj, 110тоа Прог

ра.\lата за ГO.le..\UIOT IL1111ЦСНСКИ ntiКJIIIK О;\ 2 ja1ry3p11 1977 ГОДН• 
на 11 33 боrослужб•tте 33 Бож11к 11 Ном roдtot3. 

» .,.Прпхаз за uахсденското шuшооап:во IУрашоњс••. деке11tорн 197Ѕ. 
Мс.nбур11. 



.ВЕСНИК" ( .. NEWSLEТТER OF ТНЕ MЛCEDONIAN 
COMMUNTTIES IN ЛUЅТRЛLТЛ") (1976 -) -ПЕРТ 

Првиот број на .,Всс~шк" се појави на 2 авrуст 1976 rоди
иа на 4 cтpamnnr, 11а ro:tcм формат (30 х 45 С-\1.) како орrан на 
Махсдонската ошпТЈша. Тој е продолжение на глас>mото .,Маке
донскll ОШ11Тннски nссннк", што се појавн rво 1975 година. Се пе
чзтн Шl македонски ,inзнк, uo nочетокот со Jra1'ttшrцa, а потоа со 
rшpнmn~a. а нма матср11јал11 и на англискн јазнк. Овој број го 
ypQ!Iи Коста лн~rсл"оn, а во него се поместснн текстови за Ипин
•дсЈЈ И за маr<СДОНС1<111'С дсјцн Од НЛИНДСНСКЈ101' IICJ»IOД ~~ Од Гра
f-анската војна во Грrџrја. Меѓу друrото, се ЈЈСЈН1: ,.Се .навршнја 
73 години од Илrшдснското nocтamre, кога Крушсво беше с..~о
бод11о 11 ое nрогласи Крушевската република. Мсfутоа, освен оо 
Репубmrка Македоrшја , Македоmtите во Буrарвја н Грц:пја не 
Пl УЖИВЗЗТ HЗ!ЏIOHaлiiiiTC 11 IЈРКОВНОдухОВНИТс 11раоа 11 Врз Н11В 
се вpuru nознатата врхооi!СТI!чка nолвтика, а во Еrејска Маке
донија rрчкrЈТе власт11 ro н31rожуnаат македо11ското населеиве на 
жестоко национално у!'lrстување" .'1 

Во декември 1976 година се појави вториот број, чиј rла
r!Сн н одговорен урсднпк е Јанн Делијанов. Тој е оmечатен иа 
6 с11раrнrци ,на оrст формат како nрвиот број, кој, со матt из
_\ICIIII го <Има зачув::шо до денес. Исто така н урсдннците на onoj 
'DCCHIIK се менуоаа на одреден nериод, односно со 11збирањето 
на нова управа (кО\\итст) во македонската оПШТЈша. 

На 2 авrуст 1977 rодина се појавн бројот 3 (rодниа П), кој 
е посветен на 74-roдrnшrшraтa o.:t Илшrдеиското oocтarme. Гла
всн 11 одговоре11 уредmtк е Ј:uш Делијаиов, а шrа 11 apym сора
бот•mпи~ Тој е ОТПеЧЗТСII 113 6 стр31ШЦ11 на КОИ СС ПФIССТСНИ 
,·екстовн со понзразс11 патриотскп дух, што е слу,tај и во нapeд
IIIITC броевн. 

Број 4 на .,Весшtк" е О1'Печатен на 25 лекОМО\У>I 1977 roдlf!
lla, на нст фор~tат н број стра11иц11 како 11 nрстходтrте. Во него, 
11а англиски јазик е помсстс11а Божиќната nорака, а на македон
СКЈI јазак ~tатернјалот за расцеnот на Македонската црКЈЈЗ .,Св. 
Њtкола" o;r. Перт, потоа mrc~t3 н ;r.pynr rшформацmr во врска со 
нс.,шлrrте настаmr, текст за MaкcдOIIЦJrrc и rшвшrтс чоnековп 
iПрЗDа, кахо 11 aкТirBIIOCТJrтe 113 иrраор11ата 11pyn3, Македонскиот 
радио-час и спортскат3 сскнија во Перт 11 актн&IIОСТЈIТе оо м~ке
ДОIIСКЈIТС колошш оо Мслбурн, Лделајд, Вулу11rонг и СидвеЈ. 

11 .. Весник·•. број 1, 11 авrуст 1!176 ro;џma, Перт. 
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Во 1978 гозшш е отnечате11 11 бројот 9, ч11ја глааа е моЈUIФН· 
1111ptu1a 11 во одредена C\IJICJia се р331111К\'&а од нрстхо;џ 111те брое. 
011. Взквата форма 1111 r.1auaтa на BCCIIIIK<Yr, со \13illl 113~1еН11 на 
симботrте е задржwrа кај 11дшгrе бросо11. 01'1feч3Tell е 113 8 С'\1])3· 
ншт, 11а 11ст формат, ч11,1 r;~авсн ypcДIIIIK е Ја1111 Дслпј:шов. Во 
11ero е даден 011ШИрс11 текст за гостуваљс·rо на фудбалската еки
nа .. Вулуш'Онr Јунајтсд" во Псрт. nр11дружс11 со бројн11 фото
rрафин 0.:1 таа 11 iiPYI'II \laKCДOIICIШ фудб3ЛСК11 CKIIIIII, фолК.1Ор
IПI rрупн 11 од 1р~rнтс aКТ111Jitocnl <ВО маке:w11скнте onumuш. 

На 1 март 1980 ro;urna е отnечатен бројот 12 (ro;uma V), 
кој е noaвeтett на 40-ro.:UilШIIIItaтa од ахntонОСТ1rтс 11а "rакедон· 
ската ormmrna од Перт, nрн што се nо\lесте1н1 бројшr фотоrра· 
Ф•о• од Мllнатото •• cerau111ocтa на акт••ввОСТЈrте на таа оm:птина. 
Уред11111111 на о-вој број се Јани Дсл11јаЈ1Оо н Тр110 Цалсв. 

Во зскемврн 1980 rо.:tнна е отr1с<штеr~1 бројот 14, nосветен 
на Новата год11На 11 Божнќ. Тој на 8 е1·ра11111111 11 noкonmrrcтнa 
хартија прстеж110 npe11ceyoa содР*"'"' 11:1 :IIII'JНICKir .iазнк. Овој 
број ro урсд11:1е Вас11л РаnшЈ 11 Mшcarm Шap111100CKII. Во воведот 
lltl aJIГ:IIICКJI jaзiiK, \\Cfy дpyr<Yro се ВС.111: ,.0113 е nрво IJЗД(\IIIIC 
на .Весник• О.Ј. 11Зборо-т на 11овата \llPaвa што се о;>.ржа на 1 
ноемврн. Во \JifJial'OТO, uе.1ата работа околу ПО:\ГОТВ\'8аЊСТО на 
вес:1nrкот ro вршеше Јан11 Де.1нјанов, но тоа сега ќе бцnе оберс· 
ка 11а uе.1ата \'fiP3&a, со ue.1 адекватно да се ~•pcзermtpaaт ак· 
ТНОIIОСТIГГС, 11C1'0p11CKIIТC 811СТШ111, ку,1тур111rге Н COIIIIjaлшrre аК• 
TIL81focnl" .n 

Во Ѕ·та ro.:u•ш'l 11а 11злеrувањс се отnечате11н .ма броја кон 
ги урсд1ше Васнл Радсu 11 Мнхаил Шар1111ооскн. Во 1982 ГО· 
дина, nак се оптечатснн бросu1rтс 17 н 18. 

Во седмата J'OДIIII:I 11а II:UQl!aЊC lltl ГЈIОСI\ЛОТО "BCCifiiK" 11а 
македОIIСКЈТТС заед11НЈЏI во Парт, 1983 Г<ЦЈШа, се оmечатенн два 
броја; бројот 19 во anp1111 11 бројот 20 80 аоrуст. Нив rн уреди 
РсдакwtсКЈI о;>.бор составе11 од ч.1еновrпе Ttui3C Толев, Мaнonrt 
Сташrшеu, И:Ј.О OntiCI108, Љубе Костаднновск11, а одrо80рен уред· 
ннк е Фиmm ЦалсосКЈI. Како 11 JJJ)C'no;uпrre бросон, и ое<~е се 
IIСПОЛIIСТИ со тскС1'0011 cu aктiiBIIOCТIJтe на Maкcдo11turre 80 Перт 
11 ПОIШiроКО. 

Во 1984 rо:>.ш1а за нроnат се OTIIC'IaT~IIII трп броја. Така, 
бројот 21 е отпсчатсн оо јш • уарн ш1 14 cтp:IIIIIUH , на 11СТ ФОР· 
мат. Тој е II()Q)CТCII 11а нооОЈ'Од111Шiитс 11 божиќн11те праз111n1н. 
Бројо-т 22, nак, е оmечато11 во мај 1984 ro;џrнn, на 16 страш1ц11 
н е nосостсн 11а aкnJBIIOCTIITe за K\"П\'&aii>C10 11:1 Мак~нскн· 

от nарк во Cn•pmшr, а бројот 23 o:t август е IIOCIICTeн на Илшr· 
ден Н е neчaTCII С-3.\10 на 8 cтpa11HU1t , KOII СС 11СПО.111еТ11 СО )!aтepll· 
јапн 33 И.111НДСIК:К<УТО ООСТ3ЈIНС. 

Во 1985 ro.:tlllla се отnсчатеш• четнр11 броја; бројо-т 24 nз
.ncoc 0.::1 nечат ео јануар!t 110 illOВO:t божнќ1ште npaзiiiiWI, бројо-т 
25 во )laj IJ на 10 стр;шнцн, а е nосветен на Вел11rдеи u освету· 

t1 Исто, број 14 деЈСеМDрн 19го, Перт. 
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вањето 11 nостаоуоањето на камен-те>~СЛIПIКОТ на Македонскиот 
naJ)x; бројот 26 оо :шrуст, а no nовод Иmн1ден н бројот 27 во 
декс.1mрн 1985 ГOJULII3 11 е посnетеи lia Првата средба на децата 
бci'Mtlll од Еrсјска Макw,ошоја и иа зам1шуоањсто од нивната 
таткоо1111а. Овие броео11 1"11 ур~нл Редакцнско10Т одбор составен 
ом члсноВiоте: Нау.11 Нсдслкоnскн, Ф1шиr• ЦалсоСКllt, Иљо Оrнс-

1100, Крсто Шкордоо, Коста Ашелкоn, То.11с М11ооск11, Манола 
Стат1шев, а rлаве11 yperu111к е Таиас То..1ев. 

Бројот 28 од јануарн 1986 година е едЈ1нстосн број во таа 
rодшоа. Тој е отпечате11 на 20 страшош, а го yp<QJtne Коста Aн
I"CJIKOB, Иљо Оо,.енов. Томе MIIOВCI01, Јоте Ца1ЈдОВСКЈI, Крсте 
Шкордов н Нау.11 Не;t.еnковск11, а главен урс:nннк е Танас Толев. 
Овој број е nосветен 11а оwорањето lia Македонск11от сnортс.кн 
центар, no кој nовод се r10.11естени бројн11 m1сма 11 телеrрами, а 
тоа е наnраве110 и 110 ••оо<ц осnоруоањето 11а ,\1З I<едонското мал· 

111111Стоо во Еrејска Макед01111ја од страна 11а Паnа11дреу. 

Во 1987 год1111а се отпечатонн трн броја; бројот 29 и~1езе 
оо јаиуар11, бројот 30 оо аоrуст, а 31 во дексм.n.р11. Во 1988 го
дтоа, пак се отnечате1111 доа броја 11 тоа: бројот 32 кој излезе 
од nечат во апр11л 11 содрж11 матер11јали за оесшокот .,Австра
ЛIIско-~оахсцонскll 11сдслннк" од Ме:тбурн н за акт11вностнте оо 
ОПUЛ111tата, а бројот 33 <Ц окто)mрп 1988 гorutнa, nак, е noc.вo
ТCII на човечките npaoa 11 барањето на Максдо11ц1гrе nред Обе
дш1е11Ите наruш, како 11 11а Средбата на Qецата беrалцн од Еrеј
ска Македонија . 

., ГЛАС НА МАКЕДОНЦИТЕ." (VOICE OF МACEDONIANS") 
( 1977 -) - СИДНЕЈ 

Фrпввв 

Гласнлото е opr::;11 11а АвстраruЈСIШОТ потком11тет на Дои
жењето за ослободувnњс н обсдинување 1оа Македонија (ДООМ). 
И nокрај тоа што 11е е 11авсдс11 датумот 1оа 11з.1ео-уnањто ·на nрон
от број, од содржшоата може да се nрет11остав11 дека всушност е 
отnсчатен во Cи;;IJiej, Нов Јуже11 Вепс, во октомври 1977 rодина. 
Вес1111Кот е оmечатен на мака=~онскн јаз11к, 11а 16 страншnt, 11а 
формат 21 х 29 с.11, ~•о не е дадено кој го уредува rлае11лоrо. На 
клншето од r.1авата од леоата страна е даден а.11блемот на ДООМ, 
ВО ' средина е ЛIIKOT 11:.\ Гоце Деt1ЧСВ, а 11а дес113Т:l СТрана е ПО• 
местена етннчката t'ООграфска карта 11а Македон11ја . Под тоu 
сто11 слоrанот "Нема cr1oGoдa без рсоолуц11011Ср11а борба". 
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Првиот број на .,Глас на МакедОIIItнте" е посветен на 11 
Октомври, а значаеи nростор е посветен на текстот за заrадоч
ната с.мрт на Васко Каранrаnсскн, што е nреземен од Маке-

• « . '' 
Д011СК3 Нација , IIOТOa ИЗВОРИit TeKCTOBIJ за СОСТОјбите, nраша· 
њата 11 r1роб:tе~штс со свештешrrе лнца во rt)жови.ите onurrшш 
во Австр:uтја. 

Настој\rоањата 11t1 весникот се да изле1-увn 11::1 две 11~спи 
и да се нспраќа беопла1·но во сите ЗС.\\јн каде urro жнвеат Маке· 
донцн. rлauell 11 одrоворса уредник е Alнre.-IO Вретоскн а се ја
нуоаат ПОI'ОЛСМ 6ЈХ>:ј YJ>C.:IHИUH, НО ПОД ПССВДОШIМII, IIЛI; СО ИМН· 
њn кон тие I'H нзбра.1е. Инзку, во наредните rо;џшн ова >Ш· 
формап10но rласнло се nеч3та во вид на сnисание од 20 до 32 
стр;uшц1r на формат 21 х 29 см. Се ле•штн на >~акедонски ја
зѕrк оо кирцлнца, а има nоз:~јмсш1 текстош1 " на анrmЈСКЈ< ја· 
зик. 

O.:t ова rласало, во jaнy3pil 1978 rоднна е издаден уште 
еден број, кој ка.-о 11 првиот број е rисполнст со антијуrосло
венски н almt.\laкeдOJicки написи. 

Во наРQЦинте бросви crnJC<\IIIICТO ro ~1енув3 клишето на 
главата н се 11Jiae&tpa по 5О центи. Во 1980 rо;џша се оmеча1·еш1 
шест бросuн, што е случај 11 во наре:tнитс rодинн. За лернодоr 
ное.uврн·декем врн 1980 roдJma, на 32 страшw.и е оmсNатсн бро
јот 21, чнја цена е 50 цс1rrн. Hero го урсдЊ'т Редакц11ски комmет 
техтrчки урсдtшк е Ангело Врстоскн, а е печатен во Печаттш
цата ,.Браќа Мнл3.;шновцн" од Снднеј. Овој број е !llосостен на 
Нооа rод1ша 11 no него се no\fcc,·eнll ~1атернјалн за CIIC'I111 Кли
мент Охридски, потоа е даден Новогодиш1тот а.nел до макс
донскнот народ, JJei<OH навод1ш нсториСКЈI материјалn за Лвс· 
тралија •• Јуrославнја, писма од број1m ЧJJтa·rorut tw-tpyм све
тот. лнтсратурни остварувања на чнтатели 1(011 лр•mаfаат 11а 
ДООМ и друn1 текстовн. 

Во ја11уарн 1986 rод~ша се лојави бројот 43, чија цена е 
еден до.~ар н е nечатен 113 28 страншtн. Покрај другото, nомес.. 
те1111 се текстови кои 1шаат силен нанноиалеи 11абој 11 кои се 
од11есуваат ~13 ~tакедонската кауза, nотоа бројни rо1сма од чн· 
татспнте, како н nозајменн текстови кон се однесуваа·r на ~ш· 

иnтото на ~lаксдонсКЈtот народ и иеrовата исторкја, тексrови на 
aJIГЛIICI<II јазик 11 дру11и инфорМ31!1ПI. 

Бројот 56 е отnечатсн во фсвруарн 1987 rодш1а. Тој е на 
цст фор~шт како н [Јретхомштс бросвн, но на 24 страШII\1•. Во 
неrо се застапеш1 текстови во врска со uркош1ото живсеље оо 

Саднеј н осветувањето на МаТ(едонсЈ<ата православна црква ,.Со. 
Ни:кола" во Камбра~1ата, потоа матернјал за Макед0111 1ја, за кул
турно·rо жносење на Мак~онuнтс во днјаспората . како и за 
црковното жноее1bС во Македонија н nоставувањсто на новиот 
ПОГЈТавар Г.Г. Гавр1m. 

Во jyrнr 1991 rодина, пак, се nojauн бројот 66, чнја цена е 
2 до.1арн, а кој е печатен fJa македонски 11 на англнск.и јазш:. 
Овој број, nокрај другото содржи текстови за МетодЈiја Лндо
нов Ченто. 
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"СОНЦЕ" ( 1977) - ЊУТАУН 

Детскиот весшш "Сонце" скромен по својот квалт,tтет, за 

nрвпат се појава во 1977 го;џша. а го nе'!ати Осумrодиwното 
училиште во Њутаун, 11аселба ЈЈО Свднеј . Тој е mшrуван на ма

кедонски јазик и 11а 22 страници, на формат 16 х20 см. чиј уреЈ.~
Јшк е настаоникот topfи Горtiиев. Во кусиот вовед, покрај дру
I'ОТО, се вели: Списанието "Сонце" за првпат е издадено во У'!еб
ната 1977 година, кога македонсrоиот јазик се nредаваше во 

државното основно учишnuте <ВО Њутау11 како еден од ~tулти

културmtтс јазици во тоа учишruпе. Македонскиот јазик не го 

изучуваат ca.\lo деца од ,\lакедонско 1\lОтекло, туку и деца од 

други нацЈtОИалЈIОСПI, а HHBiiHOT труд е nрезентиран ВО СПИСа

ШtеТО. . . "СонѕАе" е nрво макер.онско детско иселеничко cmfca
l·tlfe издадсно во Hon Јужен Велс, а можеби и во Авс11рат.ја. Во 
ашсанието се отпечатени орш·инални текстови и илустраwm 

што са.,ште ученици Ј1И наnра.uиле и нацртале" .u 

Покрај дстскнте текстови и илустрации е поместен текст 
кој се однесува на 11аставата по македонски јазик оо Аостра
лиското основно учил нште во Њутаун, за карактеристиrои·rе на 
етничкото учшшш1·е, а е rtоместен и коментарот на директорот 

на етничкото учнлнш1·с, ка-ко и сnисокот на нас,.авниците no 
учалиштето. 

Ист ва"ов број е репродуциран во 1988 годi!ШI, "ој всуш
ност m содржи IIСтнте материјали "ако и бројот од 1977 ro
ID.Инa. 

,.МАКЕДОНСКИ СПОРТ" ("МACEDONIAN SPORT") 
(1978) - ПРЕСТОН 

Ова е 111р:во спортско списание 'ВО Австрат.ја, а и '11ОШ11ро
ко меfу маке,донското IIСеленпштво. Тоа започна да се печати 
1978 година. Првиот број е отпечатен на македонски јазик со 
кирил:ица и на англиски јазик, на ос~< странiЛАИ на формат 
21 х 29,5 см. како орган на Спортското друштво "Престон-Ма-

u .. Сонце'', број 1, 1988, Њутаун. 
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кедонија". 1-!е е назначено кој го уредува, но се ЧIIНII ;Ј.ека уред
ници се членови на Олортскиот клуб. Во кусиот вовед, ло10рај 
друrото, се ·вели: .,Мак~онски оnорт" на своите страници ис
клучиво ·ќе ruowyвa за опортсrоиот »аИВОТ .на Македонците во 
Австралија и во Репубnика Македонија. Редакцис!(!ИОТ одбор 
-ќе стали во контакт со .,Нова Мао.:едон11ја" од Скоnје и ќе ба
ра РФ<>вн<> изос"СТување за сnортските настани во Македонија, 
как<> " за Ulреслн.кУiвање \На rотови материјаmо од весникот ... 
Овој оесни1< за кусо време ќе излегува nер:иодично, се додека не 
се рошат сите техшi•ЈКIЈ nроблеми и додека не се најдат tредов
ни реnортсрн umpy.\1 Австралија. Потоа, се 111ланира гласњлот<> 
да излегува на секои две ~.неделl1 11 

.).! 

Во 111рвиот број се даден11 инфор~tацни за опонзорЈiрање
то на Фудбалската екнпа ,.Прсстон-Македоннја", нејзините пос
тнrнатн rрезултатн 11 новите фудбалерн. Поrоа, е nо~1естен ма
терија_• за Фудбалската екнnа ,.Македонија" од Квинбијан, ко
ја е ФОР-"ираиа при крајот 11а 1965 и 111очетокот на 1966 rоднна, 
како н за тимот .,Обеди1 1е11н Македонци" од Сиднеј, а се по~•ес
тени и бројни фотоrрафии и а•ехол~<у позајменн опортски ин
формации. 

,.ПОВОД" (1978-) - СИДНЕЈ 

Едно од нозначајннте македонски rласила што во Австра

лија нзлеrува nодолго време е онисаЈН!ето ,.Повод". Тоа е 111рво 
македонсО<о сnнсанне за л·итература и култура на овој к<>Јпинент 
~~ ед11нствено од ваков mнд меѓу иселеЈЈЈ{Штвото. Излегува како 
оро·а11 на Македонското лнтературно l!lруштво ".Грнrор Прли
чев" од С1tднеј формнрано >Ја 3 1 март 1978 rоднна во Снднеј. 
Во не•·о членуваат Ма•<едонци е11тузијасти, .вљубеииuн •во маке

донс~•от јазик 11 л11тературата, кои во слободно вре."е се за
нимаваат со nНI.Ilyвaњe m<чни твор611 . Списаннето како 111лод на 

Друштвото 1'0 уредуnа Рео.акцнскн одбор составен 01д Македон
uн no потекло претежно од Охрндско-струшкнот 111 Битолско
пресnавскнот tpei1ИOII. 

" "Македонс10t спорт'', број 1. 1978, Пресrоп. 
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Це.."Iта 11 задачнте 11а слиса1шето .,Повод" е да ги •обедmш 
Македонц>пе кои се занимаuаат со rutшување лични творби coб
~LШII окоЈ1у дру<uтuото .,Гри1·ор Пр.1ичео". Тоа гrрвнте три ro· 
д111111 IIЗJICI'YBawe 11а три месеци, а од јануар" 1981 годн11а na до 
де11ес >1злеrува различно како двомесечник t<Л" три.\lесечflик. 

Се nечати на мaкcдofiCKit јаз"к со кирилица, 110 има ·и стаТИЈI 
11а англнски јазик, особено оние ш·rо се ()Анесуваат 11а македон· 
CК!IIOT јаз~<к, историјата и културата. 

rtрѕиот број на оnисанието "Поо()IД" излезе 1на 15 јуни 1978 
година 11а четир11 страници со формат 30 х 21 см, додека наред· 
ните nет броев11 со истата форма имаат зголемен број стрмrици 
ч11ј број се дВILЖИ од 12 до 18. Од шестиот број сnисанието ја 
љtе11ува " фор.\lата н ква;штетот на хартијата и излегува на 23 
стра111Јц1Ј, 11а ~tал фор.\l ат 22 х 16 с.\1, а 4-!еколку броеви се ne· 
чате1m од 28, до 40 стра1шци. Во n~иодот а>~ околу 14 години 
се оmечате>ш шеесетнна броеви. 

Во уоод11ата статија на mрвиот 6рој, а СЛifчнн статии се 

објавенн •н во 11аредш1те броеви, nокрај друt-ото, се велн: .,Сnи· 

санието .,Повод", nокрај nрезеИ'11ирањето на Л>~тературните и 

просветш•тс \П,остиrну.вања 80 Реnу6ликата, !Ќе објЗIЈува лични 
творбн од областа на nоезијата, nрозата и журиалистиката tia 
членовt<те на Максдонското литературно цруштво "Григор Пр· 
личев", а no nат на конкурси на 'Членови и друти лица кои се 
зани~tЗIЈаат со illИliiYBaњe лнч1н1 тоорб~< и кои Ж!ИВеат во Авс
тралнЈа. . . Со формирањето на друштвото "Грнrор Прличсв" 
се nојавн р'кулецот којшто се раз1-рани наоколу и ги nривле

че заиитерес1tранt<те за македонсхиот јазик и шrтература""./ 

СодЈУ..tшната на оnнсанисто "Повод" е разновидна. Така, 
секој број е nосветен на по еден мак~онски л11тературсн десц; 

Потоа се зacтanemt rрубр•о~нте: "Дела на иаши членови", "Од 
македонсЈ«>То наромо наследство", "За .македонскиот јазик н 

Лli'Тературан. нСтраница од Ј1Сторијата'\ "Јазично катче'' И ндет
СКО катчс". Исто така, се nоместени н rолем број рекламно-про

nаrа•одшt матернјали од наши гrретставшru~тва <ВО Австралнја 11 
од ·~tаl<едонски иселеницн соnствешш~< на разttи бизниои во Сид· 

неј и околината. 

Секоја rомна во оnисанието "Повод" се објавува конкурс, 
!Преку кој се избнраат најдобрите литературни творби 100 rодн
.ната, со учество "''а автори кон анон>шно 11 џrnфрирано ги дос-

" . тавуоаат своите \Лични остварувања од ооласта на nоезиЈата, 

uрозата ~~ !дСТската 1111Тература. Вообичаено, на конкурснте nрис· 

1f .nовод" бр. 1. 15 јун11 197& година. 
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тнrнуваат голем број шпературни творб11, од кон, посебна ко
Ашснја составена од членови на Друш11вото. и видкн општестве
нЈIЦИ од македовско потекло, нзбира три иш t четнрн поетс1ш, 
прозшr и детски :штера·rурни остварувања. Наrрадев11те лите
ратурliИ творби се објавуваат во сnисанието. Така, покрај iiiPY
l'OТO, •досега се отпечатени: Збор;никот ., Bilдltци" кој содрЖЈi 
бројни дела од членовите на Друштвото, потоа публвкациите 
"Полутици" од Душан РистевсКЈ-t:" ,.Поnрiuинскн кopct-Da-11 

11 ,.Око
ваио ,море" од Иваи Трпоски, .. Чувар на детски оrtФtсви" од 
Бранко Наумовски, ,.Збоrуван,е" од Горјаи Маслшшоски, .,Лир
ско е."Хо" од. Лилјана Тошеска и "Фраг.\1снти на една историја" 
од Џим Томев. Овие лнтсратурии оствар\ЛВања се од големо зна
чење за јазичните 11 лнтсратуриите nроцеси меѓу Македонците 
во аветот и "''ожност за афирмнраи,е на културното наслед
ство на маt<едонсКЈ<те доселеЈiОнцн во Австралија. 

Инаt<у, во првата година од псчатењето на списаннето .,По
nод", (1978 година} излегоа три броја и тоа nрвиот во јуни, 
вториот во авrуст 11 третиот во октомври. Од третиот број, се 
зrолемува бројот на с11раtшците и се подобрува квалитетот на 
OllllCaи:иe-ro. Овие броеви m уредува Редакциски одбор во сос
тав: Цане Долевсrои, Лилјана Тоwеска !И Душан Ристевски, ка
ко главен и одговорен уреднiП<, додека Миле Пе-гровски е тех
ничхи уредник. 

Во 1979 година се отпечатени исто така три броја, но како 
тромесечнкци, с"те на 20 страници, на фор~1ат 21 х ЗО см., до
дека четвртнот - бро јот 7 е отпечатев на 24 страннцн 11 1ta по
мал формат (16 х 21 см.). Ouaa форма списание-го ја задржуза 
се 1110 бројот 50 во 1986 1-одина. Во овој а и во цруmте броеви 
во нарецниот период се застаnени рубршште: .,Од број до број", 
11Нашн nиcaтe.rm", "Дела на наши nисатели". ,,Од македонскоiо 
народно тuорештuо•', "Конкурс'', "Јаз1tчно катче't, "Освртп'\ "За· 
бавно катче". "Резултатн од конкурсите11 и други. 

Во 1980 и 1981 rоди~на се отnечатени aro четири броја: од 
бројот 8 t:~o бројот 11 11 од 12 до 16, rоако тримесеч:ннци чиј 
број на страницн се движи од 26 до 32. За сите овие броеви, а 
и mo наредннте во t<Ои се засталени рубриките од nретходните 
години, одговорен уредник е Дуt.uан РистевсЈШ, а му nомагаат 
членови на Македовското литера1урио lnPVllГГВO ,.Гр"ГОР Порли
чев". 

Во nериодот од 1982 до 1986 ГОЈЏ.tна, во секоја година се 
отnечатени по сед~< броја и тоа од бројот 17 до 49. Сите брое
IВИ се nечатешt "а мал формат 16 х 21 см. на по 40 ·cтpamillii, 
на кои покрај спо,\tенатите рубрики. се поместени бројни рек
ла.,•но-nропата'ндни мртеријали 1-1 внфор.\tацЈIИ од активностите 
!1-! од iЦpyniтe ~шк~онск11 заедшtцн ширум Аостралија . Во исто 
време, во текот на овнс nет ГОдiЈНИ се објавени најголем број 
nВ'јНИ 'Гворбн 11а члсиов>tте на Друштвото ,.Г. Прличев", како 
в дру1111 активности н постшнати резултатв мсt'у Македонците 
на nеттиот конrnнент. 
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Бројот 5О во CCJlre.)mpи 1986 roдJma е nocn~otoт оо тој ne· 
рио~ а nотоа насталува nауза од три rод1нш, до јануари 1990 
ro;u111a кога се nојав11 бројот 51. Ледссет 11 OlpВIIOT upoj е nеча· 
теи на 24 странш.џt, cu кupiiЦii од nотврд .\lатернјал, на фор.\tаТ 
21 х 27 см, ч1rј одrооорс11 11 техннчкн уред11ик е Душ:ш Ристео· 
скн. Во ВОЈ)(Wшкот ш1 ооој број, nокрај .1руrото, се вслн: .,Еве 
11/ј nовтор11о no три I"OдHIIИ со нов број 11 нов нзrлсд на сnиса· 
IIJICТO ... Да 1!aП0.\1CIIc.\IC С3.\10 HeKOI\ ОД aKTIIOIIOCТИТC ШТО беа 
дел од >tашата работа: орrа1шзирањето на ДciiOUIIТC на макс· 
донската к\•:~·тура во 1986 11 1988 ro;uшa; орrаtшзнрав)l.е nро
тссtш собаtри nротив rp•IКJIOT 11 срnскnот ШOBIUIIQaM; нздаде>111 
се 6 КШ!m со nОСТСКЈt остварува11.а од членовн IIТII" !' 

Во ~•арт 1990 ro,mнa. оо дваиаессттата rод1111а на nечате
њсто се појавн бројот 52, кој е nечатсн на фо~шт 21 х 30 см. 
Тој обилува со лн•н111 творбн на членовите 11t1 Друштuото, за 
m1тературното творсштво на nоетот Блажс Ко11сскн, за Методнја 
Аt1ДОиоо--Че11ТО н друт мttтеријалн кон се зиачаон нp1C\Ottec 
во аф11рм11рањсто на ~шк~онската вистшш . 

.. МАКЕДОНСКИ ЕТНИК" (1979) - СИДНЕЈ 

г 
~ . Македонски 

јiЕТНИК 
1 

Ова r.l:ICII!IO е оф11ннја:1С11 оес•шк на Макс;~О11ската етнич· 
ка KO.'I\'IIa за Нов Ј\·жсн Ве.1с, nечатено во ПСЧ:IТЈIIЈцата .БраЈ(а 
MJL1aдJotoBцll" во Снднеј. Прв11от број 113.1С3С оо деке.мвр•t 1979 
roдJt>la на 12 страннцн, .на noroлe..\1 формат 23 х 37 с.м. на макс· 
ДOIICIOI јазик СО КЈiрНЛIIЦа, а IIOЛOВHIIa ТСКСТОЈIIЈ СС на 3HГ.'DICKII 
јiiЗIIк.Отnечатен е на убава хартнја. 

Бројот 1 е nосветен на Да.\lс Груев ( 1871- 1906) 11 на nрва· 
та страннца е rooмCClOtla I'Оле"а фотоrраф11ја од Грусв. На ото· 
рата етрашша е рсфсратот urro е nрочнт:1.11 1111 СЈЈО.\IСН·вечерата. 
opra1 1113ирана од стра11а на членовите 11 CII.\Шa1113Cpllre 11а Маке
донската етн11чка кому11n во Нов Јужен Вс.1с. Рефератот, како 
11 113вештајот за f.ТЈНtчката ко.uуна се наn11шан11 на убав mJrc· 
paТVJ'C" македонСКЈI ја:»Јк. 

На четвртата cтpatllota 0.:1 .македонск11 eтmn.:" се вел11: 
• Те..\lелите на Македонската СТЈntчка кo~tYJia n1 nостави група 
Македоншt o..:t МПЦО .,Св. К..tpllл 11 Метод11ј". Т:1:1 е народ11:1 

" Исrо, број 51. ја11уари 1990 rодина. Сиднеј. 
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орrавнзацнја која -"У служ11 на целиот макQ;Ј.овскll варод, затоа 
11дсја1·а нанде 11а 1-олема nоткреnа '"' соrласнос·r за фо.рмирање 
ва ваква орrа11нзација. Потоа на една од конференц•ште се 
фор.\\ира н•шuнјатпвсн одбор кој Ј1аnравн '!lporpaмa на Ко~ш
снјата. На 13 јуш• 1979 rодина се регнстрнра Македонската ет
нлчка ко~tу11а пред аострал11скнте ѕл.аст•·• со своја констнтуција 
со која австралнската влада , . .., дава 111pauo да работиме и жл
оееме како рам11011равнн rpafa11н на оваа слободна земја, а со 
тоа сме nризнати за посебt~а Македонска етничка група, која 
ќе има право да го продолжи културното наследство од Maкe
дOttllja" .~ 

В~11а од најзначајните дејностн на Македо11ската е11ничка 
комуиа, се вс;ш во лродолже11ие на аЈесtшкот .,Македонски ет
ник" е да ја развие својата ;цејност низ цепа Австралија со за
едничка работа на снте други ор1·анизацш<, да 11ма овој npaтe
HI<K во Аuстрат1скиот !11ард1k\iент, кој ќе rн браitи интереснте 
ва Македоицнте во Австралија од секаt<ви туѓи лoceratbll н о;~ 
секаква дискрвмш<ација. 

Во nро.:tолжен11е на анrл11скн јазик е <По~•естев оnширен 
текст за Да."е Лруев, потоа текс·rот за античкЈiте Македонци, 
за nра~rстор11скиот nериод 11а Македонија и материјалот под 
наслов .,Контроверзиост за потеклото на античt<ите Македонцн 
н нЈ.tвннот јазик". На nоСЈ•една'Ј·а с11раница е (Јlоместен лн-кот на 
Алекса1цар Македонски 11 е-rн11чката карта ,ва Македонија . 

.,ИЛИНДЕНСКИ ПОЗДРАВ" (1980) - ПЕРТ 

ЉINBEHS~I PI:Н.Bn-AV 

1!!1?_3 .--::==:..'!.§9~80_ - -

Ова е <Всуu•иост избор 11а текстови на англиски јазик кои 
се о;tнесуваат !На Македои11ја и на македовскиот народ во сите 
депов11 на Максдошtја. Летокот односно изборот е оmечатен 
во Перт во август 1980 година, ~·а 14 страници Ј<а фор~1ат 20х33 
ам. со исклучок 11а неколку текстови на македонск,и ЈЗЗIIЈ<, по

големиот број се ca.\tO фотокоrutЈа н се !дадени во орнлинал иа 
англиски јазик. Цената на чинењето е 50 цевтн. Тој е отпеча
теи како .,Илннденскн r•оздрав" - 1903-1980 rод1ша, на члја 
васлов11а страшtца се поместенн фо~·ографии од Ннкола Kapeu, 
Гоце Делчев, Кочо Рацин н Н1<кола Ваnцароо. 

На втората н третата стра>шца · е nоместен текст под нас
лов .,Илинденск•• nоздра8 D.O ~шкедоискиот народ, а Maкeдo
llllja е предмет за днскусијат 11а соетската сцена". Во текстот 
се велн дека еден дел од светските nолнтнчари .>t<J<BO се заин
rерес••ранll за македо11ското национална nрашање и nродолжува: 

----" .. Македонски етник" број l, дсксм.вр" 1979, Ctvџ.cj. 
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.,Искрено веруваме дека светското мислење е од големо значс· 
ње за аф11рмација на еде11 nоробен народ, а за македонскиот 
народ тоа з11ачн уште новеќе. Тука треба. едно да "" б•rде јасно 
и ч.исто, оти н .\t11слењ.еао, желбите н .\аtсл_ите на македонскио·r 
народ како и неговото досто•шс1·оо во борбата за национална 
слобо;tа, афир.\lација и обедивуваЈbС, се и ќе бндат решавачки 
фактор LDO тој односн .2! 

Исто така, во сrродолженне, поКlрај !Цруrото, се веди дек<t 
С.Р. Македонија од своето создавање во 1944 t'Однна има пос· 
тиrнато оrромни усnеси во борбата за наttионална афирмациј:\ 
и за nризнавање на нациоиаm·IИ1'е 11pana на македонската НЗIЈ.И· 

ја, fiO >Ј.а се добие национална слобода за са.\шот ·~1акедоиск11 
народ Реnуб;шката треба да се бори за целиот македонск..• на· 
род ширум светот~~. 

Изборот на материјал1tте во .,Илиндооскн ноздрао'( е на 
а11ГЈн1<:ки и (во оригннал. Така, f-la ~rетвртата Citpaнliцa е rroмec· 
тен текстот од .,Вашивrтон nост" (Washington PosL) од 1 1 мај 
1979 година nод наслов .,Македонија се враќа од м•шатото како 
субјект ЈШ ДЈ-mло.\lатијата". На nет страшn.џ1 е nO.\Iecтe" текс
тот .,Соuетскиот фапор оо македонската разорска", објавен во 
.,•Срвеј", (TI1e Survey) журнал за 11сточни и заnад1 111 nроvчуваља, 
вол. 24 бр. 3 (108) од Оксфорд. Потоа е поместеи текСтот nод 
наслов .,Кој треба !Ца ја 11ма Македонија" објавен rво весни.кот 
.,Обзервер" (Observer) од 30 јули 1978 ГОДЈ-\на", текстот .,Пра· 
шања што г" nознемирува •·ран.иците", објавен no весникот .,За
сrаден Авс11ралијанец" (West Australian), од 21 апрнл 1979 rоднна 
и други текстови . 

. ,МАКЕДОНИЈА - СЕДМИЧЕН ГЛАСНИК" 
(.,MACEDON1A - WEEKLY HERALD") 

(1982-) - МЕЛБУРН 

111'1 11 ' 11111( l lt 11 \1 \1.1 ,ЈОН< ..SI ~ l. l•фiii:H 1(.0111/1( 
110-'KIJ'>\.liiJ\ 

Весникот .,Македо~шја" е сед.,шчен гласник вt денес !fЗЛe
•vna секој вториик. Првиот број се јавува на 3 август 1982 го· 
лitна и до крајот на 1991 година се отnечатени 381 број. Првиот 
број е оmсчате1 1 на среде11 фор>~ат (29х42 см) на 16 страници. 
Цената <На чш1ењето е 60 центи, а за Тасманија и Заnа.дна Ав· 
стралија 70 центи. Весн.,кот се печатн на ,\1акедонскн вr ангm•с· 
1ш јазик, а Ј"ЈЈавен н одговорен уред1п1к е Ланко Стамкоски, 

,. ,.Иmшденскн поздраn'·. број 1. aurycт 1980 rowшa, Лсрт. 
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нселенш< од Егсјска Мак~онија, а му помага негооата сопруга 
Марнја. Всушност овој нсделннк е збир на nозајмешt текстови 
што се објавуваат оо дневннтс "' ttcpttOt::џtч:нитe rласн:tа од Pe
rryбruжaтa. Ед1шствеttо на 1)1'Ората странt< ца обично се поместу· 
ваат текстови: со криТЈ>~ЗСрсl<а сод.рiкl'ша, а се среќ~оаат и ма..r1 
број изворни текстоnи, особено во спортскнот дел. 

Во nоведннкот што е 111оместен на втората страница, на ма

кедонски и англиски меl-у tr:~ругото стои: .,Ние сме 300.000 Ма
кедонци во Лос1·ра1шја, една од ммкуте нации на onoj конте
иент и при овој демократски систем, која е~ уште нема седми

чен сВесиик .. . Ке се трудиме да ја отстраилме секо.iа трага иа 
омраза, 311оба, љубомора, себичност и шшнза~• со целосно при· 

менување на љубоn кон Cttтe Македонци. Страниците на .,Ма

кедопнја" Ј<е би,;"ат пристаmш за секој што е Македонец или 

IL\Ia симnатвв кон Македоиците 11 макед011С1180ТО. ca~IO така IШС 
t(e станеме не.зависна t·t успешна t<ацнја на секое по11е од наша
та активност, внсокоnочитувапа, не само од ttac СЗ.\Iитс, туку и 
ОД СИОТ ЦИВПЛВЗИран СВеТн .N 

Во овој период од десетина годшш DСсникот .,Македо•ш· 

ј-а" 11311еrуваше со осцилацv.и и не секо1·аш навре.\lс. Сnоред кажу· 

111ањата на со.nстоеникот и урсдншсот Ста."коск11, весникот де

нес се лечатн во nет нлјади nрн:\ѕсроци и се дисrерибуира низ 
цела Австралнја. Денешm1те броевн на весникот "Македонија" 
се исти по форма, а побоrа11н no содр~ша од оние во минато
то. Ед1шствоно е моднфицирана главата на 8есникот која во 
минатото беше 1<а македонски и оо кнрилица, денес е на ан

глиски:. На левата страна од главата е по~tестено знамето со ла
IВОТ, а цената на ЧlШење е еден долар. Во ЈПоеледн:ите rодинп 

ова глаСI!ЈТО содржи бројни реКЈtамно-проnаrандни материјалн, 

од кои, всушност се финансира поголемиот де11 иа вес~шкот. 

Се ЧЈ.urи, весникот "МакедонЈ<~ја•• како нсделник на маке· 

донски јаз~•к. најдо,1r период излегува во АвстраЈFнја, а и по

:шјиР,око. За сето ѕреме на nечатењето m•a rразличии содржина 
и неговиот кѕалнтет зависи од 11озај.\lените текстови од гласи

лата што се печата1· глав~<о no Реrrублика Македошtја. Од из
ворните текстови, пак, посеб11о ѕи.и:мание заелужуоаат om<e од 
уреднi!Штвото, ro11e~utoт број !ГWC..\Ia од читателите и одrовори

те, IПОЛСШIКИТС СО ПОеДИIIЦИ 11 lдЈ>УI'Н Ј1ЛфОрМаТИ8Н11 IГЈТЗСИЈТа, 

критичкитс оаврти 11 други материјалн со ПО!iЗразешѕ nатриот
ск.и чувства. 

" . .Македо1mја", број 1, 3 авrуст 1982 roдtrna, MenбypN. 

60 



"ИСКРА" (1983-1984) - АДЕЛАЈД 

Ед110 од позна<rајшrтс македонски rЈrасила во Австралија 
11 OnlllтO меѓу исс.nсннштвото беше списанисто "Искра" од Аде
лајд, Јужна Авс11ралнја. Се >1ечатсше 11а лrrтературеи македон
ски и на аиrлнскн јазик. и rrретставуваше uиc-rru-rcl<fl светилник 
и афирматор на максдо11ската историја н ку;rтура. Тоа е ре
зултат на <НОооформира11ото Македо11ско ку:r·rурио друштво "Ис
кра" , коr-rсТВ'Г\'"Рано во ное~шрн 1982 годrша. Списаиието "Ис
кра" излезе во IПО<rетокот на 1983 година, кarto rласнло на Друш
твото и на Македонската nравослаnна општина за Аделајд 11 

Јужна Австралнја "Свети Наум Охридски" . Името на списание
то ја симболнзнра tВскоnната борба на ма~<едс»lскиот народ и 
неrовата незrас.ната "' nостојана верба во едно nосветло и nос
рсќно утрс, 33 цеЈrосна вационална, цркоrта и социјална сло
бода. Првиот број е печа·rен на 66 страиици 30х21 ом, односно 
70 страннцн заодно со корнцнте. Уште од nрвиот број, сnиса
нието "Искра" nривлекува со својата содржива и техничка оn
ременост. Првнот број, како што е аnомнато во воведот ~•а а11-
глисw1 јазик, е посве1'С11 ва 80-rодншн:нната од смртта иа гопе
мнот сил на ;\11~)1(едоннја - Гоцс Дслчеџ. 

Спнса1111ето го уредуваа македонсЈ<и иселен.ици, младн ен
тузијасти ,вљубенин" ЈЈО македонската историја, KYII'Г\'1Ja, тра
диции, јазик. . . Главен ~~ одговорен уредник беше Мајкл Pa
rotн , П03НЗТ aдBOltaT 11 ОПШТСС11В0НИК, еден ОД ДСВе11МЈU·ЈаТа Чле

НОВИ по Држаоната комиоија за етнич1ш прашања 100 Јужна 
Австрал:нја и прв Македонец на оак.ва ~должпост. Има заврше
но правен факултет 11 rrостдr-пrломск11 студии за политички нa
YI<fl на Универ3ите1-от 110 Аделајд. Заметrк главеи и одrоооре11 
уредник беше Бра"ко Горѓисвски, додека ток.овиото и графи<r· 
кото обшrкуваље н цнркулацпјата на сrшсаm1ето ni вршеше 
Алс~<сандар Гл1•Фш{с, а ур~ш1к беше Стефан I<остов. 

Во предrоворот на прввот број што е 0111ечатен на 66 cтpa
IШ1tll се вслн: .,Списаниеrо ,.Искра" залоч11а да :из.:пеi·ув.а како 
потреба 11 и:нструмснт за шrформнраље 11а Македонuите што 
жноеат и работат во далечна АостраЈrнја. Се плаrrираше cпиca
IIIICТO да IIЗJICIYBa ТрИП31"11 I'OДIHUHO 11 да 11ретставува ЈЈИСТИИ· 

cr<o r·ласнло на Ма~<едонците од ·rрвте дела на Македониј а. Ис
тоере~tе!IО, С1111саrrието е овековечуоаље на 36-rодишното состое-
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ње 11 рабо1·а 11а Македонска1-а праnослаона општиttа за Аделајц 
11 Јужна Aoc-rpam•ja. Опнсаинето ,.Иск.ра" н.\lа за uел да n1 .ин
формира Македо11ците кон работат и ж.иnеат no Австратtја, oco
бello оние од Аделај~ 11 околните места, за настаните што се 
зб~tднуваат во земјата, nотоа да се грижи за обезбедување nо
аобра соработка 11а .\lакедонската заедi>шаа со другите епшчк.и 
групи, да развноа брате1·оо меѓу Македонооте no Австралнја и 
;(а се борн за афнр~tаuнја на •македонско·rо име '' аtацијата" ."' 

Во теt<от на 11еt·овото II;)J!Ct'Ynaњe отпечатени се чет11ри 
броеnи. Tat<a, 110 nронот број е nоместен материјал, кој се од
•Вссуоа на З<гrодишни.ната од постоењето н работата на Маt<е
донската праnославна општина за Аделајд н Јуж-на АnстрЗ!Лнја, 
lUTO е даден во четнри nродолженија. 

Вторнот број на сnнсаннето ,.Иск.ра", како и 111рвиот број, 
е rtечате11 на нст фор~•ат и квалитет на харт.ија и 11ст број на 
страннци (66). Во предгооорот на ангЈПIС~\ и на македонск" ja
ЗIIt<, се вели дека голем број nисма " t<оментари со позиmшна 
содржина nриС1"11.ТНале ДО Рt:ЦаКt.(ИСКИОТ одбор на нИСЈ<ран. 

Во 11родолжение е 1110.\lестена статијата за nрвото .\lаt<е
донско ;(руштво ,.Александар Велнt<~l (Маt<едоllски)" фор~шра
но во Аделајд. Како .u.tтo се вели, оо тоа 111реме Друшl'вото би
ло член 11а МАНС (Македовско-аnстралt~сt<и <народеll сојуз), оnш
тО~\1аксдонсlса организацѕ-tја 1-fa мзкод.онскв-rе иселсници во Ав· 
стралнја. Це.~·,·а 11а Друштвото ,.Александар Вслики" бвла да го 
uргшшзнра културно-забаошtот "~ивот, да орrанизвра вечерин
"" " да одржува nрослави на .\lакедовс1сите uepc1<11 и нацнонал
tш nразници, со цел да ги афнр.\\нра иародн11те обttчаи и тради
цtен. 

Т~ретиот број, t<Oj сод)>жи 'ВОВедна статија Ј<а анrлнскн н 
мак(\;Ј.Онскн јазик, е печатен во 1984 rоднна, на 76 страннци и 
е посuетен на Кочо Рацш1, креаторот на ~~аt<едонската nроле
терсt<а тпература. Во ni)OI:\o,1жe11нe е објавена t<ратка содржина 

во t<oja посебен nростор е посвете11 на осветувањето на Македон
ската nравослаона t.!ptшa "Св. Наум Охрtџ.скн - Чудотворец" 
110 Адела јд. 

Че110ртнот брuј се оТ!lечати во 1984 rоди11а на 74 страниuи 
без кори-ците н е nосветен на АСНОМ и 40 roдtmн на .\lаt<едонско
то CaAIOOilpeдoлyвa•,be. На nрвите страници е поместен f!аnн
сот .,Историја на .\lакедо11ската општива во Аделајд (четорто 
nро;:~олже11не), а nотоа материјалот за пр0110т Каталоr на старо
печатеннте и ретки t<HИtU·I ~ta НУБ "Кшше11т Охрttдски" од Cкoll
jq. Во nродолженне на aнt•мtcкtt е поместено t-tитервјуто со ми
нистерот за ет11ичt<и nрашања на Јуж11а Аветралнја rосnоди.иот 
Крнс Самнер, статијата за македоl-lсt<~нте \'чнлишта 1ВО источ
ио.европските з1шји по 1948 rоднна, како н иа11исот no повод 
60-rодишнината од убнството на Дшш Хаџи Димов. 

"' .Искра", бр. 1, 1982 rод101а. Аделајд. 
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"СЛОВО" (1983-1986)- ПЕРТ 

IIJ11..0!,11\f.llt~Uin~:oiY'\Io 

• -,.r". • • 11 о/.. ... - l'tr. ~J.,.-.a.,Q-.,1. u:::/1/..:.W. 

Гласнлово се појавн со Одлука на Црковно-оnш'!чtнскаrа 
унрава од Псрт, донесена на 14 декември 1982 година. Така, ре
шено е сннса1-шето ,,СлоВО1' да излеrува триr.ати IГOдИIWIO и тоа 
по 110BO.:I Божиќ, Велигден >t Илиндон. Прuиот број се rtојави 
како rроброј во периодоr anp•tn-ceflтec\IOPH 1983 t'Одtша, како 
орган на Македонската праоославна црока "Св. Ннкола" од Се
верен nерт . .Него го урсдувал Одбор uo кој беа: Сашо Цвет
ковски, Цане Талевск11, Владо д•шнтровскв и Зоран Косескн, 
а гла:вен и одговорен урсднt·I К беше протојерејот Мирко Пешов
СIGI. Гласmtкот е отnсчате" tta маке:.онскн јазик со кнрнлнца, 
на 48 страннц11, на формат 2lx29 с~• - како списание. Клишсто 
на мавата е на македонски: јазик, а на насловната страннца е 
поЈ.~естена фотоrрафнја од свети Ннкола, 'Патронот на uркшата 
на Македонската општина. 

Во овој број на анrѕшски јазн •~ е помсстена О.:~луката со 
која се потордуuа дека од 1 јуни 1981 годнна Македонската 
•·•раооолавна црква "Св. Ннкола" станува 11нкорnораuнја. Во 
продоотженнс е дадена куса историја на црквата и членови re 
на црковната управа за пернодот 1977-1983 rодшtа; како 11 за 
д<tјноста на ttркооннот храм. Од севкуnното ж11всеље во оваа 
црковна orrrnтннa се презентирани аЈ<ти_вностите на ~-ша;џнrсн:з

та секцнја која заnочна со работа во 1980 t'О;Ј.Ш1 а . а во која 
членуnаа·r 120 млaдrtHUII од македонска потекло, 11отоа :ta жсн
ската секuија што е формt'f!)ана уште со коиституирањсто на 
L~рковната општ11на, а no 1982 r-од11на е обновена со бројни ак
тиnностн во храмот 11 во заедницата, како п за радно-часот на 
македонски јазик. 

Посебен nростор е посветен на текстот што се однесува 
на ·м:аксдОiiСкнтс училт.uта "Гоuе Делчсв•' н " 11 Октомврн". пр1' 
што, покрај дрУ'·ото, се вели: "Учнлиштето ,.Гоuе Делчев" што 
работи во состав на М<Ј.кедонската општина го nосетуваат 30 
ученинн. а учЈ·FЛиuпето "11 Октомври" што работа во рамклте 
на мnц ,. Св. Нt~кола" го ПОССТ\I<Оаат 54 Y'ICHIIЦ11, додека ';Ј,ВСТ" 
rнмназн11 во Перт околу 80 ученr-tцн, на возраст од 10, до 16 rо
.днни, кон ro учат македонскиот јазик со доnолиителна наста
ва во редовните yч-l-iЛIHJJia"31 . 

за .,Слово., бр. Ј. 2 n 3. апрпл-<сптем.орн 1983 rодина, Перт. 
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Двобројот 4 и 5 се nојави на 32 страннцн и 1·о оnфаќа nе
рнодот од март до јули 1984 година. Во него, нокрај другото 
СС ПО.\IССТени TCKCTODII ОД OfПJ ITCCTOeHHOT 11 социјаЛННОТ ЖИВОТ 
на МПЦО ,.Со. Никола". 

Следниот дuоброј (6 и 7) на сп.исаннсто ,.Слово" е за nерно
~tот сеnте~1nрн-дексморн 1984 rоднна. Отnечатен е на 28 странн
нн на ~•акедонсtш iазнк . а содржи бројнн текстовн. nокрај кои, 
за посета·пt на аостралнсКЈ-IОТ амбасадор на Македонската IПЈ)З· 
nославна I!PKBa во Ct<onje, изветта јот за rработата на МПЦО 
.. Со. Н11кола•'. I<ако rJ за дрvги ак"ншос..,-н 11а r..-rладинската сек· 
нttja, хорот, женската сскцнја и др. 

За nериодот од ОI<Томорн 1985 до ~•ај 1986 I'Однна, nод ТО· 
;џша I V, како триброi е отnечатсн бро јот 11, 12 11 13. Во не
го се дадени 1ларнтеЈЈИтс на храмот, за ЖНlЈОТОт на македонски

от cnopтcl<iн клvб ,.Вардар", за активноспrrе од црковно-духов
'IIОто живеен.>С во македонската кoлot-n-tia . како н за Каrедрата 

по ~•акепонскн iазнк 11а УннnеРзитетот no Снтнеi. на која се за· 
rm111aa noroлe.\1 бро i стvдентп. а се даnенн н друr·н 11Нформацип 
:ta ак·rrmноста IЈЗ Мзкедонцнте. 

Во iунн 1986 година излезе броiот 14. коi . rncvwнocт е tlо
с.1сден 6ooi на rт<саннето .. Слово" . To i е оmечатен на 12 стра. 
Hlllll l н на нст Фоо~шт како поетходннте бn0С1}1 1. Покрај <Дpym
tTC тdксто-вп, глаnно место е ~лалсво на нrнbопм~нн јаУа за vno
кoe•nrcтo на апхнепис:коrтот Ддrreлam•i 11 ол.ржvпањето 11а комс
моm•н11iата no МПЦО .. Св. Ннкола". Пnнтоа се nоместени бно
rnаФскп nодатонн за зрхпеm1с1<оnот Охрндскн и Македонскн 
r. 1·. А11r·сларнј, како н телеr·рамнtе но J10130.::t. тој Тlраrпчен наста11. 

,. ИЗГРЕВ* ("S UNRlSE") (1983-1987) - МЕЛБУРН 

.... _ .................. --.. -··- '- ·•···· 
rJI ИЗrРЕВ ѕ 1 
-~ SUNRISE -~ 1 
ј loVCUJ1 '· ''" ' '\..о t • 1111<>1 :>- IU'fi . .,..AII"" ј 

1 - ...... -·--·--· 1 

Во почетокот oua таснло се пој<шн на ·~шл форма,· (16,5 х 
21 С.\1), за подоцна да продолжи no фор.11а на ·~сс11нк (29 х 4 1 
С.\1.) на 20 страннцн , содр;кннски добро подrотвс1 1 н ,.ех.шii.ЈКИ 
уреден. Често r11 менуоаше сшlбО.1 1НС 11а I'Лa6a·ra, која е 
на македонски в на англнски јази~е, t1p11 w1·o се: \'11отребуваа 
сонцето со 16 кра1111, еп!Ичката кар·га на Македоннја, а речиси 
кај сите броеви е присутен симболот црuс110 сонце што HЗf1PC· 
ua. Исто така на клншето 113 главата СI'Он дека тоа е сnисание 
на анrЈв-Јски и на мaкo;tOI Icrut јазик. Тоа се nечатеше на македои· 

с1ш јази1< со кир11Л111 ЈЗ "' со латштца, а п1ражот ·"У се дl3ижи 
од нлјада до нско!lку 11лј адн . И~1ено, uo бројот четири е дадено 
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;Ј.СК3 IТJ>CТXO:IIIIIOT С npoдO'ICII 00 1.091 IIJlll\l~pot;, а 00 uројот 
7 е нрС3С1tтнран позатокот 1с1ш тој број е UТIICЧti1CII во 7.500 
IIJliiMCpoltll 11 ДСК3 TIIC бpocot l СС ,:tflcтpllб\ IIJXIIIII IIНIJlY'I Au-rcpa· 
.1нјn 11 на друп 1 \\се 1 а. Г.1а1Ј1.:н 11 одговорс11 урс.11111к е Стој:ш 
Бо1mзов Марковск11. кој во нсто време беше 11 нрсн~с.1атсл 11а Ма
кедонската етн11чка зnс;џшца за Внктор11ја, а IIC\1\' "У помаrаа 
пoro.lC.\t:\ груnа мaкC.IOIICK II дoce.lCIIIIUII <Џ Мс.16урн. 

Во вове.tот 0.1 6ројот 4. nокрај зpyro'to, се m.'шl: .Ова. сло
бо;\110 11 HeзaDIICIIO OOIIC:IIIIIC ќе бн~с 11р00 11 e;\IIIICTIICIIO ОД ва· 
ков оr<Д во Австра.1нјо. Тоа ќе б>~:~.е .:tоста11110 за снте \lак~он-
1111 , 11 IIC\13 за се IL'\..1WII .(а ја ка·ке 6/tCIIIII:ITa. Cttтe оојавешt 
pcK.13...\IJI 113 tр\·штв.а. Opr:ttlltJ.3UШI 11 ll QC:UIIItlll Ct: бecrLlt\THJt. 110 

13 CltTC ПpoTCCТIIII I IIIC.\t3 11 IICJ)C0113.:1НII Jt0.1C\tiH<II СС 11.13.Ќ33Т 5О .:10· 

~1.1р11 за една стрtнш. Оо:. сшtс.аtше е с.аобо,џ.''' \tЗкс. IOIICKII r:шc
IIIIK 11 11е llptmai·o "" tt:l с:11Ш opt'3tlloзaцн ја ... н 11 peu" рабо1 11 
Gc.1 11роф11т, а 11 YI>I.\.11111111/П: рабu't'ат 11:1 доброоu,1 нu б:uа, затоа 
секој М:tксдонс11 мuж.: да се oк.II'ЧII оо PtJ..taKIIIIjo·r:• без napllч-
1111 ОрС,IСТВ3. ДOOpOIJOJIIIIIТC llpii:IOЗII 11 IICII:Ha U.l 60 ЦCIITII СС ОС· 
IIOВIНI'Тe СDедС1'8а 3;) CIНIC31HICTO ;џа IIЗ..ICГ\ в;Ј. K03JIIIYC"Tit() 11 д.а ~ 

rrродава. "" • 

Во. 1984 гознна 10.1сзс ;tвобројот 9 за јануарн-февруа
рн, кој е с.1оrче11 на nрстхо:11ште броев11 11 roo форма 11 110 со
lржоrна. Покрај другото, тука е поместе11 текстот за КУД .. Да\1· 
ј:ш Груев". за антич.1штс Македонwt, голем број mrc.\ta 11 друг., 
1111формацин 11 рек.1ами. 

Во авrуст 1984 ГQDша rласнлото ,.Изrрсn" се nојаон во 011д 
11 0 IIC<IIIIIK. ЈШ 16 C'fpOIIIIЦII , 113 формат 29 ~ 41 С\1,, ШТО Ќе <ПЈ>О• 
J\C\1\ЖII 11 00 H:lpCI IIIIITC ГO,:tlll\11 да ја C.le:tll IICТ:IT:\ фОр\1:1, НО IIC 
11 (ipoj 11:1 стра11 111111 Г 13113Т3 113 IICCIIIIKOT С C.lll\111(\ 113 ТIIC ОД 
1-lr'-"'Т'<.OДIIaтa ГOДttiiJ .t Hl:lfaT3 на BCCIIIII\()1 t,.• 80 II~IITII. 8есН51КОТ 
n1 сu.rржн Рli3рнt;нто: · .С.lобо:tна стран1111i1" Пp~IIIIЗIL:I 11 о;џ-о
ворн" •• Посзнја", . O·r снто: стра1111", .. 0 1 .Ј3С:1.11111tата во llle.l· 
G,•pн 11 n<>I.Шipot;o" 11 .,C'tltlpт". Тој oU11.1\ 11:1 ~о тс"стовн од ЖЈr
оотот 11а Максзош111Тс Ш\ т11с nроетор11, \ICt у ко11, е 110\ICCТCII:t 
1111формацнја .)3 до11аторот Гсорrи Ди\1111 р11ос. кој rto:tapllll 
20,000 долари на вссmrкот .. 11зrрсв". а тоа 1 о 11aпpaorr:1 за љу· 
000 1<011 COOj:tT3 PQ:tlla ЗC\Ij:l МакедОНIIја, IIOTO:t број1111 Л IIЧIIII 
TOOpбll на MЗI\CJ\OifCKII ДOCCJ1CI IIIItl l КОН СС 3(}1111\Н.\ШНП' СО ШtHIV03· 
lbC ~ IOCЗIIja. 

Во јули 1985 ru,rш1a се 11ојав11 бројот 22. Tuj е uтпечат..:н 
11:1 20 CТpaН.II.ЦII СО K11p1L111113 11 CO;tpЖ II TCKCТOIIII 0,'\ ССОКупнотО 
ЖIIII<.'CibC 11а M3Ke..!OIICKIITC ДOCC.1CHIIЦII 8о четвртата IU:ЏIН3 На 
IIСчатсњсто. 1131<, 113 В<XIIIIKOT .Изrрсв", оо фсвр1-зрн 1987 гoдll· 
lla се IIOj3BII брuјот 26, кој е 11спо:шет <-u 1111фop\l:tltllll за rосту
вањето 113 ФК Bap.:t3p О.'\ Скоnје во Аос1 ра.1нја. Се чош11 ова е 
IIOCЛCДCII број 113 ВCCIIIIKOT 

" ,Изгрео", Год. r, број 4, јуn11-авrуст 1983, МснGурн 
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,.КОРЗО" (1984) - МЕЛБУРН 

Сш-tсанисто "КорЗО11 се ~~јаен 1984 I'Одвна, а фнвансисн:и 
11 моратсо е nоткреnе.но од Македонското родителско друштво 

при гшшазнјата во Фус1крај н Македонското 111аставшrчко ~nруш

тво на Всскторссја. Тоа е псчатево на максдовскн јазик со кн

рнлица, на 44 cтpa~niiЦ>I 11а фор~1ат 17,5 х 25 см. Соб1-1раq на тек

стовите е Лвлј:ша Тасевска, а сорабо1'1ШЦ11 се: Блас-уна Марко

ски, Снежана UЈерооска, Елизабс-rа Хаџн-КнроDа и Стефо Сто

јановски. Во nредrоворот. 1101<рај другото се uелн: "Македон
скиот јазш< се nредава во fнмназнјата Фуцкрај од 1981 rодина. 
Во 1984 •·однна ,iазикот 11 "l'"турата гн нзучуваат учеmrци на 
.Јt~раст од 7 до 12 I'О)tснш. Овој 1•cnex е постиr11ат со вложе

ниот труд на nовеќе.,шна сорабо11т•ци, а сгrвсанието е nосвете

но токму на ннв. Во 1984 година peU111Dмe tna издаоаме cm-•ca
JIИe, кое се надеваме ќе стане традиционална nојава, и ќе се ле

чатн ако не двапатн баре.\1 еднаш rодншно. Соработниците се 

членови 11а уч t1телската заедннrtа. родriтели. yчefrнцir, студенти 

И HЗCTЗBI-Il1Цit.33 

Сnнсаннето е nоделено на 1'Р" де11а: ,.Спомени од Македо
нија", ,.Кај нас во Фуц><рај" 11,,Пест1, приказни и мислења". 

Во rrpoo-ro1· дел <~ теЈ<стоuн '" фотоrр~фнн за Битолското корзо, 
за ж>mо,·от на ссло, за ж1ш0тот и детството во Македонија н 

друnт. Во вториот ,цел се презеrпнрани текстови за изучувањето 

на •максдоrсск~tот јаз1ш во Фуцкрај, за секцијата за rлума и за 

животот во тој дел на Мелбурн. Тре111<0Т дел, nак, содржи пре-
тежно лични тnорб11 на учсн•пtн од rrшна.Ј11јата, од кои неколку 

се nоместешr во орн1'сшал во рако11ис, што зборуnа за љубовта и 

односот на учениците кон македонСК;Јtот јазнЈ<. Се ч>rнн дека 

овој е е;џтстnен број на ова оmrсание. 

» .. Корзо'', број 1, 1984, Фуцкрај 
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.КОПН~" Џ.ONCINES") (1984-1985) - ЊУКАСЛ 

Првиот број на о111формаnовното r,т:1сооло .KoruiCЖ" 113.1» 
10 во Л;о.:ностаун, населба во Њукас.1, во :шроол 1984 rодшоа. Тоз 
<: llCЧ3TeJIO 110 Rllд lla OIUtC:IIIJIC, C;J.JI31U MCCC'IIIO 113 16 стр31ШЦ11, 
среден формат (21х30 см.). lla нас.товоЈата с·rр:ш11ца во левноr 
111'011 11ма фото1'Р<1ф11ја од rонс Дсл•1св, а под неа со rо;ос~ш бук•ЈЈ о 
CTOII II MCТO КОШ IСЖ СО К 11р11ЛННа, КаКО BCCIIII~ НО МаКСДОНЦIIТС. 
Цelt:\Ta на BCCIIHKOT С 6Q HCIITII. Гll:uJQ/1 11 одrоворсн ype.'UIIIK С 
Блаrоја Божнновскн. сооо1јзлен работ1111к по потекло од Де.\\нр 
Хнсар, а ~•v пo~taraa соработнишrтс Л11лјаt1а Сах~аноо, ВОдll
телка на ра.rшо-часот 11 В.1адо Крстеоск11, карнкатурнст 11 вовu
ошр. За порно.:~ од две rо;џ11ш. ко.lКу што н1-тоrуваше ова маке
донско rn:te~LlO отnечатс11н се 11 броевн, cu кон nет како аш
саине (21х30 С.\1.), а шест броеви во вид на весtшк оо rо.1емн11а 
29,.42 С.\1. Се печатеше како rласнло ua MaкCIЏ)IIЦirrc од Австра
nнја, во почетокот во ШCCТOТIIIIII при:мероцн, а ГIOдOWfa И3JICry· 
оашс н до две н.тј:цн нрm1еро1 tн ,кон се днстр11буираа 110 мaкc
'tOIICКJrre KOIIOIIIIII UIIIPY'I nс-гrнот конпше1rr. Во секој од брое· 
IJIITC е nомсстсна нссната Коннеж од Б. БожннОUСКЈI. 

Во воведот н:t о.ронот број што е rооместен на отората стра· 
lшtta, нокрај друrото, с:с ucmo: .Со коnљ:ж за нодобар ж.mот, 
со копнсж за среќа н G:oarococтojoo, тојдс1111 с~1с во оваа далеч· 
11:1 ЗС\\ја. Коn11ежот да се врат1Luе во нашата ро;џоа земја !LII да
ва аtЛа 11 11страјност, да оnстанеме 11 да С1'311СТ11раме како м.~
ксдоlnџl. Нн с,.1ен 11аро.1 11:1 011ој свет 11С\1а такво чувстоо 11 ltpll· 
opзaпocт за роruн1от крај како 1me. Кошlожот нај113раз1rrо се 
чу1ЈС'/11ува C3\IO во rpaд1rrc 11:1 :.1акедонцнте 11 МакедонКЈn-е. И 
сос, денеска во ШIIШIТС pa.ttc ro ttмате 11 111Ј)IЈ11ОТ број на макс
ксдоttскнот всснш< .Коrшож". Ооа е rnacнno на нашето СШ!Обн· 
тttc no Австрал11ја. како рсзулта·r на сдош 33.\ПICJitl, жедба со 
rодшш 11осена 'IIO 11:\JIIttтc срца, да б•uс 11 ocтattc нзра.з на ,.ма
ксдоtlската кy;rrypa н јаз11к" !' 

0 ,1 бројот 6 што се rоојавп во COOТC.\IBPII 1984 roдuua, 
ГЛЗСIIЛОТО .Kontteж" ја HJ\ICIГII својата фор\13 Н Ква!IIIТСТ. ibte--
110, се nсчатеше како ВCCIIIIK на 16 стран11цн оо фор\tат 29~42 c.u.; 
ја мешо r.,аоата. O..liiOCIIO со rоодобро рсшснне 11:1 бројот ка· 
КО TCXJIII'IKH T:IK3 11 COД])ЖIIIICKII. Во IICГO Се ГIOMOCТCIIГII : IIIIC\1;1 

" ,.Коrn1еж", број 1. aJrpom 1984, Њукасn. 
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од ч.итатслитс, uсст11 од Аде.1ајд, Њукасл, Пер1· 11 од Републll
ката, Ј(З Ј<О !it .\1атернјал11 за собип1јата во Ватнкан и за исто .. 
р11скиот ра3ЈЈОј 11а Аuстра1шја. 

Бројот 11 од април 1985 <rOiJill lla е -последе11 о11печатев nри
м~рок 11а u~CIIIIKOт .,Копвеж". Тој е со ~•ст број стршшц11 (16) •·• 
формат ~<ако претходн11тс. Во него rна аЈiГЛIIСЈСН е дадсва •ш
формаuнја за \'CJIOUJJTe за Реrнонал11нот рехабиm •1·анно1Је>1 cep
moc, а 11отоа с.1едат текстовн за oдpжynatboC'r'O на ~'абаеата RO 
opraшi33JtJJja 11а фуд&t.1сннот 111 1 ~1 "Њукас.1 Максдошtја" и за 
MaкcдOIICJ<IIUT pa.:tiiO·••ac. Посебно .\lссто е дадено на сnнсокот 
ва дар11тс:11 1Те 11а средства за ревовнрање >Ја салата -во МПЦО 

~.Св. Боrород~1ца", за масксвбалот tн>д 11ac.rron ,.Фенси днс~<О 'Ве~ 
чер••. ш1·о ro одр.жаа мла.дннцнтс н на подолrнот текст од Доне 
ил~иевскн на аt-1r.r1 нски јазнк за Прuото собранве на македонско· 
110 правослаrто соеште>Јство во 1943 година . 

.,ДУХОВНА ИСКРА" (1984-1989) - ЏИЛОНГ 

Б11лте<1ОТ .,Духоо11а нс!<!ра" е орган на Македовската nра
вославна цркОIЈЈt<\ ОПШ1'111iа .,Со. Ј011а11 Крстител" од Џплонr, Внк
торнја. Тој се печатЕш Јс на мал фор.\tат 14,5 х 21 см . ..,а македон
ски јаз11к со '1\нр11лнна, а пооремсно шнаше в те;шс·rовн на анrлис

ски ja.JII~. rлаоеи 11 одrоворен уред1111К беu •с оротојерејот Чсдо
мнр Ипневскн , а rласнпото IIЗЛсrуваше до чет11р11патн оо го

динат<t. Во про~tот број од јануар11-јун11 1984 годш1а се содржа

шr претежно материјали со pemrr11oзcн карактер позајмс111ѕ од 

Светото 1micмo, а е ;t.адена н куоа историја 11-1а Македонската 

праооrлаона црковна ornu111шa .,Св. Јован Крстител" од Џнлонr, 
како н другн вести и Јшформ:Uџ1Јоl . 

И вториот број , кој е за 111ернџдо-r јули-деке.\lврн 1984 годи
на е о·rnечатсн на 24 cтpa>llfШJ 11 со тврдi1 коршtн. Во него се 
n0~1естен11 ~~aтepнja;rtr со духовен караЈ\.тер, nотоа од животот на 

мnцо ,.Св. Јован Крстител", за llt-'1'0p11CKHO'r operneд .на МПЦ 
Oi:t нсјзинвот 11очсток АО денес, со ос.обена tнаrласка за актнв

ноститс на Женсн.ата секцнја. 

Трст11от број, r1од rоднна II , за nернодот јануар"'"арт 1985 
('Од.ина е стrчен на п.рстходнrtот 11 содрло1 r.-rовеќе текстоои од 

Светото пнсмо. Ист е случајот 11 со бројот 4, за nернодот април

јуни 1985 J'OДIII IЗ, КОј ,\ICJ'y др\'I"ОТО, ГО СОДЈ>ЖII ТСКСТОТ ПО ПО· 

nод 1 100-•·од•ш•ннната од б11ажсшото улокојување на свети Ме

тодиј Coлy,IICКllf, nоrолем број тске110ви со ре~•нrо<озен карактер, 

како 11 матер11јалв 11 smфop>sattllll од животот во ;\lакеАоиската 
колонија во Џ•r..~онr. 
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Бројот 5 " 6 се ОТt1ечатешt 1985 годrша, а бројот 7 е три
месечшш :Ја rtер11одот јавуар11-март 1986 rод11на. Тој е отnеча
;·сн на 24 странш111 , а содржn тсr<с;·оон за Cn. Ј<тшснт Охрнд
сtт. Св. Н3ум Охрндскн, за Ko11c-rartтtш М11:11адн1100 и неговиот 

IШI!ЖCBCIJ <.myc. И Tp!ШCCC'JIIIIKOT број 8 33 anpiiЛ·j\'НII 1986 ro
!U IIIЗ С СЈШЧеЈI 11~\ •ЛрСТХОДI-11101" (Ј ПО форма 11 ПО СОД]ЈЖЈIНЗ, а 

покрај друп11~ инфорх1ацн11 содржи 11 текст за noe<..vraтa tta na
,-ш·ra Jona11 Павпс Ј I на нзложбата 1 1 а максдонскитс нконн, како 

11 c.шrCOI\. од 126 JlfiJ111TCJHJ 11-1а Up1cuaтa. 

Брuјот 9 е ч>rшессч11нк за nернодот јулн-сеnтемврн 1986 
,;·о;,нЈ ЈЗ, •сој . пон:рај дl>уrото . rst содржѕ,r тскстоnнтс rro 11000д 

llf>OCJJaвaтa Jta .\ШI\CдOIICKIIOT нра:шнк Илннnе11 во Џилонr, за да· 

OalbeTO fla Mai\CДOIICКJI r1paDOC.1'1aRffil 111\1111-I)C\ 113 IIOOOpOДCf-IЧIII-hЗTa, 

:'la 25-roднtutJIIOT јубнлеј на Струшкнте вечерн на nоезнјата н за 
11стор11јата на Македо11Ска;•а nраоославна wpкna. 

Бројот 10, nак, од ок·rо>~врп-деке.\!врн 1986 год11на е •ГIОСВС· 

тен на ж1шо·rоr н JI<ШOi'O 11::1 маt<едонск11ОТ револуцвонер Гоце 
Дел<IСВ, 33 кој се по~tестс1ш t!риrо-д1ш тео<стови. 

На бројот 15 за пернодо·r јануар1N1Зрт 1988 roдrma што е 

nечатс11 .:ta 24 cтpЗНIIII>t на форма-г 1 5х2Ј 0.\t. главс11 н одговорен 
уредш1к е нрота Чедолшр Иm1еuСк11. Во 11его nовеќето текстоnн 

се на максдонск1t јазвк со кнрИЈ'Iиuа, а има и на анrш1скн 

јаз11к. Поt<рај дру1о11·е, помес·rсни се 1'СI<Стоuи во !Врска со грч· 

t.::ата npoпar()HД:t во АUС11ралнја, како и за ставот на македонска· 

та заед111ша оо Австрал11ј::1 за одрж\rвањето на т.н ... И~Iтернацио

налеи J<UIII'pec за македонска с-гудtrн" во Мслбури. Бројот 16, 
nao<, за nt:рнодот апр1111-ј~·ш• 1988 t'OДJII!a во nродолжение го 

нренесут.\ ст:;~uот на. заедвнцnта за т.н. Конrрес, а IIBta 11 тсксто· 
"" за одржувањсто на Средбата ва деuата беrаmџ-1 од Еrејска 
Македон11ја во Сtш~је RO 1988 rоднна, o<ai<O 11 преземени тсксто-
011 од Ноонот завет. 

Во 1989 rод1ша. како Vl t-од1ша на >~злеrуван.ето, се отnе

чатенн бројот 19 за nсрнодот јануари·март 11 бројот 20 за nери
одот anpiiЛ-j\'HII, а бројот 2 1 е триброј за nернодот јули-ссnтем· 
ври 1989 год11на, кој nретеж11о е ~tс.nозшет со материјали за 

Илн11ден 11 друго. 
Во 1989 rод;нна, во нзда1111е 11а Маi<Сдонската nравославна 

црков1-1а оnштнва "Св. Јован Kr>eтtlтe.:J 11 од Џнло11r е оmечатен 
nосебен бtmтoll .. <rllj уредннк е nротојереј Чедомнр Илиевскн. 

Во овој број целосно е nренесе11а с;шо Божеетвеиата зтту;рлн

ја ва Свстн Јооав Златоуст. 
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"МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК" ("МACEDONIAN NEWSPAPER") 
(1985 - ) - СИДНЕЈ 

МАКЕЛОНСКИ ВЕСНИК 

"Македонсiоt nссtл.ш." е еден од nозначајните македонски 
1111форма,·ор11 во Австрат1ја wто се печап1 на лнтературен маке
донски јазвк, а 1rма '.атсријали што се објавуваат и .на анrлискн 
јазик. Тој 11рстставува внс1'1шскн ннфор.,!атор на 4\tакедонската 

култура, јазик, литература, мсторија, минаrо и оегашиост. Во 
голема мера настојува духовно да ги обедннн ,\lакедонс.К:Ите 1Јсе
леннци во новата сред1ша 11 да ro а~ирмира македонското име 
и нација во демократска Австралија" _ 

Првиот број на "Македоuски оеснкк" е отлечатен оо јануа
ри 1985 rоднна оо Рокденл, населба на Сиднеј и збратнмен град 
со Битола, како г!!асило на Центарот за uнфор~1ацнн ~~ печат 
11а Македонската етничка заедница од Сндпеј. Тој е nечатен на 
8 страншtи на формат 43 х 30 С.\1., а од вториот број \ЦО денес 
се nечатн ста11дардно на 16 страни:ци. Излегува еднаw месечно 
(месечш1к), неколкупати се печати на петнаесст дена и еднаш 
во два меоеuа, по цеш1 од 60 uентн до еден долар. 

Како што об"чно се nрав" при започнувањето на издава
Ј-bС нов весник, н "Маке;Ј.онсt<н весник " t донесе уоод11а статија 
во која ги истаtшува своите цеди. Во неа се ое.1н дека ,.Македон
ски nесвик" ќе работи \!\З ги заштнтува националн1пе IННтереси 
на македонскнот народ насекw.е во светот и ќе nt nочитуtDа 
правата на друn<те народи; ќе ја брани од туѓо nоссгнуваЊ:е 
светата национална држава на ~•акедонскиот народ - Републи
ка Македонијз, факелот на македонската слобода и .надеж на 
сите обссправени Македонци од Еrејскиот и Пиривскиот дел на 
Македонија; ќе го афирмира ~rакедонскиот лптературеи јазик, 
nитература, култура, историја, фолклор, 11раднции и сеокуnно
то тоорештво на слободната македонска држаnа оо светот, а по
себiiО во Лпстралија. 

Исто така, овој број, а н наредните броеви обилуваат со 
позајмеии текстови од гласилата што се nечатат во Рспубmtка
та. Главен 11 одговорен уредник • •а "Македонски оесинк" е Ки
рс Циревски, истакнат Пpecnaнett, роден во селото Пероnо, 
што се наоt'а на брсt'ОТ на живоrо 1СIIОТО Пресnанско Езеро. 

И tВТОрнот број од февруари 1985 година е отnечатеи на 
\6 страниц11 и содржи 1·отш број матер11јалн за актттоста на 
MaкQ:IOJIU~<Te во Апстралија, особено во македонската колонија 
во Снднеј, како 11 IIODOCТИ од Реrrублнката н nоuсироко. 

зѕ Нпколовски - Каmи С. ,.Гnасплото Македонски весtпf.к" од 
Сttднеј значас11 македопскл информатор во АвстраЈшја'', ,.Љrrературе11 
збор" 1-2, Скоnје, стр. 139 
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Во сите дванаесе·r броевн ~<ол.ку што се отпечатс1IИ оо 
nрвата I'Одlша (1985 година), се нО.\Iе<:тСНЈt прнrодни текстовн 
за 1·олем број македонски рсволуционери, за значајни датумн 
од нсторнјата во АвсЈ·ралнја, со nосебен акцс11т на црковн11от, 
кудтурно-nросве-rннот, СllОртскнот и забаВIIИО1' живот 11а макс· 
ксдонска1·а заедtшца во Оиднеј. 

Во втората 1·однна од изnс1у.вањеrо на .,Македонски осс· 
1шк" се 01111ечатени исто така Ј 2 броеои во нс1· формат н на Ј 6 
страинцн. Тие се исnо;Јнсти со rолем број интересни ·nрилозн 
од ак11нвностнте на Македоиците i80 Австралија, особено од ак· 
тивноста 11а македонски1·е nравосЈiавни цркви. 

Во трс-rата rодн11а од ttзлеrуВЗЈi>СТО на .,Македонс1ш всС· 
1шк" се отm.:ча1·ени 16 броеви во кон се поместени одбранн н 
шпереснн .\lатсрајли од животот на македоискн иселсннци во 
A!ncтparu1ja. Та~<а, првиот број од јануари 1987 година, како 
и прС1·ходЈште е печатен на 16 cтpamuџt со исr формат. На 
првата страиица е .поместеиа фо·rоrрафија од тогашш10т прсми· 
ер на Нов Јужен Benc г. Бсри Аисфор-r u nрнrодсн текст за 
Австрал.нја, во кој, меi-у другото, се вели дека денот на основа· 
њето 11а Аос-rраш1ја пред 200 год<nНи, [1рстставуi8а симбол на 
слобода и рамно~tравност и за Австрат<јанците од македонско 
ПОТСI<ЛО KOII I'B ужнваа·r СИТе праоа 113 де.\\ОКра1'СКа И МУЛТIШУЛ· 
турна Аостралија. 

ПоnипtчЈ<Ј~ат живот на Австралија има посебно ~tссто во 
овој број. Имено, две стра1шци се посветени на кацдндатите 
од nо;шти<tките nартии 100 Авс-rралцја за кон се аnелираше Ма
ксдонtџlте да rnacaaт за tntв. Од изворните текстови, nак, треба 
да се одбележи оној по nовод одбеnсжуоањето на 2Q.rодишни· 
на·rа на уоnсwната работ11 на КУД .,Иmшдеи" од Рокдеил, во 
кој се вели дека " .. .Друwтво·rо е форм.ираио од груnа ентузи
јасnt н вљубеиици во македонскиот фолкл.ор н работи во ра."· 
киге на МПЦО .,Св. Петка". Во него членуваат nooe1<e од илја· 
да членони, а 180 ооне дваесепt1 1а rо;џшн ЈL\!З орrаш-Јзирано око

лу 90 цсловечерtш концерти, 11ад 200 па·rн настапнло на раз· 
ни .nриредби, nрослави, национашш нразн.ица ~~ црковш• мани· 
фестацин. Друш1·оото fuvto госшн на Репубnика1·а и било учес· 
ник на фсстнвалоr .,Иnинденски денови" 100 Битола, а учеству· 
вало и на .. Шел фестuвалот" и на "Етничкиот фестнваЈЛ" во Кан
бера"." 

Пр1шременото nрестанување на nечатењеrо на овој вес· 
ник, не значеше крај. Повеќепаrи се nравеа обиди за повторно 
nокренуваЈbе. Така, во !Ноември 1991 година, се наnрави обид 
за продолжуuаti>С на ЖЈtвотот на "Максдокск.иот весник" и е от. 
nечатен оден број. Новиот број no фор~1а, а ·и .неrовоrо кn>Шlе 
на главата е нст како и nретходните броеои. Тој е отnечатен со 
ао.оремена "омnјуторска тех1ш1<а на 16 стра,ннuн, во кој nрео
владува максдоt1скнот јазвк, а нма текстови 11 на ЗfiГЛИСIФI ја· 
зик. Весникот го уредија Кнре Цирсвскн "' Снс.ж.ава Митрев-

псј. 
,. ,,МаксдонсRИ !lеСНШ<" rод. IV. број 1, јш<уари 1987 година, Сид· 
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ска, nоранешсн нou•map во ,. Вечер" од Скоnје. која rи уреду

ва .\1акедu11скнте странвнн во uес.н11кот "Ново доба" од Сидвеј 

(.ѕо кој од 1975 •·од•ша се нрснссуваат куси весТЈ<, инфор.\\ац1111 

н дР\'fИ теЈ<СТОВit за Македоr-~ија в зз :\tаксоднсклте .:tоселени-
1\11). Нош1о1· број 1-1а .. Ма•ссдонски 1Вссннк~~ е nосветен на лосе

тата на nретседателот на Вла.=~а·rа 11а Рспубnи•<а Макед01шја д-р 
Никола Кљуссв 11 .\I I ШНс1·ерот за 11нформацни r. Мартнн Треиев
ски на Австрал11ја. Во нс•·о се поместен>1 и дру•·•• текстови за 

ак"ноностltТС на боrат11от живот 11а 1\1акедонците no 0ИЈЈ!Веј. 

,.ВЕСНИК" (1985) - МЕЛБУРН 

VESNIK .... 
·-----;uiiШNO'i'ZO-.NiE-NA.-м""UEoOH~TA ___ _ 

PRAVOS~AVNA OP~TINA ZA MELBOURWI! 1 VICTOfi:IA -- -----------------------------
Г.1аснлото .,Весник" е јуб•шеј~<о ~<Зд.:шие 11а Македонската 

праоослаона оnштниа за Мс11бури и Викторија, а по повод 25-
I'ОдншшiНата (1960-1985) на Ма~<е.:~онската .nравослав11а црква 
.. Св. Горi·н" од Мслб\•рн. О11печа,·ено е 111<а 36 стра1·11rцн, бс..1 ко

рнцн на фор~ЈаТ CIEIICЗIIIIC 21 ,< 29 0.\·1. fla македОНСКII јаЗНК СО 

латш111ца н tшрш111ца. Сm1сашшето го уредиле членовн на yn
.pauaтa 11а Uркnата, а цената на чинељето е 1 до11ар. На насдов
ната с·rранш1а е nс"ссте11а фотоrрафнја на Македонс•<ата npa
cВoonan"a црква .,Св. Горliи" од Мел6ури, а а•асловот е на маке
донски со 11а1·ннично писмо. Во овој број е објавен текст кој 
се однесува ва 11сторискиот јубидеј 11а r1рвата Македонска 
nравослав11а црква во странство "Св. Горѓн, nри што е даде
на п Одлу~ата за отоорањето на црквата и наз>Јач\'Вањето неј
ЗI-Ш свештешнс, IICnpaтeнa од архиепископот Охридски н 
Скопскн н прв мнтропо11нт Маке;јQI!скн ,.. .r. Доситеј. Во 

r1pO.:I0.1ЖCifИC се номсстс1111 1'Скстови·rе за изrрадбата 11а црквата, 
за 11речскот на дслсrацијата на Македонската <Праrвославна црква 

во МслбурнЈ опнn1рсн TCI\CT за освеТ\'ВЗЈ.bеТО, како и rfропаrан
ден текст по повод 25-rод11ШЈН1ната и богатиот живот на Маке
донската nравославна ЦрЈСВа "Св. rорѓи", илустриран СО голем 
број фото11'аф11 11. Исто така, е поместе11 <npнгCQCif текст по nо
вод 1100-rодшш од б11ажсното упоf\ојување на свети Методиј 
Солунскн. 

nосебен nростор е IГIОСветен ·на ИлиiiДСIНI ЗЦИОНаЛI<ИОТ праз· 
f-rик на Македонuнте, nотоа за .македонското дололнителио учи

mwте .. Брзќ:t Мнла;t1111Ооц11", 100 •<ое 150 ученици учат на ма-

72 



кc,tOIICIUI јазнк, за К\'Д .СnСТ1()(:т", најстарата \la.:c.'totocкa фоn· 
КЛ0()113 fP\IYia 80 Ме.16\ ()11 Н С.1.11:1 Од ll()UIIТC ВО IICCЛCIIIIUJТВOТO, 
за Мnкедонскнот К\ .IТ\ рн<н•рост.-тсн HCIIrnp, з:1 македонската 
старскn орѕ·аннзаннја н ''" другн ак·rнuностн. 

На нос:ѕед11ата cтp:llllllta е објаооаш nрограмата по nооод 
јубltЛСј113'Г3 11Ј)ОСЛ3Н3, 1(3КО 11 ;tpyГIL C()O;I111l~HIIjt\ 33 3KTIIBHOC'I'II· 
тс што следат 110 нnp<:,(IIIJOT nсрнод . 

• ГЛАС IIЛ ЕГЕЈСКИТЕ МАКЕДОНЦЈ1• 
(1986-\987) - МЕЛБУР\1 

/i 1. 1\( 11 \ H EJCI-:IIH 
\: \1 ,\1-: ~ .• ШIIЦII 

11 о Ј: ~~ 1111 

Вссннкот се пој:шн no \laj 1986 rод11на, 113 4 страшn1н, на 
фор~•ат 29 х 42 С\1., како орган на Доижсн><.-то за човеч~m н 113· 
ци011Мнн nрава 3:1 Максдонцнте во Егсјска Македонија. Него 
го нздаваше Инфup\laТIIBIIJIOT оабор во коор џншцнја со Цен· 
тра.1шtот орrашtзаннонсн .:о\tнтет на Комлтетот за македонски u 
•1овсчкн nрава (ЦОК зn МЧП), чнј rilaвeн рсдоктор беше •uвес· 
сн Мнхај.1о Горносе.1ов. Клншето на rлавата од весшн<от е ua 
мnксдонск11 јазнк, а нскон 1·скстоон се nечатенн, nокрај македон· 
скн н на аtн·Јшскн н 113 r·рчкн јазнк. Во куенот оооед на Ре· 
дакннјат<Ј uo 11рuнот број, покрај другото, се ow111: .ЦОК за 
МЧП е формнр3н кон срсдннnта 113 ооnтсмор1r 1984 го;uша по 
rлавш1от rр:џ на Maкo.tomrja - Со.~у11, а на 3 октомврн нста· 
та годнна се јавн оо јаоноста со ооој \131н1Ф<.'СТ оо кој се •сшесу· 
ваат основннн: U:\paнh1 нро.'\ rрчкнтс в.1астн н ја запоонава свет· 
ската јавност cu то:l . Дв~~>кењето оо COOJUT нроrлас nостави 
пред грчката в.ш.ш н фчката јавност шест бар:ш.а кон беа 00. 
jaDeiUI ВО OpHMIII(I;t 110 СНТС rpЧKJI 11 pe;t CТp.'IIICKH 8ССННЦ11, а ПО 

рсшсвие на ЦОК з:1 МЧП ја повтор,·вамс 11убт11шцнјата на не· 
TIITC М3ТСрНјЗ.1Н С3~10 на \1:\КСДОВСКЈI ja:!IIK 1)0 11р8НОТ број, СО 
цс.n да се запознаnт н Мnксдошште со тнс \13ТСр11јаn н " ." 

Во нроата 1-од.нн:l се О'М1Счатснн трн броја, n чствртно1· 

број СС •ПOjtiUII ВО II·T3 1'01\НН:\ ВО jt\llyt\\)H 1987 rQДIIH(I, Н3 IICT 
формат 11 со CIIIIЧIШ содржнна. БројОт 5, нак, ~1злсзс во авrуст 
1987 rQ;tllll3, ЧЈIС к.1ншс на r.1авата е \lо.tнфнцнр311О. Имено, нnј . 

nрво IШСТО Н3 IICCIIHKOT С .1адСН0 на (\llr IIICKII ja:IIIK, а ПОТОа на 
мaкe;t.OIICKII . Од ncoo е а\lб.1~ЈОТ ва ЦОК 1:1 МЧП, а 0.::1 д0011о 
ЗH(I\IC О;Ј. aHTIIЧKO 1Jpc\IC СО 16 Kp3JtH. 8сс1111КОТ С нечатен ва 8 
cтpaiПiUJI на формзт 29 '( 41 см. Во К\'Снот IJODe;J., r10крај друго-

" .. Гпас 113 сrојск11те Максдошш", број 1, мај 1987. 
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ТО, се BCIIII: .,Весш!КОТ С 110llp0MCII3 11убл1tКацнјн, а 11-'13 за ЦСЈI 
да ја Ј t11формнра јавноста н <максдонска1·а ~едннtt:l со наста· 
ннте окu.1у .ма.кедонскнтс upratiiJЗ'aWIH н Јнmна-rа борба за до
бивање чоосчКЈr u шuurона.·11ш 11рава за Македо11ннтс од Еrеј
ска Македонија во ссrаw1штс rpam1ц11 11а Грц11ја"". 

Потшrсн11к на IDOUcдoт е Аnстр:. rнrr.:~иот nоткО-.\tнтет за ма .. 
КС!:Ј.Онскн чооечк11 права. BccнliK01' r'O уредил Одбор 110 состаu: 
Џон HliTCOII, Стоја11 Срб1шоо и Бнл Коцнос, а Фнлоrн Антон е 
техЈоrчкн урсдник. Весш1кот е неч:I'Ген во Макц:~.онската ком· 
паинја за печатењс 11 пубrшкувањс од Мелбурн . Во овој број 
е nо~tсстсна етшrчката карта на ~с.1сна Мак~о111rја, под која 
стон текстот за максдонсКЈtте HЗllltoнaлшr rpaшrцlt, потоа тек

стот за 11окрен\•оањсто на прашањето за лравата 1ra малцинства
та во соронскнтс:_ 3С.\1јн, меѓу к011 ~ · нрwата на Ма1<едонците uo 
Грцнја, достаоен до Европската 3<1<:.1\llllцa, како " текст за ме
шањето IШ грчките wшсти во а.встралнските C'ТIIНI'IКII работи~ 
ШТО е даден 00 ПродОЛЖСНIIС на 11еколку cтpamtЦJI. 

БројОТ 6, nак, КОј СС ЧIШU е ПОС.1Сден, С ОТIIеЧЗТСН ВО дe
KC.\!Bpll 1987 rодш1а, 11а 8 стра1шц11 11 на нст формат 11 глава 
како ПI>Сдхо;џшот. ПосеGс11 nростор во овој број е посветен на 
текстот кој се од11есув:1 на одржуш\ЊС1'0 11а таканарс•lеЈЈИОТ .,Ма
кедонСкll ко11rрес" 110 Мс11бурн од стра11а Ј<а грчката nроnаrан
дна машѕ111срнја . 

.,МАКЕДОНСКИ ИЛИI!ДЕНСКИ ВЕСНИК" (1986) - МЕЛБУРН 

MAKEDONSKI 
=~Шndenski ·vesnik=--

. ----···--·-....:-
Вес1шкот е орr-ан на Мак~онската лравос;шuна оmnтина 

за Мелбур1r н Ввкторнја "Св. fop(111", отnечатсв 11 на 16 странн
цн 11а формат 29 х 41,5 см. на "'tаксдо11ски н aarmtcки јазик со 
nаnш11на, а ca.\to преземошrrе текстоn11 се со кирнлнца. Тој 113-
лезс во :шrуст 1986 rодн11а no nово~ IIШIIIДCHCКJrre лразнувања. 

Во 11cro се ломестсн11 текстов11 за НЛШ!Дсн нлустрираНЈt со 
фото11раф11ја на Гоце Дслчев, за траnrчната смрт на apXIfemt
cкonoт Охридски 11 Ма11Сдонск11 r.1·. ~11гсларнј, како н информа
цијата за анти~rакедо11ската npoпat'31 rдa во Грцнја ло која, по
крај дру1'0ТО се \OCIIII дека таа про11зrа11:(а се nрс11соува во Ав· 
стралнја 11 дека претставува ;нrрсктс11 напад врз офи:цијалиата 
му.пнК\'.1турна nолнтнка 11а таа ЗС.\Iја. Под слнчс11 11аслов е по
местен текст и на a11rл11CKII јаз11к. Од 113ворн1rrс текстот' треба 
да СС IICT::IK IIC ОНОј ШТО Се OДIICeyoa 113 ЦpKOOIIIIOТ ЖiИВОТ И aк
TИBIIOCTII'ГC 11а Македо11ската праuос;оаш1а цркоа "Со. Горfп ." По-

38 Иаrо, број 5, nагуст 1987, Мелбур11. 
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ГОЛеМНОТ број ТСКСТОЈЈН Н3 Mal<e;J.OHCI<H Н 113 3НГШIСI<Н јаЗИК се 
прсзс.\lенн од весtншн н спнсшшја што се "ечатат во Релублика
та, а ко11 се однесуваат 11:1 peartl])aњaтa во срсдствата за јаuно 
ннфор~шрање 11ротнв ::~н ·rнмакедоt-ЈСI<ата пронаt'ЗНЈЏI но Грција . 
Исто така во IЈССt ЈЈн<от е отпечатена и Рсзооуцнјата од масов
. ,,.от собир IJQ M(ШCДOfiUIITC 0;1. мо.,бур11, oдp>Kftt l IIA 3 a.nt·ycт 

1975 rоднна, која се однесува на rрубото н нсосновано неrн
рање на nостоен,ето на Македошште во I1нрш1с"а Македо>шја 
11 111oorшrro во Бутар}tја, наnратеиа до пapntCКIJTe лндери u до 
В11~1ата на Буrарнја, а содрЖЈt и дpynt вести 11 11нформацот . 

.,НАШ СВЕТ" (.,OUR \VORLD") (1986-1987) - ПЕРТ 

НдШ СВЕТ ..... ................. _.... ... ..- ... .-... . " ..... ~ ... ,_., 

Гласнлото ,.Наш свет" заnочна да се пе,tатн 110 сооте.\ЈВрн 
1986 rоднна 1<а1<о орrан на Ма~<едоuската-обедннста OJ11JJllП!a на 
З:ша.;џtа Австрапнја (шt"орпорацпја). Него го уредуваше редак
цнс"" о;~бор чнј rлаоен Jt одговорен уредmtк беше нста""атиот 
11селешtк Cawo ЦоеткОСКtt, а членови на Одборот Зораu Kocec
Кit н Милорад Јакимоо. Првиот број од .,Наш свет" содржи 
доассс-r н осум страшtцн на формат 19х29 см. Се r1счатеше .на ли
тературен македонски јrоик со кнрншwа, а ошаше тексто
ви н на анrлискн јазн1<, како и ~•атернјатr лрсземrnш од вес
ЈШLIН н сnисашrја w·ro се нздаваа во Реrrублнка Македонија, 
кон се однесуваат ~•а нсторис"ото и ~<ултурното ми11ато на маt 

кс..1онскнот народ н Макодоннја. 

Во вовс;:џtата статнја од првиот број се оел11: .rласилото 
"Наш свет" се marmpa да 11злеrува еднаш мессчно, со цел да nt 
запознае членовите на Обсдшrетата ОПШТitна 11 друмпе Маке
донцн со постнлtат11те успссн на орrашtЗацнјата. Затоа се nпа
ннра постојано да се објаuуваат најактуелrште oec-nt од Жimо
тот во Австразшја н оrшс што се од11есуваат ora доселециците, 
како 11 !Вести и rшформацни од старата таткооrша Македониј а, 
и тоа од социјашшот, културниот, цркоВЈшот, забавниот, спорт
скнот 11 дpyntOT ЖЈШОТ 11а Маi(Е\:(0НСКИТе ДОССЛСIDIЦИ ВО 11ерт. 
Весникот е o;vJyчello да се лечатн ва максдонскн 11 анrmrски 
jnзiiK11 .• 

Вторнот број од .наш свет" ое лојавн .во окто.\tврn 1986 ro
ДIIIIa на ист формат, tta 26 страшrци, со поrодржана оодржш.а н 
е нодобро тextшчtut урсдсн. И во овој број е нО\Iсстен вовед, но 
ооојпат на македОЈЈСКЈЈ 11 аtrr:шски јазик, во кој, меtу другото, 

" .. Наш свет", број 1, ccrrтe>toprt 1986 rоди11о, Лерт. 
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се ве:ш дека втор11от број на .,Наш свет" е посве·гсн 11а 11 Ot(· 
ТO"\IBpll, rоле~шот np3ЗIIHJ< 11а македо11сtшот народ. Покрај дру· 
ГI·ITC \JlOMeCTeJI е 11 TCI<CT IIЗ ЗНГЛI IСКН jaзlll\. Шl'О ја Д3Ј~3 .l'fHЧIIЗ,
TЗ Ј<арта на МаЈ.;Q..(Оа•ската обедннстn оГLШтtо аа на Залад11~ Лn
стралЈiја (11нкорпорацнја). Таа е форс\Јirрана, се ое1ш во те~>стот, 
нn 24 1-.tа.рт 1985 годѕш;.t н прО"Г<:1'а:вуl)а о.п.сн DIIД нродолжснне н~ 
сnортскнот клуб ,.Bap;l.a.p" 11 на Ма Ј<сдонската nравоа."!авЕ-Ја црк· 
ва "Свети Н111<.олан. 1\:аде што l t_..\ ·13 Ј ЈЗД 1500 '-Шсиовн, додека во 
фолклорната Ј')}\'ПЗ 11И .. 1Н11Дt:11' ' бројОТ i!З O.IbyбcBIH{liTC ВО маке .. 
ДОНСКОТО ОрО 11 Пt:CJI3 ДОСТНГIIаЛ ДО 106 ЧJICHOBII. 

Трс·гно1· број 0.:1 оесttнкот .,Наш сtоет" се појаш1 оо деке~•· 
uрн 1986 •·о;џша 11а 11ст фор.11ат, а на 24 страннци. Во воведната 
ста11ија Редаtш11Ск11от одбор, кој се зrоле.\шл уште со copaбoт
llllllllтe: М.Јак•шоu. М. Сннркоскн, Ј. То~tав, К. Вртесtш, Д. Ta
lllt\l гнocк tt 11 Д. ГусакОСIОI, 1-ЈС\ снте чнтатt:ЈНI нм 1ти ч~ита Новз 
1'0дн11а н Бож111i со најуба11н желби и инфор~о1 ра аека Оnштнна
та плашtра ЈЏl заноч11е со нзl'радба на 1Јiовнот KJJ ~riCJ<\JI цеt-~тар, 
кој ќе бндс срсднште fta c1rre актнвностн ~ Македонцнте во 
Заладна Аостраnија. 

Број01· че111рн на .. Наш свет" е оmе<tатен во 1987 rод11на, 
со нов фор.\\ат (3Ѕх25 с.\1.) што се <nрименуоаше •·• r<aj iНД· 

ш1те броешt. Од четнрпrот број t<оа.1 втс·гот 11а nyблrн.:aJtl-tja-.·a се 
nодобрн 11 по фор.11а н по содржн11а. Како н во 11ре-rходнитс 

броевн н .во uвo,i е но~tсст1 1 y•SOдl tlll<, но оној11ат само 11е1 ан rлис .. 
кн .iазнк, 100 1\Ој noJ<paj n.py•·o,·o се ваглаоуоа: "МаЈ<едонска· 

-na о&хџrне1а t.ШJII'11tlla оо Западна Анстралнја Н.\tа за цел да го 

обеднн11 максдонскоrо населенне во Перт 11 во Заnадна Австра· 
1шја. Во текот 11а оnне две години од nостоењето оваа асош<ја

uнја ста••l•ва посн:111а 11 tша значајиа улоrа во сев~>у.пното жн
nесње'1 .«> 

Бројот 11Ст од 1987 rодшtа е посветен на 84-roдJШlfiiiitaтa од 
смртта Jta nе;нll<анот Гоце Дсл<Јео, кој оо својата рана младост 

го даде ж•шо1·от борсјќ11 се за слободна Ма~>е,донија . а бројот 

шест 0.:1 1987 t·o;tJшa е 11:1 И!ltiiJдell, најголемнот н најзначајииот 

светол ден на ~Ја~<~дОtЈскнот 11арод. Во овој број нма rоле.\1 број 
текстови 11 ва а•н·лнсl-\ 1 1 11 на македонсrон ,iазнк кон се однесу
ваат на нс1·ор1rјата 11 Ј;.уд1)rрата на ~1акедонскнот 11арод, писма 

од а13страѕ11 1Ската а:-.ада .Ј.О Обедшrстата oJturr1111a по нооо.:t. нлнн
;~енск ••тс нраЗ\1111111, вест11 0.:1 светот. од Македоt·Јнја, од Аnстра

лнја 11 0:1 Мако.1онска1·з засдн11ца во Перт. 

Од бројо1· 7 o:t ОЈ(Томорн 1987 годнна вес11нкот .. Haut свет" 
го ~teшr 11мr:·ro во ,.Македонска мнсла.1' 

., Исто. Cipoj 4, \987, Перт. 
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.,МАКЕДОНСКА МИСЛА" Џv\ACEDONIAN THOUGHT") 
(1987-1989) - ПЕРТ 

Од бројот сс:ч·м од 1987 I'Одш.а IJCCIIIН(OT "Наш свет" го 

мснв JL\teтo во "Македонска .мнс11а'·, но rt no11aтa~t\' оспша 

орган на Маке .. t.LНСЈ\ЗП\ обсд1-t11ета 01UUTHtJa. На овој број на 
Gi:ICЛ01Шa1·a стра1111ца е поместс11а фотоrрафнја на Гоне Делчсв 
в СТ1-н1чка t\арта 11а Максдошtја, каt<() 11 •·ло6усот на це.;ш{)т 

свет. Тој е 11а 11Ст формат ~<ако 11 претходт1·rе броов" на ,.Наш 
свет·' (35 х 25 см) 110 на 24 страницн. Бројот седум на публика

цвјата, сс1-а со ново !ltмc "Мак~ОЈiСКа ~1ИСЛЗ11 • е лосветен на 1 1 
Октомврн. Во него се д:џснн "атсрнја.111 11 број1ш фотоrрафш1 
за IIOВSJOT MaKC.).OIICKII обедЈt1-IСТ OПШTIIIICI\Jt центар ВО .м.естОТО 

Бла1-а кој заmо•ша да се rрадн на 20 ccnтe.\IB\)1~ 1987 I'Oдlllla. Во 

onoj број с1·он дека rлавсн 11 од1·оеорсн урсдшtк е С. Цвет~<оскн . 

ncx.\tOUJJIIII< ypc:mrш е 3. Коссск11 , ч.1CIIOBII ш1 Одборот се М. Ја; 
квмо:в н М. Сшtркос 1ш додека фотоr·раф, од11осно фоторепортер 

е Д. Гусакоскн . 

Бројот осу.\1 о;~. 1987 годrша е печатсн 11а 20 страншu-t, а е 
посветен на 'Нuоата годнна. Во него се nо::ш~С'Гени текстовн за 

акпш1-1ОСТ11те на фонклорната пр\:т~а "Илшr;r.енiiЈ потоа текст за 

мако.:tОНСtШ1'с ноо.пешtцll во лрскуокеанскtЈ1'е земји, одбрани че

тнва за 11ајмлад111·е 11 друт матернј~.,", ue('TH 11 шrформаш·ш . 

Во тскот 11::1 1988 го;шна е от11с•.а1·ен ca~to еде11 број 11а 

.. Максдот:ка ,\111Сда'' nосветен ва 85-r'OдШIIII I IИЗTa од Илlll·l· 

дeiiCKOTO HOC-П.IIIJIC 11 фор~\111рШbС1'0 113 J<p\riiiCOCKЗTD. penyбЛIIJ<a, 

Ј(ако н на 44-ro;џii.IIIIJJJJaтa од создавањето 1r::1 македо11с"ата др

жава. 

Во 1989 год"'"' е от11ечатен 11сто така ca.\tO еде11 број со 
нст формат ка>:о 11 11рстходr11rте бросвн, на 28 страшru:11. Onoj 
број десетпr rro ред донесуоа матернјалн за нзградбата 

на Центарот. З<! Маt(СДОIIската православна цр1(ва, за Гоце Даt

чсв~ O)џ-tOCIIO за 76-Ј·одншrlшшта од неrоната с.\lрт, како 11 за 

посетнтс на оnштн11ата. Посебе11 nростор е надсн 11а Послашrето 

од лоrлаварот 11а Македо11ска1·а пpanoc.~atma црква ,·.г. Гаврил 

J IC111paтctto д.о cвcш·rcJrCTR01'0 ,•nреподобното ~I01taш"f!no Jt оернЈt· 

шrте на М:~"сдо11ска1·а 11равостнт:. цр"uа. Од 1989 r·одшrа 11е .: 
опrечатен дР\'Г број, 110 се 11раоат 11а11орн во обсдннетата оrrшпr
на ова значајr10 r·.1acн:ro повторно ;~.а нз:н~а·~~ва. 
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.АВСТРАЛИСКО-МАКЕДОНСКИ НЕДЕЈlНИК" 
(,,ТИЕ AUSTRALIAN- МACEDONIAN \VEEKLY") 

( 1988 -) - МЕЛБУРН 

Овој мошне 311ачас11, ако не п најз11ачае11, македонск11 не-
11.С.11111К на нселсtНtШ1110ТО заnочна ,з.а се neчant 11а анrЈmскп н на 

\IЗKCДOIICKH ј3311К 11 fi]>СТСТавува BIICТHIICKH афнр~!ЗТОр на ма

кедоiiСКата култура, л11тература, јаз11к, 11сторнја, сnортот и дpy
rflтe 'l']>aдJn.tШt. Во ttcтo op~tc, со Шli]>CibC1'0 ••а DIICTrшaтa за Ma
I<CдOIIнja, аа MЗKeДOIICKIIOT 11арод 11 33 М:\КСДОIIСКОТО НССЛеНИШ• 
1'11о, 'DCCHifКOT mрс:тстаuушшtс 11 сега претстаоуоа еден од трите 
11а јЗ11ача}•ш 11 11ајт11ражшr СТIШЧR11t rлаошr:~ uo мулт11културна 11 

дс\lократска Австрал11ја. 

Првиот број на .. Австра:шско-македо11СК11 нсделник" взле
зс 11а 6 ~taj 1988 ro:1.1ma. Тој е оmечатен 11а 20 страm!Шt, на 
формат 29х42 С\1. СО napa.lCilllll TeKC1'0BII 113 ЗIIГЛIICKII 11 11а ~taкe
ДOIICIШ ја311К. К.liШЈСТО НЗ rлавата 113 ВCCIIIIKOТ е IICТO така 113 
двата јазнка. во срс;tЈшата ro содрж11 r!lобусот "" светот од кон 
11олстуоаат тpll "''"3UII, КIШО CII.\IOOЛ 11а Mllp 11 Прllјателстоо. Це-
113ПI 113 OCCIIIIKOT е Cl\011 ДОЛЗр, а СС ДIICT])IIUYIIP:.\ 'DO CIITC ~1З КС· 
до11сК11 колон11н ш11рум Аостралнја 11 во .\>Jtor·y ,,tсста rво светот. 
Во /IЈоосдот 113 отората страtшца дадев на доата јазика, покрај 
другото, се оел11: 

,. l1t позлраоува.\lс IШШIITC читатели на 11р0110Т број 11а овој 
OOCIIIIK, кој одбелсжув:~ 1100 правеu rво македо11скпот печат оо 
Австрал11ја. Нашата 113.\lepa е да nодrотв~ое врсдшt 11 потреб-
1111 1111формац1111 за Чlf'raTC.liiТC. Всушност, ВCCIIIIKOT ќе бп;~.е ма· 
KC;J.OIICIШ, но за да б1ое пошироко пр11фатсн ќе има содржи-
1111 11 на aнr.liiCI<II jЗ.~IIK .IiiiT\' една СТIШЧКа rру11З IIC живее ИЗО· 
mopa11o во A8cтpamrja 11 1111е се надеоаме да 11111раме commap
llocт со rруп11те к011 се н11терес11раат за пpOJI])CC118CII 11апредо1< 

11::. Аостралttја, преку ,.cocдt D I \'Dat-be на pa3.ПIIKtt'rC", за кои qес
то зборувамс н l<oll ќе бндат основната aoc'l']>aдllcкa придобив
ка за мир оо светот. Ја 11збравме оваа n03111"110IIa 11 ко11структив-
1ш намера за ;ra овозмОЖII\tС ко.,tуш tкаuнја 11 ltltфop."taциja за 
11отребнте на ~tаксдо11ск:~та заед11111Ја ... Гледајќ11 ја мачната 11 
тсшка маке.:tоllска 11стор11ја, не треба да ro IIЗIICIIВ.1JI ошкоrо тоа 
ШТО: Mlf]>OТ 11 ЧОВСКОВIIТС llp3вa Ќе бидаТ П])110р11ТСТIШ за вес-
1111КОТ"41 

Весникот во почетокот ro урсдуваше Рсда~<оutскн о:tбор СОО· 
тatiOJI од Џим Томео. Крсте Наумовск11 н Пнтср Коровеос, а ме-

" ,.Авс•-раn11сксншксдо11скн 11едеп•шк". број 1. 6 •••Ј 1988, Мепбуро· 
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наџер за peк.1aMIITC беше Анџсло Патсра, еден ОД СОПСТВСННIIНТС 
на весmrкот. Првнте четнрн rоднm1 rлавсr1 11 озrоворе11 уред· 
Ц~IХ 11 еде11 оз coпcтвemntiiТC на весникот (оз мај 1988 до де
кември 1990 rод111ш) беше доблссниот нссле1шк Џ1ш То.\lев, ~~~~
телектуаnсt!, драма1-ург и па·rрнот, по nотекло од CC!I0'1'0 Кабас· 
НШ!3, Лсрннско. Исто така, оrро~ша е улоrата н rrр.,донссот 113 
~ - -
opo11rr1тe еитузrц~стн. <mтелсктуалцн 11 нстакнати \lакезонскll 

нсе.1еrrнuп. како " \IFIOJ>-бr>Ojlnl соработ11111111 оз Аострапнја, Ка
наза, Швс.:~ска н од Реrrублr1ката, меѓу кон н авторот на оваа 
rry6л11Kai(Hja. CIITC TIIC, СО CI!OHTC TCKCTOIIII За aK'\1111\HOCTilТC 80 
свонтс cpcдltHII " :\3 rrocт1н·reyunњaтa 11а М3"едонннтс 'DO це.rи111а, 
80 rтолсма мера ја збогатуваат содржината а1а всс1шкот н ја 
аф11р\nrраат \lаксr~онската засднrruа на IIOBIIТC просторн unrpyм 
светот. 

Во nрвнот број, а слнчон pacnopen на pvбPIIKIITC нма н no 
нарсдt111те боосnн, се застаrrсшr, олносно е напт-tnена слсt~ната 
стрvхтура: .. ПIIc\la до vредннкот од чптатслнте" . • Пол11тrrчкн а01а· 
:т~r:m•• ... Новиtn• ол зac.:rm•uaтa•• ... к,,лтура и нстоонi:.t•• . ОООазо--
ваЈтс 1-1 iазнк'' ... Л11тератур:.". ,..Катче за МЛ3Ј.Јttте ..... На1па ma· 
ttJf1ta•• .... З,nавiе'' ... Човечкн nn~вa", .. Лvfe" ... Праме1nr 'RO з.аеЈt· 
J-П-tUaT3" • .. МаКС11011СКН ..1.0:\1••, .. EKOИOMI I {a", ,.БИЗЈ•IНС11 , ,.ЛilfЧHif Об· 
iави .. 11 . Cnonт". Во nеонодот на nрвите 'IСТIIРНТе годнн11 re отпс
Ч:\ТСIIн 176 бrroia. no <>бе.\Ј од 20 до 80 стоашrшr >~а ~1ст cboo~I:\T. 
Всс11нкот е vбаво rоаd>нчкн обmlк\'Ван, нлvстnrrран со боојнн cbo
тorpad>шl nл жнnотот н акТ1оонОСТ\rтс на М<>кеnоншоте во Дl)
стоалrl ia . во Ре11vбл 111;ата 11 noomuтo во лнјаСЈЈоnата. а постоiа· 
но cr ПО\1естvшшт ro.ne:\1 броi pcклaмrro·пnor,araнnrtiH матеЈ)н i алн 
не ca\to на лелоn111r Л\'Ѓе on мnкелонско r1отскло. тvкv •и на dто
ми 11rro nr nосс:н'"Rаат соnст-оснннптс О'\ nазmrчнн СТIНI'IКЛ ro\,· 
mr н:t nеттttот контнне~rт. нато збор,fва k'"t де..,оеноста. за соста
вот Jl бооiот 11~ чнтателlfтс. Тнражот на весн1rкот OCI{ПЛ'Itoa н 
се дПIIЖII 0:1 11ст 10 ;:rесет нл ј алн rrrollмcpOI\11. П011Тоа. нснзлс1-v· 
ваљсто on per<cмllnн 1990 1'0 ~ta j 1991 rОЛIП!З на .. Лостоалнско· 
максдонс..:нот нс.1СЛ IГНК 14 • беше nосле~•нна на Фннанснската сос· 
тојба. r;3ко 11 на nрrmнк11те на целоr;уm1ото живеење на макс· 
ДO\ICKIIТC BCC.,CIIIIII\1 на ТНС npocтopn. 

Од ~1ai 1991 ron 11нa весникот заrrочна ла нз.1еrwш rroд нсто 
st,\tC, со моднd>иЈtаtрано кл rnџс на rла'Вnта . а соnстпсннк ст~н~ 
finачната д-воiка од Cкorrje АлексаАiдар н Павлнна rcoonreocкн. 
Во тскот на 1991 roa:шra се отпсчаrоЈш трnесстнна броевн O'l 
.. Aocтpa.~>ICKQ-M:IKCДOHCK\1 11Сделпнх•, H:l 110~131\ број cтpaHIII~\1, 

Н3 11ст формат како и nретходтn<те брос1111. Тој содр"ш бројн11 
rrозајмс1ш текс1·овн од друn1 rлас•ша. 

Всс1шкот .,ЛIIС11ралнско-~оакедо11Сt<!11 11сделш1к" -оо пернодот 
о;~ чстнрн rоднш1 на своето излегување, а веројатно 11 во llд· 
lllllla ќе ја прод.о.~жrr 11стата yrrora, 11\1:.1 значас11 nрндонес во 
aфнp.\lllpЗibCТO н3 \lаксдонскнот јазик. ку:.тура, 1радншш, 611· 
nејќи rrcroвa·ra со.tржина ro nр1нmекуоа •111татслот. Во него осо-
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бено е 1tзрnз~11а љубuu'Ј·а 11 IIOOp:lallo~·ra ltet !\Осслснаtн111'С од ма~ 
ксд011сtrо потекло ко11 род11ата ЗC\tjU Mal\e:tot·lllja Jt 1\011 новата 
татковш1а Австрал11ја, без раз:шка од кој до..т nотекнувзат. 
Тој об1L1ува со карактсрнст1tч1ш IIЗС.Iовн к011 во голема мера 
nридонссуваат за создаоаоbС с.111ка на актуст1нте \IОменпl cxt 
ЖI-1-ВОТОТ lf ЗK'JIJfВIIOC-IIITt.: На \t3t\C,1011CKII re ,..t()CCЛCIIItltll ВО HOUaTa 

срецоша, афнрмнрајќ11 1·н маке..1ОIIС>аоп: ;tpyurтna, l<дубовir1 фол· 
К110р11Н I'P\'1111, ДOIIOIIIIH1'CJIIJIПC Н CTIIHЧIOIТC учн111rшта, бнбЈ111()
ТСКIIТС, CC,1CKII aCOLtllj:LHIIII. фудбаЈIСIОIП: CKJI!III, ку.lтурНО·ПрОС• 
ВСТНОТО ЖIIВССЊС ВО \t:IKC.IOHCIШTC пр:шослаЗШI IIPKOOIIII OIIШTII• 
1m н др. Со еден збор, тој ја од11гра улогата, а 11 во ндтша ќе 
бнде ,.OГIICдaJIO KOII СО<.'ТОТ" за ГОПС\1 број HCCJlf>II HЦII ВО Аестра· 
.111ја Н СДСН ОД BO;Je<ll(ll Г(; >r3KCCIUHCI(II IJI.:CHIIЦH 110 днјасnората. 

Една од значај1111 г~ y,,or·t l 11~ пс.:сt tш\от "Аострал~tско .. ~tакс .. 
п.онскн II0.1eJIIIIH<" no 11ср11одот ~<О1·а 10 уредуваше 1султуролоrо·r 
1~ македоннстот Џнм Томсв, беше тоа што тој беше собнралЈIUЈ· 
те 11:1 !lai<CДOIICKHTC IПITC.1CI<T\13.1ЦH, особе110 11а втората !IЗKCДOII· 
ска генсраuнја ео Аостралнја, кај која, ГЈО"-"Ј)ај .'hубоuта кон род· 
11ата 30\lja Австра.111ја, се јавуiЈа сн11на љубов 11 ГIОВрзување со 
дедовскнте корен11 110 Максдон11ја. Т11с тorr ro nокажаа 11 докажаа 
ВО бpojiiiiTC TCKC'ГOUII oбj:OIJ<'IIII НО l't:CIIIIIШT, ПЈ>СКу 3К11111!1'10ТО 
фop.llllpOibC 113 M:IJ<C;IOIICKII 3COUIIjШ!IIII 11 113pTIIЦIIIШlllija '80 36· 
страm1ското ОГIШТССТIIО, 11р11 што г11 аф11рмнраат бо1·атнте ~tакс· 
д_OJICJ<It Л11терзn·р1111 ltCТCpiiC'J{It fl31t110113.,11rt 11 .-1P\'ГII Tpa;t11Цitll 

н претставуваат с~с11 ж·1в •10.--r \lt'l 1 Јостс култур11; 11а маке· 
ДOHCK:IT:I ДO>ICCCII<I 0.1 11116 11 11:1 \l\'liTHK\'IITYPЗ..111:1T:O UO дСМОКр:I'Г· 
ското OO I ШTCCТIIO во Лвсrрз:шја, Ј<а IC ш·1-о Ma~<cдOIIIIIITO r11 уж11· 
Ваат CIITC COцнjaЛIIII 11 II;)ЦII0tla111HI 11р3В3 IS СС 3113\lt\CJI деЛ 113 

ТЗМОШIIОТО австраЛIIСКО ОГIШТСС1'ВО. 

( .. STIRLING MACEDONIA") ( .. СТИРЛИНГ МАКЕДОНИЈА") 
(1987) - СТИРЛИНГ 

Ова нзданне е 11счате11О 0.:1 Ф1•дба..,Ск11от 1<.1у6 .Стиртшr 
Макед01111ја" од За11ад11а Лостраm1ја. Пуб.1нкацнјата е издадс· 
на 11а aiiГIIIICкн јаз11к, 11:1 80 стр::шнц11 ,на фор~1ат 22 х 27 01. Таа 
е отnеч.ате11а по повод 29·1'()ДIIU 1111111:11:0 од постоењето .на фудбал· 
СNИОТ Kll\'б "Стнрm1111' Ма~<СдОFшја" (1958-1987). Издаоач.н се 
ч.1еноо11тс на I(Jiyбo·r, М:оксдонс~<ата заедш1uа 0.:1 Заnадна Ав· 
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стралија, а со но.11ош на Фудба;rс~<ата федерација rш Заnадна 
Австралија, што ја 110дr-отонл Џнм Велиос, додс1<а технички 
уредш r к е Мартен Шрудерс. 

Во nредrоворот на изданието, чиј а.\!бЈtем r·o содржи ла
оо1·, букоата .,М" н три факсли, на кои пишуuа В (Вар,цар), Е 
(Erej) н П (Пирнн), nокрај другото, се вemr: "Ова издание им 
nprmaѓa на nрtmрзаЈшцнте 11а фудбалскиот клуб .,C1тrnpJtинr Ма
кео.онија•~ н на НЈЈВниот НIЈтерес хон олортот, како и на onc1·oj.. 
уоањето 11 !ПрОгресот на фудбалската екнnа. Таа е статискичкп 
ноказатсл nосветен на членоонте 11а Македонската засдн11ца во 
Заr1адна АвстралнЈа, Ј-\Оја н.\1а за цел да го !ПОттнкнс ~~оралот на 
екипата со цел да 110С1тш·не rподобри рсзултати о r \Ца nретставува 
1 ЏI,На fШОПНраци,iа" ... 2 

Изданне1·о содржн бројни податоц11 за уопес111'с на фуд
балската екнла н ч.fЈСI ЈОВнте на ,.Стнр1пшr Македонија(~ no це· 
11Јнtа. чш1 текстоtш ~на англнсЈ'1Ј јазик се tПрослсдсни со бројни 
фотографии . 

.,МОНОГРАФИЈА" (1988) - АДЕЛАЈД 

Билтенот .,Моиографнја" е ор1-ан на Македонската nраоос
лавна црковна оnшт1ноа за Аделајд и Јужна Аnстралија во чиј 
состав работи Македонската nравославиа црква ,10вети Нау.\~ 
Охр>~:д.скн". Тој нзле.1е на 29 мај 1988 годнна 110 r1000д свечено
то отворање на Македонскиот културс11 цен·rар во Аделајд. Во 
редакцнскнот одбор на Билтенот се Јорда11 Тасев и Мајкл Pa
WIH, а ro оrnеча11н Тоде Вслјановскн, на 8 с11раннц1t фор~1ат 
2 1 х 29 см., на а••глнск11 н македонски јазик. 

На nрвата стра•шuа е ~to.\lecтell текстот на англиски јазик 
кој се однесува 11а 11сторнјата ~•а Македонската nравославиа за
одшrца за Адслајд и Јуж11а Австралнја (Инкорnорација) , како п 
фотографија од зградата 11а Македонската nравославна црква 
.,Свети Наум Охридски". Во текстот што nро;IЈ.олжува ·И на IDTO· 
рата и на 1·ретата стран11ца, по~рај дpyt·o·ro, се ве~ш : .,Оваа мa

I<!CДOIICKa заедница е формирана 110 1947 rод1111а од околу 60 ак
тнвЈ.fИ членови речнсн сите од Еrејска Македонија ко.t биле 
собранн во друштnото .,Ллександар Македонски". Мсѓу·rоа, де
нес Оnш111шата брон ,неколку илјади и !80 неа со ус11ех работат 
фо:1клорен анса.,1бал, спортсКЈ-r клуб, стничко училиЈ_(11"С, се пе-

.е : Stiг!;nt: M.н.cdQt1ia, А Rt."C''rd of spo1·ting achievcшcnt, 190·1, Stirling. 
ling. 
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чатат бројшt публнкаu.шt, IL\1З рздно~час на мuкQ.1онс~и јnзнк, 
:1 Се OДDitO:l:!T 11 дР\'ПI 3КПНШОСТ11 113 КУЛ1\'Ј>Н041Ј>ОСВСТВ0 11 дУ· 
ХОВНО IIOЛC" .'0 

Во про~олженttс, 113 \\акедонски јазttк 113 1\IJC стран~1ц1t е 
'.'оместен жноотопис за .,Соет11 Кирил н Методиј" од 111\Ввото ра· 
rан,е до смрn·а. Исто така, на мaкe:tOIICtш јазнt< е објаос1 1 текст 
IIОСоетен на свстttте браќа К11р11:1 11 Мстодttј. Текстоон се обја· 
Dеио по повод Olllopalbeтo на Македонскнот кудтуре11 не11тар на 

CIIC'ICIIIIOT дett 1111 CIJCТtrтc браќа - нросветн·•·слите Кнрtш 11 Мс· 
тод11ј. На пос.1ед11ата стравш!З о ( Б11лтеttот е задсва 111роrрамата 
предt!ttдсна за свс•tс11ото отворање 11:1 Домот, со блаrодарнос·r на 
ОИТС OIIIIC III'ГO :ta.le IIOCcбefl ПJ>IIДOIICC ВО 11311))Здбата на ЦСIIТЗ· 
рОт. Во IIЗДatiiiCТO СС oбjaOCHII 11 дpyl'll шtфор\13ЦШI, BCCТII Од 
животот оо македо .. ската заедшtца 110 А.;tелајд 11 пошнроко. 

,.МАКЕДОНСКИ ЛАТРИОТСКИ БИЛТЕII" 
(.,MЛCEDONJAN PATRlOTJC BULLEТIN") 

(1989-) - ПЕРТ 

Ооа е проо 1шформапrо110 rлaaLlO од ваков :о11д што се 
ne•raт11 110 Австра111rја, а 11 ВООIIШТО меlу 11селеништвото во кое 
се llpeзeflтиpaшr t'Олем број тскстоои utтo се однесуваат 11а чо
nечкllте 11рава 11:1 Маке;:\онцнтс. Билте11от е opra11 на Орrаtшза· 
нвјата :ш маке.l.ОIIските човечкн 11рава во Заr1адна Австраанја. 
Лечатен е во вид иа спнсанне 11:1 24 страН!IЦ11 на формат 21 х 29 
СМ. 11:.\ \t:\KCДOHCKII Н 113 ЗНГЛЈIСIПt јазик~ СО K1tp11ЛHLtЗ 1t ЛЗТНIШ~ 
ца. БнлТС>IО се појаон во jymr 1989 го;џша, а го уреди Реддк· 
UIICКI1 одбор во кој беа Борис н Јотс !tандовсЈш, 'Крето Шкор
дов, Миnс Мнлсnс1ш, Ја11ко То~•ов 11 Bac1m Лекушсв, а долнс-
1111ЦII: Јане Караџа, Ла1џtо Косев, М11хал•1 Шаршrооскн, Вс· 
л11чко Терз11јСК 11·Л11рlfнчо 11 Крнс А11rе.-.коо. Клшuето 11а rnавата 
С IIЗ MaRCДOJfCI<II 11 на ЗIIГ:IHCI\11 јазик, IШ КОС С IJ104\1eCTCII Л11КОТ 
ш1 Гоuе Деnчсu и L"ПIIIЧI:aтa карта на МакW~Оннја. 

Во предrоворот на ~•аксдо11скн н на ;I I II'JIIrc>ш јазик на 
.. Македонски патрltотсКЈr бнлтсн", нокрај другото, се ое-11 1: 
.,ЛOp:IДII 1'03 ШТО pa;\IIOTO, Te.1CBIJ:JIIjaтa 11 llCЧOITOТ се најМ().;(Ср· 
но и11форматнвно 11 rqxmaraв;tнo оружје, Орrаш~:~ацнјата за мa
кeдOIICKII човечки праоа од Перт, на tџе11 o.:t cocтaiiOUIПC д011е· 

<~ ,.Мовоrраф11ја". 29 .. Jij 1988, Адепајд. 
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се од;~"к:1 да го 11здаuа uoiJI генот. Тој ке содрЖЈt, нОI(рај дру l·о
то, ШI<I>OP\131tllll, KOH<:T3T310tlf, ф"KTII , ПОС'ТIIГН\"В3Њ~, 1t nл:нш
ранн •1скорн 110 борб:па за ;хобнваЈbС на човечкнтс nрава; ќе 
бнде збогатсн со :шч1111 творбо1 кон 1шаат латрнотска содржи· 
113, ќе бндс беt:1t.1ате11; ќе се ncчant во noro.1cш број nрнмсроцн 
11 ќе се д11стрнбунра ш11рум сuстот, завршувајќ11 со е;uшствс-
1 111ОТ 110здрав .Макс;1о1rаја 11:1 Мзке,\0111\IIТС" ." 

Н::1 лрвата с1р:нтн:о е no"ccrwotl стш1•1ката карта на Ма· 
~<едошо ја 110 средшоата, ~;о ликот на Гоцс Дслчев а rоод тоа napo
.'taтa .Јас ro разб11р3\1 СО<.'ТОТ е;џтстес11О како nш1с за култур-
110 113Т11Р"~Р\'8аЊС 113 IJJpo;џrre". Во Про"10:1ЖСШ1е е IIЗIJCCY\'113• 
њето о.'\ Орга1шзац11јата '13 \IЗKC..10IICKIITC човечк11 nрзва 110 За· 
nадна Аостра.111ја, IJO t<OC се вcmt дека 113 23 ја11уар11 1989 rо
д<~на во Псрт е фор.1111рш о И11формапшСЈ1 одбор, •111с раковод· 
ство ro cO•IIIII\' UMт: nрстседатсЈI Ја11с Караџа, 11отnретсед3ТСЈI 
Тодс r:шrroncJ<II, сеt<рст3р Јотс Jl:rucд08CI<II, 33\leiii!K сеt<ретар 
П:uuo Коссв 11 б:1аrај11111< Ван•10 ФIL1СВ11ЧШ1, а во орrаm1зацн· 
јата сталнја дP\'tll 21 ч.1ен. За фор1111рањето 11а 01133 Орrаннза
цнја за максдо11с1<11 чооеч1ш nрава се нснратснн m1фopмaum• 113· 
сск;:uс 110 Аuстраш1 ј::~, К3н::~да, ст3рнот крај 11 во Со.1у11. 

Во 11родолже1111с 11::1 rtрв11от број од .MaкeдOIICI<'II nатрн· 
ОТСКЈI (ioiJITCII", на ШIГ IIICKII јазИК е ДЗДСII ТСКСТ ШТО СС Одиесу• 
ва на v:ooraт3 на KO\IIITCТOт за ~1акедо11скн ЧOВC'IIOI nрава од 
Перт, Заласшз Австра.111јз, Извеuпајот 1ta Де.1еrац11јата за чо
ВСЧКЈt nрава 11:1 Maкe:tOIIItlrre o:t. Стразбур 11 Жс11ева 0.:1 5 јут111 
1989 ГОДIIIШ 11 0.1 ВCCIIIIKOT "A6Cтp3ЛIICK()-'13KCДOIICKII IICДCЛIПIK" 
е пренессrr текстот 110.1. IIBCЛOtJ "МаксдОНIIЈtте СО:Ј.'\ВВ33Т liCТOP\1· 
ill во Евро11а", з ко i се О.IЏiССува за учеството 11:1 дслегацнјата 
:..~ човсчк11 11рзва 11а Maкc.10Fri!IПC 0.1 Со:~уп . 

•. МЛКЕДОНСКО ДЕЛО• ("MACEDO:\tAN ЛСТ") 
(1989 -) - МЕЛБУРН 

~~ - ·== ·::· - · -

l,tАКЕАОПСКО ЛЕло 
.. - • "' -Ј 
.,~, . .._ .. 
1 :tl~~ !..i:'.)j}JI, • ;1-С.':.:..·. 

8CCIIIIKOT 3311(."111(1 да СС OIC\f3TII ВО OKTO~IOpll 1989 ГОДI/113 
како opra11 на МЛUО .Св. Илнј3" од Фуцкрај, ~1рсдrрад1tе на 
Мслб\рll, Првнот број е отnечатс11 113 20 стра11111t11 11а формат 
30 х 40 С\1 .. со цена O;t оце11 дооар. Вс:ашкот се ncчan1 на ,.акс
;Ј.Онскll jЗ.JIII< СО KllpiL111113 11 IICI<OII ТСКСТОВII се 113 11311ШifЦ3, а 
има број1111 текстоон 113 a11rmocк11 јаз11к, како 11 npe:le\tCШI тек
СТОВII ОД IICCIIIIUII 11 CI IIICI!IIIIja ШТО 11311Сrуваат ВО Републнкава. 

м r\1nK"I\OIICКIJ ШITPIIOТCКII бtUIТCII", број 1, jyrut 1989. Перт. 
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Него ro уреду.ва Редакцискн совет составен o:t членовите: Цве
тан Велјановски, Борнс Трајков, Вело Божннооск", Еф·rнм Бе
тинскн, Ило Мнлошевскн и Пецо tоршевскн, а гпавен и одго
ворен уредник е Стоја.н Марковскн. 

Во Dоnедната статнја на ова гласњnо, nокрај другото, се 
nели: "Амбнцнозни се зафатите, сериоз•m се планоiЈ••·rе, отвор••
ни се широко поrледн1·е кон аnстлата ид1н1На на трудољубива
та ем1итрацнја. Сета работа на Рдакцнс•шот совет е исnолнета 
со љубов кон нашнте родољубнон 11 непоколебл11011 доселетнtн . 
кои се бескомпромнснн кон ~1акедонскнте 1 rлеалн~ а сето тоа 
ro npanaт за спет()Т'О макt\..1Онско дело. На едно on еnархиските 
собраннја е реше11о да се отnочне со t tздаnан.е nee1mк. Затоа , 
Цркооната оnштнна .. Св. Илнја" о:tлучп да го нздаnа весни
кот ,.Македонско дело" . кој треба од оrnнтннс•ш да nрсраене во 
еnархЈ{Ско rлаоошо. Се нланнра овој весшtк да станс слободна 
трибина на родољубtmата емнrрац11ја во Австраm1ја под рако
nодство п целосна 1110ддршка на Аnс11раЈшс"о-"акедонсt<ата еnар
хнја, а таквата улоrа И npпnafa ж• 1на i rолемата п на јпро!1реснв
ната оmuтнна ЈЈО Мелбурн и Внпорија" . .ѕ 

Вториот број на вес11нкот "Македонска :tело" се noiaв11 no 
деке~mрн 1989 го:пша. Jra rrcт формат Ј<ако rmcтx(дllrrOт број, а 
на 24 cтparrиrџl. Во ••ero е no~•ecтerr текст со фотоrрафиn од nо
сетата на ]leлeraru-r_jaтa од Ма1<едон11ја, 11н<bормаuни за а1пно
нdститс 110 Центарот и број11и позајмешr те~<стоон од друrн rла
снла. Од нз6ОЈ111и1·е посебен простор е nосвеrен на те~<стовите 
кон се однесуваат на uрковното ж~mеен,е во Авст~алиiа rr за но
'Виот Македонски uентар. За Центарот no Carп.ua iн на аr-rrлиски 
јазик, nокрај другото. се вели дека камен темелиик за Цента
рот е nocтaue11 на 13 февруари 1988 rоnина. на 111ростоr:> со вкуп
на nоврнrнна од осум rmoл а~ри (околу 4 хектарн). Са~ш 
Це!Нтарот зафаќа простор од околу 2.000 r<nадuатни •'етрн. а 
има и 110.\!Мн сали. од кои едната Н.\Ш 900 м'. 1друrата 250 м'. а 
третата 1 50 м'. додека nap~rnroт може да nрњ"н до 200 возила. 

Бројот три. 111ак, е оrоечатен !Во јануари 1990 година. Тој 
е trдеrrтн-Јен на претхо~ите броевн. Во неrо се nО.\!сстешt тек

стови н фотографнr1 по nовод отворањето на Маr<едонсклот цен

тар во Саншајн, а е даден и сm<сок .на 157 дарител11 на rrарнч1н1 

средства кон го пoмorrraa отворањето .. а Цеrr1·арот. 

Во а.nрил 1990 година се по јави четвртr<От број. I<O.i е на 
ист формат и слоr, но на 16 страннци. Тој е nосветен на велиr
(!(енските nразници, затоа ~~ се <Гtомесrени прrrгод rш текстови 

нлустрирашr со фотоnрафшr. Исто така, помес1·енн се н бројнл 
фотоrрафии о~ собнрите и .другарувањата во Центарот, а са

мо мал број се нзворни текстови. 

u .Македонско дело", број 1. октомври 1989, Мепбури. 
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Бројот 5 од ав1-уст 1990 година од весшн;от ,.Македонско 
дело•' е отнt:чатс11 на 16 стран1-1ци и е сличе1-1 на претходните 

броевн. Тој oG1r,1yвa со nозајмен11 ма·rернјалн 011 Ј'!Јаснла што 

со :nсчата·r оо РсnуGлнката, а ва nоследната стра1111 1 1а е дадена 

.1 1ачна '':.'lp1·a 11а КVД ,Јанс Са1-1дански" од Сан11т A!li5aнc, форми· 

рано но .\Јај 1982 r·однна и оо кое члсвуnаат оr;олу 280 активни 
члеrrошr од ,\lаксдонско nотекло. Од овој број t: наnравена крат

ка Ј1ауза n0 псчатељето t-ta ЈЈеСш lко·r ,. МаЈ~(.\'lонско дело", кој се 

очекува да се печат11 11 во идш·ша. 

,,ЛЕТОПИС ЗА СЕЛОТО ДРАГОШ" (1989) - ЏИЛОНГ 

Бr !IITCJJ01' е nсчатен на .\<аЛ формат 14 х 20 см. на 16 стра
НИЦЈi •не вк1rуч 1•оај ќн гн коршџrтс. На насловната стравица е фо

тографнјата од селото, а на зад11ата нконата "Св. Илија", сел

сr<а,·а слаоа . Издавач на брошурката е Сслското дpyw'I'BO "Дра

rош" во В 1 rкrорнја, а АН>1·ернјалоr за печат r'O nодr'Отвшt npo-
1'0jcpcj Чсдо.,шр ИiшовсКЈ<, тоrашен парохиски свештеник на 

МПД "Св. Ипија" од Џнлонr. 

На nочетокот од брошурката се дадени nодатоци за село

то, во кои, 11101<рај друrото се вели: "Драrош се нао1'а на околу 

16 КЈшо"е"'Рн јужно од Битола, а на околу ,цесет квлометри се
ѕерно од Лериrr . Пред са.,шот влез на селото се наоѓа црl<IВата 

"Со. Варвара", nотоа Основното училиште "tорѓи ЈованоѕсКЈ<" . 

Селото е С\rсстено на са"ата rрашrца со Грција, Тоа е rусто на

селево tf е од ~танннскн 1tHn, а од дpyra·ra страца на rраЈtнцата 
е максдо11ското село Св. Петка1' ,46 

Во nродолжсшrе на брошурката има бројFrн nодатоци за 

ова печалбарско село, од кое само во Џнлонr живеат 70 семеј

ства, во Мелбурн 50, во Шеnартон 15, околу 40 семејства свИЈЈе 
rнезда :no САД 11 Канада, а са."о 25 семејства останале на ста
рите оrн•rшта во селото. Во билте11от, покрај друп)тО, се збору

ва за со. Пророк Илнја како заwтиrник ЈЈЗ сслото и селската 

слава, а е дадс11 прш·оден текст за Илшrдевското востаиие, за 

АСНОМ, за Охридската архнелискошrја, како 11 карта на битол

СКЈtот крај, со nосебна вазиака на ce.oro·ro Дра1·ош . 

46 .. Летоnнс за селото Драrош" 1989 rодЈша, Џплонr. 
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ЈУБИЛЕЈНО ИЗДАНИЕ. НА МПЦО ,.СВЕТА БОГОРОДИЦА" 
(1990) - ЊУКАСЛ 

ЅТ MARY'S 
MACEDONl AN ORT HODOX 

CHURCH 
~\11001 . ЅТRГ>ЕТ. BROЛDMEЛI>O\\. 

Публикацнјата е о·гпечатена во март 1990 rоднна, а по nо
вод 20-rодиw•ш••ата од офнцијалното отворање на МПЦ ,.Св. 

Боrороднца" 11 на Културниот центар. Ова јубилејно издание е 

отnечатено :на .\lакЕ:~донс.аи јазик со кирилица и на анrлнскм ја· 

зик, на 44 страници и форс\!ат 2Јх29.Ѕ см. Првата страниuа е на 

англиски јазик, со фотоrрафија од зrрадата на црквата ,.Св. 

Боrородица" (80 Њукасл. 

Во nродолжение е дадена фотоrрафија од познатата фрес· 

ка ,.Оплакувањс на Боrородица", а потоа ;на три страници е по· 

месте;н релиrнозниот текст под наслов ,.Свста Бо1-ороднца". Ис· 

то така се дадени текстови на македонски јазик кои се однесу· 

ваат на: ж:ивотот и работата на Македонците во Њуi<асл, на Ма· 

к~онскотd етннчко учишпuте ,.Гоце Дел••ев", кое за nрвпат за· 

почна со работа во nочетокот на 1971 rодина, на КУД ,.Сти.о 

Наумов", кое е формирано во почетокот на 1967 rоднна, за Ма· 

кедонскиот младински клуб, Македонскиот радио-час н Сnорт· 

скмот клуб. На анrm<с.ки јазик, пак, на три с1·рrош.uи е nоместе· 

tiO Резrtме кое се однесува на, Македош1ја rt Македонската npa· 
ООСЛаD11а црква. 

Поrолемиот број од текстовите се илустриранн со бројtLИ 

фотоrрафни ОД ЖИООТОТ И акТИВfЈОС11ИТС на ;\IaкeдOHCIOITC ДОСе

ЛСННЦИ, почнуоај Ќ!11 од доселувањето во А1Јс11ралија, О<д 11зrрад· 

бата на црк.вата ·и првичните со611рања, до :цеиеwнн дни. 

На половина простор од оваа јуб>mејна оtублr<кација се no· 
местеии peклaм.•tf)·: lporшr.~f.IIJ 1н матернјали on цс."'ОНРИ Ј.у,~е ~д 

македонска потекло, како и од друnи фирми кои ro nомоrна· 
ле нејзиното nечатсње, а вклучувањето 11а голем број прет· 

npиja111rja и друг оид фнрм11 во акт1шност1пе на МПЦО "Св. Бо

rородица" зборува за делош-1ос1·а о-1 значењето на македонски· 

те доселеници во Њукасл. 
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"СВЕТИ КЛИМЕНТОВО СЛОВО" 
(1990 -) - МЕЛБУРН 

СВ. КАИМЕНtОВО 
е А о в о 

МЛКЕООНСКО 
СПИСЛIIИЕ .. . .. 

/.<L·\CEDON 1 Л N 
REVI E\V 
"' •U 

Сnисаннето 11CD. Клн.ментово CJJOBOlj се појавн 1990 t~од1111а 
како пернодична пубтrкација и орган на Македонската nраѕо
слаnна спархија во Аnстралија. Првиот број е нздаден во ап
р11л, на 20 стра1нrди среден формат (20,5х29,5 см), и две корнци, 
а ro ••здава Епархнскнот управси одбор прн Лuстралr<ско-.\lаке
донската nравослаона сларХ!Ија со седиште во Мелбури, Главен 
и oдr·ouope11 уредrшк е rr poтa Спасс Стефановскн, а му помаrаат 
н со свои текстови се јавуваат мак~онскмте свештеници од це
ла Австра~Н!ја. Во ред<Шl!Нскнот одбор се и прота Атанас С-rан
ковски, сnсштсш•кот Среќко ДнмнтрИеuски •·• ие1·акнатиот исе
леш<к BaCI·rл Мојанов. 

Во воnедната статнја што е поместена на 11ретата и ••етвр· 
тата страннца, покрај другото, се вст.: "Потребата за едно rлa
CIIЛO на Мак~онската fоравослав11а елархија се почувствувала 
многу о;џшна, за uпо се nраnенн обиди ооој nростор на макс
донскитс !Православнн цркоmш Оilштшrн да биде исполнет со 
1111фор:\1ацин, кога I<ако од е..1.11а ду1на :ќе се иска;.куваат чувства
та 1на македонската н верската 1Лриnадност. Инш~ијативи за nок
рснување на вакво оru•санис се 11маат нокрснуоано на rречнсн 

снтс собрашrја на Лnстра.1нско-македонскнте православнн епар· 
хаш, но дyprt сега се остварија нацежrате и очекувањата •IIЗ сите 
orнtc UJTO ода..\1Јtа ro чскаат ова сnнса.Ј-ше каr'о благовсстнтел 
на o.tta што е блаrородно, возвншено и добротворно. Сnнсанн<':· 
то "Ов. Климентово слово", nокрај наnиснтс со релнГl!озно nоуч· 
на содрж1ша, ќе објавува н текстови за македонската црковно
национална И'стор.ија1 за ЖЈ.mотот rt 11аботата на цркОВЈнпе оп
W11ИНИ со сите обmiци на дејстоување, за Епархнјата и Маке· 
о.онската i11раnославна црква во целина, а ќе биде отворено за 
сите други македонски асоцајацни чr<н форми на орrан11Зира. 
ност остваруваат активности што ro nомаrаат црковио-народ· 
иото дело на Македонската nравослаnна црква"". 

На првата корпца од nронот, а и во друтте nет броеѕи 

колку што се излезени, е поместен ликот на свети Кли"е.нт Ох
ридсrчн, а на втората тропарот за Кшшент. Во nро;~олжение се 

" ,.Свети Климеитово слово", број 1, ottpм 1990, Мслбi'Р"· 
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rtреЗентнра•н• 1·екстоа11 од цр~<Овсн карактер, каt<О што е овој 
за ХрнетОIЈО"Ј'О воекресс>r~tс '" за rолrотата, вотоа опширниот 
текст за тр .. есетrодншннната од ж•mотот и •работата на Маке
донската rтравоелавва црква во Австралнја, како и осветулањс
то на Македонскиот центаЈј во Перт на 12. 11. 1989 година. 

Вториот број ва списанисто "Св. Ј(тшснтово оловс" од 
аоrуст 1990 rодн~•а е нлннnенски број и е иосветен на 30-rодиш
нината на ".,.рnата МакС~:~онска православна цр1ша, "Св. Горѓи" 
ВО Мелбурн . Во 06Ој број се IПОМССТСНИ nрт·однн ТСI:СТОВИ за 
rолеш•о·r верскн 11 нациовалсн nразник Иnш•ден " за уоnешии
тс 30 I'Одlнш на МПЦ "Св Гор•iи", <ВО I<Он се извршени 6.000 крш
теnкu н 3.500 ве11чаnКЈ•. Ис1·о 1·ака ~ма и текстов>< и за оцржу
mаЈ ..ето 11а Coбpam•c·ro на Арх:ијсрсјското иа.\\сСшlwтоо за Нов 
Јужев Водс 11 за н:тожба·rа на скулnтурн, слик•·• и rрафики во 
Мел-бурн. 

Третиот број на списанието "Св. Климентово слово" изле
зе во декемвр11 1990 година. Оmечатен е на 20 страницн. 

Сле;џтот за март-аnрил 1991 roд>n•a, како ослшrдснско из
дание, е оmсчатен на 28 страниuи. 

Бројот 5 >~а .. Св. Климеитово слово", .пак, ,дат~tра од ав
rуст 1991 година, t<ако ttлинденско издаш<е и во o·•ero, покрај 
другото, се nомсстс1ш тсЈ<стовн за Илниден, за 20-ro.w·ruдrm.aтa 
од t<ОIIСТнтунрањсто ва АвстраmЈско-македонската nраnославна 

елархија. 

("PANORAMA") (,,ПАНОРАМА") (1990) - АдЕЛАЈД 

PANORAMA 
Vol, 1. No. Ј. 1990 

Orrиca•mcтo ,.Панорама" е opra11 на Македонското култур
но друштво ,.Искра" од Аде.аајд и третнра 111рашања од облас
та на истор11ја-rа, културата, образованието, nолитичкото и со
цијалното жнвее•..е на македонскнте доселсннцн во Австралнја. 
Описание1·о се nечатн на анrл1tскм јазик 11 nретставува ~tесто за 
наmре.вар со ност-m·нувањ.ата на груnа ннтСЈIСЈ\ТVалдн во 'ГИе 

далечни просторн. Гланс11 11 одrоворе11 уредннк е 11озиатио-r ав
стралнски адоокат од макс:џонско •штскло (од Бело.\Јорска Ма
кедОiшја) 11 значае11 " познат оrrштественик во ~шкедонската 
заедница - Мајкл Радш1 . Исто ·rака, уредш!К е н '1-!селеннкот 
IЦ-р Крнс noнon, позна-r nоборн11 к за чооековнте !Права и сло
бодн за Македонн11-гс wнpy~t све-rот. 
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Во npeдroBOPQT 11:1 IIPOIIOT број, кој е e. tiiiiCTDCII 11 е onte· 
чатс11 во 1990 rод .. 11а 77 стра1111цtЈ на формат 13 х 20 см., пок
рај .цруrото, се oentJ: .,Тоа е дс.~ и одраз 11а з11ачајвнтс акпш
IIОС111t што ,.,., ttOC1"111111YUa Ма~<сдо11ското културво др\rштво "Ис· 
l<pa•i н е еден внд прод.олжсш rс на снисаш.rс:I'О "Искра" што из· 
ЈЈсrувашс од 1982 до 1984 rод111 1 а. Сrшсан11ето ќе 111 1·рст11ра проб
лем11те, пост<~rнуuаљата 11 nooruuтo ку.~турiiОТО Жlmссње на ма
кедонсt<нте доселе11нцн 11 IIIIBttOТO учество во развојот 11а ~tул
ТIIкултурttите процес11 11а Австраnвја"." 

Во првиот број 11:1 СПIIСЗшtсто ,.Панора.,ш" се по"естеt111 
тскстовнте "Ма"(Uонската же11а 11 "ултурата" од Па11Дора Са
пурма- Пстровска . ., Ид1111 II:ICO"II" од Џим Томео, ,. Кампања 11з 
mШЈ)'ОЗШt шtсма од Гр1н1ја, Бу1-арија и A:tuaшtja - nотсшtнјал-

110 КО))/101111 ТСХННК/1 110 ОСТВ:!руоањето 113 ЧOIJCKOOIITe npaoa 11а 

Максд0111 11tте" од Џо11 Karajac, "Асmrрацш 1 11 очскува 1 bа 11а ма· 
ксдо11скнте родители" од 1-Јада Поnоеа, "О11ЈЈ 11ата 11 <fl porpec.•mнa 
максдо11ска ~ед1шца uo Австралнја" од Крнс ЛIIГСЈЈков, "Маке
дОitСката м.1а,:tнна и 11свработеноста~• од Гоuс Atll'cnccкн, 11 oп
uшpllltOт теt<Ст .. Кој ro шшаѓа ДООМ" o.t Мајкл Радш1 11 Крис 
Пonon. l-la крајот се ГIО\Iестшш б11оrрафск11тс noдaтottll за авто
р11тс 113 ТCI{CТOBIITC. 

Ова значај11о 11 овсо"о"вадitТ<.'ТIIО сш1сашtс, всушност, е 
0.:\р33 НЗ ГОЛ~tltте 110СТIIГНУВЗЊЗ .ВО 1{\'дтур11о-обра3081111ТС npo• 
цсс11 "ај Ма"едо11цнтс оо Австраm1ја. Тоа е л11ка н "Р•mлка на 
~штелигенцијата Ofl. максдонс"о nотекло "оја е значасн дел 11а 
<ЈеО"У'"'ото живеење 11 мост за зближуоањс 11а Мt~ксдонија со 
Аnстралнја . 

., МАКЕДОНСКИ ВЕСI-IИК" (1990) - МЕЛБVРН 

МАКЕДОНСКИ 
ВЕСНИК 

H'MiJitJIIН ЈСЏ.АIШЕ IIA .\111 Н Н"С8. rul'l11• 
lliii ~· ::м:1fi«њ.tt960. 1990~ м:~~·~ 

Гласнлото "Maкc,nottCKtl весtl_и_к•• е јубнлсјно ѕtздшuЈе на 
Македонската npaвocлroma црковиа oruuтшta .. Cn. tорѓи" од 
Мелбурн, нздадс11о 110 11000.:1 30-годоШЈшtната од осветувањето 
на таа прва ма.,едонска правос.1ав11а цр.,ва во Аостралнја, а 11 

ooornuтo ~oct'y 11сС.1ен11штвото. Вес.шо.,от е ОТЈtе•штси 11а 6 cтpa
HIIцtr среден фор\13Т ( 19х42 СМ.), 11а MaKtЦOIICI<II jaЗIII{ СО Ј{Ир11Л· 
ско rutc.\lo, а го урсднn Рсд;~к1нtск11 одбор на IIIЖOBI!aтa omn· 
1111Н3. 

" .. Панорама", број 1, 1990, Аделајд. 
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На nрвата н •опората стра•шца е п<>местен nрнгоден текст 
по повод јубилсјот на црквата .,Св. tоро'н", која е осветена на 
7 авrуст 1960 годнна "' која wи оwорн вратнте на снте дотоо-аш 
орrаш ознра11н снл11 да ја проrшrруваат својата програма '" во 
неа да создаваат платформа на nсрскО·1tацнон~1ен живот. Потоа 
е текстот, 11лустрнран со број.ни фо·rографнн за доделуваоо,ето 
на заслужното nрнзнаннс на нионерите на црковно-нароДiниот 

Ж!иво·r. текстов .. те за Фудбалсмот :клуб .,Макмонија". КУД 
.,Макодотоја" , КУД .,Светлост", Женската секц;ија н Македон
скнО'Ј' соttнјалсн центар. Посебен простор е посветен Jia текстот 
за Манастнрот .,Св. Климент Охридски", кој рабО'Ј·и ЈЈО составот 
на МПЦО .,Св. topfuo" од Мелбурн . 

.,МАКЕдОНСКИ ГЛАС" (1990-) СИДНЕЈ 

Мсо'у големиот број инфор.\tаТ>шоrн rласила, кои што нмаат 
значајна мнснја за зачувување иа >Аоакедонск11от нацнонален 
ндентитет, литсратуршоот мајчшо јазик, О<>УЛ11УРНите 8редности, 
1штературата, трад>rцннте и обичанте меfу с\lакедонските досе· 
:~евнци uo Снднеј, е секако оесникот .,Македонски глас". Тој зa
noчlla да се ЈЈсча·о..., 1990 о'Однооа О<а македонски јазнк, со кирн
лаца, •11ас1'0јувајкн да претставува афир.\lатор на '"аксдонската 
вистина. Излегува на 16 страници, на среде11 формат 29х42 с.м. 
и е еден од нај•tнтанитс lt најпоnуларии недеш1и >l3д<Ш~iја на 
македонски јаз•rк во Снднеј и пошироко. Главен и одгоnореОЈ 
уредннк и сопственнк rна ова инфор~tатнвно rласило е познатнот 
ноwшар Bacrm Бопоев, еден ·од 111лејадата млади нооинари кон 
новииарската 111рофесија ја усоnршија во Редакцнјата на "Но8а 
Македонија" во Скопје, за кои нооflнарс.ката мисија меѓу Маке
доицнтс во дијас.nората е макотрпна, но и блаrородна кога ке 
се nостигне внс1'!Ј1Нската цел. 

Првиот број на весникот "Македонски глас" се појави 1.10 
вторшок на 20 сеnтемврн 1990 тодина во населбата Рокденл 

.nредграднс на Снднсј. Во "очетокот тиражот се ДiВажеше до .ил· 
јада прmtероцн, а е110ред зборови·rе на Васош Боглев сега дос
пtrооува и до nc1· илјадн и стана трет најrолем етиич- вес.н.о о к 
во Авс1'ралнја. Цената на •н-tнењс·rо е 1 долар од nрuиот до де· 
нешноt дни, а се дистрибуира во сите "'акЕ1донсК!И колоиии ши· 
рум Австралија. Во nрвата годоша се 011печатени 14 броеви, доде· 
ка 80 1991 година се нзлезеии 48 броевн. Весmокот не се ·nечати 
единствено за 8реме ·на божи:кннте и нового;џtшоште nразници 
кога 80 Аостралнја е лстен nериод и се ~<ористат rодЈошните 
одмори. 

Во воведната статнја што е nоместеиа на втората страшо· 
на од првиот број. покрај другото, се велн: "Maкeдoиcllli гла_с" 
е едЈn-rстоен оссш••< llJTO се нздаuа 11 се леча11·'1 на македонсЈGЈ Ја-
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зик. Појавата на весникот дојде како рС3ул·rат на nо1'Ребата 
~\1аксдонското нассление на овие nростори нрску <ЈЈаПt-ШЈаниот 
збор ;;~а се инфор~шра за се она ц1то се случува во Австра;шја, 
во Македонија, а исто така и во светотн . .ti 

Поrоле~шот број од текс·rовите се, всушност, адаnтиранн 
од информаТЈmните 1·ласила во Рспублнката, (особено втората 
стра~шца). Но, сеnак 1·ла11но .\1есто во всоникот И.\1 е лосоетено 
на настаните врзанн за сеi{Ојдневннот живот 01 ахтн:вност 
на Македонците и :во Австралија. 

Весш•кот "Македонски глас" е убаво и лрофесионално, ·rсх
ничкн и со;~рж1шски \'реден . Во него е застаnена nостојаната 
рубриха "Вести", nотоа "АЈ<туеллостн од стариот крај" се зас· 
тaпcJ tli на иеЈ<олку страници, 11Вестите од светот,~~ рубрнките 113З· 
JtЊ\IJJ J IOOCТI I", •• Здравје~~, "Пat-topaмau, "Ру6рика за најмлад'lте" 
11 две страници се :посвсте1ш на слортот. 

Од самиот nочеток весннкот 11Македонски Ј"ЈЈаС'4 r•рстста
О\10U вистинс1ш ннформатор на дејствата 11 на актуслностн, што 
махедонските ,:Ј.оссленлцн гн примаат со roлe.\to задоволство 11 

жар. Таха, тие 11зворно дознаваат за актуелннте состојб11 во 
Рспублнката н пошироко, а во исто вре.,tе гласнлото rlретставу
оа 11 солидсн рскшшно-лролаганден инфор.\1атор на делоттте 
актно11остн во македонската заед11иL1а во Сндвеј и nошироко. 

Во јуuн 1992 1'0д111 1а, nак, Васил Боглсв заnочна да го из
дава оnисанието "Збор". Тоа се печати на македонс~и јазик се
кој втор четврток во ,\lессцот и е лодrо11nувано на најсоврсмена 
компјутерска onpc"a. На страниците на nрвиот број се лојаон· 
ја коментари и освртн, како и друt~н текстови, rла:вно со крн· 
Тliчка содржѕша на актуел~он·ѕте настани. 

,.ДЕНЕС'· ( .. TODAY") (1992) 

Е 

TOD.AY 
ДЕНЕС 

МЕЛБУРН 

-
На 2 авrуст 1992 rowшa во Томастаун, nј)('ЏЈ.rрадне 11а Мел· 

бурн, се nojaв1r nрвиот број на весникот .. Денес", кој е отпе· 
qатен lta 24 с:rрашшл, 11а формат 41х30 см., на македонски ја· 
зик со кнрилRЦа н на англиск.и јазиl<, чија цена ·на чннење е 
1,20 аостралнски .долари. Излегува секој понедељкнк, хако не.. 
;Ј.елннк, го nодтотвува заедниЧЈ<а редакција no Њ\IС .,Македон
ско-австраЈmско прнјатслсwо" од Викторија, Нов Јужен Веле 
1·! Заnадна А•Јстралнја, а се днстрибуира насекаде во светот ха
де што живеат Македонци. 

'' ,.Македонски глас" број 1, 20 септемврn 1990. Соднеј. 
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Во воnед11а·rа статнја, покрај r.цруrото, се оеш1: .,Да се за
доволат згoлe.\ICIIIJTC потреби од добро 11 сестрано Ј.IВформира
ље, ќе б .. ;~е 11рва1·а задача на гласнлото. Да се 11сгува 11 у11апрс
дуоа австрал1tско .. ~шкедоt1ско1·о rrријатслство, t'c биде втората 
задача ра~tна на про;~та. Како во некој мозанк, ќе се водн бес
<фскорна грижа за хармоннчна заста11еност на ctlтt: вредности, 

како во бизнисот, така во социјалниот, културннот, спортскиот •1 

верскиот жноот ва заеднш.1ата . .,Денес" ќе се трудн да обезбе
дува сnежн прнлозн од авторнтстни соработниц" во МакQ:tонн
ја н no Европа, да n1 толк\'ва снте 110ви процеси што •<е го за
фата·r тамошвото општество 11 за KOJI дијаспората е за<tнтереси
рана_ Гласнлото •<е се днстрнбуи-ра ~1а11ку поtш~роко 11 затоа тре
ба да биде отедало на мио1у насташ1, што ќе се случуваат на 
планетата . .. Г11аснло1'0 ќе nло/кп 1наnор за двојазичнОС"r, однос· 
но, ќе се почвтува јазнко1· на ооработшоц11те 11 особено ќе се 
вннмаnа 011а што го nубло1куоа .,Денес" да биде нсклучителuа 
вредност ва мш<едонсi<ата заедница, која ·ВО днјаспората ќе до
бие ., r.црут веделнн и месечни изданија . Има место за сите да 
понудат коалнтет. Судбнната така сакаше, Мак~онците .tta има
ат noneќe изданија во днјаапората одошто во Републиката" ."' 

Веонико1· "Де11ес" е добро техн:нчк" уреде11 н содржи број
"" ~.aтeplijam1 од општествениот, куѕпурниот, духовниот, соци
јаruшот н снортскнот живот, 110себно на Македонците во Австра
ЈUtја, како н на друтте nрос1·орн н оо Македонија. Тој nретста
U\'Ва еден ОД llajJ,L'lapЖЗHИTC неде;НIН ВССIНIЦИ 1~0 IICeЛeJIJ.UUTBOTO 
што се t1СЧа1,и 11а макед.онскн ја.знк. 

МАКЕДОНСКИ СТРАНИЦИ ВО ЛЕЧАТОТ НА ДРУГИ 
НАЦИИ 

Во nOCiic;џ1aтa деценија и половшш, .во одредени rласнла 
што се печата·r на хрватско-срасКЈн јазик, се ј авуваат 11 македон
ски cтpaшlltli, на кон се застаnени куси вести и информаЈ.\ин од 
активностите во .\1акедонските колот1и, од кои поголемнот број 
се nреземенн од 11екон rласнла што се r1ечатат no Република Ма
кедонија. Тоа се nрави, ГIЈ'СД се, ОД економскн nрИЧIПШ и од 
тоа што макс.:tОIIСКИ1'е доселоншн1 чиј број е значително nОI'О
лем од ~11101'\' дРУ''" народи на БаЛI<ано1·, играат значајна улоrа 
ВО ОПШТССТВеНIIОТ, eKOHO.IICIШOT, култур11ИОТ И <ПОЛИТIIЧКИОТ ЖИ

ВОТ сво новите оредини. Овие rлас11ла наидуваат ва прифаќање 
кај македоиските доселе1ш:ци, од кш1 и не мал број се претплат
•mци на тие вес.,ици, кон во одреден nериод I<OJ·a немадо aв
·reHТIIЧIIO македонско rласило во дотичната средина, п1 задово

луваа чнтатетелскнте потреби кај _,tакедонскнтс доссленнци. Вак
внот однос 11 С).f.\1Латш-r кон хрватски 11ли српскл rласнла биле 

н се 111оизразсин кај македо11ските доселениw1 што дoume од 

РеоrубЈшка Македонија. 

"' Денес. бр. 1. 3ВЈ1'СТ 1992. Мелбурн. 
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Едон од 1~квнте весНI I ЦН е ,. Houu дuба" од Сиднеј, во кој 
од 1975 година се nечатат н македоflс~н страници, во nочето· 
1шт само од11а, nотоа две, а денес ·1·ри. На O\JIIC мак~онскн 
страшtци, кон ::~енес rи урсдуоа Снежа11а Мнтреоска, nоранс
шсн ноnннар no CK(ЖCI<'II .,Всчер", се nоместуваат кусн \Jec"mi од 
оmЈЈтсстnсн:и.от, ~<ултурн1 10т н стопанскиот живот во РеnублнЈ<а 
Македонија, што најчесто се пре.~<:шаат од rласнла што се Оlе
чатат 110 Рсnублшса1а шн1 а.о·енцнс1ш вести 11 11нформацни. Ме
ѓутоа, се ЧI·IIНI ДСI<<Ј прсоnладуnаат всстите 11 информациите од 
акт~mвостнтс во :ш:ѕЈ<сдонсt<н'Ј·с засдн1rци no Сид11еј -1 1 пошироко. 

0Ј'с. nоак1•rшнrпс copaбoтtlltt.tll 11а овие страннцп се дoce.нeш·II \I·ITC 
nокоiшrот Јован К<.жа:Ј<.'~ВС Јнt . Кнрс ЦнревсЈ.аt. Иван: ТрпООСК!! . 
Душан Рнстсt!СIШ н друп•. 

Од ја11уаrн1 1978 ro·t .. сс110ј ~Јонедетшк за11очЈ·Ш да се 11Со 
чатат .\tако.:tои($11 стршшц1 1 111 во 'UесшЈ ко-r .,Наше новине" од 
Ollцf!ej. Тој tша фор,,t<\Т на скопск11 ,. Вечеr", во кој !ПОКрај дру
гнте copaбOTIIIIIHI е н Гcoprrt БушtшОIЗСI\.11. 

МАКЕДОНСКИ РАДИО-ЧАСОВИ ВО АВСТРАЛИЈА 

Првнот македонск11 радно-час во Австралнја и nрв во дн· 
ј<>:спората е рад110-часот во Лср-r. И.\IOIIO . веднаш по 11е<1атењето 
на nрвиот весннк ва македонск" јаз11к во 1946 roдтrna, .rласпло
то ,.Македонска 11cwpa", IJO nочето1шт 1·1а 1947 година се вовс. 
де македонс1<Јt рад11о-час. Лроrра~1а1·а се а,,ш,·~mrоџе на држав
ната ра;:~.1Iостанн11а 6 КУ. од локален карактер, секоја втора сре
да со noчC'I'OI< во 19 часот и десст .шrnути.30 

У редш1 к ,. 01111 кер на овој рад11о час беше Мик Веловс~<н. 
доселс•rнк од Бс.qоморс~<а Македо>шја, t<o.i беше еден од aк,·н
UIICTIITC на МАНС (Максдонсtш-аnс1·ралнсtш народе11 сојуз). Овој 
pa;.tн04-fac на маt'-сдонскн јазнк со успех lf!остоеше во текот на 
1947 TOДIIHa 11 JJeKO:tl<y MCCCltll ВО 1948 ГОД1111а, се додека уред

ННКОТ Веловскн не замина <Ц Авс11ралија. 
Македонск 1 1от радно-час, всушност, започна со цел iЦа се 

објаснат cтpc:\tCЖilTe 1-1а Македонцнте за 1шцвонални !И социјал
IНI npa11a во борбата 11:1 Де.\lократската армија во Грција, Ј<ако 
пред доселеннцнтс . така 11 пред а.остралиската јавност. Затоа, 
оестнте и др\:пtте .\tатериј алти претеж.но се е:\нпуваа иа англис

СIШ јазик. Порадн Јјеnријате.~ската ll])()паганда од соседните зе~l

јн. nодељето на радјЈѕо-часот нанд\mаше на 1-шза тешЈ<ОТI-tН, се 
rtplll<'З прнтисоцн и испитувања врз урсдЈНI Ј{'О1'. Но, и покрај тоа, 

Г>:tдно-часот се одрЖ\IIВаше околу ~1-1а 11 ноловшш rо;ЈЈина и дос· 
·rо ј но ја брD11сшс борбата 11а мак~оЈјското нnселсн11е од ercj
CKJ!OT дел на 1\lс:на:дошtја.:;1 

ѕо •. Македонска нскра11• бр. 7, a.ttpJLrt 1947 година. ТТерт. 
Sl Ванчо Андонов ... Македонtuпе во Лnстралнј'-'", Култура, Сt-:онје, 

1973 rодuпа, страна 183. 
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Во наред.11Иrе нскол ку децеt11 1н понремено се ем111уваа рацао
часоnн на nроЈ-рал1ите rна омелrrи рад,иостаницн1 но me често 
беа врза1ш за некоја прослава, а ги орrаннзираа одделни маке
донски исе.~еннцн за да рекл&\шраат нешто што е врзано со 

IНIВннте бизннс11 . Тоа е вре~rе кога се ЗI"ОЛС.\Iуваше бројот на 
македонските досСЈiсншџ< оо А-встраm.1ја 1·! K()ra n<>требата од так
rт оrласувања стану11аше се логолема и понеоr1ходна. 

Кон крајот на. 1976 год1n1а во Перт ЗОО'Iочна со работа емн
снја на јазицнтс 1-1а епrнчките rpynн, меѓу кои е н емионјата на 
македонски јазнк, хоја, r<ако ЈЈЈТО nrtШ\tna .;rоселе11нкот М. Ста~ 
I IIПJJen: "Таа ,." по:~нн со радост орцата на с"те Македонци ко· 
ra 111rз етерот с:1ушаат радио-ем1 1с"ја на својот сладок ~tајчин 
јазики.ЅL 

Од 27 ју;ш 1977 rоднна "а радиостаницата 6 N.R. секоја 
недела во 11ј)аење од nоловина час започна да се е"итува рацио

про1·рама која 11 денес се емитува секоја шџела од 12 до 13 ча
сот I(ЗКО Рад11о-час на МакедонсК'Зта општина. Меѓv Qругите, 
овој радно-час ro воделе: Мнхалн Шарtшовски, Јаш1 Делнјанов, 

Васнл Ради11, Вас"л Ан1'СЛКОВ н друm. Македонската оnшти1оа 
е сnонзор н на рад"о-часот што се емнтува секоја среда од 21 
до 21,30 часо1· , а го уредуоа 11 1-о води Вас11л Анrелов. 

Во illep11oдoт од 1979 до 1984 го:нн 1а Uане '" Лилјана Талс
вски го оодеа " го yP<\.'IY6aa Ма r<едонскиот радно-•оас на Радно
станицата GEBA од Перт. Ието така со ово i радно-час се noja
uynaa Лазо Наумооскн, 'Васко Нооеnскп, Лсна Леiманооска и 
прота Мирко Пашовскн. Потоа. од 11 I!Ое.\lврн 1984 rоднна, на 
"стата радностаlflша , во траење од TIOTIOO.,нa час, ра.дио-часот 

го продолж•11 ia да го уредуваат и 1да го 60дат Сашо Uоетковскн 
и Зоран ltо:::ески. Од а<оември 1990 годоша се отвори иовата Ра
диостан11uа GEBA FM, на која Македонската обедннета <>rnuти
на •добн 120 мш1vти во недепа од 20,00 до 22.00 часот. На овој 
vад11о-час, Ј!З кој vpeд•nutн и водн1·елн се Сашо Цветковск.п и 
Зоран Rосескв, •1есто се емнт';'Ваат директни проrра.\IИ од Ра· 
t:tllo Скопје, nотоа се застапени вести и 1rнформаwn1, сnорт и 
црут11 емнсш1 од Македонската обединета оnwтнна, а се е~ш
туваат pa.1rooop" со одцслн11 акmrонстп 11t друг оид -nрограми. 

Исто така, денес во Перт, секоја недела од 9,30 до 10 ча
сот се смнтува радио-часот на .Македонското ку11турно-уметннч

ко друштво ,,ИiНIНден", кој од 1990 година го uоЈџ.1 Славе 1·1 Ле
"а Мlfl\Ковскн~ Секоја сабота ,nак, од 9 до 10 часо·r Цветко Oг
IICHOB ro вод" ра.дно-часот о1а Друштuото .,Преоnа". 

Првите обиди за отворање rрадио-часови македоискнте до
селсници .во Мелбурн гн заnочнаа !Во псдесеттнте годнни. Меfу
тоа, како "' во Перт, така н оо Мелбуро; се nравеа пречки од 
стничките зае.nш-tцн на соседните земји, особено од rрчк.ата, ко
ја често ro оневозможува.ше емнтуваљето на македонскнrе nрог-

" ,.Максдо1шја'·. број 286. февруар11 1977, "пнс.\tn", Скоnје. 
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рами. Така, во 1954 roдrma, по повод Илнндс11, требаше да се 
е~штува ра;111о-е~шсија што ја по;:џ'Отви разr'Ранокот на Макс
nонско..австраm•скиот 113родев сојуз (МАНС) оо Мслбурн. E~ш
CIIjaтn беше доr·оворена да биде на а11r·лиски јаз11к , нотоа да се 
омтvваат мaкcдOIICKII HCCIIII , се тоа npe"'Y Радностаiii{UЗТЗ ЗАК 
оо Мслбурн. Но , cдcr r ден tтрсд смитувањет·о, македС»rск11те до
сслонllцн биле нзu.:стснrr дека rоворниот дел не ќе може да, би
де смитуван, порадн ТО3 што .. може да nr rroruдн .некои други 

луtс во Ме.1бур11". Подrо'l'венпот текст rra аrrrлиски јазrrк беше 
објавен оо весжrкот .,Максдоrrска искра• ."' 

Сnоред ГIIIШ\'Вањата на .. Хнсrориск" бrL1ТСи" број l, 1959 
roдиrra Ме.1б\'РН, првиот радио-час на максдонс~r јазик во Мел
бурн е отвореи Н3 1 аоrуст 1959 rо;џrна во траење од половrша 
час. Mc!'yroa, оо текот на осветувањето Q ra проата македонска 
r r pЗIIOCЛЗDIIЗ црква 00 Мслбурн " Викторнја "Со. r opt'rr". во 1960 
r'Одшrа, со успех беше ем оrтуваr rа радно-гrрогра.ма rra македонски 
јоош<. Тоr·аш , ооушност, оо тек на неколку дена 11а радиото се 
.:~auaa соотrwтешrј<1 3:1 прстстојrште свече~rостн, проследеНIЈ со 
македоискн rrecrm. Тоа нрндонесе да се >rнфор~шраат иселенll
нrrтс за тие знача imr настаrт, а тие 11астан11 да добијат уште 
110СВСЧСНа фор~tа." 

Во текот на 1967 1r 1968 rоднна, иcc.,errrrкoт по потекло ов. 
Еrејска Макеаошrја Пнтер М11лан во соработка со трrоuската 
~t\•ќа "Џанс фрrшчер" од Џилонr, сопственост на Uarr Aнreлкo
nrn<. досслеrrнк <:>:1 бlrтолсl<'нОт крај, орrашrзнра оо Мелбурн nо
веќе радио-емнснн со r<Омсрци јален карактер. 

Во 1977 roдrr r ra на држаnната етr.шчка радвостаrшtrа ЗЕА. 
11 оо ра:\llште на Jvr·ocлoнcrrcкrroт радно-час, одrrосно Аострал .. с
ко-ivrослпвеrrската добrхrrоорна заrонш1а. чнј rrрстседател бе
ше Бoprrc Трајкоо, заrrочна c\Urcrrjaтa на \laкc,toнcкll јазик. Де
нес овој Da;trro-чac paбonr ~<ако Македоrrска радио-nроrрама, чнј 
коордшrатор е Mapraporтa Васrџева, која i3 vрсд\•оа n води npo
rpa.\laтa зае::~но со Brro.,cтa Јованоuска , Бор11с Трајкоu. Златко 
Блаер n дpynt. 

МакQ:~онската partrro·пporpaмa на Радностаrrrrцата ЗЕА се 
е~штувашс во рззлrrчно време. Така. во 1977 roднrra се прсне
суоаше секо,i чет11рrок rr псток од 19 до 20 часот, а во 1978 ro
д.rrнa 1t секоја нсдеnа о.'\ 7 до 8 часот. Од 1986 до 1989 се смн
туоаше од. 18.45 до 19,30 часот 1110 чет·врrок , од 7 до 8 часот во 
петок, а од 1986 roд<llra до денес се смнтув~ секој 111торrrик, чет
орток, сабота по eдerr час, како rr секоја четврта недела по еден 
час. Е~шс1ште на оваа програма се подГОТВОirн професноFiално 11 
се водат на ~rакедонскн 11 rra анrлrrски јазнк. Застапенп се еес
'Мr, разrоворн, ннтервјуа, од исrор11јата на \IЗKCдurrcКJroт нар<n, 
од ку.пурата. од образованисто, за црковно'ГQ жrшеење, nнфop
мnltHit за ЗRТ\'CЛIIIITC ll:tCТЗIOI, зaбaввe>pcкpCt'ITIIOtlll nрогр3...\Ш 11 

n ,.Макмонска 11скр:~• број 8-9, aвrycт-cc•ncмoprr 1954, Мелбурн. 
$1 Ванчо Arrдorroo, цrrтrrparroтo дело, стр. 184. 
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.IP\ 111 e.\11\QIII ШТО .UIJ)<:K 010 11;111 11/UIIJ)<:KniO Ml .1.001163аТ O.:t 
Мак~нското радно од Скоnје, со кое 11\tnaт тссн11 врскн 11 
конта1<п1, ~<ако н од copaбoпllfiJIITe Марја 11 Всловскн 11 Фнданка 
ТанзскоiЈ<l, 11001111арн од Сконјс. 

Во 1980 ro:t•шa 113 Р:UU1ОСТ3ннцата 3 CR 855 АМ (Ко,.јунн· 
т11 рад110) заnочна да се е.\опува nporpa.\laтa .Мак~Цоннја збо
рува•. Орrон113атор 110 ouoj pam•o-••ac е дnстралнско,.,шкедонска· 
та дра"скn rpy11a од Мслбурн, а ја ~уваат члс110Вн на пот· 
КО\ЈIIтетот 11а Драмската сскц11ја. Во nОЧС1'0КОТ еден 0:1 водrr· 
тс:пrте беше 11 Uн,. To\ICB, а :~енсс оваа nporpa\la ја oo;u1 п урс· 
:t\8:1 Внк Стојков. Таа се бштува секој петок o:t 18.30 до 19,00 
Ч3СО1'. 33110ЧIIYIJ3 СО \ШКС.IОНСКО 1r:1род110 Оро, а СС ВОДII на Mll· 
кw~онск 11 н ,11а aш·miCК!II јазик. Тн110Т на nрограмата на овој ра· 
ДIIQ-Ч3C е Од VMCТIIIIЧKII карактер, Пpll ШТО се 33СТаНСIШ оестн , 

IIHTopojya, разrоворн. радно-др:uш, поезнја, за актнвноспrте o:t 
'13Ксдонската 3асд11ЈЈца н др. Ра;шо-часот 11Оосќе е 11:1\ЈСНСТ за 
\l:lаднте Аостра:н•јаr•цн од македонско nотекло. 

Во 1989 rодшш, на Етнnчката раднос-rа11111t:1 3 ZZZ f'M која 
е cOIICТBCIIOCТ 11а Владата на Австоадија, ФОМАВ (Фе;Јераw1јата 
113 \l:lкедонск•rте acOtoliмoш во Внкторнја) ао Ме.1бурt1 го за· 
ПOЧII:I "aKCIIOIICKIIOТ pa;t11Q-Ч3C ШТО се Q:\IIIТVВa секој ВТОр1111К 
o:t 17 до 18 11 четор1 ок од 16 до 17 часот. На о1ша програ.'ш 
11:1 која коорд1шатор е H1tкom1 Тассвскн се застапенн: музика, 
е110рт. КО\Iентарн. ннфор\lашш 1:1 ~r:~::џштс, особено о.'\ образо
IЈ31ПIСТО 11 дР\'111 eMIICI\11 И 083::1 PaдH041porf)3.\l::l lf\1::1 TCCIIII врс• 
кн со Макс.1о11ското рад110 од Скоnје, 0.1. кое it се IК:r~р:~ќа3Т 
CIIII\ICIПI мnтернј::uш, н1ш се uклу•1уоа днрек·rно за о:.рсдсн број 
C.\HICIII-1. 

Исто така, во 1989 rorotlla н3 P::>:u10CТ31111Liaтa 3 CR (Ко)rју· 
IIIITII радЈ1о) оо рЗ.\11<1\Те ва Јуrос;,овенскато добротоорва засд· 
1111113, заnочн3 да се смнтува секој по11едсп111ЈК од 20 до 21 ча· 
сот македонската радно-програ.\1~ urтo ia урсдува. 11 nO.'tll Владо 
Сннровскн, о му ПО\13Г3 ar е crmкcp Л11лјnна <Аrмсо1100а. Оваа 
nporpa.\la нма 11нфор\111Т11Dно-забаоон карактер, пр11 што се смн· 
ту113ат најноnн вести o:t Максдоtшја 11 Австра.1нја, IIOЗ;q>anн 11 
ЧCCТIITKII, какО 11 11НфОр\13Ш111 Од CCKOjiUICOIIOТO ЖЈШССЊС на МО• 
кс1011скап• засднш1::1 110 Мелбур11 н<nош11роко. 

Денес во Ме~rб\ р11, на стм11ruата .nлc1m1 Ba.,ei" 88,6 FM 
се сшпува \11\Кедонско P:IШI<Нiporpaмa ШТО JaiiKO rooniCВCKII 
ia noroc н урсдуза секој оrор1шк од 13 .110 14 часот. Потоа се
кој •rстnрток од 20 до 21 часот, на Рад11ОСТ3111111ата 3 GR 855 АМ 
се е\IН'Г\'83 максдонскн pa:t11o-•1::tc, а 11cn1 таков час се см>~тува 
с:~која сабота од 9 до 10 часот 11а Pa.'UIOCТ311111l3Т3 3 INR 96,5 
F\1. 

Во Аос1 ралнја \lоже да се добнјnт кус11 ннформанн11 11 
ОССТН на .\101<CДOHCKII jl\3111<, 11 113 TCJieфoll 11реку TCIICKOM KO~I· 
на1шјата во текот 110 целото дс11о11оќне. Сп11кер н nо;uотаувач 
1111 ов11е e\lllcнн е ЛЈL1јанn Стој:111овска од Мелбурн. 

96 



Македонскиот збор во Њукасл nponaт се слушиал ~•а 31 
jym1 1949 rод•·ша, по nовод 46-rодишн•ша,·а од Илинденскоrо 
востание, кога се зборувало за ослободитетнrrе борби на 
.\Јакедонскнот народ. Во текот на пролрама1·а се д31Вале и соол

штенија, најмногу врзанн за 111рослаuата а<а Илннден н се е~шту
оалс м~кедо11скн народн11 лесш1 н оро..55 

Меѓутоа, оваа r~po•·pa.\ta бнла со кус оек, а се чини дека 
таа бнЈЈа лоттвк за македонскнте доселешrци да покренат ини
цијатива за радно-час 180 с~у~\Десеттите rодн1ш. Тој се активира 
во 1977/78 rодl!на nред нзборната камnања на Либералната лар
тнја, која оег.н доколку победи таа партија, сите етm~чки Ј1РУ· 
rш ќе добнјат радi!О-часовн на мајчин јазик. Така ~i се случи. 
На 22 .\lарт 1978 во 19 часот nрвпат се пренесе •македонскиот 
збор низ етерот на Њукасл . 

И•шцијаторн на Македонскиот радно-час fume nоrолем 
број македонски доселеm1ци, меѓу Ј<Ои Раде Ефтимовскн, Здрав
ке Цветковскн, Мери Гаврилова '' Лнлјана Саздов кои беа и 
првите аматерн-уреднини " водителн на радностаи:ицата 2 NY
RFM на браноuа долж•-ша од 103,7 мегахерци оо Њука.сл. Во 
~•арт 1979 rоднна во уредува •bето на радно-часот се вклучија 
Веса Најдоuска, Панде Та1·1чевски и Mliцa Јоснфоuска, а по ед
на година од формирањето н Гордана Крекова, Илија Груевски, 
Блаже Б~оuскн, Јове НовачевсК!IЈ м M•il!a Јоснфовска. Подолr 
псрнод оваа програма ја водеLЏе н ја уредуваше брачната двој
ка Ружа и Јосиф Бендевски, а посл~ннте roдmm уредник и 
водител е Мери (Марија) ГЗiВрlmова ЈЈа која Й nомага иејзmшот 
сопруг Димче. 

Времетраењето ••а овој ~•акедонски радио-час во почето
кот беше nоловш•а час. а lltOтoa еден час, колку што и cera се 
емнтува на Радво стаошцата 2 NUR секој че11врток од 18,30 до 
19,30. На оваа .\lуЛТiiкул·rурална рад11о-rорограма за македонска-
1"а заедница во Њукас..rr 'Н околииа1'а се застаnенн nести од оn
LUтестnено-лопнтичко·rо н ку.лтурното ж.ивеење, од сnортот, рек

ла~ш. nоздрави •·• чесппкн и дpyrn изuестуеаља. 
Меѓу трвнте C1'11И'IKII радио-лро11рамм uo Сидиеј е маке

донската. Така Македонскиот радио-час започна да се е~пiту
•ва на 13 jyrnr 1975 година 11а Ралиосташwата 2 ЕА uo Сидиеј , 
кога 'Првr~ат се слушна ~•акедонскиот збор и neoi-taтa на тие 
просторн. Во рамките на етничкото радпо, покрај јазиците на 
другите народи во Авс11ралија, одеК>Иа македонската nесна. Со 

тоа австрrоmскнте власти им дoзnom·Ija на L\lакедонските досе
:.ешrци ВО Ј>ЗАПШТе на ексnерИМСIIТЗЈЈ На1'3 •Пр011р3.'\Ја 11Ие СЗМЈI 
да подго110уваат приrодни емисн:н. Д-р Васил Тулевсrои ја има
ЈЈЈС улоrата ,на директор на р~110-часот, потоа учествуваа Заrа 
11 Борнс Доброс31Влеоски и Јонче КоО<алоеск ll, cmrкep беше Гор
ЃII Буши11овскн, а музнчки ~раr~ник Перо КиЈGiреков. ·Втората 

.paдиo-nporpa.\la е емнтувана на 3 авr-уст н се повтори триnа'I\И 

" .,Македонска искра", број 20, aurycт 1949, Снднеј. 
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во траење од по два часа. Започна во 8 чаоот, а беше посветена 
11:1 најrо:~емноr праз111rк 11:1 македонскиот народ - Ишrнден".'" 

Од 1985 годшrа до денес коорд~<натор. урсдr 11rк н водител 
на овој радпо-чае е Заrа Добросавлева . То ј се слнrтува четнрн
nатн недеЈIНо во ·rp:н:rr,e од 45 минуr1-1 н тоа: nтор11 11к од 7,30 до 
8,15, ср~а од 22,15 до 23, nсток од 7,30 до 8,15 н саGота од 22,15 
до 23,00 часот, на Ет111r•rкото радно 2 ЕА. Ооој радно-час обr~ува 
со разноѕнднн смнс11н од општественото н култур110ТО жл:веен.е 

во македонската кonomrja, nотоа Н.\1а вести, рспортажн, rnopт· 
скп •nlформацшr, а ПЈ)СЗQ\1а тс.~ефонскн 11 сатспнтски днректшr 
nрсносн од Маr:сдоrrското р:.џпо, особено од фуд6алскитс нaт
npcoaplr на Вардар во Скопје. 

Во организација на 1\ШЦО "Св. Петка" од Снд11еј, од 7 мај 
1983 rодrша започна да се смнтува Мак~онск.Ј{ОТ радно-час на 
Радносташuд 2 NBC. Тој се nрснесува секоја недела од 19 до 
20,30 часот иа македонс1ш јазнк. Него го отпо•нш Кире Цврев· 
с1ш, а во по••ето•<от повремено му noмaraa Јоо:ш Кокаловски 11 
аоештетткот Александар Ива11овски. И денес ro уродува н води 
Кнрс Цлрсвски, кој има nостојанл IВрсКЈr ~· кој известува за 
Маке..1онското радно и тслеоизпiа, затоа често се вели дека овој 
IXI,itнo-чac е најбр;ЈIIОТ и најдобриот шrформатор за се што се 
случува во Рспубnнката и пошироко. Се емнтуваат вести. освр· 
Т11, !IV3IIЧKJ1 C!IIICI!И, чeCTHTKII 11 ПОЗ;жравн 11 дру1'11 e~ШCJIII. 

На општннската радносташта 2 RSR ч11ј оргаrшзатор е 
ЕмигрантеКЈшт работнrNкн ко~mтст, секој четорток од 20 до 21 
часот се емитува уште едс11 македонскr1 радно-час. Него во по
четокот го уредуnашс Атанас ']1резовски, а \ЦeiiCC ro уредуuаат и 
водат Коста НиколоосКЈr 11 Лнлјана Тошесr<а. На овој радио-час 
се емптуоаат <DCCТII 11 муз11ка од соnствената колекцнја, а има 
ннформатrtвен карактер. 

Во 1988 год1111а во Сиднеј заnочна да се с~штува уште 
еден раnио-час на македо11с1ш јазик. Hero ro у~ува 11 ВОдll 
fopfн Горi'Иев, ннтерпрстатор на македонски 11ародm1 песни. 
Радио-часот се с\штува секоја 'Недела од 18 ао 20 часот, а на 
lleГO Се зacтanCIIII, UССТИ, rmфорМЗЦШ1, ПО3Др3011 11 ЧССТИТIШ Н 
рскnа.\lно-пролаrандllн матернјапи. 

Маr<едонсЈшот радно-чае во JlrmOJJr е отоорсн на 4 мај 1989 
rодшrа, на Радr1останнната 3 YYR (Community r·adio). Прв сnикер 
н ypeдmll< од nочетоr<от, а н денес е Вел Пачоскн, кој во време 
11а отворањето 11а р;1дно-часот беше студент на Универзитетот 
,.ДIIK1111" во Uнлонr, на груnата за социолош•ш науки, насока 
ПОШ<ОЛОПЈја. Во исто Bpc.\le ве.~ СТVдllр3ше Mt\KCДOIICKII јазнк 
nреку кореспоi{ДеЈЈцнја со Универзитетот Мекворн во Синдеј, а 
беше и претсQ:tатсл п нтраорец .на МакЕQонското друштво ,.Би· 
сср" од Џи..,онr!•» 

"' .Иm<ЦДеuскu всс•шк" бр. 1 јули 1975. Cwurcj. 
51 Цветко о Всвта Пачоски. rmc:мo до авторот од декември 1991 ro· 

rоша, Мепбурп. (ЈПNЈЈа архвва). 
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О'ѕој радио-час се емитува секоја среда од 20 до 21 часот. 
Исто така, секоја 4 илл 5 недела од 13 до 14 часот, <На анrлиски 
јазик се с~штува проrра.\fата.,Интериационален маrазин", на ко

ја е застаnен uЈИрок сrrектар на r1porpa."и за '"аксдоиското кули· 
нарстоо, народното твореwтво, лr1тературата, историјата и сл. 
Програмата е доста nоnуларна н слушана не само во Џилонr, 
1"{КУ и од бројни слушатели :во Мелбурн. 

Македонскиот радно-час се издржува од nриватни сред· 
ства и дарувања на иселеmrцн од Џилонr. nокрај Вел Пачоски 

на овој "акедонскЈ< радио·час се приклучени " Летка Коцеска, 
Митко Нrrколовски и Цветко Пачоски, кor,r по"аrаат емисиите 

,џ. бидат 111обоrатн. Инаку, е~шсиите на радно-часот се исполне
ти сО .ВCCTII од aктHOI!OCTIITe на мnц .,Св. Јо.ван" од Џилонr, 

соопwтеннја rи други материјали од Република Македот<ја, од 

сnортско·r·о жr-шеење на младнте во македонската колоrшја на 

11ие просrори, а во nоследно .време оша и директни вклучувања 

од Скопје, nритоа вестп в друrи маторнјали нcnpar<a Mrrpocлan 

Сmtроскн, нооинар во "Нова Македонија'~, а се елuiтуваат и ма· 

теријали nprrcтrrmaтrr од Максдонското радио и Матицата на 

•rселешrцrпс од Македонија. Интересво е да се сnомене дека 

овој македонски радно-час е rrp6 на листата по членство ме{'У 
етm<Чrште радnо·часоои кои се емитуnаат !Иа Радиостаницата 

3 YYR во Џrшонr. 

Радrrо-часот на македонски јазпк 60 А.делајд 3а nропат за· 
nочна да се смнт1'1Ва на 21 март 1976 година со ·почеток во 16,30 
часот. Него започrrаа да го уреду6аат членови на КУД .,Макс· 

цонка", а од 1978 roд<rrra неrО6 oprarrизarop е Друштвото rr 
МПЦО .,С6. Наум Охридски", меѓу кои водитсли и уредницн 

биле Трајче Милошевски, nанс Лазов, Перо Бождаровскн, Мајкл 
Радшr и други. Тој се nрснссува преку ра)Џiостаницата 5 EBI FM 
што е во рамкrrте на Ушшерзитетската радно станица 5 UV. де· 
rrec оваа македонска радио·nрограма се с"итува секој петок оо. 

18,30 до 19,00 rr во недела од 11,30 до .12,00 и од 16,30 до 17,00 
часот. Залочнува со .,А бре Македоиче", а се застапени 'Вести од 
Македонската колоннја 180 А.делајд, од Реnублrша М:шедоrl.,ја н 
nоuшроко, од историјата, литературrш nрилозн, хумор, сnорт, 

поздра6н и честитки. Тој има нrrформатиоен, едукативсн, заба· 

&ен и еконо~1скн карактер. 

Македонсtшот радио·час 100 Бризбен, пак, заnочна да се 
смитува 60 nочетокот на 1980 годr-ша на Општинското мултнкул. 

·гурно радно 2 ЕА, а во орrаrшзацнја на МПЦО .. Св. Боrородица" . 

Првите уредrшuи н 6Однтели беа Гoprn и Силвана Павловски, 

7' 
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а подоцна се лриклучија и други !НСелешiцн, ~•efy ко>Ј, Никола 

Стоилковски, tорѓи и Ксеtшја Итtевски и други. Денес овој 
македонски радио-Уас се емиТ\'Ва дваnати IНеделно, чија најава 

nочну:оа со лесната ,.Денес над Македонија се rpa1'a". 

Во Коиибнјан прва македонска np011>a.\la заnоУна да се 
е~штуоа во текот на 1982 година иа ЕВЅ (Ethnk bгoadcasting 
service). Коордннатор е Љулчо ВелјановсКЈt, а уре;~:ник и ·оm•
кер е Ружа Наумовска. Се &\!Јпу.ва на ·~tакQ:tонскн и на англис

ки јазик, а се застаnенн вести, ~•узнЧКЈi и друnи e•mcrrn, рекла

•ш 1Н друго. 
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ДР.Ј1 11 

РЛЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ИСЕЈЈЕННЧКИ ПЕЧАТ 
во КЛНАДЛ 





ВОВЕД 

Процесите на иселување во Karraдa залочнаа речиси во 
исто време кахо и оние во САД. Дури еден nериод Канада бе
ше .,отскочна даска" за одење во САД, каде што nолесно се нao
fawe работа и заработувачката беше nоголема, што беше на} 
важтrот мотив и за преселииците од Македошtја. Позната е 
деха nрвцте Македонци во Канада се доселнлс 1898 година и 
тоа nретежно во Торонто, денес најбројна македонска холонn
ја 1~а иселешnuтвото, а nотоа во Винздор, Хашштон и други 
места, а биле nечалбари од Јужна Maкeдotntja, денсшна Егеј
ска Македонија." 

Со формирањето на nрвите .цруштва и .цруг вид асоцнја
цит< и орrаивзаци:и, меfу иселенишrв.ото се иницнраа и nрви
те .с1форма'I111ВRИ гласила. Меfутоа, веднаш треба да се нагласи 
дека информативната дејност и орrанизираното живеење во 
Канада е многу слично, ако не и trдентично аЈа она во САД. 
Всушност, весшtЦНТС, билте~rnте и другите гласrила nrro излеrу
ваа во САД во nериодот \!\О Втората светска војна се дистрибуи
раа и во Канада и во извесна смисла nретставуваа заедшtЧки 
гласила. Ваква nракТИI<а е nрисутна и денес и ре•!ПСП секое 
rлааило nретставува WЈформатор за сите Македонци на северно
американскиот контннент. 

По Втората светска војна во 1957 година МКНС (Македон
ско-канадскиот народен сојуз) заnочна да го издава весникот 
,~\о1ВRедонски глас' на бутарски јазик, а само nовремено некои 
стаmи се печатени на македонски јазик. Овој tВесник зrасна во 
1961 година, а тоа значеше и крај иа еден nериод и почеток 
на друг оо информатпвната дејност и nечатот кај македонските 
доселенпци во Канада, особено во метроnолата Торонто. 

Имено, со нзrрадбата на nрвата македонска nравославна 
црква во АвстралИја и nрва вооnшто меtу иселсништвото, црква
та .. Св. toptи", во Мелбурн, а особено со обновуоањето на Ох
р~Џ~ската архиеrrискоnија во лицето на Македонската nравослав
на цр~а. !Национално-духоmшот, културио-nросветниот живот 

и nроцесите ВР Шiформпрањето во КанЗ~Ца се ЈffiТензнвнраа. Во 

" Macedonlan Immigrants in Canada and Тheir Background, Маое· 
donian.Canadian Senior Citizens Club, Torooto, 1980 р.р. 13 
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тој nериод започнаа да се печатат бројни весници, билтени, а 
се ииицираm{ и радио-часови на македстскн јазик '' 

Првrrте гласила на македонски јаз~rк nr издаде Нациошш
ната оргаиизација ,.Обедниетн Македонцн" од Торонто, меѓу 
кои .,ИЈUfИден" во 1961 rодина, .,Македонски )l~•llloт" 1962 r·од . 
.,Ишшденски mишик" во 1967 година, .,Македонија" во 197 1 
година .,Канадско-македонски глас" 1979 година, .,Македонсr-ш 
глас" 1980, сегашниот весш~к .,Обедimети Македонц11" н Jrpynr. 
Орr-аrrизацнјата .,Обединетн Македонци" формирана 1959 r·oдll
нa, претставува собиралшлте на бројно nceлcmnuтвo и органll
затор на траднционалmrот Илинденски !!ИКFIИК на кој се соби
раат и до 25.000 nосетители, а во чија чест се nечатат бројrш 
гласила. Членовите. пак, на МПЦО .,Св. Клr{мент Охрrrдскн", 
една од најгол~ште во 111селенmuтвото, m издаде списаннја
та .,Духовна нскра" и .,Кл:иментов збор", весиикот ,.Духовиа 
искра" и поrолем број билтенн кои се nечатени по повод ор
ганизирањето на црковно-народните собирн што секоја година 
се ОдРЖ\!Ваат кон крајот на август и во почетокот на сеnтем
ври. Црквата стана издавач на бројни rласила и средиште на 
голема, многуразнород,на и nерманентна активност и орrаrmзи

раност IНа Канаtаните од <Македонско nотекло, во која има мес
то и за љубителите ~•а традициите, обичаиrе, новннарствоrо 11 

за rrоклониците на културиите, духовннте, публrrцнс11ичките и 
спортскrпе дејностн. И оо Каиадско-македонско место, :во То
ронто се печатат бнлтенн за актноноснrте на с-ганарнте на Стар
скиот ;Фм. Така, во 1977 год. се појавн rласилото nод име 

113дра_вец11, а оо 1979 rод.ииа ,,Вести'' кои се nечатат само ва ан
глнс!{,Јt јазик. 

Сличrш ак1·ионос1'" no ••Ј-rформнрањето се лрезедоа 11 во 
МПЦО .,Св. Иш•ја" од Млсисаrа, каде што во 1989 го;Ј., започна да 
се лечати .,Ј>нлтен" како Јtнформатор за духовните и национал
ните актнвностн 11о таа општина, како и оо МПЦО .. Со. Наум 
ОХ>Ј>ндскн" од Хамнл1·он. каде што се nечатат цркоони билтеrш. 

Во Вrrндзор, нак, nрво rласило е .,Ор•·а•шзациони вести", 
орган на Канадско-ма~<едонската лига, кое се nojanн оо ок
томври 1957 годтrа. Тоа беше всушност лретходннк tНа весни
кот .,Канадскп Македонсц" кој nрвnат се nојавн во 1958 годи
на, а беше отnечатен по nовод 11 Окто~mри и lВО чест на лро
славата ·што се одржа во тој град. Во 1958 годrrиа, nак е от
печатен ,Дркоnе>r билтен", а во 1989 rодrша ,.Јубилеј11а nуб
л-нкашrја" на МПЦО ,Св. Ннкола" од Виндзор. 

Исто така во Канада се печатеа 1и лриват1ш rлзсила, нако 

што беа "Македонски nечалбари'', "Канадс-ко-:македонски маrа· 
знн", .,Македонски глас" " дpyrn, кои ги нзраз~mаа логледите 
11а соnственицнтс, IIЛ II имаа 18.1 нјанне од некои орrанизацин. 

$9 е. НикоnоnСЈШ - Катlш. ..МакедОНСКЈП'С праООСЛа.&ЈШ црковнн 
оnштшm оо Австраm1ја, Ка11ца 11 САД", .,Нова Македо•шја'', Ј99Ј, Скоп· 
је, ст. 25 н 26. 
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Во лоследната деценија се јавија н друn< информа'!1ИВин rлаон· 

ла на nршЈатнн лица, на дpyrtiТija и на орrанизацнн . .\llc1'\' нив. 
особено во Торовто, nосебно ви1шан11е заслу>~ува весникот ,.Ма

кедошiја", кој континунрано се nечатн од 1984 rоднна до ,'(енес 

н nретставува зиачаен rласнm< и еден од лодобрнтс мак~Он· 

ски оеоннцн во иселеiUIШТВОТО. 

Во 1989 ,-одина во рам-ките на број1нпе ~ШTIIВHOCTii во 

МПЦО .,Св. Климент Охрндскн" од Торонто. Литературиото 

друштво "Браќа Миладиновци" зano<rna да го изда-ва сnисаЈше

то ,.Лнтера1·урна '"'сла", Ј<ОС, ВС\1ЈЈЈНОСТ претставува док1•мент 

за литератур11ите 110с1·иrнувања на членовите 11а друттвото. Во 
1991 rоднна, во Торонто, nак, се nојави пр11нот број на сриса· 
ннето ,.Коренн", кое nретставува уба11 npн,tep во иОI)I·онарството. 

Во Канада 11сто така се о-гоорсн11 Jl бројш1 радио н тсле· 

оизиск~1 часови на македонски јазик, од кои nоrо.~смнот број 
се во IГI(>Нватна соnстnеност, а неколку од 1шu работат во рам· 

китс на ор•·аш ,заuи" " на муnтнкулт'!l()ата на Ка11ад<1. Прв 
nат макер:онската nесна 111 оро се nренесе низ етсрот nреку т.н . 
.,Македонскиот радпо-час" што заnочна да работи 1953 rодmш 
во Ошаnа, nредтрадие на TopoJrro. Во 1961 година Денн Стој 

<ЈеВСКЈi отвори друг радио-час 111а македонсm јазик, а истиот 

уредник во 1976 година го заnочна и nрвиот телевнз .. скll час, 

кој, всушвост, претставува 11 прв меlу нсслеЈн•шт.вото. Потоа со 

емнтување залочиаа п друn< радио и телеnнзиски часовн не са· 

мо Р..О Торонто, туку " во 11\РVГ" градови. Така во xa~fiiЛTOH, 

во рамките на МПЦО ,.Св. Наум Охрндскн" се отворн радио

час, а во рамкптс на мултикултурната телеонзија запоt.л-tа н те

леnнзискѕt час на македонски јази-к. 

Денес само во Торонто со успех работат nет радио и два 

телевизнск•·• часов11, слуwан11 од 6ројвото македонска иселенн· 

wmo, бидејќи секојдневно њ\I ја nрезе11тираат македонската 

култура, јазик " музнчките достигнувања. Тие rи ннформнраат 
Македонците за новостите во Република Македонија, за живо

тот и работата no иселе1-1Ичките орп:tiiНЗации, каi<О :и за актив

ностите <ВО македоиските nравосnав~ш црковни оnштини, друш

тва, клубовн и друг вид асоџијацшr, r<он претставуваат нацио· 

иаnни, духов1-D1 п културно-nросестнв центри за максдоиските 

доселеtmци во 9\емократска п муд·rикултураm1а Канада. 
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"МАЈ<FДОНСКИ ГЛАС" ("МACEDONIAN VOICE") 
(1957-1961) - ТОРОНТО 

._,.~",....,,._,. ............ - ,. ... ....... IP!*f'-1 • ._ 

Првиот број од ова пнформативно rласило со nроrресив
ни комуиистички идео коишто одговараат на времето, но со 

свртеност кон сталmшстичкнте погледи, се појави во Торонто, 
на 24 мај (петок) 1957 Ј'Одиllа, Ј<ако глаоило ~•а голема протре· 
сивна група Македонци од Егејска Маi<ед()ЈЈнја и малкумина 
Бугарл со ко~•v•шстнчк;н Нде" , но кои имаа извршено силно 
влија1ше врз македонските доселешшн. Весш<кот се печатеше 
на бyrapcl@i јазик, речиси во секој број имаu•е nреземени тек
сто&• на а.uглиски јазик, а само повремено тексt-овн на маке
донски јаз11к, меlу кои н ОЈLИС од IШфор~•ативните rласила што 
излегува во Република Македонија, но ~шоrу матку взворни на 
македонСК!lЈ јазик. Само nрвиот број е оmечатен на 16 стра
ници, а сите друn1 до последипот се на 8 странцци на формат 
28 х 40 см, со нст слоr и нст коалитст на харmјата. 

Во воведната статија што е поместеш1 !ВО првнот број од 
весникот, покрај другото, се истакнува дека на 12 !Мај 1957 го
дила е одржан состанок на Уреднн•шата комнснја, чиј 
член е и Мајкл Талнн, која одлучи да се 'llристапи коw nечате
ње на весникот "Македонски rлас". Комисијата смета дека за 
македонската 11 за бугарската емиrрација во Канада е неопхо
ден еден оес•нu< на роден разбирл:и.в јазик кој ќе 1И служи на 
македонската и бугарската еАшграција, ио строго непартисЈGI 
и независен од ниедна организација. Весникот треба да има 
македонска име, !!(а има канадско-македонска форма. Понатаму, 
се дава слика за бројот и потеклото иа иселеннците. Поrолелm· 
от број од е~шгрантите во Канада се македонски Слаојани од 
Егејска Македонија н тоа од селата: Желево, Трсје, Смрдеш, 
Габреш, Трново, Ошчнма. В'мбел, Баница, Загоричани, Брезниuа, 
Рула, Бесфина, Буф п др. Од Вардарска Македонија има око
лу 100 души од Ресенско, Прилеn н Бнтооа, а од Пирпнска Ма· 
кедонија ca.\lo 30--40 души од Разлог н Банско, додека Бугарн 
во Канада има околу 200-250 душн. Се смета дека сите заедно 
се од 15 до 20 илјади души. 

Во отродолженле на воведот се вели дека : .,Односите меtу 

македонската и бугарската емиrрацнја се добри. Т~•е се блис
ки народи, мefyroa, Македонците се еl(но, Бугарите друго. Имај· 
ќи m ~iд тие разлики весннкот "Македонсrои глас" ќе слу
жи еднакво на двете емиrрашпt и не треба да се јави ·никаков 
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шоѕи:низам. Бидејќи македонското nрашање не е решено, чле· 
ноѕите на ѕеоникот мислат toa најлесно ќе се реши со форм~l· 
рање на бапканска федерација".«> 

Во тој nериод тезата за една балканска фсдерацнја беше 
од MIIOJ-y~uma nрифатле:ва, особено од nonporpcctm>штe Маке· 
донци no nотекло од Еrејска Македонија. Mef-yтoa,Jtpet<y та~Фа· 
та nпатфор~1а Буrарите rn сnроведуваа сuоите nлано3н и ја ОС· 
тваруваа својата асѕшилаторска nоm11ика J<OII македокските 
.-;оселеници. 

Одлучено е весникот .,Македонски глас" да излегува секој 
втор neroк во тнра.ж од 2.000 nримероци, и да се дис-грвбунра 
насекаде каде што живеат Мак~онци и: Буrарн. РедакцЈЈскиот 
одбор се состоеше од членови на Македонско-канадскиот наро
ден со)уз (МКНС) и се избираше cel(oja иш1 на две гоwшн. Ме· 
ѓу Македонците кои беа aKI1/iШIUI во почетекот на излегувањето 
на веснихот, посебно беа ангажирани доселеиицнте од македон· 
ско nоте1шо: Спнро Василеѕ, Мајк Тапин, Коста Пачко, Крнс 
Василев и цpyrn од ограноко·r на лрогресио111пе Македовцн. По· 
.О.ОЈЈГ nериод nретс~ател иа Македонско-канадскиот народен со 
јуз беше Симе Цветков, а секретар Сnиро Василев. 

Во nрвата година од ИЗ1Је1-уваљето на весн11кот .,Македон
ски глас" се отпечатенн 13 броја. Прелистувајќн ги броевите 
од весникот се забележуѕа дека материјалите во nовеќе случаи 
се однесуваат за Буrарија и Советскиот со јуз, каЈ{ о " n.естн 
од активtLос-гите на орогресивиите организации во Канада н nо

uшроко, со ~склучок иа Југославија. Во секој број има npo· 
долженне од !!l.enoтo ,.Илинден" на Дm.uггар Талев. 

Бројот 12 од 12 декември 1957 година е карактернс-тчеи 
111Т0 иа nеттата страница, nрвnат на македонски јазнк е nомес
тена статијата nод иаслов : .,Преспа ceгanrna и 1ндна ОООШЈЈа 
градm·•а" од Д.Б., во 1<0ја е дадена изградбата на канаm-Lно1· 
систем и 1113Лредокот на Пресnа, во која со успех се развmmа 
овоштарствоrо. 

Во втората rоднна на tНЗЛСI'УВЗЈuсто се менува главата на 
IIССникот и како таl(Ва ос-гануѕа до 1961 годиr1а. Во оваа година 
се отпечаtсшi 18 броеви, во КОЈ.! rречнси во секој се среќава по 
еден текст на македонски јазик. Ке ги сломенеме следните: ,;13о 
НР Македо11нја електрифицирани уште 100 села", текс-гот е Ј10· 
wестен на 4 сrраиици во бројот 15 од 24 јануари 1958; .,Кочо Ра· 
цин пламенен македонски борец и nоет", текстот е ггреземен од 
весникот ,.Демократија", а обј313еи во бројот 16 од 7 февруари 
1·958 roruшa, 1110тоа текстот .,Марко Kpane во народното тѕо· 
рештво", од К. Симитчиев, е nомесrен на страниците 4, 5 и 6 
во бројот 17 од 21 февруари 1958 годi'Јна. Во бројот 24 од 6 ја. 
нуарн 1958 rоднна се оо~1естенн два те}(ста i Ja македонски ја· 
зик и тоа: .,Во Грција младите рабо1·ници nншуваат за несреќ· 
:НЈtОТ им жн.вот" од Алексо Константинов и текстот под наслоо 
,.Проблемите во Костурскиот округ", без назначев автор. 

tiJ .. Македо,.ски rлас". број 1, 24 мај 1957, Тороrпо 

107 



Во третата година од излеrуваlbе1'О на ,,Македонски rлact' 
се отпечатснн 12 броеви, од кои само во број 42 од 30 октом
fiiШ 1959 година па nрвата стравица е 110.\!ecтctt текстот .,Нова 
аснмилаторска ка.,mања во Грција против Ма!<е,дОIIцЈпс" од 
Т. Мновски, на македонски јазик 

Во четвртата година од nечатењето на весникот .. Македон
СКLI глас" во 1960 год>ша се оmечате1ш пет броео.н " се 'fllни 
бројот 5 од 12 мај 1961. година е nослС\ден . 

.. ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЕСТИ" ( .. ORGANJZATIONAL NEWS") 
( 1957- 1958) - ВИНЗДОР 

Orgpnizotional News 
Official Organ of the. Canadian 

Macedonian Youth League 
r'ub!IJМd pw:oi!I~Uy 

\-1.05 P~l is.ticr St.., \Vi.nd.:!o'l', Ont.., CL. 2-.84.32 

i\o. 1 \VincUCir, Onwгio о •• 1, 1957 

Весникот е oprau на Канадско-маЈ<едонската млад1шска ли
rа од Вннздор, Онтарио, nрвата макС\)Ј.онска наnредва младин
СЈ<а орган11зација 11а Сеоерноамер•IКанскнот 1шнтишжт. Прв11от 
број се nојавн на 1 октомври 1957 година, на анrm<скн и на ма
кедонск.~t јазик со латиi!ИЦа, на среден формат (28,5 х 38 см) д 
на 6 страницн. Всснш<от •·о уредуnаше Уредувачкнот одбор 
од членовите: Bиpw{!Uija Аидрус, Крис Васов, Том Шапардаиов, 
Хелен Мазарис и Стела Минов. 

Меѓу nозиачајните информации во nрвиот број е текстот 
во кој се бара да се да:це nоддршка на канадско-македоиската 
национална к:umања за култура и сnорт. Тоа е аnел :цо сите 
Македоицн фииансиски да ја nомогнат оваа акција на Маке
донската лнга. Потоа е даден текст оо фотографија за средба
та на члеиовнте на Извршниот комитет на Младииската m1ra 
кај •·радоначаmm~<от на Виндзор г. Мајкл Ј. Па·грнк. Инад-у, 
членови на Лиrата беа : Крис Васов, nретседател, Хелеи Маза
рис, nотпретседател, To~t Шаnардаиов, се~q>етар на Одделот за 

култура . Исто така е nо~1естен •ннзвештајот на Младннската лш-а 
од Вториот собир (коивеидија) одржан на 25 март 1957 година. 
Во nродолжение е текстот .и фотографија од фудбалсЈ<ата еки
nа .. Макеq:онија". КаЈ<О и o.rnmrpиa репортажа на Пет Панов од 
nосетата на Јуrославија и Грција. На nеттата страница па ма
кедонскн јазик е даден кvс драмски ТСЈ<ст во три чина nод иас
лов ,.Свадба" од Цветко Сараrилов, нселе>нЈЈ< од Долна Пресnа, 
додека послсдната страшmа е посветена на Праоилник.от на 
Каиадско-македонст<ата младинст лига објавен на англиски ја
зик. 
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Вториот број на весникот .,Орrанизацио•н• '!lссти", кој, всу
шност е nоследен, бидејm од есента 1958 rоднна 11а негово мес
то заnочна да се nечати "КанадскЈЈ Македонец", е о·r11ечатсн Ј(а .. 
ко двоброј за март и апрпл 1958 rод1ша, на анrт •с•<и 11 11а ма
кq:(онскн ј азш< на нст формат и го уредн Јlстнот Редакцнскн 
одбор. Тој е отnе•1атен на 8 странш11 1 11 е 11обо•·ат со матернја
ЛЈI . На nрва1·а с1·раннца е rЈоместен нзnеwтајот на нретссдателот 
11а Канадско-македонската младнпска л11rа Крнс Васоо nрезсн
тнран неnосредно пред одржуеањето ва првата македонска на

ционална театарска 11ретстава . 11а 6 иоемвои 1957 година пред 
ОI<Олу трнста ГIОСС1'1гrели. На тој ден била <~зведена nрет
ставата ,.Свадба" од Цветко Сараптов, од која е поместен текст 
11 фоrоrрафнја. Итжv, избрано и оаботно тело што •<е ја <ракО\Iо
дн Драмската сек.цпја н во неа бt-нrе а·1н'Зжнрани спеднпте исе
ленtnЏЈ: Паvл Мl-•новски како пnетседател. а членови Марк 
Браун, Коста Днмовскн, Цвепш Сараmлов 11 Боб Васов. Исто 
така, 11а првата страница е текстот за ре>•зборот на Извршнн
от одбор на Канадско-~шкедо11ската млалинск_а ;шrа 1111'0 се одр
жа на Т<ретото ГOЛIItfiiiO собран11с. а е дадена ''"ФоР~•а•rнја за 
посетата .ш1 делегација на Mлa·iHIIICJ<aтa лнrа 11а Торонто. 

Во продолжеi·Пlе на necirиJ<Oт и"n K\'CJ.-t текс1·овн со фото .. 
rрафнн за вн;тн полнТ1Nарп Jl I<VЛTVPOIII).JH Од канадското оп
штества кои Фннанснски ја помог-наа I<aмnalbaтa на канадско .. 
македонската наанонално движење. Потоа ое тrм.енн вестн од. 
макеnонс1<ата заед111ша, nри што се 11РС~ент•mанн d>оrоrоафи·н 
и подаrонп за верилбнте на членоn11 н;~ Младинската лиrа, тек
стот .,Макезонскнот јазик" on Хорас Л~1rт н дn"n' ннсbор11оtанпи. 
coonmтeFnfia н пекламно-пооnпnr~шn1ш м~тenпi:tm r. Во тексто·г. 
З.С"'. мак~Донското ''чнлнruтс. ::ta кое е o.!t!•vчeнn ;t~ заnочне со 
работа на rостанокот одржан rta 12 j~н•v<\DH 1958 гпднна. се пз
всстуuаат Кана(-ашrте од македонска n-отекло 1\ОН сакаат да 1"0 

vчат литсратvvннот мaJ\cд.orrcJol iаз~"' ,еЈ\1'1 Ј{е б1rле отворено 
по некоЛК\' дена, а vчнте.n ќе бнт~ Кrш<' На iдовнч . 

.. КАНАдСКИ МАКЕДОНЕЦ" ("CANAD1AN MACEDON1AN") 
(1958-1961) ВИНДЗОР 

Весникот е nродолжение на .,Орrан>~зацноllи вести" н е ед-
110 од првите гласнла во Канада н САД со чнстн македонски 
идеи и со концепција за nоддршка на Републвка Македонија. 
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Тој беше весник што работеutе ua освестување 11а дел од маке
донската слшrрација која долги години бнла во канџнтс на ту
ѓивските 11роnапшдн, особено nод буrарс~>ата, чиј ексnонент бил 
и е МПО (Македонски nатриотски организацни) и 1шѕното rла
сило ,.Македонска трибуна" што се уште се печатв ѕо СЛД и 
тоа на бугарскн iазик. Вссшш:от 11Канадскн Маl~сдонец" прnnат 
се појави во 1958 годвна, по nооод 11 Октомври н во чест на 
nрослаоата на тој празиик на мак~онсt<ата Реnублика што се 
одржа во Внндзор. 

Првиот број 11а .,Канадскн Македонец" е оmечатен повеќе 
на англискн. а мал дел на македонски со naTJ.fHliдa, но корек

тен јазнк со употреба на зборови од леринско-костурскиот дн
јалект. Како есенсt<О издание, тој е на 10 страници, на среде11 
формат од 28х41 сл1. Всстшот беше офицнјален орган на Канад
ско-.\lакедОЈ ЈСка,·а лнrа (КММЛ). Првиот број го уреди Редак
ЦНСК'It одбор на Националниот ко.,•итет ••а КММЛ, чиј nретседа
тел бил Том Шапарданоо, бизнис менаџер бпл Крпс Васов, сек
ретар fopfн (Џорџ) Димнтров, а финансиски двректор бнл Том 
Мнлаиоѕ. Во кусата воведна статиј а на аtrrлиски јазик што е 
nоместена на седмата странпца, nокрај дpyroro, се RСли: "Како 
што е nознато има миоrу иереwеЈЈ\·1 nроблеми во нашата нацио
налност. Од nоодамиа пред нашето време многу таканаречени 
македонски оесttиц11 пробаа со фалснфикаn1 ;~а ги за."ачt<аат 
оѕие тешкотtш, но без успех. Прнјателн. откоrа ќе го лро•rнта
те .,Канадскн Маt<едонец", Ј{е сфатнтс деt<а само roj е oиcmm
CKit ВеСЈШК , Ј<Ој ЧССI!О СС борн :rn ВТЈСТЈПЈСКИТС ПОтреби За кул
турата, за прашања од реллгнјата и дР\'1'0. За nочетоt< смета
ме дека ќе tЊЈамс 250 nреmлатници од Тороито, 300 од Випд
зор и Детроит н nомал број од 1\руn•те градови. Доколку сте 
вие еден од таквнте Македонци, •<е треба да имате <tувстѕо да 
ro noмorneтe вашиот вео:нвк" .61 

Главата на весникот содр;кн m•ст од јавор, кој е симбол 
11а Канада, а 0.:1 с'l'ранпте се дадешt двајца иrраорци ѕо машка 
11 женска македонска носија . На nрвата страtпtца е најаѕен, а 
nр<УДолжува ЈЈа ѕтората cтpamfUa теЈ<СТОТ лод нacnon .,Решено 
е македонското ретm•озно nрашање", на македонски јазик со 
латинtfUа, кој се однесува на Црковно-народниоr собор одржан 
во Охрид на 4 октомврп 1958 годttна н за изборот на архиеnн
скопот Охридски и Македонски М'ltтроnолитот r. r. Доснтсј. Во 
продолжение се ломестенн фотоrрафии од членоnите на На
ционалниот комнтет: То" Шаnарданов, Том Мнланов и Крнс 
Васов o,u В1шдзор и Uорџ Димитров од Торонто, .urro беше нз
бран на 4 април 1958 година. Исто така, дa.:.tcrr е текст на ан
глиски ја311к за npocnalЧlтa на нацис:»ЈаЛ'IIПОТ празtшк на маке
донскиот народ 11 Октомври во Внндзор. nрндружен со nо
веќе фотоrрафин, во кој се 'IIСЛИ дека над 350 душн од Винд
зор, Детроит 111 околните места го nрославија денот-симбол на 

•• ,.КападсЈ<И Македопец" бр. 1. 1958, Виндзор. 
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на.u:ионалната независност на македонскиот rнарод. Поместенн 
се и фотоrрафии со легенди за отворањето на изложбата на 
I<!НИГН, nотоа од ·Македонската фудбалска екипа .,Македонија" 
и од вечерта кога во препоmiетата сала се nрикаж:нт македон

скнот филм .. Гости во стариот крај". 
Вториот број на весникот .,КаСЈ{адсiш Мак~онсц" е отпе

чатен во мај 1960 година. Има нст формат и глава како и nрен
от број, но сега на 6 странндн. Тој е публнкуnа11 од Канадско
македон:ската новш rс•<а 1nублицнстнчка ко~нrаннЈа, чиј rлавен 
уредннк бил Боб Васов. секретар Н111< Uорџ, бла•·а_ј11ик Бrш То
мас, адмшшстратноеи секретар Нора Bacon, а бнЗ1111с .\lе:наuе

рн Цве:тко Сарагнлов н To't Милано:u. Како што стои: .,Веснн· 
кот е единствено нанноналио rласило во Северна Лмерика н ~ 
П\rблнкаuија со чија nомош младr.пе на тој I<О111'ннснт :ќе се 
заnознаат со македоската нацнiа . религија, култура, со сел
СI<ИТе :npyuпea и други движења"'' 

Четортнот број на пКанадскн Маr<сл.овец" е отпечатен ка· 
КО дВОбро,ј (4-5), 00 ОI<ТОМВЈНI 1960 ГOlti<IIa, 113 ИСТ формат, 
на f 2 страннцt-11 а го уредилс встите nya~e •..:ако и пред.хоnниот 
број. На nрвата С1'ра11ица е фотоmафијата од nретс~дателот Tll· 
то, заедно со група иселетшн, меѓу кои и Крис Васов, nри сред
бата во Њујорк на 15-то Собрание на Обединетите нации, ка
ко н текст за тоа. Во продолжение се обiавсни материја.10т 
.. Конвенuијата .на \1ПО" од Крнс Васов 1{ Џејмс Балков и ин· 
тервјуто со nисателот Ди~штаn Мнтрев, што го оодел Кристн· 
фор Кирков, како И НСI<ОЛКу rшсма И Одl·оuорн, Посебен npOC· 
тор no овој број е даден на Илннденскиот пикиик uпо се одр· 
жал на 31 јvли 1960 гопнна во организација на Орrа.шзацијатз 
.. Обедине-m.t Макелонои" од Торонто. 'Во тој текст, nокрај дРV· 
гото, ое вели дека на тм1 npna "а!mфестаt~иiа се собраа 4.000 
МакедОIIцн и ИПDш• 11рнјателн и ,·,ретстаоуnаше оистннско соби· 
paлнurre 11а Македотtите од Торонто н од друп• 1'радови, no 
кој nооод говор на анrлнскн јазин: проч11та нсе.пеннкот Бил 
Дандас. На 1f.lстнот ден и МПО одржал nи"ниi<. меiутоа, таму 
се собрале само 400-500 дупд1, што бнл н nрв nоз11ачаен удар, 
nораз 11 неуспех на таа nробугарска организацнја. 

На трн страници од nообројот 4-5 е nоместе11 ЈЈсторискll· 
от :nокумент - :Деклараци_јата од nnетселателот 'На Цр~<Овно на
родниот собор од 4 октомври 1958 годriНа одржан во Oxp>IJ1. 
Потоа се nоместени бројни r1исма ол. читатели на nесни_кот и 
одговори на Редакцијата, а на nосле:шата стра.ннuа е спортс!ш
от дел кој m содржи активностите на македонските доселеllи· 
цн на сnортсrон nлан . 

Бројот 6--7, кое е последно •Н:)дание е отпечатен како дВО· 
број во мај 1961 година, на ист формат како " предхолните брое
ви, на 16 страницн "' со цена на чинење 25 rtенти. Во :него nо
ве!(ето материјали се nечатени на македонски со латниица, а 
Ј«>малку на англиск11 јазиi<. 

Q .. Канадск,н Максдоиец" бр. 2. мај 1960, Виндзор. 
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,.ИЛИНДЕН" (,,ILINDEN") (1961)- ТОРОНТО 

~ IL!NDEN 
\ • .. •. l fH(! ~~t\1.\ lf f .\ "'ltY ~HOAZI!H 

Ова е прво списаmtе на оргаЈшзац•Јјата ,.Обедннети MaJ<e
дOIIUt<'', а и проо cmtcatrиe на македонскн јазик оо дttјаспора
та. Тоа нзлезе на Ј авrуст 1961 roдm-13 како македонски семесн 
маrазнн, а е оmечатено на 24 страници, заедно со кopиt.:In·e, 

на формат 21,5 х 28,5 е". Се nечатеwе на македонски јазик со ла-
1'111шца ,и на а11r.rшскн јазш.:, со цена на чниењс 25 цсr-1тн. 

Клн-wето на главата е на ма.кс:tонски н со латнни11а, !На ч_ија 
лева страна е поместен амблс~•от на орrаниза.tџtјата .,Обедtше
ти Максдонци". Списаннсто го уредил Редакцнскн одбор со
стЗDен од Ч'деноон на орrаиизац~<јаrn ,.Обсдниетн Макед:онци", 
а е оmечатено 'ВО пс'lаmицата ,.Шерма11" оо Тороито. 

Во воuедната страница ~•а првиот број, се велн дека: "Обе
дннетиот македо11ско-канадскп ·комlЈтет залочна да го вз.:tава 

ова cmtca1me за целата македонска емнnра11>Уја, кое се очекува 
;ш НЗЈtеrува повремено. Hero:naтa цел е ла ј а објасн t.r важноста 
на македонското прашање. односно за обедннуоаље 11а Маке
nонцнте no Канада. без разлвка на 1 1ноната nолнтнчt<а и рели· 

rнозна прцпалност. А1<0 целата "акедонс~<а емнrрац11ја б•џе 130-
дсна nод едно знам.е, ќе се nостигнат поголеми резvлтати 1-1а 

секое поле. Вака обединетн нне Макслонците ќе бидеме шrory 
покориСIПI за маЈ<е.:tонската кауЈа 11 за нас оамнте no О13аа зем
ја, о""~инети може~rе .:~а ја pa.1Btroa."e t<aiJJa·ra културно-прос
вет.llа дејност" .63 

Понатаму се зборува за отворање кулчrршt нентри tJO Ка· 
нада кои ќе нм служат на над 30.000 Ма1<едонuи со цел пре· 
ку нив Македонцнте да ro популарнзираат своето ••ме 11 своето 
~шнато ... Македонс1аtот комнтет ro застапуuа прннципот на нс
утра:шост - nолнтtша која е дело а 1а македонскиот народ кој 
жtшес во Maкe:tomtja, н убе.'!СI~ дс~<а прав1111но е <решено макс
донс~<ото прашање 130 Канада. ПотврД:а за тоа се посmтнатите 
yoпeCtf 118 !IТОСЛСДНИТС два liЛИHдeiiCKII ШЈКНЈ!Ш.f И ДВСТе Кудтур-

110-ПрОСВСТНИ приредби одржанн во Торонто. 

Во овој број повеќето текстовн се на англиски јазик, no
кpa,i кoll, значајно место е дадено на Декларацнјата за значе
њето на "Обединетн Ма1\едон1tи" (Канадск11 комитет), за Аtаке
донскиот литературе;t јазик, за македонскнот фнлм "' за акmв
IИОСТнте на Македонцнтс во Торонто, а се по."естешr и неколку 
m·tcмa, текстоѕи за деца, pe<llиtк на маЈ(едонскиот јаз•rк. како и 
бројни рекла~шо-пропагандни матернјалн и фото11рафии од жи· 
uo·roт во Максдон 11ја 11 во Торонто. O.na е едно од поиздржа-

61 .,Ипиндсн•, број 1. 1 аоrуст 1961, Торо11то 
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111rre сnнсаннја штu максдонскитс нceлeiiiiWI ro 1ruaлe во То
ронто и пошироко 11 11рстставува ш1онер 11а македо11скиот nеч.ат 

оо Канада. 

,.ДРУЖБА" (,.FRIENDSHIP"), (1962-1963) - ТОРОНТО 

.,..,с мР•••r 

~o..nv4 .. , r.ut, _ ,..._..t.o..t: "'-·'"·•• 
-~---

Првиот број на ова rласnло U3Лезе 11а 29 ј:шаурп 1962 rо
;џта како весш1к на Буrарнте 11 на МакедОЈIWIТС во Канада. 
BC\'liiНOCТ, тоа е rлaarno на проrреспвшrте Буrарн, кон ка~ се 
прнхлучиле n одреден број Македокцн, претеЖЈ<О од Еrејска Ма· 
кедонтrја, но со сомнитслна nОЈТНТИЧка прЈinадност. Весникот 

е печатен на 8 страннцн 11а среден формат 29 х 41 см., без паз
llачуоан..е на rлавш1.0т и одговорен vредпшс На првата страни

ца е поместена воведна статија од ИтrцијатношlОТ комитет во 

која, покрај друrото. се oem.: ,.Се чувствува потреба од вecmr· 
кот ,.Дружба" меѓу \IIIOГ\'11!1 јаnната максаонска 11 буrарска e~пt
rpat[нja во Канаnа 11 СЛД. кој ќе се 11'\'бmiK\'Ba \1есечно на лn
тсраТ\rрен бvrарски ј:~~ш<. И покрај тоа што ќе п:злеrvва на бу
rарски iaзm< , ќе мож:.т да се печатат стаТЈш н матерпјалп п .на 
македонски н на :шrтrскн јазпк. На Peдaкltнiarn на весmrкот 

,.Дружба" ќе ir биде ЗЗI\Оволство да neчa111r матерајаmt па ма
ксдопскiТ јазпк, бндеј~н поrолсмпот број се Македонцн, п rne 
!(е сакаат да читаат ш1 с.оојот мајчпн јазик. Весникот ќе биде 
строrо независеи и t1еутралсн".64 

И покрај rорснавсдсннте деклараtнш. оесшrкот rпма npo
Gvrnpcкн карактер: се mrшува повеќе за Бyraplfja п за актпв
нОСТirrе во неа, за болшевttз~rот во Советскиот Сојуз, а Македо
шrја е на мapпuurre 11 С.З.\10 одвреме-навре.\lе се објавува- не
коlr текстови за ~1сторнски лнчпостн од еrејскиот аtел на Маке

.цоинја. Едш<стве110 во nтората година од t1ЗЈ1еrуњето се да· 

60 ,,Дружба", бр. 1, 29 јануар11 1962, Торонто. 
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дerm од~еи број матернјатr на македонскн, на грчки и на 
анrлнсrш јазик. 

Во првата rоднна се отnечатснrr Ј 2 број а од оесrшкот, доде· 
ка за втората на ушrд шr беа само 4 бpoeorr. Да 1'0 сnоменеме 
бројот 8 од 31 август 1962 година <ВО кој одмерсно се критнку· 

ва. како што е r1аЗ11ачено. ,.Обе;ншетнот \Н1Ксдонс•.а• комmет", 

односно Организацrrјата ,.Обедннеnr Maкo.<OIICKII" за одржана· 

та nанахнда о;~ \lаке.=~онск11от впадика r. на,•м за заnmа11пе 

Ил11нденци. Во текстот се 'ВСЛН ;..ека се нanpaDIIJro отстаnување 

со тој чии, бидејќи, pemrnrjaтa е едно, :1 цркоаm нешто дру· 
го. Во продолжеrшс се нar.1ac\rna дека црквата е .:~ржаона ин

стrrтуција, но и pemtt'IIOЗHa. 

На првата стра11нца на бројот 11 од 30 оr<томврн 1962 го· 

д111rа е поместен текст за nотrавите no \ofaкe'l.OIIIIja, nри DП'О 

ое вe.mr дека е rшјтешко во Скоnје rr во Т11тоо Вслес. Затоа, 

ВСФПП<ОТ ,Дружба" aneлrrpa да се форшгра Lmrpoк Т<омrrтет во 

Toporrтo за собнрање ПО\IОfП за настрааашrте оо поплавитс. 

Во бројот 14 н 15 од 27 март 1963 rоднна, nрвпат на 

nеттата странrта се no,rccтcmr 11 тскстовн 11:1 \lакедонскн ја· 

зпк. Т11е се посоететr ~ra П:111до Ј<љаrпсо, Лазар Поп Трајков, 

Васил Чакапароо 11 М11трс Впаот. Ис1·о така. во о11ој број има 

текстоѕи на грчки 11 на анrmrскн . И во број<УГ од 14 мај 1963 
roдrma се nомсстеrш o!(Yia текста на македонскн ја.з11к. Е:tниот 

е no nооод 70-ro.ttшnHIIIIRTa 01\ смртта на Гр11rор Прmrчев и apv· 
nroт е за Bacrr:t Глаетrов. И во овој број 1ша текстови на грч· 

хн 11 на ант.I'Ј:Irскн јазнк . 

На nрвата страrшца, пак на бројот 16 o:t 15 :~вrуст 1963 ro
д:rraн, на буrарск11 ја.знк е помсстен текст 110д 11аелов ,,3емјо-

11рес <ВО Скопје", rroтon на nтората стран11на. 11а македонск11 

јазик од Танјуr е прсзсме11 -ге~<стот под 11аело11 "Поч11а IIC!lpa· 
ќаlbето на намнрншџr, лскоn11 11 rрадеже11 матер11јал o:.t СССР" . 

На страннцата urro <ОО мннатите броеu11 11м::ltiiC текстови на ма· 

кедонскп јазик, сега на буrарскп lаЗИЈ< е IIO\fecтc11 текстот J1Q1t 

иаспов • .за херојското М111Јато на Македоrшја ~rезаборавенЈЈ об
разн оо Т<остурско". Во овој број има тскстоон 11а грчки и на 

антлнскп јазnх. Се смета дека овој е еден од nocnoдrnrтe брое

ои на ова rnaCIIЛO, за кое се наnравени неколку обrЈДН повтор

но Да се печаm, но без успех. 
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.,МАКЕДОНСКИ ЖИВОТ" ( .. MACEDONIAN LIFE'? 
( 1962- 1963) - ТОРОНТО 

Maced,!Д~';\n L!~~$1. 
Првиот број иа nссш1кот ,.Маке;цонск11 ж•mот" се nојави 

во Торонто на 30 jym1 1962 rодина ка"-'"0 месеч11а пубпикацnја 
на .. Обединетн Македонuн" - КанадСКЈЈ ком1rтет од Тороuто. 
Се nечатеше на с~ен формат 29х41 С..\1., на 6 етра11ици, на ма. 
КСДОIIСЈШ П на :lllr.111CKII јазпк. Уред1ШК IIЗ МаК(ЦОНСКЛТС ТСКС• 
товн беше нселеnнкот Крнс Ѕавела. по noтeiUio од Еrејска Ма· 
«CJIOHitja, .-ој неколку rо;џ111 11 по ;~.о~fан,етооо Скопје, каде што 
uбјаон збврка лесttн , се: ,,!ttpcmtll[\taни" во однос на својата нaци
OIIa/llla nр1mадност 11 OTIIIIO оо Буrарнја, за да трr11е no патот на 
l3CIIKO Маркоnск11 11 да бнде 11р0т1m својот народ. а уредиик на 
шн·ш1скнте текстов11 беше Крнс Флоров. 1<0ј ,111ПЛОМ11рал на Унn· 
верзlrrетот во Торо11то. Треба да се наrпасн .~ека за раз.лиt<а од 
првата cтpamrua каде 11rro стои дека е нзлезе.~r 111а 20 јулп 1962 
I'OДII113 , на дi>\'ПIТС стра111111П CТOII дека е IIЗ..'te3CII На 23 jy:nt \962 
ro;nшa. Г.'tавата на весн11кот е нста за с11те броозп. Таа е на 
\IЗKQ10IICКJI со 1шрнл11ца 11 11а 3111·лнскн јазнк. 

На 11ас..,овната страшn~а од првиот број е nоместена фото
rрафнјата од ono~ICIIItкoт на Гоце Депчев што се наоѓа Во Град· 
ск11о mарк во Скоnје. а окму фотоrрафнјата е даден сrшсак на 
rnaдonп и села no Ма•<сдОIПiја со nосебна натласха на Erejcxa 
Ма1~едонија. Потоа следат ~rолатоци за nеоннкот. а на антлиски 
е објавена вовел11ата етатнја . no која. no!<!paj друrото. се вели: 
.Кахо "' секој Decllltl< кој ,нректио пли lrt t'l.llpcктнo ги uзразу· 
оа ~rнc:нrre и времето ош својот народ, ова ошше прво rодаш<е. 
КЗКd 11 дР\'ПIТС DO 101111113, Ќе nренесува СС Olla ВО ШТО иnе ве
р\'83\IС; ќе бнде \ICCTO :>а претставувао~>е на шrrepecm1 факn1 и 
1111формашш, кахо дO\ШJU1fll таха и странскн. а исто така ќе ги 
пncttccvвa на1ннте наосстувања O.Jl мнtrатото " сеrаш:носта . .. 
Така . овие деноон ;:ro оас чrrтaтemrre оц ги донесуnа~1е nочетн11· 
тс n-ронзводн што се по јави ја од нантте 111адежп, нсnиту33ња 11 
r>еоолу111 111. Тоа може да се оnравда н да ставе <r11ездо на •шwш· 
тс 111оорзvвања во времето што доаfа. ДокОЛI<у созда<оаме атмо
сфсра на крвти•1ко nро11Снување, ќе за:nоч11е 1111ТСЛнrеиmо про
Тimстзву·вањс со засдшtчха nочлт меѓу максдоиската п канад· 
ската зае;:rнш~а со цел за :~оброто на млад11те 11 воорасните. При 
такnн услови tn1e ќе сметаме деха сме ја nост1тrнале сакаиата 
нс .. '1"."' 

Вториот број нзлезе на 10 авrуст 1962 roroшa. Тој е ист по 
форма како и npDIIOТ број . во е nечатен на 8 страииWI 11 на 
r.'tanaтa е втиснато дека ве01111К0т е глас ~ш орrаш1За11Тtјата .. Qбе. 

" ,.МаксдонсКЈt ЖЈ(DОТ''. број l , 23 j ymo 1962, !'оронто. 
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/lii{Иети Македонци". Всушност, весникот е i!tpOO rласнло на оваа 
македонска организација. Ооој број е ·посветен на оцржување
то на Илинденскиот rnrк•шк, за кој доnатува спецнјална црковна 
делегација од Македошiја, на чело со еnнскоnот Злетовско·стру· 
мички митроnоmrтот r. Наум, кој на miкнико-r: одржа nанахида 
за заrннатнте Македоrmи, со што и заnочна акцнјата за оргаm~
зирање на првата Македонска 111ра.вославна црква .,Св. I<:mrмент 

Охр~џ\сrш" во Торонто. 

Како rласнло :33 соотемори и окто,mри 1962 rод•rна се поја
ои двобројот 3-4, кој ама истн формат и странпцн како п ттрет
ходrmот број . Во него се nо~rестеш< текстови во врска со одр· 
жувањето на nрвнот народен баrrкст оо хотелот Квrнr Едвар;х, 
каде што беа соблани педесет ил jaлrr t:Iоларн за нзrр~ба на но
вата црква .. Св. I<:шrмент Охрrrдскл", а е поместсн п говорот на 
митронолнтот r. Наум. Овој број е nечатен на маr<елонскп п на 
англиски јазиl( н содржи текстовн кон се во врска со актпв· 
ностnте на црковната делегација. потоа за 11tравата што д~rо
кратска I<:анада и~r m nружа на Македонцnте и соработката на 
~•акедонскиrс иселеffirци. особено со Аигликанската прква и со 
кзналското О!ТЦIТестео. Исто таr<а, се поместеrm и текстови кон 
се олнесуваат на nпmувањето на кана.дскитс rласнла за Маке· 
ЛОIПIПТе no Торо11то. а се презе11т11ранн "' голем број m'IЧПП чес· 
титкп тr рекламно-nроnаганлтr ~rатеријалп. 

Деобројот 7--8 на .. Македонски жrmот" се noiaoи на 6 
март 1963 roлmra. на 16 страmn1и. 11а фолмат 29 х 43 см. и тука 
како урелнпк се сре!{ава само I<:ристифор Ѕаnела. 

Втората rод>ша е издаден бројот 9-12, на 12 етраrпrни. а 
излезе на 20 јули 1963 roдm<a. Тој е nечатен со nодобар c.rror n 
И:.\lа 111одобро техничко решен'Ие од пред.хадииот број. На првата 
странш.1а како и no првиот бро.i е помсстена истата фотоrрафн
ја :Од сnо~tеннкот на Гоuе Делчев, проеледена со текст no no
ВQ!J. 60-rодишниот јубнлеј на Илннлсr-r (1903--1963). кој сnечепо 
ќе биле празн\'Ван на nретстојтrот nикrоtк на 28 јули. 

Бројот 13 од 30 anrycт 1963 на весникот "Макелонски ~и· 
вот" е сличен r<ако nрелходшЈСУr, но е wra nомал броi страипцн 
(на 8). Овој број е 1110Сnетеи на катастрофалннот земјотрес што 
се случи во Скопје на 26 јули 1963 r·oдиrra. прн .што се nрезен· 
тиранн nоrолем број фотоrрафшr од разурнатото Скоnје. а нЈ<rа и 
текстоnн 1t Rrrфop.,tartин :33 акцrтте што се nреземеrш во Торон
то, каде што уште на почетокот се собранн 4.000 лолари како 
nрва помош :33 настра.даннте. Исто така, е nо.\lестен материјал 
:33 одржувањето на Илинденс~иот mtкшп<, на кој со свој рефе. 
рат настаnи rroзнantoт иселенш~ Дон Паnас. а се дадени и лру· 
nt информации ол животот и акт•mностите на македонската ко· 
лонија во Торонто. 
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Вројот 15 е отпечатеu tta 8 ноемвјШ 1963 ГОДШiа, на 8 стра
шtца, со ист слоr •{ на нст формат како предходниот. Во •1ero 
се дадеш1 фотоrрафии од макетата на МЛЦ .,Св. Климент Ох· 
р•(D.скн" во Торонто и за одржуnање·rо на собра1шето на Цр
ковната оrшл-нна, како и текстови за акцијата за помош на нас
траданнте во земјо1·ресот во CtФnje. Посебен простор е посве
тен на текстот под наслов .,Македонската заедница со сите Ју
rослооен.н од Канада ќе изrрадн училиште за илјада деца во 
Скопје", а е nоместен и текстот за Македонците во Детроит. 

Бројо·r 16 е ошечатен на 20 деке.лшри 1963 година на ист 
формат н странн!U·t како предходииот. Овој број е посветен на 
новоrодншн11те празшwп н на Божиќ. Уште Jra почетокот се об
јавсшr текстовпте под 'Наслов ,.ЕД!шството е клучот за nоrоле~ш 
националшt успесн" и ,.Некои од уопесите !На МПЦ .,Св. Климент 
Охридски" оо Торонто, кон продолжуваат и иа други страници. 
Потоа се презентираuи п ~tатернјалн од македонската заедница 
кон се однесуваат на nретстој1ште nразш-wн, како и бројни чес-
1"11ТКЈt 11 ре1m~шо-пропаrаидни материјалн на фпрми и nоединци 
ков го ОВОО.\tОжнја пзлегувањето на весникот "Македонски ){<11· 
!ВОТ". 

,.ИЛИНДЕН" (.,lLINDEN") (1966) - ТОРОНТО 

ILINDEN 
Во чсст на Иmtнденските nразнувања 1966 година е оmе

чатен Ј'Одшuникот ,.Илинден", како nубликацнја на нацнонал
ната Орrаtшзацнја .,Обсдннетн Македоици - Канадски ко~rn
тет од Торонто. Годиn:nш:кот е отnечатен на формат 21 х 29 см 
како crusc.aJIHe, на анпшскн и македонски јазик, со латmmца, 
на 56 cтpaшJUII, од кон 40 страници се иопоmrетн со текстуален 
дел, а 16 стра1шцн имаат рекламно·nропаrанден карактер. Го
дишникот го уредид РедаКЈџЈСКЈi одбор !НЗ ОрtаimЗаiЏИјата. На 
кор11цата од год•IШiнtкот е фотоrрафија од сnоменнкот .на Гоце 
Делчев, а а1отоа следи nреа.,tбулата .на Уставот и ~ле.\tот на 
ОргаmЈзац!!јата .,OбcJЏffleпt Македонци", и текстот на ХИlltната 
на Канада. 

Во воведната ста11ија што е nоместена на англиски јазик 
на втората страница, повеќе се зборува за исторнскиот момеит 
од тој nер11од, со посебна наЈ'Ласка на последи1.1нте од војната ка
ко големо зло за чо:вештвото. Затоа, се вели дека и Македон
tmте во I<анада треба да дадат овој nридонсс во на;~~н1нуnањето 
на nробде.\ште кои ro конфронтираат човеш1·вото. Како потврда 
на мнрољубивоста ~1а Македонцитс, во nродолжение ва антнс
~т јазик е nесната nод наслов .,Мртвото дсвојче од Хирошима". 
Ведиаw IIIOTOa на македоНСI(!И јазик следи приrоцен ТСI(СТ за rо
це Дм-чев, народната nссна .,Болен ми лежи Мнле Поn·Јорда-
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нов", материјало• за l<рушо:вска·rа реnублика, за потрссната 1·ра· 
~ија на Х<рнсто Узу1шв, за делото и значењето 11а соетн Клп
мент Охридски, како п за Илиндс11 во состлоста 11а сЗСТЈI Кли
ментознот јубнлеј IОЅО-rодишнш1ата. Посебен r1ростор е nоозе
тен .на nоетскмrе дела на Коистаитии Миладинов, Нвкола Ban· 
цароз, Кочо Рацин " друп1 автори, а Њ\Ја <1 текстови на аОЈГЛЈIС· 
1ш јазик кон се однесуваат на л"тературш1те дела на Гриrор 
Прnичев, на јаз11кот на Македонците, 11а историското Ишшден
ско востание, 11а маttедонската .\tуЗИка " фолклор, на умстнич
киот балет во Македонија " на друnн култ\'рни вредности. 

Пубmн<ацвјата ., Илннден" што ја •1здаде .О~ннетн 
МакФ.оиw1" npнв:1ettysa со својата разноввдна содржина " тек
стови, за актуетшот .\IOMCiп од богатиот национален, култур
но·лросветеи и духовен жнвот на македонскнте доселеници во 

Канада и претставува значаен д61, од македонската книжевна 
дејност во днјаоnората. 

,.ИЛИНДЕ.НСКИ llИКНИК" (.,ILINDEN PlCNIC) 
(1967-1978) - ТОРОНТО 

U WIТID MAC[DDNI AW CANAUIAN CDMMIТТLt 

\f~~ 1 ~.; !т~~~~ ~~. N m 
"~ .. i)~P 1 е " 1 е !':'. ".'1 

,1903 • 1961 1\L 
S.Uf'\ DA \', Ј U L \' ЈО. 196i. 

По nовод стоrо;џiШIШната на Канадската фсдераw<ја (1867 
- 1967), ОргаЈшзацнјата .,Обед11НСТ11 Македонци - Канадс1ш О<О· 
митет" издаде nосебен весшш. Тој е посоетен на Илииденскиот 
гbлшик iWTO се одржа на ЗО јуди 1967 година, а отnечатеm на 
македонски и на англиски јазик, на 8 страници голем формат 
41 х 58 см. Лево на клишето од главата е амблемот на .. Обеди
нетп Македонц11", кој се сост<n1 од трн факели, под ко11 сто11 
.,Егеј, Вардар " П1tрш1 "; од десната страна, nак, знакот на Ка-

11адската федерац11ја. Не е наз11ачс11о кој t'O уредувал, што е во· 
обнчасно кај rласо<лата на оваа организација, но <Познаrо е де
ка го уреднпе члсноm1 на .,Обединети Македо1rц11". На nрват~ 
странвца е nомсстена фотографнја QJ\ Гоце Делчев н сите nот
ребни ниформации за одржувањето на m<KHfli<Oт 60 месноста 
Грсит Ривер Парк. Во nродолжен:ие следат матервја~ш од исто· 
рнјата и културата на Македонија и макЕ~донскиот народ, обич
но позајме11и од rлас1она што 11злегуваат во Република Македо-
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ол~а. Од изаороште ·rекстови носебво место е nооветеио на Ре
золуцијата 11со оратена од МПЦ ,.Св. Климент Oxpидcl<lt" QJJ. То
ронто до архиеrшскопот Охрндс~и н Македонски !И ооrлавар на 
Македонската nравославна црква t·.r. Доситеј, со која се бара 
горог;оасување автоксфалност на Мак~оиската nра.оославна црк· 
ЈЈ.а, 

Во 1970 година по.оторно излезе dlссникот ,.Иѕшидеиски rшк
ошк", на ист формат и број страници како ~• претходниот. О.оој
пат на главата од овој број од зtевата страна е поместен а.'dбле
мот на Кана~\а. Исто така, на пр.оата стршmца е даден ликот на 
Гоце Дезочев кој nocтojalio е 111рисутсн 210 сите .следош броеви, а 
има и бројоно шоформаци:и за И.Ѕnшденскиот IIШКНИК. 

По повод Иmшденскиот nнкm1к од 30 јули 1972 година е 
оmсча·rен уште e.ne•1 број, на формат 43 х ЅЅ a.\r, "а чие кmm:re 
од о·лавата на аш·лиски јазик стои ,.Обедннетн Мак~онци од 
Ссверна АмерtЈКа", под тоа ,.Гранка Торонто", а под тоа ,.Илин
донски nикник'·. Од лсвата страна е nо~tестено знамето и грбоr 
на СР Македоонојз, а од десната знамсто на Канада, додека во 
срсдшоа е а."блемот на ,.Обедннсти Македо11цн". Следи фотоrра
фнјата 11а Гоцс Делчев, а од двете страии се им.ињата на маке
\D.ОIIСкн ссла 11 градови, со nосебна наrласка на Еrејска Македони
ја, додека на долНЈ.rот дел се -no.\lecтeш·t информации за одржува
' r,ето на шtк11нко·r. Ооо ј број е отпечатеи на 8 страиНЦ}I и црет
ст~а ,.терк." за мните броеви, со насочуваље Мак~онците 
во Канада што ~rоцелооно да бидат tшфор~tираии, а особено за 
nрашањата од националсн интерес. 

Во "ИnЈtндеиски rшкник" од 1973 roдfuoa на nрвата стра
ннца се дадеш< фoтorpaqnш·re на шест најпознаrо ипииденс101 
деј ~\11. Потоа на англиски јазик. е даден Лравилиикот (Koнcni· 
туцијата) на "Обедшrетн Македонцн" од Северна Америк.а, текст 
со фотоrрафни по пово;:Ј, 70·rодtШIИ}Шата од смртта ~~а Гоце Дсл
чао, како и друп< nозајмени историски материјали. 

Во 1974 r-о;џша весникот е сличен t(ако nредходн:ите броеви, 
нu 11а 10 странн.ц:н а на КЛИlUето на главата 1д0дадеиа е етRИЧ
ката карта на Македонија. Покрај голе~•иот број материјали. 
nосебен простор е nосветен на изворните ииформацни за актdt,в
ностите на маке.з,онските досслеtrиl.(и оо Торонто, особено во 
Л.ШЦ "Св. К;ш,\lеоп Охрпдскн", t(a.;t.e што се одржуваат бројни 
.\lаtшфестаtџrн и ~Претставува орсдиште на uелокуii!ИИОТ живот 
11а Македонц11те. 

СледЈtиот "Иливденски rшк.ник" за август 1975 1-одина е 
оmечатен на 12 С1ЈРа>пнцн. На кmnлсто од глаозта леоо е етиич
ката карта на Македонија, а i!lecнo а.\rблемо1· на "Обединети Ма· 
кедонцr•". Покрај другите материјми " >tнформации, има tJ no
зaj"er-rн од ,.Македонска рсвнја" 11 од друт информатнвtш гла
сrта, како н бројн11 фотоrрафнн од норанешн11те m<КНИl.\И и 
честитtоr н реК!!амtнr матер11јашr. 

По повод илинденскитс <тразници !ВО Ј 976 rодЈша, отnеча
тон е уште еден број на nссникот на 10 страници. Вообичаено, 
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на првата страшwа е поместена nрогра.\шта 11 ЈЈ.РУШ информа
LIIШ за O.:IPЖ\r&albCТO на ПИЈUUскот, а nосебен nростор е nосвеrен 
1m текстот за војводата Bacn."l ЧaJ<:lllapoo 11 картата на Маке
дОШiја од 1770 година. Во nро;~.оnжеш1е се поместеiШ текстови 
за македонскиот :штературен јазик, за првото училиште во Ле
рlшско а1 за uсторијата на Македоѕnсја. 

Веош1кот .,Илинденскн i11111ШifК" отnечатен 1'177 rоднна е 
еден од nобоrатнте со материјапн. Тој 11а 12 страин СОдРЖИ ма
тернј:uш r1озајме1ш од дpyrn1 rп-асила, потоа Резолуцuјата на 
Обсдине-rнте нации со барање да се ПОЧ}iТу.ваат човечките npa
na 0111 Македонците во Буrар11ја 11 Грција, no·roa Крушевскиот 
манифест н текстот по nовод десетГ011Џпuнш1ата од автокефал
носта ва Македонската правосп-аона цр~а. 

По повод 75-годишншѕата на Иm111денското востанне, 
во авrуст 1978 годѕrnа се nojaв1r специјално нздание на 
.ИJJIUiдCIICKII ПIIKHIIK", КОј е JIДCHnNCH 113 nредхОДНПТС брое-
011. Овој број е оmечатен на 16 страници 11 обилува со бројни 
нсторнеКЈс матерtсјап1с, nотоа материјаrш за Гоце Делчев, Кру
шевската репубшска " друго. Посебен простор е посветен на 
текстот за В)шнчката траrедија, за Македонската православиа 
црква н за машсфестаwсјата Недела на ~сакедонската култура 
што се одржа uo Торонто, nотоа прiП'QДен текст за Канадско
м:жедовското место (Старскиот до~с), а неколку страшiЦИ се 
IIOПOIIIICТII со честнткн н рекла.\шо-пропаr:шдни материјали. Овој 
е nоследен број под ова ~ше . 

.,ДУХОВНА ИСКРА" (1968-!970) - ТОРОНТО 

ДУХОВНА ИСКРА 

t&&a:W -. -':. ~ 

Ова е едно 0.:1 првите сrшсанија меfу JJcenmnmпвoтo што 
се псчатеше Шl лнтсратурен македонски јаз1ск. Првиот број се nо
јави во фсоруарн 1968 година, на доаесет странuци, а како ор
ган на nрвата Македонска nравооnавна црѕmа .,Св. Климент Ох· 
p1U\CKH" од Торонто. Излезе на 'АШКсдонск•• јазик со кири;rи
ца, а има текстови и на англиски јазик. Формат стандарден 
~1 IX 28 ом .. со нсКЈЛучок на rrpt1110т број I<Oj е на 20 х 28 см. 
УрQ!1.1111ЦН на сmѕсанието се Рнсто I<оч011ски н свештеникот Ата
нае Попов, а IШ 'llOMaraa х_ Днмов. Х. БожаiЛIН, Ф. Анrелкоо
СКII , е. НиколоОСIШ 1t друrн . На насповиnта СТр31ШЦ3 под името 
11а весникот е поместе1са фотоrрафија од црквата .,Св, ~сент 
Охр1U\Ски", 
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Во воведната статија на првиот број на .,Духовна искра·', 
се :ОСЈiи: "По лоnо;~. искажаннте усни н nнC..\Jei-П t .жслбн од многу 
наши сонародници во fu\иада, САД, ПолсЈ<а, Романија, Чсхосло· 
ваqка, Гермаипја, Авс·rралија, .Белшја, Фраиција и дРУГИ, за да 
бидат н~<форм:ирани за тш.wот црковен живот, tше ја nоздРа· 
вува.\lе нивната ниицијапша со овој лериоднчен лж:т ,.Духовна 
11скра" ... Со ова покажуваме .и лочит кои 11ашата автокефална 
црква и nрославата 11а 65·1'0дшшшната од Иmmдеиското вocтa
tUte. Целта на .,Духовна нсrора" е да ја запо.~нас македонската 
"-'I.ИГЈ>ација со црковЈште собитија: здра.uствеио·морални nоуки, 
катихизис за мали 11 голе•ш, Иltформацни од Ж11ВОТО'Ј' на цркОВ· 
ната оnштина .,Св . .!Vшмент Охридски" во Торонто " друго" ... 

Во nродолжсш1с е поместена фотографија од логлаварот 
на 1\11ПЦ арх~tсш•tскuнот Охридски н Македонск.и г. Доситеј и 
ПослаЈШе'Ј'О што 1·ој Ј'О исnрати на сето лравослашш свештенст· 
во, прелодобното монаштво и верниц111'е. Потоа е дадена фото· 
•·рафнја и одлуката од 10. 10. 1967 t'ОЈџtна, за изборот,~ г. Кириi! 
за архијерсј на А.\\ерика.иско-канадско-авст.ралиско·македоиска
та епархнја, како и оmиир.ш 1·екст за исторнско-канонското ора· 
во на автом:фаш1ос1·а на Македонската враuославна црква. 

Вториот број на слисаЈшсто се појава во иај 1961! l'Одшtа, 
на нст формат како н предходниот, но 4-!а 30 страници. Овој 
l>poj е поовеr~н ; Ја празникот Вслш·ден, а по тој nовод е м тек· 
стот од Светото wtcмo, ·rекстовите од прославата на овој црко· 
вен nразннк 11 текстот за македонската наука. Во nродолжение 
следат .ииформации за активностите на македонското уч:иmu.uте, 
:Ја nрославата на Илинден 1968 година, како и спnоок на дариrе· 
m<. Посебен простор е nосветен на одговорот .на Синодот на 
МПЦ испратсн до Светиот арХЈiјерејски собор на Српската црк
ва, а се ломостеЈш и други •шформации од секојдневното жи
веење на макдонските доселешtЦн во таа колонија . 

.Бројот 3, l'Одшrа 11, од јалуарн 1969 Ј'оди.на е отлечатен на 
24 странаци, идентн•ЈеЈ< н 110 форма и 110 содржина како и пре,ц
ходн:ите два броја. Покрај разnиЧЈште текстови на македонски 
и на англнсКЈI кон се nозајмеаи од друш rласнла, ломестена е 
и11фор.\1ацијата за 111осетата на мшrистерот за надворешии рабо· 
п1 r. Мичел Шарп на МПЦ "Gв . .!Vшмент Oxpидcl<!lt", како и тек
стот проследеи со фотограф}Ш, кој се однесува на добрите од· 
носи и соработка меѓу Анt'лнканската и Македонската npa· 
вославна црква. Во лродол.жение се дадени информациите за 
посетата на надлс.ж.ииот архијереј г. Кирил на Канада м САД, 
за Мак.едонс~<.нот <rшкннк во Тороито и др . 

.Бројот 4 е отnсчатен во април 1969 Ј'ОДiша на 24 стран.шtи, 
а •fiO повод ВСЈLнrде1•ските празЈШWi. На IПОчеrокот на овој број 
е оtнформаuнјата за претседателот на МПЦ ,.Св. Климент Охрид· 
ски" Џнм Џугпов 11 за новата црковна управа. Потоа се дадени 
текстови. за аК11Н6востн·rе на женската секција 11 за лосетата на 
гоопоѓицата Тру Дејвнсон, nретседател иа Ист Јорк како I'OC· 

" ,.Духовна искра" бр. 1, февруари 1968 година, Toporrтo. 
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тин на црквата. Исто така, даден е 11 пригоден текст за Кочо 
Рацнн н за ансамблот за народни песни "Китка" од Скопје. О.з. 
релитооните текстови за одбе.rrежување е оној за православни
от катахЈ<Зис (~<олитви), како и за одбе.rrежу:ваљето ua 1.100-ro· 
дЈШНIИttата од смртта на св. Кнрил Солунск". 

Во окто~tОЈШ 1969 roдttнa, nод година 11 е оmечатен nеттиот 
број на оnисаннето ,,Духовна ~tскра", ОЈО обем од 28 страници. 
Во него се <lО~tестонн бројни текстов11 н фотоt-рафнн, меlу кон, 
за надлсжниот архијереј r. К!ирнл н неrовпот пречек ѕо Торон
то. Потоа слсдн оnшнрен текст no -повод оостоличуѕањето на 
митроnоЛttтот Кнрил за надлеже11 apmtjepej на таа епархија, нз-
111nuено во "Св. Клtшена Охридски" во Topom·o QД с11рана на 
митрололнтот Дебарско-кнчевскн г. Методиј го сослужение на 
бројни македонСК!И овештеннци. Во октомвр11 1970 година е от
nечатен еден број кој е посветен на Првото епархиско собраtше 
lta д,,,tернканско-каиадско-австралиската епа~рх;нја, што се одржа 
во ,10в. Клltлtент ОХiЈ>идскн" во Торонто $1а 4 октомври 1969 го
nива, а на кое зедоа учество а'ОЛем број делеrатн на македон
сКЈ!Те цркоnнн оmnтини во Каtiада и САД. 

АЛМАНАХ НА "ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ" 
TENTH ANNIVERSARY ALМANAC (1969) - ТОРОНТО 

Urнth ll11niurrвury _д(аnntнн 
19$9 · 1 Н9 

. .... .. - · · :~ · ·:::.:.· . .. ......... .... н .. 

Во чест на 2 август 1969 година, а ло nовод LО·rодиunшот 
јубилеј од постоењето на Национапиата организација "Обеди
нети Македонцн", формнрана на 28 алрил 1959 rод~ша во То
,ронто, отпечатсна е roднlJJJta лубликација. Алманахот има 
68 cтpaшtUII, (фор~tат 21х29,5 см.) од кои голем број се иоnол
нетн со рекламни матернјали н фотографии. Публнкацијата ја 
nодrотвил Редакш•ск11 одбор од актшнш членови на "Обедtrnетн 
Македонцн", кон во СЈЈободното npe."e ое заш~\!аваат со нomt· 
нapc'rniO. Тој nретставува зиачаен O'!piМOr на нооtшарската н 
11)'6лицнстичката дејност на Мак~онцнте во Канадз и вооnшто 
меfу иселекtrш'I'IIОто. 

На корн:цата е амблемот, а нотоа СЈЈедн преамбулата од 
Уставот на ОрrаЈtизацијата .Обе;:ошети Македонци", фотографи
јата на канадскиот претсеnател Пјер Трндо, текстот на mмната 
на Каиада, фотографија од 11рО.\\Ј·1ерот на Онтарио Џа.н Робарц, 
како н кратка нстор11ја 11а орrанизацнјата 11а аtшшски јазик. 
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Во воведната статија на ангmЈски јазик дадена на втората 

страница, поЈ<рај друt'<>ТО, се wслн: ,.Во 1969 rодива се одбеле
жува 10-rоднџшината од формирањето на Наџионалиата органи

зација ,.Обеданети Македонuи" во Канада. За да ое збога·rн про

а,1ава1·а 11а овој историски датулt, се одлучи да се nублиkува 

овој Алманах, во кој е даден ca.\IO дел од активностите и пос· 

ТШ"нуваљата во овој релативно краток nериод. Повеќе од 50.000 
Канаi-аtш од македонсЈ<о потекло особено OHJie што живеат во 

Торонто, Хамилтон, Виидзор, no Каиа.ца ·И многу градови во 

САД, со голем ентузнјазам ја прифатија nрослаѕата на !0-rодшn· 

>umaтa. Ма~<едонскв·rе доселеници се ropJЏI не ca.\iO што се Ма· 

к~ошџ1, туку што се н Канаfани. Имено, тне се t'ОрДЈЈ со сво

јата исторttја, култура н со сидната жмба н оnределба да rи 

зачу»аат свон-ге традИНШI и македонскиот ~iДеититет. Во таа 

с.\шсла не.\lа друг народ што може да се спореДЈi со Македон

цитс'1.67 

Во nродолжение ,.,а оваа значајна, содржајна и со добро 

тс:uшчко решеиие nуб.rшкација на македонски јазик се дадени 

текстови за Гоце Делчев и за ИлшiДенското востание, како и тек· 

стот на аш·диски јазик за !Историјата на Македонската nраво

славиа црква .,Св. Климент О;>еридски". Во теЈ<стот за Црквата, 

се наrласува дека таа е формираиа на 7 август !962 ГОДЈiНа, а 
денес е една од најз~tачајн:ите и .1Јајшmооа.нпwте цркви и куд· 

турно-nросоетнн 1шсти1уции !На Македонците во Северна Аме

рнка и лоuшроко. Понатаму на аш·лисКЈ.t јазик слсџ.ат текстови 

за македонскнот ллтературен јазик, ОДЈ'ОВорот на некои грчки 

информапwн.и I'Ласн.1а н на Бугарската академнја на (не) науки

те. На македонски јазик се mrwyвa за Неговото Блаженство ар

хиеnископО1' Охр~<дскн н Македонски r.r. Доснтеј, за св. Клн· 
мент ОхрмсКЈ.Ј, за Крсте Мисирков, за македонската nнс.меност, 

книжеnност и куЈtтура, а се лрнложени н повеќе фотографии о;~. 

животот и ак11ивностнтс на македонските досе:nеницн во Торон· 

то. На двассстина странttЦИ од Ат>анахот се оmе•tатеии бројни 

рекла.шtи "атернјаm1 на фнр~tн н nоедпннн кои воуwност ro 
помоn.але 11ечатељето на ona значајно 11 единствено rласило на 

Организацнјата .,Обедине1-н МакедоНЦЈ>" од Торонто. 

" Апманах на ,.ОбеДПЈtеnt Македонци", 2 звrуст 1969. Торо!tГО. 
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,.ИЛИНДЕНСКИ ВЕСТИ" (.,ILINDEN NEWS") 

(1970-1971) - ТОРОНТО 

Во 1970 година Орrанизацијата .,Обединети Македонци оц 
Ссверна А.\!ернка" издаде еден број во вид на билтен, односно 

нреткош·ресно ••зда1ше. Тој е печатен 1·1а среден формат 21 ,5 х 
27,5 см, на 8 страmmи, на англиски јазик. а има текстопи и на 
македонски јазнк. На nрвата страница е амблемот ~·•а .,СУоедине

Т>Ј Македонцн", а nотоа следи nреамбулата на оргаиизацијата. 

Во бнлтенот ~ша матернјал за Конвеицијата на .,Обедннети Ма

кедоЈЈцн", Ј<Оја се одржува no nовод 1 0-rодиnnmната од nостое

љето на оргашrзац11ја1'а, потоа тс1сст за alitиBtiOC1urre на ,,Обедн

нети ?\1акедонни " rра11ка Ха..\нЈл·rон uo минатата годнна, како н 
Рсзолуцијаrа за чооечкн nрава. 

Вториот број е отnечатеи встата ГOДJffta на 12 странi{Ци. 
Во 11ero nol<paj текстовите за Орrанизацијата и текстот за фуд
балскнот клуб .,Македонија" од Внндзор, на две страиици се 

rтоместени доа матер11јала на грчки јазик. Тrие се однесуваат на 

rn-nuyвaљeтo на грчкиот nечат за Македонците. Вакви текстови 

се среќаваат 11 во третнот број, кој е отпечатен на шаnилоrраф, 
11 ва 8 страннци. 

След11110Т за 1971 година по повод Иmшденскиот пикиик се 
појаои на 4 стра11шm и фор~•ат 28 х 43 см. Н~ nрвата страница 
Се даДСШЈ Ј'ЈОГ()ЈЈС.\1 број 11Нформации За ЛIIКЈЈЈЈКОТ ОД 25 jym< 1971 
rодш1а, како •• три фотоrрафин од Гоце Делчсв, Ннкола Карев 
и Дамс Грусв. Во нродОЈЈЖСЈЈ>Је 1ша фотографин од fорче Пеr

ров, Питу Гулн •• Јане Са>~данскн. текст од Блаже Конески за 
МакедОНl<ја во совстскнот учебни•< 1110 исторвј-а, ннфор"ација о;х 

мннатоЈ'Одншннот ЛШ{!Ј-tlн~ за Илвнден, а се 110~tec-reн1t и реклам· 

во-проnа•·анднн матернјаm1. Тој е на пониско и техничко и содр

жинско ЈП<ВО ОД ll!)e;!,.~O}Џil<Тe. 
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"МАКЕДОНИЈА" (1971- 1972) - ТОРОНТО 

8/tf.fr~'f.,OH'!!:._~~ 

I.L 11/ТU IIAWUWIS IF IOaJI &MU 1U 
"1"' TORO N TO 811АNСН 

Ова rласнло. како и бројt-ш nретходнв , беше орrан на Нацttо
налtrата орrаннзацнја " Обеднне·•11 Македошtа" од Торонто. Се 
nсчатешс на македонски и на анrлнскн јаЗЈIК, на го:~ем. фор:,.tат 
43 х 58 см. r.~auaтa на !Весннкот на rорната страна го содржн 
слоrанот .. Македонцн од сnте странн обедошете се за една цед -
целокупна Македоннја". На левата страна е ,-,о~осстен а.\!блемоr 
на .. Обеднн~т11 МакедОНШ11', а 11а десната етшtчка карта на 
Македонија. Весошкоr· из11еrувацое еднаw ~rессчно. а го уреди кo
neкmolla редакц:нја на орrанизацлја·rа. Во бројот ОС\')1 стои де
ка ВССНИЈ<ОТ го уредуоа Тоnи Оnа.шннов, а сорабоТIIИЈ< е ne-rap 
Гиневски. 

Првиот бро,i на весннt<От "Македоннја" е оmечатен во ју
"" 1971 годнна, на 12 странИlU< голе.." формат. На nрвата стра
rпrца со големи буК!!Iн е известу!Ваљето на "Обед.,нети Македон
ЈЈИ" за Сеuерна Америка, rранка Торонто, за наuионалнпот rnн<· 
иик закажан за 1 авrуст (недела) встата година. Потоа се да.tlс
•ш и потребннте ннформанmt во врска со rt11Ј<Никот, нсторнскн 
материјаmr за Македонија. по.~ајмсни од rласnмата ~ Реnубли
Ј<ата, како и Фотоrрафија на Гоце Делчеn. На отосеона странн
ЈЈа се дЗЏiешt фотоrрафtn{ од овештеношнте п надлежннот архн
iереј .на Американско-канадско·австр~нско·македонската епар
х.ија. а во nродол>кение тrч:ни честитн:и од члсновн на Орrаан .. 
зацијата по nовод Ипш-~ен. 

B1·oprroт број на вссt-шкот .. Македонија" •=сзс во авrуст 
197 1 roдoma, со цена од 50 центн. Тој, како 1-1 друrите броеви се 
појаои на ист - roлe~t формат, но со разтrчен број страницн. 
Така, овој број е на 6 страшти. Меѓутоа карактеристично и за
едшrчко за снrе броеон е wто nоrоле~шот број насловн на теt<С· 
товнте од nториот број содржат голе~t број илустрацин особено 
оние од Илипденскиот ~шfК. Тука на антm~скн јазик се nомес
тенн текстови за историјата на маке!;lонсКЈИОт јазик и литерату
ра, за животот на Македонската колоtп<ја во Тороито, а nосеб
но .\lесто е nосветено на традицноналниот Караван на иацm-пе. 
оr•то се одрж\rва nод името .. Скопје-Солун". 

Третиот број е оmечатен на 8 стратти no октоАmри 1971 
година. Тој е посветен на националниот I!Тразник на македон
скиот ,народ 11 Окто~н1ри, и содржи текстови за Александар Ма· 
кедоискн, np>rлor за Макед01шја, за Кочо Рацtш Gl за Илтшден
ското востаннс. Во овој, како и во ;:~руn<те броеtlи, се застат1енн 
рубрикнте: ,.Што rnшryвa "Нова Ма1<.едонија", "Новости од сите 
странин, ,.Историски nреrлед'' н 1,Слорт" . 
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Четвртиот број е многу сличен на лрес~ходш~от no формата, 
бројот на страницнте и содржината. а е отлечатен во ноември 
истата roдmta. Во •него е nомсстен текстот под наслов "Кој од 

нас лидери'l'с не мислн и не се грижи за Еrејска Македонија, 
треба да се исе.чн од Македонија", urro, всушност е дел од го
ворот на Киро Глиrоров, кој во !ПЈ>Пдружба на nретседателот 
Тнто во КанЗ!!Iа говореutе со вид1ш иссле>ntци од максдонско nо
текло. Meiy другото, no onoj број се ломсстенп тскстовптс nод 
наслов: "Идната гoroma, Гоцева година", "Средба оо nретседате· 
лот Тито", t<ако 11 OJtttn-•pнli01' текст 3ra англиски јазик за Илип
денското uостанне. 

Петтиот број на весникот .. Македонија" од дек<шври 1971 
година е оmечатен 'На 8 С'!'ранпци. На нeroв~rre страннци е фо
тоrрафнјата од Гоне Делчев, текст ло .nовод 1()().rодtmmпната од 
r>аѓањето на велш<анот на македонското рсволуционерпо !д•вн:жс
п.е; ннтервју со Илинка Петров , уредшп< " uоднтел на Маке· 
nонскнот радио-час (кој заnочна во 1953 година) , текст за 
Климент Охридскн, како 11 <некои други noзaj:\tell11 материјалн. 

Броiот 6, nак, nод годнна П е оmе<Јатен во јануари 1972 
rомиа. на десст СТDаtmцн, а на ист формат како" nрсдходнпте 
f)роеви. Голем •IIPOCTOP 110 нсrо е посветен 33 мnц .. Св. Kmnreнт 
ОхртtдСКФt'' и а-ктнnнос,.нте no тоi 11.1ата~nонс1<п културно .. пр<>свет
теи lf-f д\rховен дn;\t на Македонuнтс. Прнто~. е падепа ин<bon.\ta· 
1111tia за за~tинvnаљето на сненrтенrн\ОТ дтанас Лопоn. t<oi беrне 
nистинстсн емис~r') мehr Макеnошнпе и доаѓањето на новиот 
<'веuттсннк Ахнл Тсf\'<арсв. како н составот нз новоизбр,.ната цр
ковна vnpaзa за 1972 roJJ Jtнa, за чнi nретседател е избран nоз
натrrот исе.;еннr< no потекло 011 Преспа Симе Гаџовс!<'н. Во nро
nолжение се .no~recтctm говоРОт на новоизбрапнот rrретседател. 
финансискиот нзвСЈТЈта i на црt<вата . t<ако п текстот за il'l'peЧCI<OT 
на Нопата 1972 година. Во овој број се nncзeFrrиpaaт и дпуrп 
текстови nnезl"<енн o:r некои rлаоила од Репvблm<ата, особено 
on .. Нова Макелонrti~н н .. Македонска ревпЈа••. 

Во aurycт 1972 ro::пma излезе осшшт број на uеснпкот .,Ма
Ј<едон<~ја" оmечатен на 12 странвuп. На nрвата страпица со цр
веии л црни букви е забе.;ежаио дека Опецнјалипот комитст за 
прослава на Ишшдон ќе ro орrанизrrра го.,е.,шот традицпонал~ r 
Илипдснски -nroorик ·ВО Onp>mr Хил Парк на 6 а.вrуст 1972 rодн· 
11а. На средина е фотоrрафијата на Гorte Делчов. а отстрапа се 
поместени другите Нlrформацин за mrкникот. Во ~вој број од 
изворинте текстови nосебно место заслужуuа материјалот no по
nод ОдРЖ\rвањето на маиифестацијата Караван на нацитrrе .,Скоn· 
је-Солун". што беше во мnц ,.Св. Климент Охридски", ЧЈЈј na· 
оилјон го illОСетиле <Над 25.000 roc1111. Во врска со оваа npeзeFrra
LtИja на македонската култура, историја, тра,.'\Ицm., •t кулннар· 
ство, <:е СЈОместепн бpoj>n-t фотоrрафш1. Потоа е даден nригоден 
текст no nouoд едно•·одиmнtшата од Qсвеrувањето на мnu -;-;<:в. 
Н<\1~1 О~рltдски" во Хамилтон, вести од сnортот, nозајмени тек-
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стови од rЈ1аснлата во Рспублн.ката, особено ·На а11rлиски јазик 
11 повеќе рекламно;проnаm~~~дни материјали и честитки од rrри

оатнн шша. Бројот 8 е последен на оес>шкот .,Македонија". 

"КЛИМЕНТОВ ЗWР" (1972 - 1988) - ТОРОНТО 

НЛИМЕНТОВ 
ЗБОР 

,.Ктшеитов збор" како орrан на Македонската rrравослав
на црква .,Св. Климент Охридски" во Торонто, всушност, е nро
должение <На списанието ,.Духовна искра" што залочна да изле
гува 1968 годи11а. Првиот број се однесува на периодот јануари
јуни 1972 година и е nечатен на 48 страннци. на среден формат 
(21 ,5х27,5). !На ,\!аксдонски јазик ro кирилица, а кратка содржи
на на тсксто1mтс е ладена на :шrлпскн јаз1ш. Главен и одгоѕо

!1е:t ур<тш1к е nротојереј Мнхаил Тсохаре>В, а технички урсд

IIИК Вас~>о Јаошооскн. 

На насљовиата страни.uа покрај името иа весникот, дадена 
е и фотоrрафијата на МПЦ .,Св. Климент Охридски" во Торонто. 

Потоа следи обра:mожеиито на Редакцијата на . ,Климентов збор", 

за печатењето на весникот. Се наrласута ~~tека: "ПочнувајЌIИ од 
0110ј број, прв по долrиот прекин <на 'И3Легуnањето на ,.Духовна 

искра" . редакuискиот одбор ќе се Ј1оrрижи да го изнесе вероуче

нието на nравослаооrата uрк.ва, која за нас Македо11uите iL\Ia 

сnецифнчнз важност, na е nотребно да го поонав<n1е учењето на 
верата, која не зачувала како Македонuи. Инаку, сrrисанпето се 

предвидува да бнле посветеио и на ак111fВНОСТИте во македон

ските nравославнн црквн, да ~донеоува научно-m:mуларни те:мп 

од Мак~онск.ата :nраоосл~вна црква 3< мао«~донската национална 
нсторпја и други црковни обредни настани во македоаските ду

ховни храмовн во Канада п САД. Се планнра сnисанието "Кли
меитов збор" да излегува тркмесечно, а да биде со бoram содр

жшm илустрираии со фотоrрафни" .68 

Бројот три од 1972 rодииа е печатен на ист формат и со 
ист број страш-nџ1 како и nрвиот. Од текстовнте поместенп во 

овој број треба да се истакнат оние за вероучекието, за актЈ<~~-

ностите во црквата "Св. ~W~имент ОхрИ~Ц.Ски•• во која, со успех 

работат: недеш1ото цркоnно училиште, хе<рот, младинската сек-

" .Кл:имснтов збор•, број 1, јануарп-јунn 1973 rодипа, Торонто. 
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1111ја, тсатарск:па 11 11rраорната 1·руна, жо:11ска·1а сскltнја, биб.,"о
тс~<ата со ЧЈrтаЈIНа 11 соцпјално-GtiОмататс.,"ата секцнја: потоа за 
nосстата на Вllсоката црковна ~cnera1tнja во Канада н САД '' 
одржvеањсто на тра;џrцrrоналннот Ма~<едонскн 1111Кm1к. 

Четорn1от тршtесечmтк nод број 4 е отnечатен во 1972 rо
днна, на нст број страннuн (48 без кopllltll), н нст формат како 
н IJ'Тf)CТXO!IIrrtтe. Во nочетокот на 12 стратоuн е даден текст за 
нcrovчCIIIIC1'0 што rrродолжува од nрстходтпс броео11, nотоа .\la
·rcpll in:t з:t оnбе;rежt•оањето на јубнлс ј от 10 r'OдHHII од раѓањето 
на ндс ј ата за н~rrадба на МПU .. Оnстн Клнме11·r Охr11дскu" и за 
одбсложvnање1·о на Мнтроодснс1шот ба:Јар, а се nоместе11н ro· 
лсм бро ј македонски народни necнn од Костурско, раскажатr 
ол Горо'н Лукрас од е. Ва"бел, 1шко н матернјал11 од црковио
то ЖНIЈССЊС. 

'Бројот 1, 1'0;111113 JI Jla CIТIICЗJOICТO .,J<ЛIIMCIIT08 збор" С ОТ• 
nсчатен во nочетокот 11а 1973 rocнma на нст формат. 'На 40 стра-
11111\11 . 110 11:1 хартнја со пос.,аб К8а.,итет. O:t обiаоонпте текстов11 
nоссб11о "есто шt е nосветено на Olllte r!IТO се о!Uiесуваат на вер
ската поt•!<а, на нзборi!Те н дР\'ТIIТС aкТ1tBIIOCТII во црквата пСв. 
K:tii\ICIIT Oxplt.:ICI<II" во Торонто н на оаfањсто на rтовнот манас
ТIIр .. Св. Ктшент Охрltдс~<н" во Мелбурн , Австралт1ја. 

Втопиот броi ro опфаќа периОЈ10Т аnрил·септември 1973 ro
rtltll~ lf сонрж11 30 CТP<'IHIHif тскстоnн \ICI~Y ко11 преовлал.у·ваат 
OIIHC :w Vetrcoитc 11а Kyлтvpнo-yмC:ТIIII'IKOTO друштво ,.Максдои-
1\а", нn Драмск<.па секциiа. за Ил11 1 1дснскнот IIIIKIIHK 11 друrн 
T<'"CТOnll 011 бо1·ат110т нр".овно-нан110113ЛО1 t ЖIIUOT 11а Македоицн
тс no Торонто. 

'Бројот 4 , nак. како три."есеч1111 К за 1973 е отrоечатен на 32 
t·тn:tHIII\11. И овој број го урсднл протојерејот Михаил Теоха
ров, :1 1'CXIIIIЧКJI уред11нк е Васко ЈанкоВСК\11. Во неrо nокрај дpy
TIITC С'С но\lестснll н текстови за осрската rtoyкa. Правштннкот 
11:1 .. Фонлот за кt·лn•рио-просвстнн дсјност11", како nомошен ор
ган 11:1 МПU .. Св. Клшеит Oxplt'tCI<H". на ~tакедонскн и на ан
r.1нскоr iа.1нк. како и рефератот за значењето на делото на cse
TII К:m\lент Охризски за Макс~оиија. 

Следната 1974 ronш•a бројот 1-2, содржн бројшr pemtnt03-
ни тс~о.-стоои за 'Божш< 11 Вслнrnсн , Посла1шсто IНа nоrлаварот 
на МПЦ r .r. Доснтсј до всрrшцнтс и др. Посебно ~tесто е nосветс
но 113 1\PKODIIQ-IICДC:ТIIOTO I'ЧliЛIIШTC 11 на ТСКСТОТ ЗЗ итраорната 
грџпа .. Македонка". а е nо~tестен 11 текст за uрков11и требн 1т ч11· 
IIОдсјстонја н з:~ прстnлатннците 11:1 aшcatii<CТO, дарнтелите 11 
'IЗOpii iCHIITC ЦpKOBHfl обредН. 

Бројо·r 34 0"1 истата годшоа, е 01't1C•ta1'CII на 48 страници, и 
11окра ј тскстооитс за верска поу"а · содрж11 11 ннформаuни за 
Кзр::11i::шот 11а нац11нте, о~ржан uo ,i\'лн 1974 rод1ша .за u~та 
на дСЈIСrnцнјата 11а Матнцата на IIССЛсllнцитс од МаксдоiШЈа, за 
aктlloiiOC1'11ТC во Орrаш•зан•1јата .Обеwиоетн Македонци" и дру-
1'11 тскстовн од "у.1турата н спортот. 
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Бројот 1, t13K, од 1975 го;:џша чиј г.1авен ~(одговорен ypeд
IIIIK nовторно е Мнханn Теохаров, а технички уредrmк Герман 
Казакое, е оrnечатен на 32 странmџt. Во Jrero е nоместено Пoc
лarllleтo по повод бo.*rl'l'<шrтe 111Р33IЈИЦИ исnратено од архиепис
копот ОхрiЏ!ски " Македонски ГЈГ. Доситеј со членовите на Све-
1'нот синод, текстоm1 за nерско учење, за 11збор1tте во црквата, 

за Гоttевата ·вечер 11 аа !npyn1тe зпачај1n1 актноносnr во Маке· 
донск.ата колоиија во Topo•rro. 

Бројот 2 од 1975 година е оmсчатсн на 48 стра.ппци со 
текстови за всрска nоука , за И!ПU1дсп, за IIIPCТCТOjmiOT Црковен 
народеи собир, за Мнтровден, за фудбалскиот клуб .Битола• и 
'lnynr матсрпја.111 од жноотот на Македонuнте 110 Канада и САд. 
Посебен простор од 6 страшuџr е 11008CTCII 11а нзоршеmrте крш
тевки. венчавкн. даруоања, аnелп п закоnи. 

Од сnисапнето .. Кѕтмсз1тов збор" на увид 1111 беше и бр. 2 
од 1979 год>пrа што е nечатсно IНЗ 14 страm~цн со noonaб квали
тет, но на ист формат како ~ПРСТХОдиите броеон. Во него се nо
местени IПiформалшr за дарнтелите, 1<1ако н посепrтелите на вер
ската novкa. од актнвноста во македонската колоtmја во То
nонто 11 броiнп текстоон nрсземеnп од rлаоиnата што се печа
тат во Репубm1ка Македонпја. 

Некоm:у rоmнш nодоппа Маке.;хонската nравославпа црква 
.. Св. Климе.rт Охrжnски"оо ТорОНТО, повторно nочпа да ro печа
ТII •• Coe-m Клm•ентов Збор". 'Бrоiот за lfl~moн-neкmmpп 1985 ro
Dif!la оmечатен на ма•<сдонскн iaзlfК. со Кirpнлrnta. а п со тексто
nн на англиски јазик, и на 40 cтpamwr, има .мал фор:-.1ат (14 х 
21 ам.) а за печат го nодго'М!rmе прота Иnче Миовски и Јован 
Босеовскн. Овој бнлтон е пocneтerr на Х<рнстоnото раfање и uo 
него се поместенн текстови од pemmrjaтз. од зктпвноста на 
Ппко:~та. со посебна наrласка на romnm1oтo членско coбpamre 
н tt:ќiopoт на vноавата. како м за одржvвањето rta патроrrnот 
нnазтrк на црквата .. Свети Клmtспт Охридскн". 

Во апр1ст 1986 rолннз се nојавп уште еден број од бплте
нот. кој mta иста форма. а е печатен на 48 страниuп. Покрај 
тскстовпте со pemmroзeн карактер. поместен е и оm:пнрен матс

ријал :ta акпmностнте во мnц "Св. Кmnre11т Охридски". опис 
н1то ги ЈЈрши женската сеКЈmја, п текст по nonoд 1 14-годап.uш
•~та од раfањсто на Гоне Делчев. Во овој број се nmtecтemr 11 
ronm1 број реклам1111 •мзтерпјали од депоuнн -лvfe. 

Исто така, во март 1988 година 11а 40 стратrцн е отпеча
тсн vште еден број ~~а овој бпЈттен, кој е nосветен на велпгдеп

СКIIТс празrпrцл. Од \tатернјЗЈIIГГе објавен11 во неrо треба да се 

нстакнат текстоо1rrе што се оШЈесуваат на актпвrrостпте на ма

ксдонеклте nравославrт om.t.rllfmr .Со. КлимеЈГГ Охрцдскп• п 
.,Св. Иmrja" 180 Торонто, како 11 текстот на 3Jirл1fCК'JI јазик nоц 
наслов .,Најсnавното утро". И овој број обилува оо бројни peк
IIMfiНI матернјалн . 
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.,МАКЕДОНСКИ ПЕЧАЛБАРИ" (1972-1974) - ТОРОНТО 

ПpiJIIO'r број на весонокот "Македонски nсчалба1>11" излезе 
во Торонто на l ::tВгуст 1972 !'Однна 11 се печа·го•ЈЈс кано приваr
но rласЈrло на :.\1акедонск11 iазнк со кнр11лицз н ла11иница на 

фор"ат 30 х 43 см. на 16 страошнн. Клнwето на •·шето ма вссни-
1<0'1. е со кнр!IЛЈШа 11 со ro.rrc\tll б\'1'-811. Глас11лото r·o nокрена н 
•·о фннаиоираше Мнле Бакалоо, нодоцна Јtнректор !1-la весf-1ико1·~ 
~<Ој по nотекло е о.:. Бнтолско. а 110 Turooпo долт години се занн
маѕа со про.аажба на 1-н:nвижtн-а•ш. Во почетокот rдa.neJu 't одrо· 
воrен vредник беше Петрс Ги11овски и денес актоmен новннар. 

Во прв11от број во кратката воведна статнја. се објаснува 
дека "Мак~онски печа..1барн" е нлустрнрана нселеин•ока ny6mo
кa.uи,ia за максдонскнте ѕtселеннцн од Македонија, чија цел 11 

желба е да се :Јајакне Ј<vлтvрошот фонд во редовнтс на маке
донската е~•игра11нја 100 Торонто ... " Весшо кот нсnрао<а nосебна 
чесnотка на онтс оргаошзаотоm< тепа (надвор од Макед0111оја) 
-~ор.\шранн од Мак~онци кооо го nрнзнаваат македонскнот ја
ЗIIк, автокефаmrоста на Макел.овската nравоа.1ав11а црК'ва ''' СР 
Македоннја"69 

Весннкот 11ма скромни техничк11 квалитетн. Во него домн· 
шфаат текстоnн со iПОЈrзразснll патриотск11 Ч\'Вства. Так:Ј, во 
nрвиот број се среќаваат: rтлакат nод наслов .Илннден 1903 11 

1904", а nод него rоле."а Фотографнiа од одржуnањето .на тра
доrцноналннот nнкноtк во Торонто, •\tатери ј алн nосоетеонr на бор

trИте кои заn111аа за слободата на Македонu<iа во текот на Илшо
ден , со пригоден текст nроследеоо со бројош фотоrрафпн. 

Вториот бnoi од nесошкот .. Мако.:tонски 11ечалбарн" нзлезс 
по сеnтс~mрн 1972 rо;џта, 11а 11Ст формат како н nретхоnниот на 
12 страоnпш. Во вс•·о е помсстсн текстот под наслоn .. Во Анrпll
l<анската нркеа .. Ов. Павле" во Торонто е нЗ!Јршена cncotlljaлнa 
<:.1ужба од ,\tнтроrоолнтот г. Нау.""· Текстот е nрос;·,сден со две 
Фотографии o.:t службата н му е даден rоле.\1 nростор. Некот:у 
странвци, од овој број се r•ococтctm на Максдо11скнот nикmlt<, 
1uто со дnаесет11на нi1 ја;Ј.н посстнтепи се одрже:\ во Торопто, во 
август 1972 rодшш. H.\fa 11 го.1с~1 бро) фотограф1111< ке>.о збору· 
ваат за nнкннкот. како n за о.елегацнЈата од Максдоt-пtЈЗ. Исто 
така, овој број содржи бројни рекпамно-проrоаrандии матерн· 

јми. 

1Н .. Македонски печаnбари". број 1. 1 anrycт 1972 rод .. Торсоито 
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Чствртнот број се 110јавн 80 11оемвр11 1972 I'Oдllнa. Во него 
е даде11а куса 11ajaua 11 нрнrоде11 текст за aктiiDtiOCTитe на фо:t
к.аорнnта груnа .Максдоtlка" од Торонто. а ltomtoт соработннк 
на IICCIIIIKOT MtiЛ:lll Мар1111011, ГО објани TeK<."1'QT 110Д 11асл<хв ,.Hew-
1'0 е ГIIJIJIO во мnц "Св. K!IIIMCIIT OxpllдCKII" од Торонто" . Потоа 
СС !fiOMeC1'CI-IIt !Ot:CTit 11 COUIILI J'r~IIHja, 1G1KO 11 IIOOajMCI-IJ1 ТеКСТОВИ 
од I'Лаанлата што се tш.:чатат uo Репубn11ката . Дое страниuи се 
IIUCB<.'1"eнн на .. М<tксдонка'' •11н1 фотоrраф>ш се о1роспедени со 
ltplta'oдeн текст, а е..: д3Jtt:IШ lt ОР\'ГН тскстоои. 

Бројот 5 ort .:teKC.\IBPII 1972 година е 01'f1e<l3тell на 12 стра· 
ннц11 11 е еден од понџржашrте. Тој е nосветен на женската 
секшlја при мnц .. Св. Ктшент OxptOCKII". како 11 нејзrrннот 
орга1шзнран базар. Во нродолженнс се 1101\сстенн 11 друn• нн
формацlш, но nосебно оннма1ше nривлекува текстот и бројннте 
фотоrраф1ш за 11граорната ''Р~'""'- .,Ссла1ш" од Торонто. 

Бројот 6 од јануари 1973 roднlia е 011ПC•I3TCfl на 12 стра
ннцн. 113 IIC'I' фОрМЗТ, а С IIOC'IIIC'ГCII 1<3 10-I'OДI IIIIIIIIIIЗTЗ liЗ ЦрКIЈЗ· 
'l'a ,.Со. Клшнтт o ... pi!ДCI<II" IШI'a Од Максдоннја допатува митро
НОЛIIТОТ Наум. Поа<рај другото тука е 11 текстот за Македонско
то VЧIIЛIIIIITC nрослсдс11 со број1 111 фотографш1, а ос nомсстешr 11 
11)\'111 1111форманш1 за ж1180ТОТ во максдо11ската ко-,онија 80 
Торонто. 

Ceд.\IIIOT број. 113К, 11а . Mar<c;:t.OIICKII nечалба))'l" е 01111СЧа· 
TOII 80 февруари 1973 rодш1а на 8 страЈП\1111, во кон се :;~.адени 
nporpa)нrтe н nодато1111ТС за Тспи Мар11овче 11 Борис Манrов, no
TCII!IIIja..lHJJ канд11дат11 за rrретседате.1 tна Црквата. Од ООЈОј број 
1100 уредннк е Дра1·ан Тасаковск-н. а за сскрст::tр актиlЈистката 
Рат1<:1 Шаr1ас. Покрај број11н1·е rrнфop~tattшt да.r~син се н некоЈt· 
ку тnорбн ва aнr1111C~II јаз11к и текстов11 оо ноо•rте copaбoтнtt
lttt r opllaH JoвaJIOOCKII , Бttлјана Секова ~1 др .. 

Дссеттнот број на оо.~ t'1аснло е owrc•lt\TCII во anp1m 1973 
rод1111:1, на 12 страш1шr 11 ша 11ст формат како nретходните брое
""· Во нсrо е nO.\tL'CТcll:l фототрафнја ro Охр11д 11 !!р1П'Оден тексr 
за nосстата 113 311Г.111CKIIOT прш1ц Чарnс 113 тој македоискн 611-
t•cp. Потоа сде;џr текст за Дамс Гр\rев. 3 две страннuн се 1mус-
11mрани со фотоrр::афшt од актtmнос111тс на Македонцнте во 
Торонто. Исто 1·ака. се по~ссстени .неколку nocтcкtt остварува
ња lta IICC.'lCHIHtll JJITU IIMaaT CKpO".\IHH ПОСТСКit оре;џ-rОСТИ. 

Бројот 11 од iVIШ I 1973 r·од1ша е отпечатен 11а 16 cтpa~<иull. 
На npoa·ra страш1ца е фотогр<tф11јата од Кос1-ур, nотоа сл~аr 
тсr<стош rте за Алсксаа1дар Македонскtt. Дамс Груев, за акпш
ностнтс на Македо11шtтс во Торо~<то. 180 МПЦ .. Св. Ннкола" во 
Вш1дзор, r<ако 11 onw11pc11 текст за Oproшlзattlljaтa .,Обедшrет11 
Македошт". 

На 5 aвr,·cr 1973 rо.џ11аа 11а местото 11а вeclfJfКOT ,.Маке
дОIIСКЈI печа..1бар11" е.: ној3вн ВСС!Iикот .,Канадско-македонскн 
м3r.>Зiot", ro кој се о1 нсч3теш1 СЗ.\10 доа број3, за ав"VСТ и вто
I>НОТ за сеnт~шри. 
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Следната 1974 r·одина !ВО јануари се појав11 све•rешrот број 
17 на "Македонски nечалбарн", како орган кој се бори за ос
лободување и обеАiшување на Македоинја. Оmечатен е на 4 
страници 31 х 48 см., на македонски јазш< и на nодобар слоr 
од nретхоДiште броеви. Бројот 18, пак. од март 1974 го;џrnа ја 
nромеии главата на весникот. Њ\\ено, покрај насловот. на лсоата 
страна е поместена етничкаrа карта o·ra Македониј. Весникот е 
печатен на 4 страшntи на голем форма< 37 х 56 е~< .. Всушност, 
тоi станува орган на Максдонското нациоrrално ослободнтетш 
двr-rжer·t>e (МНДО), но со r<yc <Век на трае•t>е. зашто потоа прес
тана 1да се neчarrr . 

.,КАНАдСКО-МАКЕДОНСКИ МАГАЗИН" 
(.,CANADIAN-МACEDONIAN MAGAZINE") 

(1973) - ТОРОНТО 

Cru:ш.cl jallillacedoiu..'UJ 
Ша~а~ i 1 1с ·· 

Ona rласнло пр.впат се nојави за илинденски·rе 11разшrци 
одржани во Торонто 1973 година, односно по rrовод ИЈ1]{ЈЏI.ен
скиот mrкник на 5 август истата rQДива. Весникот е оmечатен 

на македонски јаз1tк на латиница, (има ~•атерrtјали и 111а англис
ки јазнк), на 20 страници, фор~tат 30 х, 43 см. н СЗ.\10 името на 
всоникот е дадено на англиски јазик. Него го уредуваше Редак
цискн колеrиум чfrj rлавен и одr-оворен уредник беше Мнлан 
Маринов. Во кратrо:нот вооед. се наведува деt<а весникот е nро
должение на .. Македонск.н nечалбари", со мст формат и дека ќе 
се печатн еднаш месеЧ1tО, но со тенденција да стане ~<еделник. 

На nрвата страннца е nомсстена фотоrрафија од Гоце 
Делчео и најава дека no nовод 70-rо.цишнината на Иmшден, 
Орrаш!Зацијата ., 0бQ.11;Јшетн Максдонци" ќе организира традн
uионален Иmшденск.и mжннк. Во nродолжеш<е од nрвиот број 
се !ПОместени матернјалн за Да.\lе Груев, за Крушеоската ре
пубrоrка, за доаѓањето на крат..uата Елизабета и лринцот Филиn 
во Тороито. Посебен nростор е посветен на фотореnортажата 
за одржувањето на Караванот на ваци:ите 1973 година, на кој 
учествуваше и мак.едонската заеЈЏtИЦа. Една страtшца од весни
кот е nосветена на хороск.оnот. noroa се nо,tестенн творбn од 
nознати македонсrш nоети од Републиката, како и од иселени
ците, за на крајот да заврши со забавната страшt.ца п со некол
к.у рек.ламно-nроnаrандни материјали. 

Вториот број на .,Канадско-макЕ\.'.\ОНСЈ<И магазин" се nо
јави во септември 1973 година, како број 14, односно как.о nро
должение на оесннк.от ,.Македонски печалбарn". Тој е оmеча-
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тен на 20 cтpaшtwt, а го уредшt ,_iилан Марашов. И во овој број 
се бројшt текстовнте за активнос:тнте на Максдонцпте во Ка
нада 11 САД, особено за нлашдеuсжите лразну»ања во Торонто. 
Исто така, во него се помсстенu н текстовн на анrmiски 1И на 
максдонсtш јазик nоз:~ј.\lснн од други t-ласаша, како •И бројни 
рсклам 1 to-npoпar:u tдt 111 матсрнјалп . 

.,МАКЕДОНСКА ВИСТИНА" {1974) - ТОРОНТО 

Македонска •• е r • и А 

Вссннкот е о·тсча·rен во Торонто во маај 1974 година ка
ЈШ орt·ан за ослободувањс и обедину»ање на Макс,цопнја, однос
но opt-nн на Макодонско1-о нациоuално ослободнтелно дuRЖење 
оо Канада (МНОД), што носсбно е забе.тtежаtЈО во клшuето од 
главата. Веснnкот е печатсн на македонски јазик, четири cтpa

IIIIЦII, на фор~tат 29х42 см., а го у~ја членови ua орrаниза· 
цнјата МНОД. По~ нас.1овот е no;uecreн текст во кој се вели: 
Двнжењето за обедаwу»ање на Македонија се бoptt за национал
но ос.1ободување н обедашување на Маке,доашја во ~<остојва цр
жаоа. По~tоrнете ја, сnоред вашите :МОЖltОСТ1Ј, неrовата нацио
нална дејност, ст:шсте 11егошt борци, членоон илк сm.mатизерн. 
Шнрете ја неt-овата националжнх:лободителна идеолоrија меfу 
свонтс ма~<едонс•ш еонародпнци, како внатре во Македонија, 
rака н оред Македонцитс во странство. Докажете ~дека ете дос
тојни онно:ви на ваuште дедовцu л татковци, кои и крв пролеа
ле за незавнсност н самостојлост на Македонија"."" 

Во весникот се срсќ:шаат текстови како "Во борба до пос
ледааа калка кре", "Автоно~ша .Македоашја-традЈrцијата продол
жува", н ~Терuторнјаrшнот нитеrритеr на Македоrшја во nom•
ntxaтa 11а народнООСiаободаiтелното д»uжetbC 1941-1944", а е 
нрезснтирано и IIIJCMO на чнтател под наслов ,.Борбен поздрав 
од маке,донскнте МусmiЛtаин", nотоа неколку nоетски оствару
ваља од исе.~ешшн, како и спортскн вести. 

Во бројот на ,.Македонска вистина" од јули 1974 година, 
н:ма одредени измени на главата. Под иас.лооот стои дека :вес
IПU<ОТ е за авrоно.,ша Македонија, а nотоа .на англиски јазик е 
IIO~ICCТCH ТСКСТОТ: .,Anen ОД МЗКЦЗ.ОНСКЈ!Те fН1Тр110ТН", КаКО 11 
ТСКСТОТ за МЗКСДОLIСКОТО 113ЦПОНа!tиО ДВНЖСЊС ВО Канада. 

Слеmшот број од .Макц:~.онсжа вистина" од аоrуст 1974 rо
даша, е отnечатен на чentp11 етраннЦtЈ, а уредсн од чnеновн на 

МНОД. На К.'UШЈСТО од главата во ирвена боја е nоместен ла
вот, а nод него фотоrрафtш на Гоце Дслчев, Јане СаRдански, 
Њtкола Карсо 11 Дамс Грусо, nотоа текстот за шtииденскиот 

"' • .Македонска онсnо10•, мај 1974 roдmia, Topoarro 
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nporлac .:to ~taкeдOIICKIIOT tоарод. На две cтpa11111Vt o.:t овој број 
е презе11тирана nолнт11чката nлатформа 11а М:~ксдонското осло· 
бод11телно .:tвшкењс (ДОМ). 11отоа е д--."\сн текст з:> Владо Геор
•·нео Црнозе.\IСКИ, :ITCIIT:\ТO[>OT на CpllCKIIOT К.рМ Алскса11дар ВО 
Марсеј . На aнrлнcl\lt, тшк, е nомсс·rсн ·reкc"''OT .,Најсмрнте снм
бол" (t~.,шња) и;, Мш(едошоја" . а IПОсnед11ата страr11rна е резеr· 
011рана за сnортот што ја I'Р<:дiШ Снме П:н 1дОвск11 , 11се.1е1111К во 
Тороrпо. Тогаш 11 nponaт се сnомнува аuтор roa тсr..-ст. 

Во декемвр11 1974 rод1111а 11з.,езе уwте еден број на весtш· 
КОТ ,.МаксдОiiСКа BIICТIIIШ ... СЛНЧеН 11 ПО фор\1:1 1i ПО СОдрЖIIН:\ 
11а 011ој од ~вГ\·ст 11:1 4 страшtцll , н со лавот 11а nрвата стрмш· 
ца. Центра.,.tо место 11:1 11роата страннца е дадено н3 текстот t1од 
rшслов ,.Ос.\lн декемор11 ден на свс1111 Климе11т Охр11дски, а во 
nродоmкенпе IL\13 тскстоо11 O!l ЧЛ <'НОВII на ДООМ од Порт Ксмб· 
ла, Австра.~нја, op•·at lll33 ttllja кој а се бор11 за IIЗLIHOI!aлнo ocno· 
бодување и обедннуоање на Македоm•ја во самостојна држава. 

"МАКЕДОНСКИ ГЛАСНИК" (1974) - ВИНДЗОР 

Гласнлото е opra11 на Орrа11иза.uијата ,.Обед•шетоt Македои· 
1111" од Вин.з,зор. Про11от 11 ед~<нствеll број е nечатен на 1 мај 
1974 rоднна, на 12 стра11111111. 11а формат 21 х 29,5 см., 11а ~tаке· 
nо11ск11 јаз11к со .~ат11111111а. О-м1ечатеи е 11а маш1111а за mШ!ува· 
ll1c IJI е фотокопнран. H t\ к;нtшето на ••acJtOJ}OT стон ~оtето на 
rлaCJ.Uloтo, а nод то3 орt·~вuт н•,·о ro орrанлз~tрал бнлтенот. На 
о1роата страшша е ,цадс11 оо~. 100 кој се ~остак.11ат11 целнте 11а 
ОООНIП<ОТ, И СС .Оелн; .,ETtiiiЧKIITC груnи ШТО ЖIIВСЗТ ВО Канада 
разm11тат ~лема llнфop.\laTitBIIa деј11ост, затоа е потребно и ма· 
кедо11схата заезшта за nо~<рене еден r,,actll tK . Ова r.1аси.1о " 
единствено во В11нд30р no весшокот .Канадски Македо11ец", кој 
O;t фtiНaHCИCKII npiiЧIIIIII ЗГ3С113 MHOry брзо."" 

Во nро;~.олж..,н11е rласнлото објавува дека 11а 3 март 1974 
година е избрано 11000 раководс1·оо на oprruшзaLOijaтa "Обеди· 

71 .,МакедОНСКЈI ГЛОСIПIК" број 1, 1 мај 1974, BIIIIД,ЗOJ) 
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нстоо Максдонц11 " , чиј npe1'CEI;).a1·eл е Борнс Ревшо 11 8 членови 
на \'!Правата. С.1сдат текстовн за значењето на орrанизацнјата 
.. Обедоше·по MaкeдOIILIH", за 110uоформнранно·r орксстар .,Бнл
јаllа", за .II I UJaтoтo на "аксдозосЈ<ото ссло Буф, ЛероmсЈ<О, како 11 
а друо·11 актоmност11 ош Македонсо<ата засдншtа во најјуж•rнот 
о•ра.:о. на Онтарно . 

.,МАКЕДОНСКИ ГЛАС" (1974-1975) - ТОРОНТО 

На втор•• авrуст 1974 I'Uдшш во Торонто нзnезе од nечат 
npiJ~<OT (ipoj на вссннкот ,.Максдонск11 глас" на ч11ја глава стои 
"Вестн" , а nод нзс.1овот на а11rл нскr~ текстот ,.Соѕn~ие ма ма
к~10Ј~СКЈ1Те JJa-ltiiOJ-ra.ЧIIJI Сl'Ј Ј "ЧШt 1·раt-псци•• . Од левата страна е 
н11кот на Ат.:ксандар МакQitонсЈш, од десната ffi[KOт на Гоце 
Дслчев, а под тоа со rолс.\lн буквн "Anrycт [974 годинас', без да 
се означ11 бројот на оесошкот Jv111 некои друсн .негови nо11ребки 
карактеристшш. Вес>n!КОТ е отпечатсн на 38 страници, на фор· 
.11ат 28 х 37 см., на ~tакедонскн 11 на В~И~'m1ски јазик, а И.\1а нс
КО!оку тскстовн н на грчки јазак. Сопственик, главеti и одгово
Р'-''' I'PeдJIIIK е досслсЈшкот Методиј а (Мај к) Аnостолов - Мз.
кедО~<-

Во него е •шх11есте11 текстот .,Иmн~~ден 1903" 11100ајмен од 
друго rласнло што се печа·rн во MaкQitoJшja, а на десе1'1она cтpa
IIШtl l нма 11 .:tP\'~'JI поз::tј .\1С11н текстови, Ј<.ако *'Водон 1Н воденча· 
ннтеff, "Соссднвтс балканскн Дp)f<aDH и Ит.n·Јденскто овстаннеи , 
.,Културс11 соб11р со потврдени мож.вости" , како и не1<Олку теЈ<
стооЈЈ на ашлнскн јазик, позај~<ени од ,.Македонска ревнја" од 
Скопје. Во оторнот дел од весtn<кот се изворн11те текстови од 
авторот Апостолов mшЈ)IЗанн на обичен народен јазик. Посебно 
вннма1111е заслужуваат текстовитс на анмиски јазик кои се оrд
весуваат 11а аЈЈТЈЈЧКЈЈте Максдонц11, како и .rеографсКI!Те карти 
во 'Врска со антнчката историја. 

Во мај 1975 rо;Ј.пна излезе уште еде11 број ов<Јdnат nод име
то ,.М;шсдонс•ш глас•· вметнато 11а rор11ата стра11а, задржувајќи 
r11 пр••тоа CIITC друг" обепежја од претходниот број. Овој број е от
печатен на 28 страниuн. Всс••ико·r ста11а Ol>raн ва Двnжењето 
за обедиН\'ВМbС и ослободување <На Македонија, (ДООМ) а како 
резултат на тоа 11ма .\\ногу матернјали npe11CCCJJJI од весникот 
.,Македо11ска нан11ја". На nрвата стра11нuа, а и во nродолжение, 
е по.\lесте11 дел од Kflllraтa .,М<шедОtiЦ1 ЈТе uчера и денес" од 
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Џорџо Нурнџани, најnрвин во орнrннал на англиски, а nотоа 
на 1Македо11СКИ јазик, како !И текстот под нaCIIOB .Александар 
Македонски и античките Македонци". 

Во овој број има текстови и на англиски •• на македонски 
кои критизерски nриоѓаат кон јуrословенството и македонска

та nолитика во Реnубликата, како на пример ,.Јутославија не 
е наша "Гатковина", .. Македонија без Јутославија", ,.Постоењето 
на македонската нација и нејзиното приз:навање од вистинските 
бусарски комунистн од вре.."ето иа Горѓи Димитров", .,Мерка 
на разбирање", .,Ловик до 1македонс101те иселенички маси" и 
.,Anoo до иселениците од Вардарска Македоонија". 

Нав број на .,МакQ~Ј.онски глас" се појави иа 31 јули 1975 
година во Торонто, со истите технИЧЈ<И карактернС11И!<И како и 
а:tре.ЈЏодниот. На nрвата страиица, покрај името на IВеОНИ· 
кот ,.Македонска нација", дадеи е и амблемот на ДООМ. Во 
продоЛ:Жение, на три страници од овој број е nоместена nоли
тичката Платформа на ДООМ, како iИ иејзнниот Устав. Mefy 
другото, во овој број се nоместенн текстовите nод иаслов ,.Лarn· 
те на умноболниот удбии (ЦрОвокатор" придружени со nоrолем 
број изјави н меtусебЈIИ обвЈ!Нува.ња на членови на ДООМ. Тек
стот е nреземен од весникот .,Македонска нација" . 

.,Весникот • .Македонски глас" повторно се лојави во октом
ври 1975 ГОЏЈ.Ина, на 28 ст,раиици, сличен како и nретходните 
б~еви. Во него е ломестен текстот за срлската саботажа во 
УНЕ.СКО, за nротестот до вла.цата на НР Бутарија, како и тек
стовите nод наслов .,ДООМ одrовара на своите клевети", .,Бу· 
rарскнтс крадцu на .мак€\донската азбука и nисменост" и друго . 

• ИЛИНДЕН" (1974) - ТОРОНТО 

Весникот е сnецнјално издаiШе IIЗЈ!езеио по повод IIJIПН· 
деnсК!ИТе nразнувања одржани во Торонто ~а 4 август 1975 rо
ДИЈiа. Тој е орган на ,.Обединети Ма.кедонци" и rn изразува це
лите, задачите и активностите на Аlакедонската заедница. Се 
лечати на мак€\донски јазик на 8 страинци, среден формат 1113 
28х42 см. Не е наведено кој е rлавен и QЈЈ;ГОвореи уреДН!ИК, ту
ку е дадено дека бројот технички ro ypeдJUI Герман Казаков, 
чие lt!МC стои и на rла.вата иа весникот .,ИлmЈДен 1974". 

На nрвата страница од весникот е ломестена фотоrраф~1ја 
од ИЅШЈЈДтrскиот nикник t(СИ~Ц~ена од висина, 18ероја1'Но од ави
ои) на која се дадени моменти од одржувањето на пи:кникот. 
Центраmrо место 1нма текстот под наслов .. Во срцето на маке
донскиот иселеннк", кој nродолжува и на втората е11ра.н:ица. Во 
продолжение е(.> ОЈоместепи nриrодни текстови и товорите на 
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делегацЈtјата од Македонија, (во состав Живко Василевски, прет 
седател на Матицата на иселеmiЦИте од Македонија, Наум Пејов, 
потпретссдатезt на Матицата >1 Крсте Секуловски, 11ретседател иа 
Собранието на оm.uтина Ресен, кои допатуваа сnецијално no по· 
вод Илm~ден), а nотоа Ј'ОВОрите на I,lк\t Сандерс, nрвиот прет· 
седател на Орrанизацнјата ,10беЈЏшети МаксдонцЈЈ, на тогаш· 
>шот секретар на органпзацијата Михајло Николовс!({t и на Те· 
nи Морпоѕче, претседател на МПЦО .св. Климент Охридски" о.=~ 
Торонто. 

Сле;ци текстот nод наслов .. Чудно но ваtстtшt'tто" кој се 
однесува на Кр,rшсвсКЈЈОТ манифест, потоа фотографија и текст 
за пpttC.\JOT на Фудбалскиот клуб .,Вардар" од Скоnје, кој беше 
rостии во Каиада н ја nосетил 011WTJNiaтa Ист Јорк, а се даде
IШ ~~ другн ошформацот. Во овој iВССШIК скоро сите текстови се 
доnолнетн со фотографош, кон rн збогатуоаат. 

,,ЦРКОВЕН БИЛТЕН" (1975) - ТОРОНТО 

·~---· ···· .. ·· ................... 

UPПIHD 
RAPWH 

tDSИP 
Билтс»ОТ се оојаои во Торонто 1975 соЈЏtИа, како цроа 

публикација на Црковниот ••ароден собир, што го организира· 
ше Америка»ско-канадско-.\Јакедонската епархија. Првиот број 
е отrrечатен на мал фор.,tат (2 lxl3 см.), ,на 98 стра;ници, на ма
кедонски јазик со кирип>111а, а има текстови и на анrmtски. На 
насловната страница на овој број е фотоrрафија од Соборнаr.t 
црква .. св. Климент ОхридсКIИ" во Скопје (во изградба), а се 
наведУiВа дека Билтенот е отпечатеи од 30 август до 1 септемврк 
1975 година. Издавач на "Билтенот" бил Координациоииот одбор 
за одржување 1.\РКОвно-народен собнр, rлавен и од1"080рен уред
ник лротаставрофор Михаил Теохаров, !ВО Уредуnачкиот одбор 
лротојерејот Борис Поповски, потоа Крис ДЊ\tОВ "' Јане Кази
еоски, а технички уреЈЏtНк Герман КазакОiВ. 

Уште на почетокот на Билтеиот се приложено фотоrрафи•t 
од сите членови на Синодот на Македонската nравославна црк· 
еа. Потоа на анrЈШск.и c1Ieдill О'IПЈЈИРНиот текст: .,Кратка исто
рија на Македонската црква", од КIИигата за МПЦ на Доне Или
евски. Меѓу македонските 11ркви во СЛД и Канада, прnа на ан· 
rлиски е претстаuена МПЦ .,Св. Петар и Павле" од Гери, И>w•
јана, како 111ајстара, nотоа на .македонсК\Јt јазик следи историс
киот развој ·доnолнст со бројни фотографRR на МПЦ ,.Св. Клп· 
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мент Охрицскн" од Торонто, на .,Св. Боrороднца" од Колумбос, 
на .. Св. Наум Охрндски" од Х;цшл·rон, на .,Со. Кирил и Мето
диј" од Пасанк, ., Св. Дшштрија" од Рочестер, .,Со. Кирил ~~ Ме
тодиј" од Лакавана, ,.Св. Богородина" од Детроит, .,Св. Никооа·• 
О."\ Вшrдзор и .,Св. Горfи" од Снра~уз. 

Од nеде<:еттата страница r1a до крајот на билтенот nомес
тснrr се бројни рекла~шо·nроnаrандrЈИ матернјали од nретnрија
тија и поољрави од бројни иселеиици кои го nомогиаа nечате
њето иа ова издание . 

. ,ЗДРЛВЕД" (.,ZDRAVEТS") (1977 -) - ТОРОНТО 

Домо1· :!<1 старн лица во Торонто е Е:~;Ј.на од значајните ма
кедонски ннституции иадвор од Maкeдorrnja. Оваа Канадско-ма· 
кедонска хумашtтарна инсmrтуција е nрва од !Ваков вид оо Ка
нада, и во неа голем број Мак{\/Ј.онuи од сите делови на Маке
донија, дапеку од својот роден 1<рај , nретставуваат едно големо 
семејство. Старскнот дом, нлн ,.Канадско-македонско место", ка
ко ШiО уште 1'0 ош\аат .\tаЈ\едонсt~н цerrr~1p, е катчс r1 дом за 
ОЈ\олу сс;tу.\tдссс,·:шшn :\I<:Јtседонск•t досслеш t цн од постарата rе

нераuнја, ucoбcrru 0.:1 егејскнот дел на Македоrшја, кон nr lla
пyurrи.lc родшrтс оrнешта во Gурш11'е uре~нtЊЗ на војннте и 11"10· 
тоа. Исто така во домот ж.нiЈсат и ШtЦа од дру11Н националности, 
na така тој претставува заедrшчко место за :другарување " клуб 
на македонскнтс nензr-rонери. 

Овој .\lакедански центар (кој чнии десетина мнлиоfll.l до
ларн,) е добротворна корпораuнја на провинцијата Онтарио, 
чшr ак.цнонерн се Канаѓани од македонска nотекло и друг.и ли
ца . Ишrцнјапшата за nодигањс на оаков дом започиа уште во 
СW\\~rдесеттите години, а 1979 rоднна таа се ·реалнзира со из
,·радбата на nрвата фаза од oua :шачајно македонсЈ<О место. 

Снмбол на Домот е здр3lВецот, цвеќе што расте во nла
нннсlС!Ите ·nределн "..,а Бал канот. а вдомено и во .македонските 
градини во Канада. Ова Љ\lе го носн и Бнлтенот на ДО.\!От, од 
кој уште во текот на 1977 година се <>rnечатени неколку броеви 
на ан·гл нсЈ<и ја3ик. Особено е интере<:ен Билтенот број 7 QЦ но
емврн 1978 година ,кој е nосветен на nоставувањето на камен
темелннкот каде што сега се rDдига Домот за c-rap11 .о ица во кој 
rша 110 аnартмани, претежно еднособнн, заедиичк:и лросторmr 
со ордшrација за мсдrrсtннс~<а заштита иа старите, ресторан, 
кујна 11 клуб на nснзнонерите. Потоа следат страиици исnолне
ти со матсријалн од аr<тrшност.нте на ДО.\IОТ IВО кој nостојат не
колку тела како ќсркнте од Македон11ја, ~rладинска секција rr 
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nензионерска ас.оцнјацнја. Исто тао<а, тука се пoco<rer"'' довато

рите кои 1'0 110.\IOI"IIaлc rрадењето на Домот и дру11•1 информ-'· 

нии од сеnкупното жa.rnee1'be во таа македонс1<.а н t<\:анадска ин· 

ституr.tнја. 

Весн~tкот "Здравеu" е !Всушност продолжение на весникот 

.,Вести" (News) и "Билте:нот" (Њуслетер) на Канадско-."акедон· 
qкото место, односно на Домот за стари лица и.ш111.а кон се 

уnотребувани во nрвнте години . Овој вес><и к започна да се ne· 
чати во 1980 година во рамките на активностите на Канадско
македонско место, а како продолжен:не на "ВесТ~и .. и ,1 Њуолс

тер". Вообичаено се лечатат 1110 четири rrримерош' roд11nnнo, ·на 

осум страници, на формат ~Ја сиисанис 21х29 С.\1. Уредr·шк во nо

четокот беше Хелен Гаџооиќ (Елсиа Гаџооска), интелектуалка, 

родена во Торонто, а по потекло од Прсоnа . Нсјзини соработнџ

ци во издашањето на весннко·r беа: Вера Кизова, Нона Наумо

вич , Стаци Керчсо, Хелен Таснос, Диана Васнлева н Маријана 

Котева. 

Најчес·r·о r1рвата с1·ра1шца од rлаонло·rо е резервирана за 

некој од станар~1те во До~шт за старци, или на !Некој друг noc· 
тар ~•селеrшк од Македонија , кој nрипаѓа на големото ссшејство 

на македонските доселеи•uu• во Торонто. Исто така, на nрвнт~ 

страницн од весиико1· се дадени коментари на уредникот, за 

активностите и животот во ДО.\Iот за одредеlf nериод. Во лро

\!I.Олжеm<с се лрезентнрани акпшностите кај станарите на До

,\1ОТ и во клубот на nеiiЗЈЈОнернте. како и вест11 од асоцвја.џrја

та ќеркл на Македоrп-tја и за мл~инската сеr<цнја, а вма 11 го· 

лем број оrласи, m<сма и cm<co~; на донаторнте на Домот. 

Од декем:врв 1982 rодвна rлавев "' одгаворен уредник на 
.,Здравец" е Пау,, Кристи, а сорабо1·ницн се: Олrа Велијану, Хе· 

лен Божиновски, KptteTIJII Зискос и други. Ова .-ласило изнеrу 
ва аЈ(.IВремено и дclfec и претставува инфор.\lатор !На активнос

тите и целокупното живеење во КанадсКО;.\Iакеџtонското место. 

В.есникот се лечати на англиски јазнl<., бидејќ.>t голем број од 

станар.,те .на Домо·r Жlf.DOOT nовеќе деttеш!И во Канада и т.не 

тешко ro зборуваат ~•акедоискиот јаз11к. Би)l.ејќи Домот за ста

рн mma е дел од севкуnннте активности на лровинцнјата Онта

рио, затоа и авrлискиот јазо.rк е офицнјалон оо Домот, додека 

оо клубот на nе.нзllонсрнте се користи маЈ<t'IДО!fскиот јазик осо

бено дијалекппе од Леринско, Битолско и Преопанско. 
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,.БИЛТЕН 1977" - ХАМИЛТОН 

Tpe-!'ltOT црко-внО<Народен соб>tр на Амерi{Канско-канадско
~tакедонската лра:оославна еnархија се одржа no nовод 10-rод>шt
нината од ао·rокефалноста на Македонската правослаона црква, 
50-rоЈЏnштот јубилеј од ~mотот на Неrо8ОТО блаженство ар
хиеnискоnот Охридски и Македонски r.г. Доситеј п на 10-rоЈЏшt
нината од хнротонијата на неговото високоnреосвештенст-во ми
трополиТ<УГ Американско-канадско-македонски !И австралиски r. 
Кирил. По повод собирот одржан на 3 И: 4 сеnтемврн 1977 годи
на 80 Хамилтон, е отnечатен nосебен Б>мтеи, на 72 страници и 
среден фор.\lаТ 21х27 CAI. На првата корица е објавена икоиа од 
св. Наум Охр~-~:дски, а во продолжение се дадени фотографшi и 
бноrрафск•l податоци за г.r. Доситеј и r. Кирил, прш-одеu текст 
под наслов "Дссет rодинн од аnтокефалноста на Македонската 
пра8ославна црква" и текст за хнротонi!С\rвањето на еnискоnот 
mшернополскн Горазд. Покрај текстов•пе за нсторнскиот раз
вој и сеВ~<\'ПНа·rа активност на МЛЦ <ВО САд н Канада, во овој 
Бнлтен се ПОМССТСИII Н ТСКСТОВIПС ПОД 1180.,08: ,.Незаборав.tn1 МИ· 
гови noмefy нашите во Гери, Индијана", "Итnrденска свсче
IIОСТ оо Торонто оо 1977 rоЈЏНiа" и "ИЈшнден-ден над деновите". 

На крајот се даденЈt 11мнњата, адреаите и телефонските 
броеви на свештеницl<те н црковните хра.\!О.Вн, Ј<ако н .,Сnече
ната сннфонија на Ерусалим" . 

.,ЦРКОВЕН БИЛТЕН" {1977) - ТОРОНТО 

MAto:r.дOHCKA. ПРАIЈОСЛА8НА ЦI'КРА 
1'СВ~Н Ко1ИМЕКТОХРИАСКИ ЧУд0,-'80Р~'· 

ТОРОНТО 

ЦРКОВЕН БИЛ'Ј:ЕН 
Овој билтен е орган на Vllpaвaтa <На МЛЦ ,.Св. Кm1мент 

Охридски" од Торонто. Главен и QДrоворен уредшrк е проф. 
Фитm Ангелковскн, а во Редакцискиот одбор се и протојереј
ставрофор Мнхаrш Теохарев н Борнс Крстевскн. Отnечатен е на 
28 страtшцн на македонсКЈ< јазик со ~ил:uца на мал формат 
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(13,5х2Ј .Ѕ С.\1.) а како r:~acnлo за актrmиостнте во 11ериодот ја· 
нуарн-март 1977 rодина (noa rо;џ111а 8). 

Во нрс.Ј.rоворот на првиот број се oemr дека 110Требата за 
издавање на црковен б•ипен е оснав110 за Унраоата. Овој бил· 
тс11, всуur11ост, е npoдo.-.жemte на поранешшrте I!Здаинја .дv· 
ховш1 нскра" н ,.Кmшентоn збор". Се 111лаrшра, тој да шtа внат
решсн карактер на Цр~ата; ,да излеrуnа еднаш месечно и да 
го следн 11 содржн црковmrот живот во МПЦ .,Свети Климент 
Охрrmскн" оо Торонто. Во npoдOJТЖCIIIIC се даде1111 активностите 
на женската секцнја, Културно-уметтrчкО'rо друштво .,Македо
rшја", Цркооното недетrо учnЈнпrrте .,Св. Кшrмен-r Охридски" , 
кое, како што е речеио го nосетуваат 60 ученнцн на возраст од 
8·14 год" '"' н за уч•шrnuтето за нapoдJ rff ш·рн кое r'O •посетуваат 
67 'tlleнonн. Потоа е даден pacno~ на богос.rrужбите од 3 ап
рнл до 10 мај 1977 година, сппсокот на добротоорнте за трЈше
с~чrшот nернод. како и сmЈоок на ЈtЗоршеr111те крштсвања и вен

чавање, nотоа 1111фор>tацнјата за nрн~однте 11 расхо;џrте во uрк· 
вата, како 11 cmrooк на ч.1еновнте на цркоо11ата уnрава за ~rан· 

датната 1977/78 год1111а, кога за nретсеЈЏ\тел е нзбран д-р Алск· 
С311Д3р ГсорГIIСВСКЈЈ • 

• МАКЕДОНИЈА'· (.,MACEOON1AN MAGAZINE") 
(1979 - 1980) - ТОРОНТО 

Првиот број на весrткот .,Максдоr111ја", IIЛII .,Macedonian 
n1agazine" (,.МакедонСКЈЈ .uаrазн11") се нojamr uo Торонто, во ал
рнЈТ 1979 годнна. Тој е отnсчатон на "акедонскн јазнк со кнр11· 
лrrua, на 4 cтp:uшtllf на фор!!аТ 24 х 3 1 CAI. како орган на Печат
Јшцата .,Б11.1" О:\ Тороито. Не е наведено кој е уре.;џшкот, но 
сnоред јаз11кот ua текстовнте може да се прс-mостави дека уред
Јшкот е од Бе.,оморска Македошrја. Главата на весникот е на 
македОIIСКЈr н ~•а антшrск11 јазнк, во која, nок;рај 1rueтo на вec
JiliKOT 11 СОПСТВСIII!КОТ, ВО ДCOIUIOT QfOЛ е етшrчката карта На 

Македонѕrја. На првата страниuа QД ова скро~шо по содржннз 
ѕrзда1111е е nоместен текст по nовод 1 08-ГОдЈПШЈЈЈ>Јата од раtањс· 
то 11а roue Депчев, како и фотографнја од споменикот на Го
цс Депчев што се наоѓа !ВО ГрадсКЈlОТ nарк оо Скопје. 

Бројот два, пак, е оmечате11 во авrуст 1979 година, на 11ст 
формат како nредходниот но ~ 1а осум С'l'раницн. Kmn:ueтo од 
•·лао::tта на оссн~tкот е 1)0 noмaror размсрн 11 без етничката кар· 
та на Максдошrја. 

Во сонтс.\\вр:u 1979 сод1111а се nojamr -rретнот број на ѕесшr
кот .,Македошrја". Тој е отnечато11 110 чcпtpll стратwи, но на 
IICТ фор~ѕат како 11 претходните бросви. Покрај друntте, во него 
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се по.\lсстсш 1 тcJ<CTOUII во врска со одржувањсто на Црковниот 

соб.н-р tва А'1ернканско-канадсн:<rмакедо:нската епарх..ија no •·ра· 
дот Рочестер , државата Њујорк. 

Бројот четирн од мар·r 1980 1·однна се чин11 .цека е nосле
ден број на ѕесн11кот ,, МаЈ<едоllнја". И тој е отnечатен на маке
,цонски јазик на чет111ш cтpaнiiL!I I н на 11с1· формат како nред
ход;ните броеви. Во него се r1оместени текстс:тнте за Февруар
СК!иот похо.::t, за Гоце Делчев, а но .nовод 108-rодншннната од не
говото ра{·ање, како 11 рск.1а.\НfИ !t.-taтepнjaлll ва печатницата. 
Њ1терес110 е да се наоеде дека на ниту еден текст во четирите 
броја не с..: наuеденн а:вторите, 1-шту кој го nечати весникот. 

"КАНАДСКО-МАКЕДОНСК.И ГЛАС" 
( .. CANADIAN-МACEDONIAN VOICE) 

(1979-1980) - ТОРОНТО 

!icl liJ{;I.!JIJ!;~il l!Jlii~J !J(i)llШ:111! мт~ * 
( 11 10att I AI ltf t 11 11 1 ) 

'Х;Ј ;1 ;l ~ ~ :\ ~-.:.1 ;Ш.!!. u·:r~xr.J lltill;l~ =· 
Веоt•икот е r.' 1 асн:1О 11а Орl'а:Јшзаuијата "Обе.::tинетн Маке

Јtонцн '' од Торон·rо. Се печат1 1 11а l\ t акедонскн со кнрнлица н на 

atн~лiiCKII, ~· rJJ)C1'C1'BB\rea. еден ол. по~1обр1гrе веснш-tѕt што досе1·а 
македонск11тс досс.::1сншн1 Ј'Н nечателе во ·Канада. На клѕnuето на 
главата на весннкот. f-lајнапред на a·••rnнcкs.t е Ј-Оtето на весни
кот, под тоа бројот. датумот н местото на мздавање, под тоа 
1шсто на максдонск11 јазик. Од десната страна е 3-"блемот на 
"Обсдинети Македонци". Првl!от број се појави .во Торонто во 
мај 1979 година, 11а 12 стра!ИШII. ср~ен фор~1ат 29 х 42 см. Вес-
1-шкот го уредуваа <ЈЛенови на р~кuнјата и roa: П. Вас•mев
СК!I! , п. ГиневСКII, Р. Димов, Р. Мллјаиовск.и, е. Милошеоски, в. 
Пан;~овс~и. В. Панчаровскн, Г. Плуковскl!, В . Стојковски и М. 
Хрнстова, а rлаве11 '' o.::t•-oвope ll I'PCдllнK беше Иl·lr. Рнсто Чачки
роскll. 

Во воведннкот што е поместен 11а втората страш-rца од r•р
внот број, покрај дрv•·ото, се UCJI\ 1: ,.Со појавата на Орrанизаци
.iата ,.Обед1111е1111 Maк~.::tOIIUII "uo 1959 rод111на, еднаш за секо•·аш 
беа у.;~реНI( темет rте на македонското нац11онално единство. Со 
желба да се реш11 проблемот со една публикац11ја , Организацн
ј:па фор~шра ре.:~акuнск11 одбор. Тоа е nотфат од опШ1'()Јiацио
нзлсн мaJ<O;J.OtiCKH карактер. Главната задача tна wесникот ќе би .. 
де достојно да ја aфиp~lllf>" македонската наuвја 11 цврсто да 
стон за македонското само611тие, затоа ќе бидат објавуваmt ма
терllј алн од активното жi<Веење на Македовците во Канада и 
САд"." 

n .Ј<анадско-македонски rnac", бр. 1, мај 1979, Торонто 
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На nрвата страница од овој број е ;:џцСII текст 11 две фото
rрафшl за Дсношпе на ~•аксдо11ската ку.1тура што се о.:tржува· 
ат во Торонто, како 11 пporpa\l:tTa за тм ~•ан11фестацпја. Во 
npoдOЛЖCIIIIC се nомсстен11 тскстовн за ос:ш~денските прослав11, 

за макс;~онското учн.1ЈШЈте .,Обс;џшст11 Макс:tонцll", за 10-rо
;џruтнот јуб11леј на ансамблот .,Мако.:tонка" , како и за комит
скат3 !Всчер што се одржа 100 чест 11а nсл11канот Гоце Делчев. 

Втор110т број 113 <веОНI I ко·r ,.Ка11адско-македонс1<111 rлас" ~ 
OТПe<lt\TCII 00 ју1111 1979 ГОДИНа 11 е 11ДС111'11Че11 СО 11рОН01' број Н 
110 формата 11 по бројот 113 cтpЗIIIII\111'~. Покрај \\l:lТСрнјал за 
~· aнllфecпlltll ј ат3 Денови ва максдОI IСка·•·а •<VII1'YIX\. која се одр· 
жа no тско·r 11n ~raj н на која \1'\fСствуl)аа неколку 11лјади noce· 
1' 1 1ТСЛН, СС ПОМСС"Ј'С1111 1'eKC1'001t 0"1. ЖIIBOTOT tHO КЗf.lаДСКОТО 011Ш
ТССТОО. з..·t n:н.ншрана1·а nосета IJa rpaдo1tn~ra..111Hкoт на Ист Јорк 

на Мако.1011нја 11 дР\'ГО. Поссбс11 nростор е nосt~етен 11а текстоr 
даде11 11:1 :шrл11ск11 за Kalla:tcкc·\IШ<CдOIICKOТO \!сето (Старск11от 
10\1) 11 за \1:\llllфecтшtнiaтa за фор\111рањс н 11<ЈКРС11ување aкцll
ia за соб11р:н.е сре:tстВ<1 , 11а која ''ЧССТЗ\ оаа бројш• фок:~орн11 
1 Р\1111 11 ГОС111. 

Бројот 3. пак од ј\·лн 1979 rод1rна е rlосветсн за И.11nаен 
СКОТО OOCТaiiiiC. Тој е оmечатен 113 16 CTp311HLUI 11 51а IICТ фор
\IЗТ. Покра i текстот за Кр~wевск>~от \l:lllltфccт 11 за иmшден
ското np:l.Jнyuaњe, посебен простор е 11ОС11стен на текстот коi се 
однссуоа 11а 20-1-одншшшата ~аа ОрrашiЗ:Нtијата .. Обеrо•нети Ма· 
а<едонцll". o:t Торонто, која nретстаоуuа една од најзначајшrr~ 
орr:нтзац1111 113 мако:tонсl<lнте дOCCJICIIII III1 оо д11јаопората. 

Бројо1· четнр11 од авсуст 1979 I'OJtllll<! е отнсчатсн 1110 nовод 
tM111Џ\CIICKIIтe •11разннцн ·11 ма1111фестШ 11111тс што се одржаа 110 
1'Ој ПОВОД ЈЈО ТорОНТО, а СС ПO.\ICC'ГCHII ()pojiiH ТСКСТОШI ОД НЗ· 
ворс11 кар:~ктср коа1 се однес\rваат !Ј Ј3 шпнШtОС1'НТС на Органи:џt· 
нн јата .. Oбc.'\HHCTII МакедОН1111" 11 мnцо .. св. к.,IIMOHT Охр11Д· 
Скн•<, НО најброј1131'а '-taKC~1.011Ct\a KOЛOffllja на ТОј KOHTii"HCHT. 
Псттнот број , нак, е отnсчатс11 оо cerrrc\16j)JI нстата rоднна ~~ е 
ПОСОСТСН на 11 0КТО>18р11 - ДенОТ на ООСТЗННСТО на МЗh'еДОН· 
СКНОТ Народ, Hptl ШТО се 110>1CCТCIHI 11p11Г0ДIItl СТЗТШI IL1устрнра• 
1111 со број1ш фотографнн. 

За окто~•вр•t н иое_,mри 1979 rодЈ«На се nojat"' дообројот 6 
11 7. кој обнлува со бpojmt текстови од ссвкуnното жпвеен.е на 
IIССЛСfППUТВОТО, ПОКрај КОИ, fl ТеКСТООIГГС за nрославата на 11 
Октомор11 , за 20-rо;џшпшната од nocTOCibCТO на ., Обедннети Ма· 
KCДOII 1 11t" 11 за СПО~IеiШКОТ ~Ја борЦIIТС 1ЏТО треба да Се 'ГрЗДН ВО 
'\ВОрот на МПЦ .,Св. Кл11мент Охрвдс1<111 " оо Торонто. Тој е от
нс••атсн на 16 с·rраници, а на 1 1ст фор.\Ш'r како 11ретход1111те брое

nн . Поссбс11 простор е посоете11 на текстот за 'Грсјанската сред· 
ба, за М:1ксдонцнте од Детронт, ннтеројуто со Џо11 Бнтов, прет

ссдатсло1· '"' Ка11а...tско-македонско MC<."ro. зз н1-раорната •1J>Yl13 
.,MaKQ.'tOHKa" 11 друrо. 
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Бројот 9. е оmе,•:tтен во ~~ке.uврн 1979 Nroura. 11а 12 сrра
•шцн, а о noaJCТCIJ на Првата с~зба на дсltата бега.1цн о.:~ Ercj· 
ска Максдо1шја, ош Бож11ќ, 1ta lloua rшто:ја 11 ш1 Гоцс Делчсu. 
Слодшrот број 10 о.:~ фо.:оруарн 1980 r·o.:uшa, нак. е IIОСВСТсн 11:1 
отоор:нr.ето на CJJO\I<:IIHt;OТ на 11a.\lt:IT11ТC борц11 оз Максдошrја, 
чш• што на сосчен 113ЧIШ се озржа на 26 јан\·ар11 11стата ТOJUI· 
На, :1 ПOMCCТCIIII СС 11 ,lp\'ПI TCI\CТOOI! 00 8рс~а СО ов:ш значај11<1 
\ШНIIфсстацнја. 

Во март 1980 rо:џта t!3.1СЖ \вобројот 11 н 12. кој, осуш· 
11ОСТ, е пос.'lсден по 1 тоа 11\re. а потоа се nojaвn no:t 11~1ето "~1а· 
кедонскп r:шса. Ооој Gpoj об•LЧ'Ѕа со матернјалн 11а MaкcдOIIUII· 
тс 011 таа I<OЛOHIIja, како што се матернјалнтс за срсдбата 11:1 
\CЦ:IT:I бer<I!IЦII, 33 MaKCДOI!CKO'IU УЧIIЛНШТС, 33 31\TIIOIIOCТИТC 113 
Maкe'tOtiШIТC оо Дстро11т 11 друr11 IIHфOp\13.111111 н pcклaJ.Sнo-npo-
11:tl"::tiДIIH \13Tep11ja..,ll, 

.,ВЕСПI" (NEWS) (1979) - ТОРОНТО 

На 17 јунн 1979 rод11на, н3 ,tенот 113 ro.1e.>10'1'0 11 сосчс110 
отворање 113 Кан<\:\сксншкезuнското место ou Торо11Т0 се поја-
811 rlpBIIOT број O.:t OCOIПIKOT " 8ccTII" (Њус). Овој .:tобро обЛIIКУ• 
н:ш 11 тех1111ч1ш pcwc11 осс1111К е opra11 11:1 К311адско ... \lаксдонека
та пeiiЗIIOIIcpcкa acoшф.tt!llja 11 е посостс11 токму 11:1 rолемат:t 
npoc.'laвa на Цснтарот. Весн11кот нзпеЈС 113 a11rm1CK11 јаз11.-, 
срсзен фор\lат на 0CV" cтpamiЦII. На првата crpam111a е nрезе11-
"1р:ша фотоrрафnја од макетата 113 До~IОТ, придружена со on
ШIIpCII текст 11::1 анrп11скн ја~11к кој се од11ссуза 11:1 отворањето 
11а До\lот за старw1те. Во текстот, се 11аrласува дека досеrа се 

; 
соорап11 тр11 \lllлнoшl :to;~apll преку ~1шотек11, до11аторство 11 
ПО\IОШ О'\ кaii:I.'ICКJrтe в.1асти на OtrrapiiO. Исто таl\а, 11а прзата 
CTP,'1111W:I СС Д31CIIII 11 фотоrраф1111 113 ДОС \1:\Ke.:\OIICKII ОС.\Iејства 
ко11 се 11 11рtЈIГТС ста11арн 11:1 До\IОТ. На rnropaтa страшmа JL\1:1 
11ско:tку n11сма до прстс•дат~1от 11а До~1от r. Џон Б1rтов 11Cnpa
TCIIII о.:~ rуоер11ерот на Канада Лаvmш Макrнбон, O:t nремиероr 
на Онтар110 Внл11ја.\1 Дејв11с 11 o:t м1пmстсрот за здраостоо Деннк 
Тн\lб.1ср. Третатn стр:11111ца е рс:Јервиршш за прстстој11ата про•·· 
раш'l при отооран.сто Ш\ До~tот ''"" 11ос111·с.ш се Jlt.'CC11 1113 фол· 
К.1Uр11П rP\'1111, МСЃV KOII 11 1103Н.3TIITC rp\1111 "МакС,\011К3." 11 "(;е. 
.1:11111" од Торо1rт0. Во овој број се no\lecтC:IIII п текстови од 11ај· 
зиачајшrте иос1rте:ш 11:1 nросктот 11 тоа: Џо11 Бнтов, Бан Петроо 
11 Васа Еванс. 

ВТОЈ>нот 11 пос:н:нсн број tta UCCI I IIt<OT "В~стѕtи ltЗ.'leзe ttn 

15 ј\'-'111 1979 ro;u111a. И овој број е nечатеи само !13 а11mнск11 ja
ЗIIIC, на осу\1 страш1ц11, со нст формат. Во 11ero се среќаваат ма-
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На првата страница од овој број е •даден текст 11 дое фото
графни за Деновнте на :\tакедо11ската култура што се одржува
ат во Торонто, како н 11р0грамата за таа маннфестаttија. Во 
••родолжс•rне се поместеш1 текстови за вс:Ј IIРдеЈrСкЈпе npoc.naв~t. 

за македонското У'IИЛIШЈТС .,Обсдннетн Македонцн", за 10-rо
.д.ишннот јубилеј на аtrс.ам.блот .,МакедОЈЈКа(с, каЈ<о 11 за комит
ската 10счер што се одржа оо чест на nелнканот Гоце Долчев. 

Вториот број fla 1весн•tкот "Канадско-македонсrои глас~~ е 
оmечате11 во ј уни 1979 I'Одина и е идентнчен со г~ронот број 11 
no формата и по бројо1· 11а стра11шt11те. Покрај '"атернјал за 
манифестацнјата Деноон 11а македонската култур<t, која се одр
жа оо текот на мај 11 11а која учествуваа неколку нлја~11 noce
TI·ITcлн. се помСсl'СШt тексrовrt ~ животот во канадското OПLII· 

тестnо, за nла11нраната nосета на •·радоначалнвкот на Ист Јорк 
на Маке.1он11ја 11 друго. Посебен •nростор е посветен на тексто r 
даl\ен на антнскн за Канадс~<с-маке;tоl!ското место (Старскнот 
дом) н З<.\ л1 ~Ш1 1фестан~• јата :1а формнрањс 11 покрснување aкLHI· 
ia за собнрање сре:ктоа, .на која учсстоуваа бројш • фоi<лОрllн 
1 рунн н rocm. 

Бrојо1· 3. пак од jyлlt 1979 година е посве1'СН за Илинде11 
ското постание. Тој е о·rпечатен на 16 странн10" 11 • •а нст фор
мат. Покрај теl<стот за Т<Р\'Шевс~<Јо~от "аннфсст 11 за нттден
ското пра;туваљс, nосебен простор е посветен на текстот коi се 
од11есуnа 11а 20-•·од•шшината ora Орrа•tнзацијата .. Обедннети Ма
кедонцн". 01:1 Торо11то, која nретстаоуnа една од 11ајзнача.јннт~ 
организацнн на маке.:~,онсl<ите дOCeJICIIHIIИ во днјаолората. 

Бројот чс1·11рн од авсуст 1979 година е отпечате11 iПО пово:. 
11111ИНденските оflразн"цн ·н 'lаннфсстацmЈте uно се одржаа 110 
тој nовод во Т<>ронто, а се rtO.\Iec·re•ш бројш t те кстови од 113· 
оорен карак·rср "<>11 се одttссуваат !ЈЈа актнnнос·rите 11а Opra~-tн~'\· 
ц11јата .. Обедннстн М:жс;tо•.rцн" 11 МПЦО "Св. Ј<,тшонт OxpiU\· 
скн'\ во најбројната македонсi<а колоr·шја 1на -гој контннснт. 
Петти01 број, 11ак, е Оt'nечате11 во ссптсмврн 11стата Ј"'ОдЈша 11 е 
nосветен 'на Ј 1 ОЈ.:то.,трн - Денот на nоста1нtето 1-1n македон· 
скнот народ, при HITO се по.\lестенн nрш·одн11 статш1 илустрира-

1111 со бро i 11н фо·гогrаф1ш. 

За OK1'0MIJPI{ и ноо,mрн 1979 ГО!.1ИНа се 1тојавн двобројот 6 
и 7, кој обi·Ј лупа со бројни текстов11 од севкупното живеење на 
I·ICeJie>nmiТllOTO, nокрај кон, 11 текст011ите за nрославата на 1 1 
О1;томврн, за 20-rоЈЏтшнината од nостоењето на .,Обединсти Ма· 
кедоНЈПtи 11 за спО...,·tеникот 1-Ја борuнте wто треба да се трЗЈtи t10 
)160рот lla мnц "Св. КЛ1шент ОхрндС I<!И" 00 Торонто. Тој е ОТ· 
печатен на 16 страници, а на ист фор.\lаТ како претхоЈЏнlте брое
вн. Посебен простор е 11ocneт<m на текстот за Трсја11ската сред· 
ба, за Македонцнте од Детронт. интероју-rо со Џо11 Бнтов, t~рет
седателот на Кана..tско·.\lакедонско "сето, за ш-раорната "РУ"а 
"Мако:tонка" и друго. 
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Бројот 9, е отпечатен во декС.\IВрн 1979 t'ОдЈUШ, на 12 стра
Нttцн, а е tloaueтeLI на Првата средба на дcttarn бera.~w• од Еrеј
ска Македо1шја, ua Божиќ, на Нова rшшсја 11 11а Гоuе Дс:Nев. 
СтЈ,;џшот број 10 o.:t февруарн 1980 rо;џн1а, 11ак, е посвеrен ва 
отвораљето на сномсннкот 11а паw1ап1тс 6орцн од Македоuпја, 
ч1111 што на све•1ен начин се одржа ~ш 26 ј:шуарн нстата годи
на, а noмocYellн се н друт11 тскстовн оо врска со оваа значајна 
м:шѕ1фестацнја. 

l3o март 1980 годш1а 113-~езс 11\Вобројот 11 н 12, кој, вcyur
ttOc"'-. е nоследен под тоа име, а nотоа. се nојз.:в11 вод името ,,Ma
кcдoHCI<II t·лас". Овој број обнлува со матер!lј31111 на Македонци
тс од таа l~oлomtja, како што се матернјалнте за средбата на 
дената бer:tJТЦII . за .\tакедонското учнлнште, за актноностите на 
Македо11шпе оо Детронт н друп1 ошформаuнн и рекламно-nро
наrзнд1111 матсрнјали . 

.,ВЕСТИ" (NE\VS) (1979) - ТОРОНТО 

На 17 ју1111 1979 година, на дено·r rш 1'0110.\tОТо н свечено 
отворање 11а Ка11адско-максдОЈ1СКО1'0 место IJQ Торонто се nоја

он пронот број од ве011:нкот ., Вестн " (Њус). Овој добро облику· 
nан 11 техннчкн решеи весннк е opra11 на Канадско~\tакедwска
та пснзнонерска асоцнјацнја 11 е nociJCTCII ·rокму на големата 
нрослаuа 11а Центарот. Весникот излезе ош а11ТЛ11ски јазѕ<к. 
срсдон формат 11а осум страннци. На npoa·ra страннца е презе11-
Т1<раl!а фотографнја од макетата на До~<ОТ, nридружена со on· 
шнрсн текст на ангт<ски јазик кој се однесува на отворањето 
на Домот за старw1те. Во текстот, се 11аrласува дека досеrа се 
собрашr три MIIЛIIOIШ .:tоларн nреку х11nотскн, донаторство 11 
номош о_, канадските в.~аст11 на Онтар11о. Исто така, на првата 
СТраНIП13 се Д3;teHII П фотографm1 113 Д)ЈС M3Ko.:\ORCIШ семејства 
кон се 11 првите стаиарн на ДО\tОт. На <Втораm страннца и~t:t 
некоn ку nисма до nретсе:tате.~от на Домот г. Uo11 Битов иcupa
TCIIII од rуuернерот на Канада Пау111111 Макrнбон, од премнероr 
на Онтар11о Втшја." Дејвис '"од ~ntllнcтcpoт за здравство Дешrк 
Тtшблср. Третата страница е резсренра11а за nрстстојната про•·
рама пр11 отворањето на Домот •11111 носнтсл11 се дссетнuа фол
клорнн rpynн, мefv кои и nознатнтс ГР\'Шt "Максдо1-1ка~~ и "Ce
/ШI IIt " од Toro•rro. Во овој број се noмeC1'CIIII 11 текстови од нај
значај 1111ТС носитслн на rrроектот lf тоа: Џо11 Бнтоn, Бан Петроо 
11 Васа Ева11с. 

Втор11от н посл<uо11 број ш1 ucc11111<0T "Вест11" излезе 11а 
15 јуnн 1979 гоwша. И овој број е nечатс11 само а1а анrлпскл ja
ЗIIK, на осум стра•шw<, со ист формат. Во него се среќаваат ма-
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теријали за ак'rнвносппе во врска со пуштан.ето во работа на 
Старскнот ,no.\1. Прнтоа следат бројни micмa од I'Олем број ус· 
танови 11 лнч ttостн на канадското оrrштес·I\Во ~1eiy кои и од пре
~шсрот на Ј<анада 1". Малру•ш . 

.,МАКЕДОНСКИ ГЛАС" (.,MACEDONIAN VOICE") 
(1980-1981) - ТОРОНТО 

M
;.:rr;o:,: : д~l'.'()tcr. 

дКЕДОНСКИ ГЛАС 

О.з. мај 1980 roдtma под број 13 '8СС11нкот .,Канадско-маке· 
ШOIICKI I •·.11act• 1·0 меш-ѕ името ео пма-кедонск~• глас". Главата 
на новото rласило е на at-IПHICKJI и на ~tакедонски јазик, на 

фор·ма,. 29 х 42 см. и на 16 страшmн, а десно е амблем-от на .,Обе
дннетн Македонцн". Главен н од•·оворен уредннк беше ннж. Рис
то Чачкировск11, а јазнчен уредоrnк Васко Панчаровс•vr. Весни
кот е орган на "ОбедиЈЈети Макетонции , во '-Пiј IВОВаn.н:их, nок
рај друrото се вели: .,Ете веќе една !ГОднllа како Каиадско~\tа· 
кедонскн глас" uшри глас. Година ва тешка и одrоворна рабо
та на група наuш родољубиви ч.~енови кои немаат новинарско 
нскуетоо. Само големата љубов и пожртвуваност nи задржа овие 
луfе кои работат по фабрикн, канцеларии и рестораии, а сло· 
бодното ѕреме ro пооветуваат J·la IНЗIШIОТ ,гл·ас. Глас кој се слv· 
ша !ПО целиот свет. Овој орган на .,Об~шетЈtrе Македонцл" се 
слуша оо Македошоја, Герма1шја, Шведска, Полска, Чехословач
ка, САД, Австралнја . . . Во rопе~• број писма ни беше укажано 
декз тој не е само канадскн r·лас, туку н сеопшт, затоа Редакw-t· 
јата дојде до созоrанис дека ќе биде добро да се •чхшешr името 
оо .,Македонски mac". Всvшност, ова rне е смена .на ltмето, ту
ку прераснуѕање во нешто заедничко што ќе работи подобро 

за Гоцеѕнте идеи, нешто што ќе не поврзе сите нселеиици во 
еден силен -,1зонк нл11 снага''.'Ј 

Бројот 14 како <Втор број на "Македнс~Ш •глас" е отпеча
тен DO јуни 1980 rодЈI'На, на ист формат, tJO t~a 12 страшwu. 
Тој е nосветСIН на манифеетацијата Денови из :македонската кул
тура во Торонто, на нлинденскнте 11разнувања и активносmтс 
no тој •nOBO;J., на црковно-оrrштествеотот 11 спортскиот :>~Gmoт во 
Македонската црква .Св. l<Јm.\1ент Охрцдски". Посебен простор 

о nосветен на нзборвте \ВО Канадско-македонското место, кога 
за почесен претседател беше избран Џон Бнтов, а оо 111ретседа· 
те.1 Марина Еванс. 

'1.! ,Македонс"" r.•ac•. број 13. мај 1980, ТоЈ>онто. 
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Бројот 15 од јуш• 1980 rодш1а се однесува O·la илш1денските 
nразнувања н одржуnањето на традициона!Пiнот mrкнпк на 3 
а1вrуст 11стата roДJnra, а бројот, 16 е отnечатеп no anrycт 1980 
година, на 12 страшпn< п е nосветен на Шестиот цркоnно-
1<ароден соб1rр во Дстроит, како 11 на аКТ1·mност11те 130 мак~ои
скнте коло1rин 11а Север11Оа~!ер11к:шсквот ко11тине11т, особено на 
актипностиrе на Орmнн:~аrlИјата "Oб~m<ern Маr<едОIПIИ" 11 одр
;куnањето 11а Иnш-rдепс'КUот rmкнт-rк . 

За nenrro;toт cenтe~rop11-or<тo~mpп 1980 rодш1а е отrrечатен дво
броiот 17 п 18 на .. МакелонСК}l rлас". Во него се nоместешr тск
стоnn за 11 Октомври 11 за Црковно-наролпиот coбr rp. а се no
мccтelm н бројнн ннформацm' од це.-.окуппото живеење на ма
t<едонскlrтс 11ce.-.crn.mн. Тој солржн n бројни nо.1а ј менн теt<сто-
8 11 и рекла."&Јш ~rатеријмн. 

Бројот 19 од iули 1981 rодина 11а ,.Македонски глас" е nос

nетек на П1ППL'!е11скпте маннфестаЦlп< uo 1981 rо:пта. особено 
на rtpeТCТOjHJIOT IПIKIШK ОД 2 авrуст 1981 ro,mma. Kat<O \Н !10 nрет

ХОдНИте авrустовски броевн и тука на nрвата С11Ј>ашша е nомес

тена nporpa.,r aтa 1Н информацип за одржувањсто на mmпикот. 

На nеттата стратш~ е nоведната стат11 ј а, однос11о теt<ст од Ре

дакt(Нјата до чнтателнте. во r<oja, РедакЦ11јата се обr<дува да n• 
објас1ш nрrrчипнтс 11 спабост1пе з,, тоrаwната состојба во вес

'нккот, враќаiќи се на rтериоnот 1977/ 78 коr·а претседател на 

.. Обедннеm МакQ'\ОНнн" бтrл ТТеТ]1е Василевскн. 11 кога се nос
тавпле темеmпе на весникот. Биле nонесени заклvчоцr~. весm~кот 

да б>~де од чисто иаuнонме.и карактер. Редакцијата да бпnе 
с11абдепа со nотребната техипка, да се нзrрадЈИ nросторија за 

Реnакцнјата и неiз11ннот ~тандат да трае 4 rоднflн. Сето ова било 
rтоставено nовеќеnаТЈr, ме(утоа, управата на МТТЦ ,.Св. Климент 
ОхрrЏtски" н .. Обедннети Македонцн" не нашле заеmtичкн ја
зик. 

Бројот 20 од .. Македонскн глас". нзобилува со текстови во 
врска со одржувањето на Македонсrоите деноnи на културата во 

Торонто, за учнлrnuт<'то на ~шЈ<едонски јазтrк rлто работи no 
составот на .. Обеmmеттт Македонцн". за македонската свадба no 
пзведба на Трсјанн п друпr матернјаmт. Посебно место е даде

но на теr<стот за с~rртта на norпanapoт на МПЦ архиеnнскоnо·r 

О>!р!Џtски и Мак~онски r.r. Л1·1 rеларнј и на Втората средба на 
дената беrалцп од Erejcroн дел на Македонн ј а џтто се одржа 

во Торонто на 14 март 1981 rоднr~а. а rтма ~• бројни текстови на 
аиrлнски јазик, nозајмени од други гласила кои се однесуваат 

на историјата и културата на македонскиот <народ и на Маке
дондја. 
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.БИЛТЕII 1981 " - ТОРОНТО 

По 110110::1 одрЖ\ IIOIЊCTO на CQ.IMIIOТ ЦpкOBIIQ-IIIIpoдen со

бир 113 д \1Срllканско-к31НIЛСко-м3КQ!ОtК':к3та еnархи ј3 110 rолс
~tата \I&КС.'\Онска ко:~оашј3 мefv 1tсе.1ешnuтвото во Торо11то, на 
5 П 6 CCIПCMIIJ>H 1981 ГОЈ\11113, 11злезе ПOCOOIIO rласило .Бнлтен•. 
Тој е оп1е•штсн на 58 C1ТJI\IIIfltll 113 nомал фор~tат 19х26 см. Гла
всн и одговорен уреnннк е r1ротојсрсј Драrн Костаднновскн, а 
тсхmtчlш урС'tlшк Драn1 Стојановск11. 

На коршt3Т:I " IO\ICCТCII3 фотоt рафија 0.1 11КО11ата tta еве. 
п1 Кnii\!Cirr ()ч>ll.'tCKII. 11атронот 11:1 црквата во Торо11ото, а nотоа , 
IIOKp:lj фотоrрафшrrс на r.r. ДOCIITCj 11 113 Г, К11р11Л, cm~;taT ТСК· 
CТOOIITC: .. С'о TI\TKODIIIIGT:I - ;tO nOC.1C.;Iell ЗдiiВ" (113 MIIKC.!IOJICKИ) 
ar nоошннрнаrот текст на а11rnнск11 ја.111к nод нас.nов: .Македон
ската npaROC.13Baa HJ>KII3 - nат KOII 11СЗ38ИСНОСТ0• 

Во 11РО:tО.ике11нс на ово i број 11\13 1111cbop~1aшor 33 актѕrвнос
тtrге 113 мnц .Св. 1<.111\ICIГI <Лpн::tCKII" 01 Topolrro 11 ОД дpynrrc 
мaxe::tOIICKII npauOC.1aвJIII цркви во САд 11 Канада. Текстов1rrс 
се ироеледс11н со ro.1e\l број фотоrрафnн од работата на маке· 
.'tOIICKJrre учнmшЈга, фолклор1штс rруш1, 11 фудбмск1rrе cКJmal, а 
11\la н рекламно-тrроnаганЈ\НII матернјаm1 . 

• ДУХОВНА ИСКРА" (.DUHOVNA ISКRA") 
(1981-1984) - ТОРОНТО 

.,..._ 
ДУХОВНА ИСКРА 

Меѓу бројнн1е aкniBIIOCТ11 на \lаке::tонското IICCЛcRМUrroo 
110 р:шкнтс 11а ltJ>KI}aтa .. Св. Кп11мснт Охридск11" во Торонто, 0.1 
lfOCOOIIO оз11ачењс е 11 ~tсчnтењето 11:1 вес•nпшт .. Духовна искра•, 
Г.13СIШО 113 \13KCДOIICK1t rc IIJ>KOBIIII Ofiiii'ГIII!II O;t Cei!Cp118 Амернха. 
SeciiiiKOT, nрв о~ вако11 вид во максдонскпте зае;џ!ПЦН оо Се
верна AAtepatкa, lfOЧIIII 1:1 11311ervвa 110 1981 годнна, а nрестана 
во 1984 rоднна. Се ~tсчате111е на :tlrrcpaтypeн мaкe,~tOIICKJI јаз11к. 
а го уредуваше н за )fCГOIIOТO nсчатсњс 11 Д}IС11рllбуирање се rри· 
жешс Рслакн11скн колс.а·нум во кој бс:1 оклучсшr МакеАОIIцн , 
CHтy31tj3CTII, OПIIIТCCТВCitHitl!, ;tCЛOQIIII луа'с, aKTIIIШCТII ОД uркоата 
.. Св. Kлii\ICirr Охуноскаt". интслсктуапцн 11 дpynr BIWПI Макс-
10111!11 од Topo1rro. \1сЃ\"ГОа, noceбtto треба да се IIСТаЈШе нссе> 
бн•тото =~arar.e 11n rЛD1п1от 11 oдi'OIIopeн уре.:џшк Baиre.'l Стој
кооскll, nотоа на Ст:~се P:\.'1CПCKII, Дpanr СтојкоiiС.КЈt, Џ3>1 Цр
nсн"о;uо. COCWТCIIIIIШT Драrн KOCT:IJ\IIIIOOCКJI 11 друn1. 

ЛpUIIOT број на IICCIII!KOT .Духовна ИСКра" 113ЛСЗС 113 1 aD· 
f1'СТ 1981 rоо;џша, 11а 8 cтpamiЦJI, на средеи формат, оо rолем:n· 
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11а од 43х30 ~~. 11а кнршшца, но со ronc\1 број матер11ја.,11 н на 
аllr.,нскн јазнк. Ваква стр\"~<Т\'ра ""аат 11 снтс :IP\'IТI броеви 
113 а·шсаНIIСТО. 

Во вовсдвата стапtја е да.;~сна коиuс.1цнјат~ на весвнког, 
КОј ЌС 611:дс ТО,,К\'83'1 на MЗКeДOIICKIITC IIДCt\:111; Ќе 11\i Шl'ИТII Шl· 
тсрсснте на мак~онскиот наро;1; ќе 111 бра1111 нрковно-нацно
наЈшнтс nр11доб1mк 11 стекнап1 во СР Максдо1n 1 ја; ќе tll браш1 
11 ЗбОrатува tipllдoбiШIШTe ШТО македОIIСКII"ГС IICC!ICIIIIllll t11 yЖII• 
наат по ноuата cne ... '\111-ta: ќе се rрнжн дn ro ttЗдtH'IIC наuнона.Lно
то '~V"Crno ~~:ај Маl\сдоншrтс: r<c t'O нод11 ~t 3ксдовсt{ОТО нсепс
шnитnо r10 прав11о"Г nа"Г, кон зблткуоањс; ќе се тру-'!11 nравнлно 
да r11 1111формнра IICCJ!CIIIIЦIITC 11 КЗIIС\ДСКЗТа jaOFIOCT 11 110 JICTO 
оромс ќе се борн nроти11 ту(11тс lrponш·attдн снто ак"Г118110 rн оо· 
дат соседнвте ЗС..\1 ј11 npoтtm Ma.\cдollнia" .'• 

Вторнот број од сеnтс\шрн 1981 roruma е печатсн на 12 
cтp:unrц11 11 на нст фор~сат. Тој е пОС8Стен, nред се, на Ce:t.\lliOT 
I!JЖOOCI! собнр одржан на 5 н 6 ccnтc\lclpн во Торонто. Матсрн· 
ja.'Пrrc во врска со Соб11рот обrс.ч'Взат со rо:ссм број фотоЈ1)а· 
PIIH од npнC\'ТIIcrrc. а nr 11\la.,o н 0.1 Л \lер11ка. 

Во текот на 1982 ro;uma. од .Духов11а 11скра" се отnеча
тешl 12 броја а девет броевн оо 1983 roncшa. Поспе;~.ен е бројот 
од 25 аоГ\•СТ 1983 rо:tина пзпсзсн на 12 cтpamntн 11 на ма.~ 
формат. Тој е посветен на ce\laкe;tOHCKIIO"Г nразшск Иmокnен 11 
fl3 3KTI16tr0CТJITC ШiО ГИ trpCЗCMC\ д\tCp111\:\IJCI\~I\31f3,J.CI\0·~13KC

ДOIICKaTn 11рnзославна еnархија за opc·ncllt.JIIp:ш,cтo на ДсвС'М1нОт 
цркоосн собнр. 

СЛQ/111 npcKIIII ОД I!СКОЛТ<у MCCCI(I I llpCДII~IJI I KЗH ОД nробле~\11 
орза11н со mечатсњсто на веонm<От. Ccr1a1< слсдтtот број нзлеrува 
за nсрноnот ссптемврн·дексморlt 1983 rод1111:1, от11ечатен 11а 28 
C'rpaшntн на фор.\lат 19х28 с.\1. Во 11Cro Jt.\<a 11рнrод1m текстоон 
н фотоrрафин за nоврзаноста 11а MaкcдOIIIlltTe со МПЦ 11 Маке· 
ДOIIIIja. 

За пер11одот јануари.февруарн 1984 rод1111а е оmечатен еден 
број на сnнсанието .Духовна искра. Овој број ro ~ше cВCUI· 
тешrw1тс Ил11ја дн.,штрllсскн н И:1•tс .\tiiOOCKII, како и Весна 
Кост11ќ . Тоа е отпечатено на 44 ~ ршнсцн, 11:1 фор~tат 19х28 с~1. 
Посостено е 11а божиќшtте nразн111111, затоа 11 rl\ra бројсш тексто
ВII од Светото n11c~ro 11 особено за Bacнmuta 11 обнча1rте по тој 
nовод. 

Во 1984 rоднна за пер11одот \lарт. :шрн;t 11 .\1ај е оrnечатен 
еден број, кој е иnентнчен 11а 11рсд.~одннот по форма, број на 
страшшн н no содржшrа. Покрај тcr<CTOI.IIITC кон се однесуваат 
за ое;нсrденскнте nразнувања, nомсс·rс11н се 11 мa1'CJ>IIJ <IЛH за до· 
чекот 11а ашдлсжннот архнјере.i 1". К11рнл оо Торонто, за жЈшотот 
no Македонсl<ата заед1шца во Торонто 11 Рочсстср. onдпtpel< текст 
по nовод четнрн~сет с"Одlшн од убнсwото 11а Л;"~о Торпоѕскн, а 
се ll~teшc 11 матернјалл од rлас111Ш w·ro се 11ечатат во Реnуб
лнката, кмо н број1ш pcклa~нco-nponnraндtlll матер11јали. 

" • .македонска искра", број 1, 1 а.&I1"СТ 1981, Торонто 
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Во це.,ш1а О.\ .. ..1.\"<0DIШ н~~;ра" о~ J9SI до 1984 ro;uma се 
UliiC'I:ITCIПi 27 UJ'OCIIH, 11:\ 1(011 5 110 1981 ГOДinl:l, 12 00 1982 (доа 
ф!Об)Х>ја), 9 ВО 1983 I"U. \11113 (•1СТ11р11 дооброја) 11 CДCII дооброј 11 
с1с11 1 ptlupoj оо 1984 1 о;џша. Пронтс 25 бросвн се печатеиа на 
нст фор\lат, а upujo1 на crpш llll\11 се до11жсше од 8 до 16. Ca.\lo 
пoCJICДIIIITC тр11 бЈХ>ја се ~te•laTCIIII во ,\PYI' фор.\13'1! 11 на поrоде.\1 
број стран11ц11 . 

• ОБЕДИНПИ MAKEДOIIIIJA" (,.Ur\ITEO MЛCEOONIANS") 

(1982 - ) - ТОРОНТО 

Од 110•1сто~;от 113 ОС\ \цссетnrтс 1 0.1111111 Орrо.шtз:1ц11јата 
.0бсд1111СТ11 \1;11;C..\OIIIIII" IIOBH>PIIO IСЦ:IВ<\ COIOJ DCCIIШ< ~;Ој OIIOj• 
11.\т е со нз\lсlt."То кmnuc 11а rтшата, фор.\lата 11 rо:tс.wтната. Тој 
се ПC'I3nl 11:1 ~.ICII фор\ШТ, 11:1 29 Х 43 С\1, 113 А131;0ЏОНСКИ 11 113 
а11Г.111скн јазнк, а обнчно нз..1сrуваат чеruрн Gpoj3 оо ro;џmam 
11 тоа: uo јануари, оо ·~~= 113 роденденот на fоцо Депчсв, во мај, 
110 <IССТ 11:1 сес.пооснс кнтс просостнте.,11 аве-ште COIIYJtCJW браb 
Кнр1ш н Методнј, во JYIIII, оо чсст 113 rолсмttот llt\LIIIOнaлeн nраз
ш•к И:н111ДОfl 11 оо uктu\topll , оо чсст на 11 Окто~mрн - Денот 
lt:\ IЈОСТ31111С1'0 113 \ШKIЦUIICKIIOT 11арод. 

Брuјот oct 1982 ru.11111<1 е uтпечате11 tta 16 c • pattttЦJt 11 ro но
сн tnteтo ,.И~,IIIf~tell ... Bu t\.llltucтo на r:нuѕат'\ .. 1соо е а..\1бЛСЈ.1ОТ на 
oprolltlз:IШijaтa. а дccttu rpGuт 11а СР Максдuш1ја. На првата 
cт-p:uшu:t е .ш~>оr 113 Гон,• Дс:tчсв н пpiiiU,\CII текст по пооод 
IIO.roдiWJHIIнnтi\ u.t ttctuooтo p:tl'aњe, какu н текстот за вucoкo
ru uдпllк\-вањс 113 \IJK0:..10ttcкoтu сеешrонnео. Во прод.оnжСЈоtе 
<.:С /10.\IOCТCIIII Tet>croUII1C '13 811С11111аТЗ 11а ГCHUIIIIДOТ U дpynl IIC· 
•uрнс~>н фat>n1 .ta M:lt>c.tuнllja. Од. нзоuр1ште тскстоwt засдужу· 
1Ш IJHII\t:IIUte о110ј аа u.ѕржушuм."То на Гоцов:1та IIC'ICP во Topoll· 
то 11 u11uj за реrttС1рнрањсто на АмсрiiК3llсt«>-каЈiадско-македон· 
ската шн1рх11ја U(l Рuчсс1·ср, САД, одрж:\llо на 12 сеrпсмврн 1981 
ro.;u01a. Во него ""а 11 број11н <рекда.\нl 11 чостнтк11 од македон
скllте ДOCC.,CIНIНII. 

Бројот u.1 1983 rод.1ша ro 11ocn tшетu .OUcдiiHCТТI M:tкeд.oll· 
1111". Тој е отnс-.атен rtO noвo:t 80-rO.:UIWintнaтa на И:птденското 
11UCT3>111e, 11:1 фuр\13Т 29 Х 43 С\1 11 На 32 etp;llllll\11, Oбllll\'83 
СО ro.1C.\t број \I:\TCJ'HJ;1..1H nuзaj\ICHH OCl дру111 1 IJCIIЛ3, затоа ЌС 
111 CIIO\ICHC.\Ie са.\1() н.1uорtште кон се о;u1ссуваат 11t1 акniЈЈНОСТЅtтс 
во Маке.сtонската 1<1~1111111:1 во Торонто. l1ме11о, 1 уко има фoтo
rp:lфllll о;~ ве•tерта сџржан:1 по пuосџ родснд.с11от на Гоцс Де;1-
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чев •И од Деновите на македонсЈ<а·rа Ј<ултура одржани во Торон
то, каЈ<О и за Илннд<:нСКЈtU1' Јшt<ник од trtрстходната t'Oд>o ta. Ис
·rо така, значаен Јtростор е даден на cnopтcmro·r живот во То
ронrо, на np<:1'C1'()JHИU'l' ~-тн цркuuно-народс.н собнр 11 tta друt·и 

>шформации. 
Во 1983 t'Однна, а по nовод 11 Октомври, е отпечатен у:uпе 

еден број од весникот ,.Oбeд.lute't'H Македонци". Тој е нден-
1UtЧ~t на оној од .илиЈ-џџ:ttск.нте ttразиувања, но е отпечатен на 
24 страtшци и со поt'ОЈt<:м број пооајмени материјали. Поссбеtt 
tlj)()qrop, nокрај дру•·о·•·о, е nосветен на материјапИ'rе ~о врска 
со одржуваtм:t'О на .Ишшденск.иот •nикник, проследен со бројни 
<Ј>О'fО11рафШt, а се nоместени и рекламнО·t1рОnаrаt·Џ\IШ матсријашt 
и чести1·кн од макqд.онскитс иселениц.и. 

Во бројот за јануари 1\184 I'Одина, на првата страиица во
обttчаено е фоt·ut·рафнЈата на l'оце .Це.11ч.ев н најава за одржува
њето на Комнтската иеч.ер. llo·roa е даден текст и фото11раqшн 
од мнна·rоrодишшпа npOCJtalja на 11 Октомври во Торомто, при 
што се презентираtш рефератот nu тој повод на Миле Бакалов
ски, секретар на орt·ан:изацијата ,.Обедииетн Македонци", како 
и фотореnортажа за македонското уч.и=те во Скарборо, кое 
го nосетуваат nовеќе од 100 Македоич.и:ња. 

Во чес1· .на Сt:СЈIО.Веиски1·., tq>OCвeтнтe.rtf1 KиpWI и Ме-rоднј, 
во мај 1984 t·owшa е оше•;а1·сн еден број на 16 странШ\н. Во 
rо.цржината nреовладуваат т.:к<.:тulш за одржувањето на Дено
вите иа мак~онската култура tшустрирани со број.ни фотогра
фии, како и за Гuцеваrа кО.\штска вечер н за македонското учн
mtШте на Орt·анизацијата .,Wедtшетн Македонци", а се nомест"
н.и ·И вест'И од спортu·t· и uрuјнн прuttаt·андни материјали. 

Следниот бррј OJ.I 1 \1!!4 година, nu форАш и пu содржи
на е како nретходните и на 28 C1'PatiИЦll. Носветен е на Илинден
скиот nи.кннк, за што се дадени орUЈНИ информации •npOCJieдeшt 
со фотографшt од Гоце .Целчев, Нttкола Карев и Јане Сандан-
ски. 

По повод 11 Октолшрн, Де.нот на македонск.иот народ и 25-
I'ОЈiјltшнииата на Орrанизацијата .,Обед.иiНСIIИ Македонци" е от
печатен четвртнот број во 1984 rодина. Тој излезе на 24 стра
ИШ\Н, во иста фор.\lа како и nретходн11те и е боrат со изворнн 
текстови за одржаниот Иmшденскн nикник, рефератите по тој 
nовод, аnортскн вести ~• друt·и информации од Македонската 
колоиија, доnолне1·н со бројни фотоrрафШ! кои t·o збоrатуваат 
rлас>mото. Исто така, се поместе.ни н бројtш рекламно-nроrtа
rандни материја;ш иа фнрми 11 л•rца од Торонто и nошироко. 

И во 1985 roд.liнa се отпечатен.и четнри броја на nеСЈшкот 
.,Обединети Мак~онци". Тие се со иста форма, ндентич.на со· 
држшш, иа pa:JJtичett број страннцн. 

Во 1986 година исто така се отnсчатснн 4 броеви, снте на 
24 страннци си ист формат. Клишсrо ~•а првите три броја е нсто 
како tnpe'rXOдlt~•тe, додека оо четортиот се менува само формата 
на кmtшe-ro, а ro задржа l'f.\leтo .,ОбедиuСIIИ Македонци". 

150 



И во 1987 t-од>ша се о1печатени 'IСI!ИрИ броеви, од кои .на 
уiШД И.\tавме два. Бројот за мај е о1тtечатен на 28 страниц.и и во 
неrо се Q:~адени текстови no повод одржување'Ј.·о ua Го.цевата ко

-~штска вечер 

Во јануари 1988 година е оmечатен бројот посuетен на Го.це 
Дслчсв, (СЈшчеи како претходните и на 32 страии.цн), но и со 
оројшt материјатt за актшзнос1·ите на македонските дoceлeiUI.Цll 
собранн околу орrаниза.цијата .,Обед>шС1'и Македон.ци". 

По повод 44-rодtШIИ>tната ·На АСНОМ.. и 85-Ј'Од,uuuшната од 
Ишшдснското вос1•ание, на 32 с-rраи.иuи !ИЗЈiезе ишu1деискнот 
број ua .,Обединеm Македонци" за 1988 год>tна. Во неrо nо
себно значење имаат текстовнте за Мак~онскнот оtац.нонален ко
~штет кuј ја орrаннзираше nротес-rната ман.нф<:и-ац.нја пред зrра· 
дата ~Ја Обсдинетитс нацин 80 Њујорк Ш\ 10 авrуст таа 1'0дw1а. 
Протестот се одржа ~·о повод 75·1'ОдшЈ.шината од поделба1·а на 
Македонија, а за но•ЈИтување на човековите н >IЗЦИОИаЈIНИТе пра
ва на Максдонците .насекаде 110 све'!·от. 

И наредната 1989 I'ОД)Јна ,t·tC1'0 така, се о'!'лечатени четири 
број а. Во бројот од октомври е до.uестен текст и фoтorpaqmja 
на Методн Андонuu·Ч:енто, uрвнот пpe·rceдa·re.rt на Македонија, 
нотоа .\1атеријаѕtи за 11 Октомври и ИI!.ИЈ-LДенскиот Itи.кн.ик. Ис
то така, нма 1·скстови за 15-от црковно-uароден собир, за rосту· 
oatbC·ro на фудбалернте на .,Вардар" од Скопје во Каиада, дру· 
гн сnор·rски <шфор.,tации и pei<Jiaм.нo-nponaraндtш материјми. 

Бројот од јануари 1990 годииа е отпечатеиi <На 28 страНШUi 
н е идентичен на nретход!lипе. Посебен nростор во овој број е 
nосветен на ПИС.\IОТО испратено до министерот за мултикултура 

на Калада Гери &.1шер, кој 1110 Солуи изјавил дека Македо.н.ија 
е Грција. Потоа се номесrен.и изоорн:и \1\tатеријалв од активнос
тите во максдонска1·а колоаија, особено во ор1-аиизација на 
нОбед.nнети Ма.кедонци", ме1)' кои, nосебно место мм е дадено 
на модната реенја, на божиќшпе nразнувања, за убавицата на 
Кавада П>Споt'нцата Узунов, (од ~шкедонско потеКЈiо) и за све
чениот доч.ек на Новата 1990 rод,иuа. 

Авtустооскиот број, од 1990 I'Одииа е отnсчатен на 24 стра
tшцн, <но со и:шенсто I<ЈIИШе на главата на весникот. Во не1·о се 
дадени <Информацни за одржу:вањеrо t<a Иmшдевскиот пикш<к 
и за Денов111;е на македонската култура. Во ouoj број е nо>~ес
тен тексr на грчки јазик nод наСЈiов .,Кавадскиrе и аосrралис· 
кнте граѓани трстнрани од 1·рчкиот весl!iИК Стохос". 

Во јануарскнот број од !Весникот ,.Обе;џшети Македсmци" 
од 1991 година покрај бројните текстови, посебно виимаиие зас
лужува оној за изборот на новата управа иа МПЦ .,Св. Ј<ли
мсн·r Охрндскн" оо Торонто, на чне чело застана нстакиатнот 
НССЈiеtшк Нвкола Стојаиовскн. 

Во весникот .,Обсд~DЈсти Македонци" посветен на Илииден 
1991 roд>ma нсеелннштвото се JD1фop.mtpa дека mtкникот пр· 
впат ќе се одржи во .,Илиндснскиот mрк" сопс118Сност на Ор· 
rаиизацнјата, за шrо се дадеt{Н бројни фотопрафии и информа-
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·Ц>lИ од Ј<Ои може да се Bl·lдll тоа ~ш.кедонсЈ<о катчс во Капада. 
Посебен простор е посветен на одржаннот rодишен толф-тур1шр 
што го орrаиизнраше Канадско-.~•акедонската ресторантска асо
цијација, чиј текст е дополнет со фотограф>ш од заедш1Чh."ОТО 
другарузање ·~·а Македонцнтс учсс11нцн на таа з11ачајна спорт
ска ~•аиифестац1·1ја. 

"ЦРКОВЕН БИЛТНI " (1983) - ТОРОНТО 

lм> 1 

,Дрковен билтеи" е СЈрган на МЛЦ .,Свети Климент Охрид
ски" од Торонто. Тој е посветен "а свети Климент Охридски 11 

нзлезс токму no 1:1ово~ nразннкот лооветен на светецот Клн
,:\rент Охридсi<И и иа Божиќ, а е оmечатен на македоискн ја
знк со 1шриnица на ~ваесет страннци, ~~а ~•ал формат (16 х 22,5 
см.). 

Во него е I'IO.\Iec,·eн 1·екстот за свети Климеliт ОхрЈЈДСКЈН, за 
не1'0вото детс1·во 11 школуuањето, за 11еrовата дејност како свеш
тен.ик, учител lt ешtСI\:Оп н текстот nод наслов "Пред Ј·rк01-1ата 
на Христооовото раfање". Во билтенот е даден и расnоредот 
fla божЈiЈ(ните боrослужби во МПЦ .,Свети Климент Охридск~<" 
за 1984 годm1а, за изборите во оваа црковиа оnut'ЈТИНа одржани 
во де.кемтри 1983 година на кои за nретседател бил нзбран Н и
кола Каранфиловски, за~.но со триесетина друn{ членови на 
црквата, како и сппоокот на новите членови ilia А.\1ериканско-. 
канадската епархнја од изборното еnархиско собрание во МЛЦ 
.,Св. Петар и Љџше" во Гери, Ин:Цијана, nотоа список на дари
тели и бројви рекла~rnи ,nропаrандип материјатr на наши лу
{-е од Торонто . 

.,МАКЕДОНИЈА" (1984-) - ТОРОНТО 

---·-·· --·-..... ............ ),{џкооонија 
--- ~··· ---~- . 

Во Аиат-tтс на новииарС11Вото меfу нселеништвото во Ka
Шii!\a посебно место има цесиикот ,,македонија". Тој повеќе од 
9 t'Однни е внстивски афнрматор на Македонија и македокски
от нapQ;I, со нзразе11а нацнонаnна <Ј-1 благородна мнсија, оообе· 
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но меѓу Македонците во Торонто н околш1ата. Тој е сд1шствен 
вссн1тк 0.:1 ваков вид на -mte nросторн, што rн афнр.\шра маке
донскиот 4\1.ајчн1-1 јазн.к, лнтературата 111 културата, .како 11 ак
тивностите и достш·нуваљата на nовеќе од 100.000 Македонiн• 
кон nривре~tено нли засекогаш свнле 1111ездо во Канада. 

Овој значаен .м:акедовскн rЈiасник nрвпат од печат нзлс.~· 
зе на 2 ноемори 1984 J"WliНJa. а •11отоа редовно секо.i 1 5-тн во 
месецот. Тој како македоиС1<Ј1 информатор нзле•уmа и денес, а 
неговите с1·раници се НС11оmtети оо текстови и фотоrрафи•t од 
акти:оностите и животот на Македонците 60 • 1овата среднна, ка
ко и голем број ре.кламен материјал од наши деловнн лу•'е што 
жЈсmеат во таа далсчпа, демократска 11 мултнкул·rурна земја. 

Првиот број од 1984 rод1ша е наречен "Мак~онс1ш наро
ден весник" чнја глава е дадена на кнр•rmпtа, меl·у1·оа ,-.;: ксто
<ВitТС што следат во отсуС11Во од кирнтtчна азбука, се нренесе-
1111 на латиница. Йсто така, на првата стра•шца е да~tена е11но
rеографска карта на Македонија. Во воведш1Ј<ОТ се наrласуnа 
дека ,~:кедони:ја" е гласило за сите родољубнвн М~н;t~'l.оици 
кон живеат nалск\' 0..1. својата род11а ГР\'ТЈ<а. Uе.1та t-1a 
весникот е да донесула новости од родната земја: за 11\ШPO.:I
IПITe богатс110а, секојднев1·mте насташr н слично. Вссш1кот ќе 
б"де оглодал<> за сите читатели, бидејќи ќе се nечатн во Торон
то fl ќе бвде nростор за објавулање на акп1вност11те на кул
турно-уметнlтчките друштва, сnортските клубовн и други асо
цијации, СО ШТО Ќе СИ ГО најде СВОС110 МССТО MCI'y МЗI<СДОIIЦИТС 
во Канада и во сите орца ќе го внесе македонскиот патрнотски 
дух"." 

Вес•шко1· ··о нз.:~ава рсдакцнскн кo!lefllyм на •IeJIO со 
Горнан Јованооскн н Танас Јовановскн. Првите три броја се nе
чатени на осум стран:ицл на среден формат (29 х 43 см) што е 
задржан н денес. Од четвр11иот број се печати ~·а дванаесет стра
вшџ•, а само !Неколку nати е nечатен 11а осум стра~шци. Уште 
од вторвот број се среќаваат тскстоuи на авглис~<.н јазш<. н го
:Је~• број ре1сламн. На оторно-r број во дссшtот агол е nо~•естс· 
на фотографија на Гоце Делчев. Од бројот десет не се лечапr 
no.neќe етоrнчката карта на Мак.едонија. 

По лрвата rо;џта од нЗЈ•еrуоањето на овој веснотк се tlоја
вија финм<снскн тешt<От11и, но 1·1 тс.шо:отни од други субјектишш 
н објектиВЈ·111 прнчшш. 11а така од 1'1р1нrаесеттвот број na вата
му соnственl!.к 11 глазен п одговорен уредннк е само Танас Ј о
В!ШО8СКИ. Оттогаш веоникот има нова форлtа, тој ro задржуеа 
~"~·'•сто ,.Маке;tонија", а r-~a насловната страница во десtlиот агол 

е картата на Маr:едоннја во чија средш<а нма фотографнја на 
Гоце Делчео. Од македонскн народен nccнm: стана rласшm за 

Македоннитс од Северна Амернка. 

7$ .македонија•' бр. 1, 2 Jtoe.\mpи 1984 год. Торонто 
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НОСЈШКОТ ,,.\lаксдоННЈа" се печатн ааа .нт:рuтурен \laк~"tOII· 
CКII јазuк, а ГОЛ.:Јо~ броЈ матернјапи од нсторttЈата, :шт<:ратура· 
10\ 11 l<\:tтyp3T:\ <1.' ,\.IД\:1111 11 На l\IIГШICКJI ја 1111< СО 11е.1 СО IIНB да 
С\: ,\Ш IOJiiaaT 11 'IIIT:IT<:JIII ГС ОД aнrnoatKCOII~KUТU 1000р110 rt()o 

IJM'IJ<: . fлa!IIIIIO'I 11 о,,ГОIЈОрсН урсдН11К 11 COilCТOCIIIIK на ОВа 
I'Јшсашо Танас ЈоuановсКЈt ЖЈtвее и работ 1106Сќс uд дваесст 
1 u;~шш во 'Ј upo11 ro. Лuн:к11уuа од нt:чалбарско1·u нрсооанско 
<:<:110 .Брај ... шо. Тој е снтуз11јасr и нрнјатеп на новаtнарството, 
t";(j ТОЗ СС "'J,;;IIIt)t~ВЗ Н I)U t;.ICJiCJu,.\IIOТO OJ')CMt:. 3а 8CCIIItKOТ .,Макс,.:tОо 
1111ја" Танас е: СОПСТВСЈШК, урсд!UiК, Д3КТ1111Ограф, KOlutjyтepcКJt 
рабоnшк, nечатар, д11СТрН6утер, со еден збор wj "У ја ,;>,аВЗ ду· 
штаа 11а ова максдо11ско maCUJ10. Исто така, Та11ас Јоаанооск11 
" IIO.Niar оnшrествсtшк во македонската ко.101111ја во Тороаrто: 
ruj с ч.асн на К:шадско-македutаСКЈIОТ ком11тст з:1 чоеечкн nрава, 
•1.1\.'tl 11а македошаштс 11р3uое.tааони цркоо1111 о1Uнnш11, 110 mrтc· 
р3турното друштоо ,.Браќа Мнладивовц<Ј, 11 ~·а а11ка во cин
UIIJIU1' на сеокупашот ЖЈrоот 11а МакедОШ\IПС no Ccoepata Амс
р11ка. 

BecWiJ(.()т ,,Македоuиј3" 11реrст:шува WIСТIШСКЈЈ нсс.,еiШЧКIЈ 
Ј.I<~СШIК 11 афнр.uатор 113 се она што е македо11ско. Тој особе· 
110 прiЈДОuесува за афнрw1рање на куnтурЈ.tОТО боrатство на М3· 
KI.';I.OIICКIIOТ Јtарод 80 lloa&Тa Cpe'ИWI IJ дава Зlla'IQCJI ЛрШIОГ ВО 
.tu:шжуВ3Ј~><.'То ldCIJ' Македоi.IШПС н ;J.p\'nrтe стшrчКЈЈ rpym1, со 
11осебе11 QКЦенt' Врз BJXKIITe 1.1е{у MaK(ЦOHCKIITC 11 K:tlliUCКJITC 
а;у .атур1111 ДOCТJU':!.Iba. 

\:'wrc ОД DU'I<:I'OKOI 8CCJULКOT ,,Мai<C~UII•Ija" 11pi.Ш.1-'KV03 СО 
соuјо.~та разноонд1101 сu,wЖ111ш на текстотат.:, кон во ··олсма мс
,,._, 1u Jl~i:ПIIJ) .. IJI ;11{1\'~UtiiUl' момснт uд Waa1·stoт наwt<ЈЈrален., 
KY111ypH<Н1pociiC1'CII 11 С110р1СКЈI Ж.П.ВОТ Hll M3KCДOIICКJITC ДОСС/Iс-
11111.111 во Канада. Тој е TCCIIIO поврзан со OIIC111113ta 11 со судб11· 
н.на на маке~u11ск11uт IIOIJXЏ, како 11 со Репуб.tllк3 МакедоWЈја. 
llp.:кy нсrо сс ПCКII\Dailт сwшшnја за aкnш11ocnnc на .'v\а.ке,:>.он· 
HIITC ВО IIOBIITC Сред/11111 110 1<ашц;1 11 САд, а noceбctt nростор е 
IIUЏI.:ТCII 11а IIHфvpY.lЦIIII Ш IU на IJCC.1CIIIIЦIIТC 11.\1 СС нужнп, а СС 
О,\Несуваат 11а npawatt.a о;Ј. сскојдiiСВНото ЖJ[8a;lbC. Во исто вре
ме DССШIКОТ Пl афнр1111ра ld3Кед011СКЈfТС ЛpWIOC.1:181111 цpKOOIIII 
OПWПIIIII 11 acOЦIIj3ЦIUI Ш ГО рзботат 80 раМIШТС HQ OllllmOIIIТC 
11 друrшс македонск.11 друшпtа 11 здруженнјn. Ссто3 тоа прн· 
~ош.:сува вес1шкот ,.Македошаја" да биде дра r· I'OCТIIII оо макс. 
ДOIICKIIТC ;J.OMOВII 11 да nретст:шуоа ДС.~ ОД MO:J.'\IIKOT 113 MaKCДOII· 
ска 1"..1 н К3ШЏЈ,скаtа култура. 

Ова ~.~ЗКедонско rnacaшo 11родо!lжува ЈЏ\ се nсча 111 11 денес. 
ДV':cra од nочстuкот 11:1 IU.ICI)вaњeтo во 1984 ro;uшa 11а до cpc
:\ltН.lтa на 1992 ro;uшa 1\3.1C3CHII се 96 броја 11 тоа: 1984 два број3, 
.1 110 нарс:1.1111те 8 ГО:\111111 се псч3теtо! но 12 броја, no еден број 
оо м~"Сецuт. Tuj е eдllltC111CII мссечшtк во Канада 11 с.~ен о;~, per· 
КЈIТС ла;ш~ 1uнскн 11<"<'11111111 cu 11ајдо.1r nср11од 11:1 11С•аатење во ди· 
jacnopa1a. Тој се печатн оо тираж од 2 до З ашја.111 npmtepo1111 
11 е c:1t'11 од најсодржаја11ате меѓу нсепе111111111)()ТО. Во овој nc-
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рно;:~ од печатсљс·rо во него I''ЈсствуваЈЈс со соон текстоон број· 

ии соработници од днјасnората и од Репубm11'а Макед01111ја, ме
fу кои, Петре Гиневски и Бил Ја~око6 01' Tupo11~·o, Стuјан Србн· 

нов од Мелбурн, Славе Николовски-Катин, Мето Јоваиовски н 

Коле Манrо:в од Скопје. 

Весннкот .,Макеu~онија" е еден од оЈајзначајЈшт.: rласнла 
кој е на страиата на македонсклте доселенпци, ~•а македонски· 
от народ, на Република Македонија и на маi<едонската nпстива 
во целина. 

,,ЦРКОВЕН БИЛТЕН" (1985) - ВИНДЗОР 

rvrпц 
>>СВ. НИRО"1А « 
Виндзор- Rанада 

Во Внндзор, најјужuнот град на лровинцнјата Онтарно 11 

кој порадн убаnнте и прострашо парковоt 11 цвстни rради:оm, е на· 
рсчсн пГР~ на цвеќето'•, македонското нссленt:nuте има своја 
11равославва црК.8а "Свети Ннкола" , која истовремено е ошвин 
духовен и културно·прос'}етен центар. Тука :\iакедоиците меѓу 
rrрвитс во овоtе rоросторн се орrа11Нз11рале на нацнона.QнО IJ ку11· 

Т\'Р"О поле 11 за"Гоа , не без прнчнна. чссrо се ве.11н ~ека македон· 
сЌата кол01111ја во В11нд;3ор е една од најхо~н)гсннте воопшто 11а 
Сеоерноамериканскиот конт11нент. 

Така, меtу бројните актИ'ВнОС'Гн што се од'nнваат во рам· 
кнте на цркоnната општина е и nечатењето на ,Дркоnен бил· 
тен", како орrан на Македонската лравославна црква .,Cneтrr 
Никола". Прn.иот број од билтено-r е лосnете" на ~оовоrо;џwшн· 
те ;и божиќннте лразнлцн 1985 година. Билтенот има мал фор· 
~tат (13,5х21 ,5 е~•), отrоеча'Ген на доаесет страницн на македОII· 
скн јазик, а rлавен и одговорен уредник е свеwте11нкот Да11е 
Илиевски. Графичкото и техиичкото уредување е лрепуш"Гено на 
Македонско-амеЈ)Јrканска1'а куќа " Илн1-1ден4(, од Детроит, чиј из
даоач е Сотир Гроздановски. 

На насловната страница од Билтенот е ломестена фотоrра· 

фија од зrрадата на црквата "Свети Н11кола" во Виндзор. Содр· 
ЖИ11ата на ова црковно rласило е со скромии амб11цшr, со ма

тернјали 11 тскстоn11 од решm ојата на1'1НШа11н на македонски н на 
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аm·лискѕ< јазнс; со податоцн за члсновѕѕте ѕѕа Црквата од 1980 до 
1984 I'OДIIfJa н ,'1.0II:tтop1пe 1\011 ја 11омоrналс нз•·разGата на нрк

nата. 

Во 1986 rодѕша излезе вториот број ~ ·а Цpi<ODCII бшѕтев ", 
кој coдpЖllt 36 стра>шци и на фор~•ат ѕw.ентпчен, како п nред
ходш<От број. Тука се nоместени текстовитс во врска со акцп
јата за нзградба 11а салата прн МПU 11Cn. Ннкола'\ за што се 
собрани 36.000 долари, како и текстот и фотографнитс за noce· 
тата на nоглаварот на МПЦ неговото блаженство r.r. Аш·еларнј. 

Две •·одѕн111 нодоцна (оо 1988 ѕ'Однна) Бнлтенот е nеча·rен 
1 10д нме .,На Господовио·r нзвор", ка~<о орган на МПЦ "Св. И••· 
кола" од Вѕшдзор. Според тскстовите, mплувани на .\ѕакедонски 
(латнннца). тој е nосветен на велиrденскитс npa:mi iLIИ, има 28 
страннttн 11 формат ЈЗ,Ѕ х 21,5 ом. Во 10011<\ЦНI!ОТ збор, покрај дру· 
rото, се -вели: "Списавието "На Гооподовиот твор", се појавува 
првпат ео македонската цркооиа оmuтина во Виидзор. Покrај 
тоа што пма за цел да информира за активностите на овој 
наш .мaкcд.OIICI<II центар, има за цел ncptnwитe и чнтате1н1те да 

r11 запозна<: на релнrиозен и културен план""· 

Глаоен н (),Ц)'ОВОрен уредлик на билтенот е nрота М11тко 
Поповскн, а ѕ·рафичкото nодrотвување е нзвршено rво Амернкан
ско-македоиската·публпцистичка куќа .,Итшден" од Детроит. 
На почетокот се дадснн фото1·рафннте на Исус Х рвстос, norлa
napoт на мnu арХ!!С!)Ј!СКОПОТ Охридски 11 Максд011СК11 г.r. Гao
pttJJ, ~ •а .\1нтрополвтот Стефан, како н на uрко.вната ynpaua. Во 
npoдOJIЖCIIIre 11ма noroJ1c~1 број -reкc:roвr1 со рслнrнозе1-1 кара· 
ктер, е пo.\ICCТCII 11 е текст кој се однесува на црковната борба 
на македонскиот народ во 2().Qт век, nотоа сrшсок на членовн 
на црковна·rа општнна п бројни рекламно-пропа i"ЗIIЈI'IIН мате· 
рнјалп. 

..ГОДИШНИК" (1986)- ХАМИЛТОН 

МACEOONIAN ОRТНОDОХ CIIUIICII 
ЅТ. NAUМ ORRIDSКJ - ВАМILТОN · 

Mu:tЛO•tCJC'I nptiO<'.IIt.aнJ upna 
.. с.tти Наум О.Ф~" Xaммtptt 

Македонската правослаона цркоа .,Св. Наум Охр11дскн" од 

Хамн.~тон е отора осветена црква оо Канада. а е 11Зrрадеиа во 
1971 rод1ша. По лооод 1 5·годншнѕшата од рабо·rап1 н постоење· 
то на оваа црква е отnечатена публиѕ<аu~<јат:• .. Год<шrnик" за 
1971- 1986 година, •sms матервјаm< rн подrошн nарохнскпот свеш-

.,. .Н3 Госnодоонот нзnор", бр. 1. 1988, Внндзор. 



теннк Алс,;са.цар Мус-rеншшв, а техш1•1кн ја уре;џте 111рОтО· 
јеренте Илче Мновскн 11 Јован Босеовскн. Отпечатена е на 42 
страооиоr11 11 среден формат (19 х 26 см.). 

На кор11цата е фотографнјата на све .. •н Наум Охрндсош, no· 
тоа фотоrрафннте 11а Неговото Блаже11ство архлепнскопот Ох· 
р11дскн н Македонски r.r. Ангсларнј и митрополнтот А\lернкан· 
ско-кана:цски г. К11рил . Потоа следи долг материја;r за ма>:едон· 

ското исслсништnо, со nосебен акнснт на доселувањето н aJ<'rиn
нocтorre на Максдошџоте во Хамоrлтон, меlу кои н оние од Erej· 
ска ~аке;:\оннја. Во 11родолжсшос е поме~:·rсн текст, о.:1устриран 
со бројmо фотоrрафнн, за жrовотниот 11ат 11а МПЦО .. Св. Наум 
Охрндскн" од Хамнлтон. Во него се даде11н гопе.\·1 број подато· 
цн за црковната оmЈЈтина, нејз"IН11ТС членоон, \mравата, дона'1·о
р~tте 11 дР\'ГН внтерссн r1 податоци за аК1'ВDНостнте 11 •te1rOK\1П· 
ното жнвсењс Р..О оваа црковна општина. Исто така, I'Олем број 
с1·раннц.r1 се отС'rаnсни ::\а рскламно·проnаrанднн ).lатерrtјали . 

.. БИЛТЕН 1986" - ВИНДЗОР 

1WELEТII 
,шCt'J)()NIЛN CJII.IЖ::IJ CONIUCI\TION 

AMERICЛN CЛ.VЛDIAN 
MЛCJ:OONIЛN OJ!Тff()I)(XX DIOCiiSE 

WINDSOR ОNТАШО CANADA 
AUGUST ЗО & 31 , 1986 

Двана<.>сепнот цp~<ouнO·IIapoдell собнр на А"ериканско-ка· 

llадско-мао:с ·tонс,;а,·а спархнја, одржtш на 30 11 31 август 1986 
1·о,~џша uo Внн;Ј.зор , IIOCcбllo е одбе11ежа11 11 со нздавањс на no
<.:cбCI J "Бrt.'lTeJI" . 

На насловtЈата страннца на овој бннтсн е по~,н~стена слн

ка од вкона 11а сnет11 Ннкола. Во продолжеоше е даден ошшr· 

реи текст за смртта 11а Неговото Блаженство арх11еn:исколот Ох· 

Ј>Идс~• и Македонски г.r. Анrслариј, nроследен со голем број 
фqтографии од закоnот. Потоа следи текст за интрон:изацнјата 
11а митроnолитот Злето'Вско-струмиЧI<И г. Стефан како и тсо<С· 

тот: "Спо~1ени од одржаwrот 11-тн no ред црковно-народсн со· 
боt:р во Колумбос 1985 година". Во него на анrлиски до читате
лите е лрезеиntрано и писмото на градоначашшкот Рнчард Ке

лесr на Колумбос, со кое го честита одржувањето на Собирот 

н ножс.пува многу среќа !И ycnex во работата. 
Во бплтенот, а по лрнмерот на rlpeтxOДIIIt1'e в~н\ОН 1 1Зд3нија, 

се објавени бројош текстови од актt<.вНОС1'нте на маt~едонскнте 

11раоославiD1 uрков1ш општшао во Сад н Ка11ада. 
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,.ЕПАРХИСКИ БИЛТЕН" (,,DIOCESE BULLEТIN'·) 
(1987) - ТОРОНТО 

J!)IOCE6E jULШIN 
AMERICAN CANADIAN 

МдCEDONIAN 0Rn!OOOX __ DI_OC€SE __ 
-'---- 15167· · . . 1987 

По повод дваесетrод\iШНIIната од постоењето и успеmиа· 

та работа на А.\\ернканско-канадско-македонската епархија (1967 
-1987) е оmечатен nосебен .,Еnархnскп билтен" како збир на ак
тш:тостите на Еnархнјата no текот на дваесет rоднни. Билтенот 
содржн 42 стриш ти на формат 14 х 21 ,5 см. п е оmечатен на 
маке.:tонскн јазнк со KJ.fPHЛIПta. а и~tа 1и текстови на англвскн ја· 
ЗIIK. 'Впархнскнот бнлтен за печат ro подrотвнја сите napoxtt· 
скп светтеницt<, главен и одговорен vРедшrк е прото јереј Јован 
Босеовски, а технi\ЧIШ ro урели nрота Илчс Миовскн. 

Уште во почетокот гласltлото донес,•ва Фото1-рафнја од r. r. 
Гаврнл п негоnп биоrрафскн rrо~атонп Потоа следн текстот за 
1 3-<}т ноковно-наролен собrш олnжан 1987 roдrrna, !На кој се из· 
бранп Еnархискнот vnравен о;tбор. EnarxiiCKIIOT цpкomto-npoc· 
nетен roneт н дn~-.remrcJ<oncкr~oт собооски VЛРавеп одбор, nо
тоа текстот .. 20 години на МПU О'\ неiзтrото npor:~a~'l!aњe за 
са.\lостојна. 20 rnдннн од фоо~шрањето па Американско-канад· 
ско македонската enapxнif\ n 20 roron111 ~1\•дрото nодење 11а Enap. 
х11јат:. од мrrтponOЛIIТOT r. Кирпл". 

Слеl\11 крnтка IICТOpll ја и а МПЦ .. Св. nетар и Паnле" од 
Гemr дадена на англиски јазик. додека те~<СТО011те за доvтте 
македонски nраnослаnни прковш1 nmtrrини во САД и Канада 
се на македонс•ш iазнк. Во ово ј број нсто така. на апrшускп 

јазик е помсстсв п 1'CI<CT nод наслов . .Православната духОRНОСТ 
п зна•rењето на монастпч1шот »аmот" on ~-Р Паул Декер и свеш
тешrкот А . Mycтemrкon. ,.В.•шјаннсто о:1 ж1mотот" и некои дрv· 
ги nрав.нла н однесvвања no релпrи iата. Исто така nклy<JeJnr се 
н !Некоm<v ре~<л;:шнн матернјалн на omre nrro го noмoniaлe nеча· 
1'ett:.eт0 на .. Епархлскн бнлтен". 

БИЛТЕН (1988) - ТОРОНТО 

fOUATt-ENTH 
\'tACFDONtдN CHURCH CON\'OCA'ГION 
• Arrн::tiNUJ~C.nadia11 

Mac:tdo.,ian Orthodox DiocC';)(' 
TOAONTO CANADA 

t&,ПМ8111 ~"D а 4ТН 1e8t 

HajJ'OI\C.\Iaтa Македонска колошrја во Торонто и една од 
најзначај•ште МПЦ во иселеништвото "Св. Ктшент Охридски", 
Gea орrаннзатоrи и домаќннн <На Чеn1ринаесеттиот црковно-наро
ден собнр што се одржа на 3 11 4 сеnтем.врн 1988 rwџrna. По 
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тој повод е о1·nсчатсн 11 четrrршсаесе·п нот бнлтен на Амери•<ан· 
ско-канадско-македонската православна сnархнја. Б1штенот, или 
"Опоме11 кшrrата'1 како што чес·rо ro нарекуваат, е отпечатен 
на 72 страш1цн и формат 21 х 27 см., а ro nодrотвнлс nротоје· 
реитс Илче Миовски и Јован Босеовски. 

Во него е поместена фотоrрафија од Неговото Блаженство 
nоглаварот "а МПЦ архиепископот Охридски 11 Македонск11 
г. r. Гаврил, како н на новиот ~•адлсжен спархнскЈЈ архијерсј на 
АмериКанско-канадско-македонската епархија, Аштро11оm•тот Сте
фан. Во продолжение е •mтервјуто со r. Стефан под 11аслов ,,Да 
ја збоrатуваме нди11ната со нлодови на здравнот разум". 

На страниците urro следат читателот може да се ЗЗЈfОЗ!Iас 
со членотпе на 1100нте нрковн-и управи како и со актиuноститс 

на аооцијаuиите urro активно учествуваат на бројни ман11феста· 
Ј.uси и меѓу Македоиците, и меѓу другите етнички rpyrur со J<OII 
негуѕаат добри 11 «онструктнвнн односи. Затоа Македоннитс се 
nознати и nризна'flн no 1-швните новн среда.11-111 . 

.,ИЛИНДЕНСКИ ЗБОР" (1989) - ТОРОНТО 

По пооот~ нлllндеЈIСЈште пра.1шшн uo Торонто, во Македон
ската nравославна црква ,.Сѕ. Илија" 11здезе о;~ nечат еден број 
на ѕесникот ,.ИлиндснсКR збор". Тоа е nерподично гласило за 
јулп-авrуе1· 1989 година, nечатено на 8 стрt1>mпџr срQЦен фор· 
мат (19 х 34), на македонски јазик со кнрплско nпсмо, а има 
·rекстови н Jta aвrmtCКJJ јазнк. Не се наведува кој го печаn1 tш 
каде, но од содржината може да се заклуЧ1r дека, no«paj црква
та, ѕеројатно учествувале и членови на Организација .. Обе
динетп Ma«cдOIIWi" за Сеѕерна Америка, односно еден нејзпн 
поранеwен оrраиок. 

На nрѕата cтpamnta од •весникот е nрограмата на Илиндсн· 
скиот пикнnк на 6 авrуст и маиифестацm•те nоврзани со Итн-•
денските nразници односно одржувањеrо на Ком.итската вс•1ер, 
баикет-вечерата и играиката, концертот и др. Вrората страни· 
ца е nосветена на изrрадбата на nториот македонски цркоuсн 
до м ео Торонто ,.Св. Пророк Илија". Потоа на ангm1с1ш јазнк 
011ед•t тсЈ<стот за "Обедилетн Макед.онw! од Сеоерна Амер•iКа" 11 

nреа.\\булата од Уставот иа Организацијата. На двете <~осле.цни 
страници е nоместсн текстот nод наслов ,.За Иm1нден, за Гоце, 
за слободата, за страданЈiјата и лодемот". Овој број содржи 11 

голем број честитки од Македонцп во Миснсага. 
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,.ЈУБИЛЕЈНА ПУБЛИКАЦИЈА НА MllЦ" СВ. НИКОЛА" 
(1989) - ВИНДЗОР 

MAKV.OONSКA PRAVOSI.AVNA r.RKVA 
1!ve(i Nikola" 

Windsor, Ontario, C..зnada 

20"' i 10"' 

GODISNIN A 

1969 . 1989 1979 - 1989 

Пубiшкацпјата е јубнлејно изданѕ ѕе по повод дваесе-rrодѕѕш-
111шата Од llОСТОСЊСТо на мnц "Свстн Ншшла" ОД Bm·Џl.30p. Таа 
од nечат излезе 11а 19 ••осмiЈр• • 1989 • ·о;џ.ѕ11а 11а триесет и осум 
странлцп а·ѕа формат 21 х 29 см, со фотоrрафнја од црѕ;вата ,.Cвe
iJI Ннколаи на 11аслuв11ата стрснш. Со.:tржн голем број мa,.epll· 
ја1111 од ао1·окефатѕоста на Максдонсѕ;ата православна uркеа 11 
нејзшѕото обновување, меѓу кон н ОдЈ1у1<ата за обновување на 
Охрндската архнеmѕскоnнја во 1958 годшѕа и Одлуката за tlро
ѕ·.~асvвањсто на автокефалноста на МаЈ(едОЈЈската праuославна 
црква. Во продолжение е даден нсторнскнот развој на Маке
донската прШЈослаова црковва оmптѕша ,.Свстн Ннкола" Внн
дзор, нлустрнран со б1>ојrш фо1·оrрафrш од .\lоментот на изrра ·~
бата tra црт~ата, осветувањето, црков••ите а •<т11онос1·н во са~ш
от храм, бројв11 зaeднfiЧI<II фотоrраф11н со по•·лаварот на МПЦ 
•·.r. Гаврил, со nретсе.патеЈ•от на тоr·ашн11от Извршен сове-r на 
Македоннја Бmн'Ој Попов 11 друr·о. Посебен nростор е 11оовсте11 
на жснсѕ;ата секцнја, цркозн11от хор, 1<rраорната група "Гердан" 
11 на у;праоите на МnЦ ,.СВС1111 Никола" ОД 1969 ДО 1989 ГОД>Ша. 

Onaa пубшѕкацнја ја подrотвн проrојереј Мит1'0 Поповскн 
во соработка со Vправннот одбор при Македонската празослав
на црковна omuтrшa .,Сnетн Н11кола" од Внндзор. Четвртата cтpa
JIIIIta од корнцата на Публнкаr111јата е nосnетена на внатрешни
от дел од црквата , uo кој се наоѓа 11 иt<OIIocтac wто претставу
оа пр11лоr за афнрма 1.tн јата на максдонсѕоrте цр!Фи оо Канада. 

"ЛИТЕРАТУРНЛ МИСЛА" (1989) - ТОРОНТО 

ЛИТЕРАТУРНА 
МИСЛА 

ЈО-.' ..... 1 ••to•f '"''"'""' 

Во рамкмте на бројнн·rе активностн што се одвиваат во 
Македс:тската православна црковна оnштина ,.Свети Кл.нмент 
Охрr~скн" од Topouro, со успех рабои-1 н литературното друш-
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тво ,.Браќа MнлaдliНOBUII". Друштвото е форморано no мај. 1988 
roroma од груnа ентузијасти, вљубешwи во македо11с~•от Јазик 
Jl mШЈа>шОт nоетсКЈI збор. Во своите редови, по~аЈ македон· 
СКЈI досе.1С1111ци о;~. Рсn~-бшmа Макед01111ја 11 од сrејскиот ;;:tел 
на Маке;~.оllнја. R.\la 11 роде101 Каиаfа1111 од македОЈtско nотекло. 
Со својата дејност се пробива и 11а noлero на новинарството 
11здавајќ11 посебно Cflнcaшte . .Литературва мисла". Неrовата цел 
е околу себе да nt собере orn<e Каиаf-.ннr од македонско потек
ло кон со љубов 11 талс11т ќе ја разв1tваат mпературната тво
речка акnrвност во Македонската колоннја во Торопто, ќе ro 
сле;~ат развојот на максдонск11от .111тературен јазш< и преку 
СВОitте ЛIIЧПН TBOpбll ќе ro аф11рА111раат ffiiШBHIIOT збор. Друш• 
твото, се 11аrласува оо 1ЈО11Сдната статнја од nронот број е ин
cnпparlllja, rордост 11 uомшnка на ЖIIОССЊе'!:О и тоорсњето на 
снте не•-овн членов11 . актrrоио оклуче1111 во мноrубројmnе nри· 
pe."\бll 11 друn1 маинфестаrtни wто се opmm131rpaaт 180 Торонто, 
но н во старата таткопm~а. особено на С"ТруUЈКЈiте печерп иа 
nоез11јата 11а кои nacnln1yвaaт завндии ре3\'ЛТЗтtl сре;~ светскп
те вљубеtшн11 r< афнрмаrори на nостскиот збор." 

Прuнот број на оn11саинеrо 11злсзс од nечат 180 авrуст 
1989 rодrша на форма1· 20 х 27 см. 11а 32 cтpaннttlf п цена на 
<nrнењс 2 канадскн дOЛ:\DII. На коршtат:. се фотографmrrе oot 
браќата Мпладнновц11. На втората страmrца следи воведната 
стаn1ја. во која е nомсстепа ~.mслата на Алфонс Дооtе дека ,.ако 
~ен народ пазне зо роnство. а с11 ro задржи ј331rкот, roa е ка
ко да ro држи в раце клучот од својот затвор". Поната.'"У ве 
nовелот се паrласува дека rшtегуваљеrо 11а прѕнот број па cmf· 
саппеrо . .Лнтеоотvр11а мнсла" е наста11 <п noceбrro значење за 
ЧЛСНОВIIТС 113 Др\'IЈЛ1101"0 11 IIOШIIpoKO КЗКО СВСДоtПТОО 33 ПОВр-
33НОС"m no\lcfy К::.нада 11 Македо1111ј::.. Тој е докумепт кој rrpe
кv со;~ржrп•ата "' IIOCII nopaкrrrc на nоетск1tте нОС11ТПrуваља на 
Македошrr<те во 11>ЛП1а. 

Во ~кстовнте прсооладува носталrнјата. љубовта кон род· 
ниот краЈ. nатриотс1<11тr '"'встоа 11 нсзаборавот на домаmпото 
onнnme. З::.стаnе•ш се 24 mтчm1 тоорбп од членови на Друш
твото. кorr имаат Огр<).\1110 значење 11 nрnдонес за литературата 
на македонск:nте доселеинци во ~ty.111rкy.'ТТyJ:t1oro канадско on
urrecтoo. Каде ШГО ПОСТСКI!Те оствар~rвањ."\ се BIICТIПICIOI дел ОД 

~•ОЗЗЈrкот 11а литературата н К\'ЛТVР::tта на Канада. 

ВторtfОт број н311езе нстаm 1989 rод1111а. На пеrоа11те 
страшrц11 со јавуваат аотори, ко11 со своите творби градат нови 
11 nвpcn1 мостови на nр11јателство 11 доnерба меfу наро)\}!те н 
:tржаmпе. 

Третt1от број на сnш:анието ,Дitтературна Ашсла" е ome
чaтell во сеnтември 1990 ro;rtинa. Во вопедот од д·р Васил Тоци· 
11овск11, мсiу дpyro-I'Q, се вел11: ,.Пред љубоn11тноста на ценетtr· 

71 ,Ј1ктератур>1а >шспа", rод. I број 1. авrуст 1989, Тороото 
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те чнтатслн свего ЈЈ третнuт број (la сnнсанr 1е1·о чш1 страннц11 
ro исnолнуваат стотина тѕорби од триесетrша автор11. Податок 
кој сам за себе зборува оти еднаш nосеа11ото се~•е ги возе.ра· 
Ј~а сега п -гака брзо r1отребните ллодоnн на ttашето прспознава
ње 110 светот 11 обратно, во nрсnознавањето 11 откриtiЗII>СТО 11а 
светот nреку ~•ас ... Првите nоетскн KIНill< на члCiiOtJIITe 11а Лll· 
тературното друттво, nотврд1•nаат оти шнuуваљсто е r~овеќе од 
обична љубов 11 приврзаност кон татковината 11 мајч111оиот ia· 
зикн.71 

.. БИЛТЕН" (1989) - МИСИСАГА 

БНЛТЕН 

ua маkеwнсkата ПР<Јbослаbна 

U,pkObua ОПЦ/ТWIЗ 'Cb. 1-!лuја· 
'-' ~tC~1C ArA 

јануари ·март"89 Бр. 1 

Македонската nравославна цркоnна оnш."ина ,.Свети Или· 
ја" е фор~u<рана 1979 година од груnа македонсњ11 доселениt\'11 
во Мис11сага, nредrрадие на Topolil'O, кое од ден на дс11 ст;шува 
се nоnрнв:~ечна урбана сре:џша. Во оваа македо••с~<а 
оmuтпна се одвиваат бројlШ активности од кyлтi'PIIO·npocвeтcll, 
национален п духовен карактер, а носител 11а забавннот ж•·mот 
е фоЈТ1(ЛОрната груnа .. Илиццен" формирана 1980 год1ша 11 учес· 
1111к на бројни: феС'l'ИDаЈlи и други манифестаuш r. 

Во оваа млада uрковна огш.rr~оша се нечатн .,Бнлтенlt како 
ннформаrор за духовните и наuнонални акl\Ионостн сред маке
донските доселе11иuи во тој дел од Канада. Проиот број од Бил
тснот .,злезе на 1 јануар11 1989 r·од1ша како триброј за јануа· 
рн, февруари 11 март. Отпсчатси е на срr.:ден формат, 2 1 ,5х28 см. 
на 38 страници, а rлавен и одговорен уред1шк е свештеннко,· 
Илrrја Донез. 

Во 'DООедот, се истакнува дена Бrr."!тенот се nојав.ува на ~е
нот кога uрковната оmuтина слаон десет rодншr од сnосто nо

стоење и дека гласплоrо ќе излегува тримссечно, односно четн
Р•·mати во годнната. По својот к.ара"тер тоа е pM11111t031ro сnи
сание, обработувајќн те'"' за релиrијата како r10ја.ва, за у<1ењето 
на христијанс'I'ВОто. за за.nгробвнот ЖIГООТ, за вистиннте за Бога и 
друго. Меfутоа Билтенот ќе го следи п рстстрнра uслокуnноrо 
жноеен.е no HPJ<OOitaтa општина, како што е нзrрадбата на црк
вата, културно-nросоетното живеење, активностите на играорна

та груnа .. Илинден", неделното уmшиште, жснската секw•ја и 
друго."" 
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Вториот број од Билтено·r· содрж.п шнј>ормацнн за актrm
<носште во nср11одот anpriЛ-jyrнr 1989 J'Oд!IIIIЗ 11 е nечатен на 40 
страr-mци со нст формат како и nрвиот број. И овој број обплу· 
в.а со материјалн со духовен карактер, но 11 со тсr<стоnн за ак
тrrвrrостите на црковната оnштина, меfу кон, nосебен nростор 
е nосветен на отворањето на Македонсr<r<ОТ nарк во Mrrc11cara, 
t<ако н текстови за Илниден. 

Од третнот број црков11иот Бнлтен ro менува :името ео 
"Илшrден". Се nечати на мал формат 10 х 14 см, на 36 страни· 
lf'!. а уред11ик е свепленнкот Илија Донев. Mefy позначајн>rrе 
те~<стовн треба na се истакне оној за nосетата на КУД ,.Иmпr· 
ден" на 2\t\aJ<eдo"'rja 11 учеството на бројr111те машrфестацни. 

Бројот четирн е nечате11 на 36 страншт, а бројот nет, na 
чија насловна страница, за разiЈЈ.нш О.Ј. прет:."Одните со фoтorpa
Ф>IIr од uрковното наследство, е дадена фотоrрафнја 113 маке
донскнот револуuнонер н идеолоr Го<{е Делчев. Тој е оmечатен 
на 28 стра11нцн, r<ако и бРојот селу.\1 , ;roдer<a шестиот број е nе
чатен на 32 страrmни. Броевите че1·ири. пет и шест се nечатени 
во 1990 година , додека бројот ссду~r се однесува за \991 година. 
Во овие броеви 113 .. Иmнr.:tсн" """' noneќc материјаmr за христи
јанството ~а~<о едшrствена npaeonepнa pemrmja во светот, 
текстови посветеин иа Боr·а, на Црквата, за господ Исус Хрис
тос, nоуки од верс~ото учење, за аЈ<Тнвностнте од цркопното 
жиnеење, како и rодем број рекламни материјали на делооrш 
луѓе од македонска nотеr<ло . 

.. КОРЕНИ" (ROOTS") (199Ј -) - ТОРОНТО 

.,о.Рени 
II"...R C> С> Т Ѕ 

Сnисаинето .. Koperнr" започна да се nечатп во авrуст 199Ј 
roдrn<a во Торонто . Сопствеrmк и rлавен •·• одrоворен урсдник е 
Никола Белчевски, исслениЈ< од Битола, со а~<адемскп слнкар
ски оnособнос11И, nоет, артист и оmuтественик во маl<едонсr<ата 
колонија, а се ИЈЈеол:вирани и nовеќе соработmrци. Тlpmroт број 
од списанието е отпечатен на 28 страннтr (22 х 38 см). на маке
донски и на а~rrлнс.к,и јазrпс На четортата странiЈ.Uа е поместе

на воведна статија во која се вели : .. Корсни" е месс•11шr< што 
им се обраќа и на мла;дите и на старите. н на македонсr<ата rr 
на кана:дската читателска nублика. н 11а тра.rоrнионално образо
IВЗНИТе !И на модерните ч:нтателн. Со "Корени" сакаме да ја из
разиме и сета благодар11ос1· r-ra Канада која првите Македоицн 
nr nрими со отворени раце уште ria nочетоrшт на ооој век, а 
DO која денес живеат noueќc од 300.000 луѓе од ма1<едоаско nо-
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текло, да раскажеме за некои мапку познати нешта, за купту

ра-га, по.nитиката а !Прс\Ц се за sryѓero, за прекрасната, чудесна 
прнрода на наn1ата нова земја".~~> 

Лсто така1 во воведната статија се истакнува дека сnисаиието "Коренл' во ,наСЈiовот треба да содржн уџ1те една одред
ница-зборот ,,м:акедонсm" и w,'ека се nojanн со намера да го за
Ч\'83 македонското пациопатrо, културно и поли1·ичко ••аслсд

ство на еден rорд и стар евроnск.и народ на канадскнте просто

ри . .Преку ,.Kopctm", t<e се а1астојуоа да се укаже на длабоки· 
те македонски кopemt, на силното стопетно стебло и на соч•ш· 
те културни плодоnи, за да се реализира Гоцевата идеја. 

Во првиот број на сm-•санието пма текстови за Македонија 
<Во Европа, за балкаRскиот јазол, :ta свстн Кнрпл и дpyn;r, на
mnшuш на македонски, и текстови за македонската етнокулту

ра, за Александар Македонски. за археолошкитс лронајдоцн во 
Македонија, налншани на анrш1скп јазнк. Овој број, работен 
на комnјутер, содржи голем број фотоrрафни м рекламсн мате
ријап It претставува убав nример на содржајно тсхн11чко реш~ 
trne на едно сnисание . 

.,ОРО МАКЕДОНСКО НАША КАНАДА" 
(.,ORO MAKEDONSKO OUR CANADA" (1991) - ТОРОНТО 

G~M&I~D~~KO .·. . . ..... . . . 
' Ош· ·canada 

По 11овод 1 25-rодишнината на Кан~а. на 11 r~ 12 мај 1991 
rодниа, во Торо11то се одржа културната манифестаu11ја ,.Оро 
македонско наша Канада", а во организација ЈЈа Канадско-маке
донската федерација. Под истото име е оmечатена посебна пуб
лнкација на а.нr;шс1ш ј азш<:. Таа 1ша 60 страш1д11 на фор
мат 27,5х21,5 см. Пубпm<аu~•јата rи содржи nоодравннте .писма 
до манифестаuијата "Оро македонско a;rau1a Канада" и тоа: од 
гувернерот и од nремиерот иа Канада, од премиеро·r на Онта
рно, од rрадоначалникот на Торонто и од претседателот на Ка
надско-македонската федерација. Публнкаuнјата ја nомоrнале 
да се оmечат.и МПЦ ,.Св. Климент Охр1~дскн" од Торонто, Др
жа:вниот секретар н по1·оле~t број видш1 канадскн ко~mашrи. 
Исто така, во неа се .поместенн материјали за Гоце ДeJf\teo и за 
Македонија, fLшrњата на учесiшuнте и на фолк.~орните друштва 
што зсле учесmо, 1<ако н бројни рекломно-пропагаидrш мате· 
рнјали. 

"' ,,Корени", бр. 1, ав.rуст 1991 rодi<На, Торовто 
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,.БИЛТЕН" {BULLEПN), {1992) - ТОРОНТО 

~~Q!~~'ille!_~~ 
Во текот на лет11rrот лернод на 1992 rод. 110 Торонто се 

nојави nрвиот број на Бнлтонот на Кашцеко-македонската фе· 
ncpatntja, чиј претседател е r. Џон Бнrов. Тој се лечати д:воја· 
ЗIIЧJIO на анr;шск11 11 11:1 македонски јаз11к како пернодпчно 113-
даtлtе 11спо:шеrо rла11110 со 1111фор~•а•m11 за дејствувањеrо на 
сјхцераtџtјата. 

Во првиот број се 11оместе•ш 1111формацшi за културвите 
актно11остн, како 11 за tтретстојtште задачн. Се очекува Биптенот 
да прсраоае во редош10 спиоанпе што ќе до11есуnа nодолrи при· 
лоз11 од облас1·а 11а нолнтнката, културата и сnортот на Маке· 
дошџ1те во Кавада н оо Република Максдо11ија . 

,.МАКЕДОНСКИ НЕДЕЛНИК" {1992) - ТОРОНТО 

МАКЕ~~~~~~ ~ 
. ' 

Во почетокот на авrуст 1992 rодшtа, оо Тороито, се појави 
nрпнот број од rлао:нлото ., Македонски веделннк". Тоа се nе
чатн на дссет11на страницн, во завпсност од обсмот и бројот на 
3K'I'YOЛIIHTC IIHфoJ>MЗHIIII nрезе~tеНИ ОД ДHe8HIIOT И Нf\1\елRИОТ Пе• 
чат што излсrуѕа во Ропублнка Македо11нја. Материјалнте се 
презентирани :ео тр11 колошr, а се прпдруже11и со извесен број 
рекла~шо-пропаrа1Јд1111 матер11јали на нссле1111U11 во Канад;~. Гла· 
ос11 н одговорен \'J>Ciiiii!K е Драm Стојкооск11 , 11СС11еник од Бе
ЛО\IОрека Македо1111ја , Неделнrrкот се печат11 на формат 22х29 
С.\1, а со цена о t 2 доларн . 

МАКЕДОНСКИ СТРАНИЦИ ВО ДРУГИ ИЗДАНИЈА ВО КАНАДА 

Како во Австралнја и во Европа така и во Канада се пе
чатат •tакедонски странпци во печатот на дру11i nацип. Така, 
uo !{ана:цскнот нсдсл 1111к 1ra хрuатско-срnски јазик ., Наше нови· 
не" уште во 1976 rодиан се среќаваат макf~Цонски текстови, осо
бено ТСI\СТОВИ ПО ПОВОД IIЛIIНдеНСКОТО пpaЗifyBalbC И ОдрЖуваље 
на традm111оналннот IUIКimк на Иmmден, на кој доаѓаат п пoce
Тitтemt 0,;1 друnпе јуrословенскn народи. Cлt!ЧIIII текстоmt е~ 
среќаваат и по повод националниот пpaзtllll{ 11а мак~онсtаtот 
народ 11 Ок~mри. Инаку, весникот .,Наше новнне" е jyroc.~r 
оснскn неде.;ших н се печаnt секоја среда во Торанто, а е гла
сиnо на oporpecrmшtтe досслеипцп од јутослооенскнте просторн. 

Од 1985 rодвиа и во јуrословенскиот етшtчкн <Весник ,,Мое. 
тови" од Вmrд.зор, гласпло за активностите од кшtжевното, кул-
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туриото, уметвдчкото и ornurecтвeнoro живеење на јуt'ОСitовен
скuте наро.ц11 што живеат на тuе nростори, nечатеио на хроат

ско-српски јазик, среќаваме текстови на македонс•ш ја:лu<. Во 
куснот вовед на првио1: број, шrо се лојави tсон крајот на 1985 
t-одшtа, <nокрај другото, се вemt: "Пред вас се наоi-а весшtкот 
,,Мостови" кој ќе се лечати на јазиците на јуt'ОСЛовенсtште на
роди и народности, како и на англиски јазик. Пос<.:бно место 
во весш<КО'I: ќе имаат преводите (од творештвото) на јуt"ОСЛо
nенските шrca·rem• објаоенн на англиски и преноднте од творе
urrвото на севсрноамериканските mtсатели преведеош на ј уrо
словенекн јазици". 

Главен и одговорен уредиик 11а овој весиик е Перо Ков.а
чсвнќ. Првиот број е печатси во 4.000 примероци на формат 
29 х 43 см на 12 стра.шши. Од македонските текс-rови 11осебно 
место е посвеrсно на Средба.та на дсцата бсгалци од Егејска 
Ма.кедоtmја, -а има бројtш рекламни материјали од македонски
тс радио-часови од .Цетроt.п и изда.вачката куќа "Илинден·· од 
истиот град. Во бројот од 14 јули 1988 t-одина е објавен 1·екстот 
111од насдов "Документи за Македонците no Буt·арија", како и 
материјалот за конфекц11СКЈIО1' ка.пацнтет во село Болно што са
ка да го тради иселен:икот Крис Ник од Детроит. 

МАКЕДОНСКИ РЛДИО-ЧАСОВИ ВО КАНАДА 

Обиди и nробни 2М111уоаља 11а етшГЧR'ЈI радиО-е.\tисн, во 
Торонто се налрw•с•ш уnпе uo лсдесеrтте rодНИ1'1. Така на 12 
сеnrелшрн 1953 rоднна, во Отава, nредградие на Тороито, на 
РадносТаЈilD..\Зта ВКLС - 1350 FM заночна првиот .,Маке
донски раД1tо-час". Се емнтуuал секоја недела пОЈ1Јiадне од 16 до 
17 чаоот. Него 1·о ло•<рснал и еоде11 bорнс Петров роден во Кри
вопаланечко, и ro::~ на ма.кедонско-m<рински јазик.. Т11»1 rодинн 
nодоцна (по неt•о~,;:.1·" смрт) раоотаrа ја nродолж.ила неговата 
cottpyrn Илиика (Хелен) Петров. Илинка е Македонка и nотек
••ува од селото Арменско, Лерниско. Дошла во К:анада во далеч
ната 1927 r<>.D.Шia како девојче. Таа цеЈtО време ro водела овој ра
дно-час, кој порадн поранеш•ште политички определби на Бо

рнс :и Илинка t"O с:•ушале лретежно постарите доселеници, осо
бено од Еrејска Македонија. Со доаѓањето на ~Цосе.qенишt од 
Република Македоннја, овој радио-час трпи определен<t пpoмc
<tlf nред се од јазнчен аспект. Во целина зе.\lено тој ќе одигра 
Значајна улога меѓу 'Иселеништвото, особено на нолето на rrро
мените во инфор,шран,ето •на оние кои во минатото биле оnфа
тсш< од npoбyrapcкa·ra лро11аrа1iДа, а t<Oja иаидуоала на лодлога 
кај Ма.кедо.tц11те од ~rejc1<a Македошtја како прводојдешt на 
тие канадски простори. 

Според m-nиувањето на весникот "Македонски мас" бр. 3 
од 21 јуни 1957 година во Тороито, истата година, на радиоста
ницата ОКFН - 1.400 во Торонто, започиа да се емитува ра.
дио-часот под име "Македонска р<ццио-!Проrрама". СопС1'13еtfИК, 
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.БИЛТЕН" (DULLEТIN), (1992) - ТОРОНТО 

~~!~~-а!}е!!.!! 
Во тскот на летннот nериод на 1992 rод. 100 Торонто се 

појави првиот број на Бнлтонот на Кан:uскD-македонската фе
дсрација, чиј nретседател е r. Џон Бнтов. Тој се печатн двоја· 
ЗЈNНО на анr.шски 11 на македонски јазик како nepnoдrNНo нз
данне IICПO:tRCTO 1'.1aDIIO СО 1111фор~13Ц1111 :Ја дејствувањето на 
~ерацнјата. 

Во nрвпот број се поместени ивформац1ш за културните 
nкпшностн, како 11 за •tрСТстојннте задачи. Се очекува БRЛТенот 
да нрсраснс во редовно сm<санне што ќе донесуnа nодолrи при· 
fJOЗII од обnаста на пот1тнката, културата н спортот на Маке
доllцнте во Канада 11 no Републ11ка Македош1ја . 

.. МАКЕДОНСКИ НЕДЕЛНИК" (1992) - ТОРОНТО 

~АКЕ~~~~~~ ~;? 
Во nочетокот на ао1уст 1992 година, во Торонто, се појави 

ЈЈронот број од rлаонлото .,МакедонсК'И недеmЈИк". Тоа се пе
чатн на десетнна страш1ц1r, no завнсност од обемот н бројот на 
nк1·уоош•тс информаwн< nрсзс.мени од днев11110Т н неделниот ne· 
чат што нЗ)!еrува во Роnубл нка Македо•шја. Материјалите се 
nрсзе•rrнранн .во трн коло1rн, а се nр>Јдружет• со взеесен број 
рекла~rнD-nропаrанднн \laтeprrja.r111 на нсепениuн во Канада. Гла· 
вен п o:tro80peн уред11нк е Драт Стојковск11, нселеник од Бе
ЛО\IОрска Максдо1шја, Недеmшкот се лечатн на формат 22х29 
см, а со uена о.1 2 доларн. 

МАКЕДОНСКИ СТРАНИЦИ ВО ДРУГИ ИЗДЛНИЈА ВО КАНАДА 

Како 80 Австрат~ја и во Европа така и во Канада се ле
чатат македонски стрrошци во печатот на дР\1111-1 нацип. Така, 
во кана.дс"'нот нcдCЛ Jilll< аш ЈQ]>Ватско.српскн јазик .,Наше нови· 
не" уште во 1976 rоднан се среќаваат макмонскн текстови, осо
бено текстоеu ло повод ипиндснското пpaзrryero&e и одржување 
11а трацштоиаmmот nикtrnк на Иттден, 11а кој доаfаат п nooe
тtrrcmi од друnпе јуrословепски народи. Сл•сч•n• текстоm1 С€' 
среќаваат И ПО IЈО80Д ШIЦIЈОUЗЈIНЈЈОТ празШtК 113 М3КQДОНСКИОТ 
народ 11 Oк"nnmpн. Инаку, весникот .,Наше ноои11е" е jyroc:•r 
nепскп ведешmк It се печати секоја среда 80 Торонто, а е rла· 
CIIЛO на проrресившtте доселеншџf од јуrословенските nросторн. 

Од 1985 година и во јуrословенскпот eтtllfЧI<!II весник ,,Мос
тоен" од Виидзор, rлаСЈtло за активностrrrе од кшrжевкоrо, кул· 
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турното, уметнцчкоrо и отuтесrвеното ЖИDссње на јуl'Ословен
С!ШТС народ:н што живеат на nie nростори, nечатено на хроат
ско-српс!V! јазик, среќаваме текстовн на македонски ја3ш<. Во 
куспот вовед на првиот број, што се nојави 1~он крајот на 1985 
rод1ша, rпокрај дру •·ото, се вслн: "Пред вас се наоl·а веси.нкот 
"Мостовl!" кој ќе се nечати на јазицЈпе на јуrословенските на
родн и народности, како 11 иа анrл.искн јазик. Посебно место 
во весникот ќе имаат nре!!ОД)-!те (од творсштвото) на јуl-осло
венските nисатс1ш објавен11 на англиски и превод»те од творс· 
шrвото на с~ерноамераканските rшсатели. 11реведеЈш на јуто
слооенскн јазици". 

Главен и од~·овореи уредннк на овој весник е Перо Кова
<Је.онќ. Првиот број е nечатен во 4.000 nрнмероцн ва формат 
29 х 43 см на 12 стрЗЈшци. Од македоиските текс-rоѕи nосебно 
место е nосветено на Средбата на децата бегалци од Еrејска 
Македонија, а има бројни рекламнв материјали од македонски
те радио-часови од ,Ц.етроuт и издава'il<.аТа куќа "Иттден" од 
истиот град. Во бројот од 14 ју1111 1988 l'Oдm<a е објаве11 текС1'0Т 
1110д наслов "Документн за Македо1:1Ците во .Бyrapuja", како н 
.\lатеријалот за конфекцнскиот кадацитет во село .БоmЈО што са· 
ка да го rрадв иселеникот Крис Ник Oli\ Детроuт. 

МАКЕДОНСКИ РАДИО-ЧАСОВИ ВО КАНЛДА 

Обиди и лробни смтуваља на e-tJIWIWI радно-е.\tис.u, во 
Торонто се нanpanc•11• уште ЈЗО nсдесеттнте rоднни. Така на 12 
ееnтемврн 1953 година, во Отаоа, nредградве .на Торонто, на 
Радиостаницата ВКLС - 1350 FM започна првиот "Маке
донскu радио-час". Се емн1·унал секоја недела попладне од 16 до 
17 чаоот. Него то по~<ренал и водел l:>орис Петров роден во Кри
воnаланечко, и 1'0:1 на македонско-nпрински јазик. TIJ»'1 ГОДИЈ{И 
nодоцна (no нel'OU:I1'd смрт) работата ја •tpoдoJI.ЖWia неговата 
сопруга Илинка (Хелен) Петров. Итшка е Македонi<а и nотек
нува од селото Армонско, Леринско. Дошла во Канада во далеч
ната 1927 година како девојче. Таа цело ~реме го водела овој ра
дно·час, кој nора;џ1 tlоранешните I10ЈТИ'""tчкл оnределби на .Бо
рис li Ишшка 1'0 С.1Ј,rшале uре-rежно nостарите доселе.шцн, осо
бено од ЕгејСI<а Македош1ја. Со доаѓањето на ~доселенmџ1 од 
Реnублика Макед011нја, овој радио-час тр1ш определени пpo~te
llИ пред се од јазичен аспект. Во цешша земено тој ќе однrра 
Значајна улога меѓу ·иеелешrштвото, особено на nолето на nро
мен.ите во инфор.\шрањето u<a онне кои во минатото биле оnфа
те.нп од пробуrарската nропаrанда, а која нандувала на nодлоrа 
кај Македонците од Е.rејска Македовија како nрводојдени на 
тАе канадскн просторп. 

Сnоред mш.rувањето на весникот "Македонски глас" бр. 3 
од 21 јуни 1957 година во Торовто, истата година, на радноста
mОЈЦата ОКFН - 1.400 mo Торонто, започна да се емитуоа ра
дио-qасот под Н'Ме "Македонска рЗ!Цио-nроrрама". Соnственик, 
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Н>С;џ111к 11 оо;џ1Тс:1 113 т:ш радно-nроrра.\13 што се СМПТ'i'Вала 

секоја сабота б1~1 ;tuce.I<:IIIIKOJ Ннк Џорџ, по r1отекло од Erej· 
ска Македош1ја. СО11СТОСШIК на рссторан 11 'IJICII 11а Максдонскс> 
V\ r-.1рската нрква ,.Со. K11p1L1 11 Мето;џ1ј" од Торо11то. И покрај 
1-оа што се 111rкала македонска радио-лрш·ра~ш. 11а радиото се 

зборуuало 113 МЗКеДОIIСко-буrарски јазнк, 11 СС еМНЧ'DЗЈIС МЗКе· 
.. ~OHCKII IIOCHJ I Jl ора. 

Нешто подоц11а, оо nочетокот на 1960 ЈU;џ111а, во Торопто 
започ11а со работа уште еден рад.ис>час на максдоllсКЈt јазик. Не· 
rов Уl>Сдlшк 11 во.:џt1еЈI беше нстакиатнот вссле~шк Дelili Стој
чеоскн, 11u потек.:со од Бс.nоморска Маке1оннја, о.:1. ЛерШЈ. Дешt 
Стој•1соскн (кој nочш1а оо мај 1984 rодш1а, тоднаш no спетувањето 
сш .\lакедонската ЗС.\Iја, на аеродромот .. <-конјс") повеќе од чо;)
тврт uск rрадсшс D11CTIII1Cкll мостови на зб.,11жување меiу Ка· 
11:.да 11 Максдоннја, paoot<:j.u. какu у,:>е""'''"'• 110дѕгrел на радно· 
часоr, а 110доц11а н како nродуцснт ва тслсонзнСКЈIОТ час. Тој 
беше шшнерот на сшформнраљс1:о за МаЈ<сдонцtЈте во Торонто 
Н ОКОЈ11111ТС rpa;J.OI)H 11 СО ГОЈIСМЗ љубов 11 снтузијаза~t Гll инфор· 
Mllp:Ш.Ce IICCЛCIIIIЦI!TC за aK111B1iQC1'11TC 00 .\tai(CДOIICKaтa Заедница, 
за родната ЗС.\Iја н за свсто1. Овој радно-час Дссш ro оодеш..: 
t~е.:н1 дваесет 11 четнрн 1-одшш н со својот rooop на лерliНСКИ ди· 
ја.1ект, со убавнт..: ~tаксдонсКЈЈ nесни u ора 111 ШiфopAmpame, 
Јitбавуваше ll ВСССЈЈСШС МЗКе;Ј.ОIIСКIIТС ДОМООН.01 

Во 1969 година, 11а Радиостаннцата CHIN во Торонто за· 
почна со работа максдонсКl!ОТ радЈi()очас rtoд нме .македонски 
глас" . Се е.\штуваwс секоја сабота ао nоТUЈадllсОЈштс часови, во 
почетокот полошша час, no1:oa еден час, а nодоцна и час и по
;соuш са (оц 17,30 до 19,00 •tасот). Овој македонски радио-час 
беше внстински афнрматор на македонскнтс дОССЈЈСIШЦИ, на ма· 
ксдонсКЈIОТ говор, лссната н орото и средство за информ:ирање 
1са Маке,:~.оЈШЈIТС 110 Topo11ro. Лрвнот урсдtшк 11 ООДЈпе., беше 
Антон Лав.1ов, ••се.1с1Шк од Лерсшс><о. Осу\1 мсОСЈЏЈ nодоцна 
р:џно-часот се nрскрс1·11 оо ,..\1аке;~.онски Јбор·•, 11 него ro ype
~\'O.'ta 11 вод'-"1 11а \13KC,tt>IICКJ1 МНЈ1е НнколоОСКЈ1·Мајорчето,нсс· 
Јtссшк о.:1. Пресла, а 11:1 aнrrutcки Мерн Кондоо, роде11.а Канаtан· 

ка. u rco 11отск;со од Костурско. Подонttа се нр••клучија и дру· 
г11 нссЈсС1111Ц11, од кott ttajд0111'0 уметш1кот Рашо Мојсовски, дс> 
ссленик од Тстоnо. 

Во rсериодот од uсум 1'0днш•. овој радно час одиrра м11огу 
значајна улога оо ннформ11раљсто па \laкoдOtiCКIITe доселеН!ИЦli 
особено пора;с.и тоа ttJTO е едно од npocrrc rлaccma nреку кон 
се ПI>CII~rвaшe мaK4'\0tiCKIIOT :штсратурсн јазик. Меѓутоа, no· 
pa;Ut о6јСКТ1181111 11 C\VjCKTIIBIШ npИЧIIHII, особс110 ОД финЗНСriС. 
ка nрирода 1977 rод1111а, радно-часот прсста11а со см1rтување ка· 
ко ,Македос1скн глас•, туку ro C)temt JI\ICТO во .. Глас од Ма
ксдоннја •, а уредшll( 11 водѕсте., од тоrаш до дснсшm1 днн е поз
llатата nсслен11чка Дpar111ta Лаnајковска·Беrтчевска. 

•• .. нова македонцја". стат11ја ,,На стра11:1та "" својот народ•·. 10 
морr 1991, Скоnје 
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Овој радцо-ч!tс се смитум трцлатц неделно: во nонедел
ннк и вторник лретпладне, а во недела попладне, шо траење од 

IЛОЛО811На час, nреку истото стш1чко радно CHIN во Торонто. 
На програмата, се застапени uести од македонс~аИте заедницЈi во 
Канада и САД, како н од Реnублш,-а Макццонија, ко.\lентари, 
детски емисии и други IЛрнлози добиенн lfiPCKY Редакцнјата за 
размена на Мак~онското радно. 

Во седумдесС'!-тнте rодини, на Радиостаницата CHIN (ЧИН) 
од Торонто залочна да се е><итува и јуt·ословенскиот радно час 
.,Кара,ван на пр11јателството" , во nочетокот nоловина уас, nо
доцна н еден уас 111 тоа од понеделник до nеток оц 14 до 15 ча· 
сот, а во сабота од 14 до 15,30 часот. Сопствеuик, уредн.ик н 
водител на овој радио-час, со емисии на словенеУКИ, хрватско
срnски >t македонскн јазик беше Францнска Старчев, Словенка 
по иацноналност, мажена за Војвоl-ат:ц. Каракrеристнч.но за 
овој радИо-час е тоа што ва крајот од про1·ра."ата, од околу 15 
минути се емитуваа вести и друrн iШtформацни на македаиски 
јазик, што rи чн1·аа македонск.ите иселеннцн, како ... вародни 
леСН}Ј, ора и забавt~а муз11ка од мак~онската продукција. Из
весен l[lериод, Радно . Скопје на овој радно-час AfY »сnра.ќаше 
сателитски говорни и информативни емисцн во траење од де· 
сеЈ!ИНа 1минути, и тоа секоја втора ореда. :Неколкупати оваа 
станица преземаше сатеmtтски nолучасовии приrодни емисни за 
македОЈ,tскиот нацнонален празник Илинден н ~очаСО.$Н.И емн
сии за Нова година, со учество на сите југословенскп радноста: 
ЈШЦИ, чцј домаќин беше Радно Скопје. 

Т<реба \Ца се lliCTaкнe дека И ПОКрај екОНОМСIШОТ .\iOMel11·, 
а:ваа радиоnрограма беше афирматор на мак~онскнот jaзltK, 
песната и орото 1В0 иајбројната македонска колонија, во nернод 
од дваесе"11ИИа години. 

исто така, во овој nер11од започна да се емитува радио-ча· 
сот nод име .,Македоиско катч.е", што го уредуваше и водеше 
иселеникот Тонл Марковскн, еден од иајактивните n долгого
дшпеи член на ЈU-раорната rpyt1a .,Македо>ЈКа" од Торонто. Радно 
часот имаше иифор~1атиено-nроnаа-ацден карактер и беше во 
nри:nатна соnсwеност, а се емитуваа народни песип и ора, сооn

,шген:ија, рекла.,tи и дРУI'И Н}ЈформациЈL 
Меѓу македонските rлаанла во ме11р0nолата TopOJi"rO е н 

радночасот .,МакедонсКЈоt свет" од Мисисаrа. Тој re емитува ед· 
наш неделно во траење од еден час (од 10,30 до 11,30 часот во 
иедела) nреку РадЈfОСТВНI!Цата CJMR 1190 АМ. Hero го покрена, 
ro уредува и води иселеникот Горнан ЈованоесКЈоt, а му nомага 
соnругата Марија . .,МакЕ~донс~<>и сnет" започна да се ем:nтува 1984 
rоДН}Ја, на ишtцијатива на Горнан Јоваuовски и Блаrа Мантова. 
Всушност, тие заедно му ro заuртаа патот n направија да стане 
nознат п слушап од македонските иселеници, особено ·nорад11 
народFiите песни, ора 11 забавна муз11Ка исклучиво од македон
ската lfiPOдyiuџlja. Дсисс, J·ta олој радно-час, кој GОработува со 
Редакцијата за раз~tена иа Македонското радио, се емнтуваат 
вести и ииформации од Репуб;mката и од македонсЈШТе коло-
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нии во дијасnората, nоздрави и честит!QI на слушателите, како 
u бројни рекламно-nроnаrандни материјалн на фирми кон се 
сnонзорн на rласилото. Инаку, Рад!Јо-часот "Македонски cuet··• 
се сnуша во nolW<poкaтa околина на Торе~нто, во Хамит·он, Ни· 
jarapa, Бафало, Рочестер, Кичинер и дpyrn места mo Јужен Он· 
тарио. Бројот на слушателите :изнесува околу сто илјади 11 nper· 
ставува значаен Шlформатор на македонскиот збор, песuата н 
орото !На тие северноам.ерикаuски nростори. 

Од nочетокот на 1991 rодина во TopotiТO заnочиа да се еми
тува ра.дио-часот на орrан:изац:ијата "Обеди:иет.и Македоtiци". Тој 
се емнтуваше секоја недела, а ro слушаа иа.д сто педесет илја· 
ди: македонски доселеш1ци во Торонто и nошироко во делови 
на САД. Прв ~ОдЈitтел и уремmк беше долrоrодш.LIИиот ак11ивист 
на Орi'аЈшзац:нјата Владо Стериовс.ки, а од среди:на·rа на 1992 
rодина, ro водеше н уредуваше Јован М.Итев, роден ра.довиша
нец, инаку nрофесиовалеiЈ нооw1ар. Во рсал:изацијаt•а на nро
I·рамата свој удел имаат и Фаиа Шомооа н Мнрјана Димовска. 

Пионерот на телевизиската програма, емитуваиа надвор од 
МаЈ<едонија. Дсин Стојчевскн во сеnтеАwри 1975 I"Оди:на, заеди:о 
со Димитар Цонев, I 'O ЗаЈЈочна r1роиот ТВ час .ua македонски ја· 
зик на ТВ cтaii.IlЦat·a СТV,-канал 79 во Торон·rо, под име "Маке· 
донски дневннк'·. Гдавен споuзор беше фирмата Нап Хи11 Фармс, 
сопственост на Македонец од Костурско, а учествуваа и concr· 
OOIШЦil ua разни nретnријатија оо rолема nоддршка и од Мзкt> 
донската правоСilавна црква "Со. Климевт Охридски" во То
ронто. 

Во текот •на nетнаесетЈ'Одишното noct-oeњe, ТВ часот "Ма· 
кедонсЈ(н днсDник" се ем.итуваше секој nеток 100 траење од еден 
час, а четири nати се реnризираше во текот на неделата. Со оо
оедуоањето на мудтшшrвистичката телео:изија во Кавада, ем:и· 
сшuе иа овој ТВ-час се nренесу.ваа дури во далечииот Ваuкуоер 
'' можеа да 11Н т11едаат сите Македонцн од Канада и повеќе ре· 
mони ва САД. Годе.\1 број МаЈ<сдоацв ентузијасш, меtу кои 
Д>~.~t;нар Цонео, БлаnЈЦа Дафовска, Бнсера Микарооока, l1етре 
Гш1еоски, Фнтт Аиrеllковски и друl'Н nовремено се јавуваа на 
екранот како водители, спи:керн, комеt1татори, сnортски и друrв 

соработници; додека црковните обреди, старите македонски 
овадбен.в обичаи, и другите интересни иас::таш<, uеrувани меtу 
иселеЈ{ИЦUте ~'У даваа nосебен белег иа ТВ-часот. 

Во Тороито се емптува и телеввзискиот час no име "Ма
кедонска нац:ионалност", кој што 1983 rој]јИНа ro заnоqнаа Дн· 
митар Цонев и Борче Кулевски, nод име "Македонска нац:ија", 
а се емитуоа во состао на мулt·икултурната телевцзија на Каиа
да. Денес овој тв-час ro уредуоа и води Борче Кулеоск,и, пора
нешен новинар 'ВО Македонската ра.дио и телев:изија. Тој е еден 
од ~IoCJIТeлJJ·re на информатишmот, забав•mот, културниот, ду· 
ховн.иот 11 национаmmот живот, а nретставуоа преиесуоач на 

македонскиот збор 11 богатиот мелос nреку мудтикудтуриата 
мрежа на l<аиада, чии емисшi се Гllедаат од стот1mа нлјад11 Ма· 
кедоиди во Торснто 11 пошироко. 
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Исто така, во 1984 rоднна во Хамилтон, во рамките на мул
тнкултурната програма ua Канада започна тв-часот на македон
скн јазшк nод име "Македонска песна". Тој се е.\штувашс два
патн недс;шо ua кабелот 4, зо недела no 16.00, а се репрнзнраше 
uo вrорнliК во 15,30 часот. Тс;rсвнзнсtU<от· час изобилуваше со на
ро.n.шЈ песа:ш. н орз н цруrн е.члсин O.tl. 10родукцuја1·а 113 ТВ Скоnје, 

а го водеше свештеннкот Јован Босеовски. 
Меѓу ннформапнтнте mauшa, чија ,\шСија е зачувlјiВЗње 

на соnствениот ја:nш, 1штература, културните вредности и тра
дициите ~ra шuшпе луfс во далечно Торонrо, cnai-a н телевнзuс
ката nрограма "Македонски .кореrш" редовно следеиа во Торон
то, ха~шлтон, .ВШЏ\30р, Киченер. Јlондон. Мнсисаrа, Ошава, 

Бра.\mrон, Детронт и .Dафало, преку кана.Јrот 57 на ка"'оеnот 7. 
На 111р0гра~штс на овој телевизис.ки час се емЈrтуваат· кусн вес
ти од акти1,1ностите во македонските колоННII на Северноа.\iери
канскнот континент .и. од Реnубликата, музичк.и. нумери, особено 
од t1родукција·rа на Македоис.ката радио телевнзија, н детскн и 
образовнн с'н1сии и др\fЈ'И интересни проrрам.и претежно nрезе
меtш од Реnубликата. "Мак~онски кореии" се еми11•ва секоја 
недела од 8,30 до 9,00 чаоот претrшадliе, а rлавно на ма.к~он
ски јазик, но н со материја;ш на англиски, со цел дЗ! се инфор
мираат и оннс што слабо или воопшrо не зборуваат македонски 
јазик, како н да се запозвае nошироката канадска јавност со 
вистината за тој народ, особено со nОС1·н;rнувањата на досеѕrе

.ниците во Канада од македонска nотекло."' 
Тепевнзискнот час "Македонски корени·' работи новеќс 1'0· 

,!Џrnи, а од јули 1989 rодшrа негов rлавен nродуцент е Бил (Ba
~m) Јанков, нознат tiOB>tнap и општествеш1К во македонската 
колонија no Торонто. Тој е роден. во .меrалополисот Торонто, а 
ѕ;еrовите кореtш се од Костурско и Кајnарско. во Беnоморска 
Македонија. Има днпло~шрано на Колеџот за радио, тслевњзија, 
уметност и ш>в.и.нар(:тво во Торонто. Првите че.кори како млад 
ноnинар •·и наnрави во Радшх:таницата Ои Џеј Си Ел 14,30 во 
Торонто, а nотоа стана самосrоен-независен иовинар, кој е nоз
нат .не само меѓу Македовцнте, туку и normrpoкo. 

Новuнарот Б.иn Јанков nодолr nернод mrwyвa за весшшите 
"Глоб енд Меил", .,Македонија" ;и за други канацски весници, 
во кон ~<ако сѕ•ободсн нов•шар известува за сnортските настани 
ѕо КаЈ;ада, Оѕој истакнат 1GU1а.цскн ~tовtшар од македонска ло
текдо, nокрај дpyt'Oro, бил две rо)Џшн продуцент на македон

скиот телевизнскн час .,Максдонс1U1 мозанк'' што се е.\штуваше 
на Снt•и - ТВ во Торовто, а како член 0011а rоле.шt засѕrуrи и за 
работата на Македонско - ка;;адсtшот ко~t:итет за заштита на 
човековите права, на Максдонско-канадската федерацнја .и на 
други националm• асоU>Iјац:ии. Со своите тексrови на анrЈШски 
јазнк остава траги -во расветлувањето на вист>rната за македон

СКЈIОТ народ " за Македонија. 

" .. Нова Махедоннја", статија ,.Незамеппнвп мформаwри н афнр
матори", 8 jym• 1991, Скоnје 
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ДFJI 1П 

РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ИСЕ.ТП!ИИЧКИ 

ПЕЧАТ ВО САд 





ВОВЕД 

Кон крајот на 19-от и во nочетокот на 2Ck>1' ик, Соед,Јrне
тите Американски Држави беа .,ветената зе~tја" и, блаrодарение 
на rолемrrот економски nодем . широко rв отворија вратите за 

слободно доселувањс од други краишта на светот, особено од 
Евроnа. Во тој nериод, - Њујорк во своето nристаниште секој
дневно пречекуваше и иопраќаше 60 внатрешноста на земјата 
Илјадннци емиrранти. Меѓу нив, бројот на Македоицнте, особе
но од Јужна Македонија, беше значителен, особено no Иmmден
ското востанне и по поделбата иа Макеrо.оиија. 

Со доаѓањето на Македонците во САД, за нив заnочна 
колку-тоnку nобезrрижен живот. Меѓутоа, уwте на nочетокот 
доселениците се судруваа со nроблеми и наидуваа на тешкотнн 
кои за rmв се чпнеа несовладливи, и тоа nочнувајiп од оние за 
обезбсдуваље nотребна докумеппација, потоа, пату:вањата iПре
ку океанот, задолтителниот каранnш, непознавањето на англпс

клот јазик. !Па се до теПIЈ<ата физичка работа, заедничката исхра
на 'И живеење. Но. најтешко од се беше тежината на носталПЈ
јата. Далеку од својата родна земја - Макетоннја, доселени· 
ците во ~нrслите m носеа нај~п.mитс што оста:наа дома п, се 
разбира, во cвotrte срца ја носеа nоробсната татковина. Особе
но тешко ја uодпесуваа самотнјата, разделбата, болката за лп
бето . .. 

Живсејќн подолго 60 о:вие економскн развиенн среднни, 
сеtтак не се откажvваа за~нички да опстанат во таканаречените 

емиrрантскн центРи во кон уште на iПОчетокот формираа раз
ни орrанизаt.Цtн и друштва. Меѓу nрвите е Македоиско-одрин· 
ското друtџтво "Левсt<Iн", кое од јануари 1902 rодина започна да 
nечати и весник "Борба", за кој се nретnоставува дека е nрв 
веони:к на македонските доселеЈЈИЦИ во САД." 

По Првата светска војна, а no пmtЦнјатива на некои маке
доисm активисти, односно 1922 година македонските друD111Ва 
се обедпиуваат и создаваат Сојуз на македонските политички 
орrанизацтrn, познат како МПО. Оваа орrаннзацRја, која од фев
руари 1927 rодпна го nокреиа весникот "Македонска трибуна" , 
која се уште се neчam на буrарски и а>tтлиски јазик и им служв 

15 Д-р Боро Мокров, ...Развојот на махедонск.иот nечат Jl новѕ:шаро 
ство" Здружение па новиварите на Македонија и . .Комунист'' Скопје. 
1980 I'ОД. стр. 116. 

173 



на буr'3рските rшт~рсс11, мсfу другото, бсш<> фop~tttp:шa како 
реакција на зајаЈ<Јrатата пропаrанда на 'Dрхоонзмот. Mctyroa, 
наскоро се до.::1113 дека мnо најмалку "" служи на пнтсрссн
ТС на македопското донжењс. туку, нanponm ја сnрове.:tува бу
rарск-ата асшшлаторска н дснаt!НОналнзаторск:\ nолитиха во 
MaкeдOIIJtja н мсrу HCC.,CFI11ЦHTC шнрум светот, ltCntpaj J<н ја на
IUIОНалната самобrстнnст на ма~<ел.онсr<нот наоод. н no OC1lODa ја 
застаnува тезата ~а б\'Т3рско nотекло на Македонн•rrе. Голем 
v:teл no тне nроnаrанднн tiC.'Пt пмаше 11 буrарската а.шrrрапија 

no СЛД н Канада ro сnојата теза дека Македонпја е само де., 
на Бl'rарнја. 

& Rpe\le на свМ"ската крнза 1929 до 1933 година. бpoimrнan
nenrm Мако,онttн. фор~пrnаа тmосветнн клубовп, npof1PCCIIDtнr 
Ј\f')\nтттва и i!tD\tПI acouнiattнн 1<он оо ro.ne\t3 мера помоnmз no 
I}З~вrrток()т на нанноналната 11 на nontfТ11Ч1<aтa свест на Македон

тrrе во САД. К:шn neзvnт!lт на тоа 1931 rодтша во Герп, Пнnн
iана е Фоо~шрав Макецонскнот вароден cojm. чrnr nолптнчкн 
.-lтаnоон беа na се ~Фrm,nma боnбата за noo<bиxncнa nQ.\IOtU н 
,:. наturонална ("Лобоnа -на \НН<едонскнот парол ... 

Својата дQ.'IrOTOnнttrнa и nло.:tна работа Македонскиот на
Роден сојуз ia nрснес,rваrне преку nроrреоивното rлa01mo .. Соз
наmrе", кое nnестана да ti3Лervвa во текот на 1938 rодтmа. а на 
негово мС<"То nочна ;~з се пз,ао:а .. Наоо,.н:\ no..,ja••. Овоi necmrк. 
орган на Сојvзот се neчaтcurc по 1948 ГO:III нa . :10 пнформбпrотоо. 
а nотоа пелосно зап:пmз во тyflo води, односно работеше 11 зас
тапувашс бџrаnскн тези 11 оrдсн. 

Покрај nnнt' rласпла, во nерно-тот до Втората светска ооi
н~ . оЈtносно до rmoклa~нtparbeтo на Народна Penvбmtкa Maкerto· 
ннја, во Сдд п 'Канада веснпцнте беа заеднпчкн rласпла на М:~
кедошrнте IR на Бvrарнте, на ппо наi,шоrу :.w кvмvваше крајно 
бесr.."Руrtvлоопата бvrарска проnаrанда ~te{y Македо!ПЈirrе, ко,iа. за 
жал. не мtrнуваше бс~ олнјапие, npccurзntrк\rвa.i»r забnудн, nо
_,едбн 11 дp\•nt нсrатrm!По поедедтnm. Во тој nодопr nериод, nок
рај nеснrtкот .Боi>ба". се neчarea 11 .. Слобода", .. Македоонија", 
.. Тр,•:Јова Макс.'\онн ја" н др\rrп. 

По констrГГVЈtрањето на НР Македоrшја, а особено со возо
f\новvвањето на Охтџската ~рхтоеnнскоnиiа во 11П1.1ето на Маке
~нската tmaROCJ13BH3 IIIIK83, 1а110•П1а (ЏНЗ ДDVТ'3 ера 80 tшфор
\111Р3ЊСТО кај Тtce~cнтn••rre ВQ 11.11јасnооата. Во ооој nерпол за
nочназ :~а се ~~~~аоаат автентп,nnr \lакеnоискп occtnnnl. cnиca
rnojn, нрковнн би.:tтенн, а се отnорпiа н бooimr македонски ра· 
~tro 11 телсвrrзисt<>t часоон. Едно од најзначајrnrтс, ако не и нај
знгчаiЈtО rnacн.:to во САД , е .. Македонски збор" од Детроtrт, кое 
се nс•rатн од 1m rо;н111а, нзоесен nсрнод како сmrсанне, а де
Тiес како 10cctnrк . Исто т:~ка. речпсrr во секоја македонска rrpa
socm\oнa нр•rовна omllтr11ra се rтечатат нрковнн б>tлтенЈУ, како н 

f4 Атапзс Б.m13Иако-в. ..Сnо'lснн за нанно1tмната, n0.11m1"11<3T3 11 
хуптурпата деј110С1' 11:1 Макезошnстс во САд rc Ка.11а.,а", Култура, Скоnје, 
1987. стр. 34 
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бtrдrerш по повод о;tржуоањето 1 1а црковно-иародните собири 
што секоја •·о;џtна r11 организира АмерiИканско-канадскО·).!аке· 
донската eпap:-<llja. Оѕнс би:tтсlпt претставуваат нзраз на л.у· 

бовта к011 мајката Црква. кort македа>tскиО1' народ и Македо· 
ннја. 

Во САД, за 11рвгшт македо11ската песна 11 оро 11из еторот 
се rrpeнece no Гср11, Инд11јана, во nедесеттliтс roДJmJ<. Потоа 
след" Mat<CдOIICKIIOT радliо-час по Детронт 1967 го;нrна. а 1970 
заnочна Mat<eJtOIICt<IIOT радно-час во Њујорк. потоа. во Колу~•· 
бос, Чtrкaro, Рочестер ... Денес тој број nарнра од десет до nет· 
наесет, а са.11о во Детронт работат пет рад110 11 еде11 телевизнС· 
кн час на мaкc.;tOIICKII јазик, F:он претс-rавуоаат еден вид ""' 
<I>Op.II<IТOpll н аф11рматорн на ~tакедОIIСкиот јазик. кvлтура. Лll· 
-repaтvpa. на nссната н орото н на се она rнто знач11 nис'Т'-и:на за 

македонскно·r народ н за Mat<eдOJn•Ja. 

,.МАКЕДОНИЈА" (MACEDONTA) (1954-1958) 
- ИНДИЈАНАПОЛИС 

м 
,.Маt<едо•шја е несшtк на Македонсквте nа·гриотс!GI opra

tнlзatџtн (МПО) :.а САД и Канада, а се nечатеше н во Рим , како 
месечннк tшј IIЗоестуваше за меt'\тародннте настаtЈн на Балка· 
нот. Тој tг.тегуваше на а11r.•нск" јазик. ва 4 стра11нцн. од кои 
има на герма11скн. 11а нтал~tјанс:к.н и на француски, но пре· 
otmaд\'Uaaт текстовн а1а анrЛ)iСКи јазнк. Се nечатетuе no Ин· 
лнјанаоолнс оо пс.:ч~L1"Н11Ната. на JVfLПO, насочен rлаnно npO"''UB ју· 
,·ослоuсвсЈ<ОтQ ~~О.\IУШЈС"РЈЈчt.;:о оrпuтсстnо и ..:он неЈ•ираљс на Ма

ксдоннја, н (;0 јаснн буi"З!Х:Ј<и нацнона;шстнчкн тези. Кnише1·о 

на rлanaтn на весникот е на <аi-Јrлиски, лсnо е nоместеиа етннч

ката t<ap·ra на Ма1седоЈЈнја_, а десно слоганот 11 Мзкедоиија за Ма
ксдоицитс" од Гледсто11. 

Во \'Водннкот rпто е nоместен на nрвата страница од np· 
виот број. nокрај друтото, се велп: "Овој весжик ти н.зразуnа 
С11>адањата на една nоnулација t<Oja пет net<a се борн за сло
боnа ... Пред чето1риесет rO..' (JtJIH се 11аправн неправда кога Ма· 
ксдон11ја, земјата со 66 nлјадн квадратни километри беше по
делсна noмciy трите соссдш< зе.~јп, од »Ои I1pw-tja и Србија во· 

uедоа терор, а се уnотребуваа варuарски ме-rоди со цел да се 
ЈliСIIацноналнзиrа :•ока;шото 6\'Г'.>рско населеннс ... И~1ето Ма· 
кедоинја останува "ако сtrмбол на страдање и неnравдн, но во 
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исто зре~IС со херо јско ~umaтo. Македонско·rо nрахџатr,е е eд
rro од ШI Ј чузст'Јштс.rннn-е на Ба.~ка11от 11 светот оо нелост~ .811 

Прn11от број од овој оеснm< IIIЗJteзe на 20 авrуст 1954 roдll· 
113, На 8 СТраНИL111, 11 1\ОIШ Од. 200 ЛIIDII. Првата I'OДIIHЗ се ОТПС> 
чатенн ~ броевн. во 1955 roдmra се omcNaтe111r смум броевн, 
коt·а и ЈЗ мe11vna формата, nотоа 1956 11 1957 се оmечатеии уш
те no сед~r броја, а бројот 29 е оmе•ште11 во октоморн 1958 rо
•днна п се ч11нн тој е nocirCдCif . 

. .ЦРКОВЕН БИЛТЕН" (1970) - ЛЛКАВАНА 

'611:rтенот е орган 11:1 Амср1rк:шско·македонската праnослав
на нрква .. Ов. Кирrrл н Метод11ј• од Лакавана, оо државата Њу
iорк . Тој нз.•езс во nочетокот на 1970 тоднна, nаралелно на 
македонск11 н 11а aнrЛIICIШ јазик. на шаnnлограф со слаб ква
:11rтет. на 12 страшшн, 11а формат 21х29 см. На насловната стра-
11111!3 од. Бплтенот tша нртсж на свет11 Кир1m н Мстоnнј, а на 
ttl roтo на стра11нцата е дадено н шte-r-o 11а свештешtкот 11а црк

оатз. Vре.mшк на ова r.1асошо е свеwтеннкот 'Борнс Поnовсtш, а 
'"' nO\IOГIIЗ.'Ie ч1сноnн на нrжоо11ата уnрава. Во воведот на ан
гл11скн 11 на ~шксдо11ск11 е објаснста на.\lерата на Бнлтепот, однос
но дn се no~ror11c 11 на исе.,сrrшнѕте 11 на OJ-me тука родсннте 
nравоrлно ре.<нrноз11о дз се восоштумат. Vрс:tшrштвоrо нат·ласу· 
ва: ,.Тој е еден Bll/1 оrлс:tало 11:1 нашата работа, 11а паurнте \'С· 
песн н нсуспесн. Прск1• него трсб;~ д:1 ја 11зразн\lе наtЛаТ:I до· 
'!овска оорз , ;~а бндат објаснеnt Cltтe наши обнчзн 11 нст11ТС да 
се прсзеоrrнраат nред .'IP\111JIТC 1131lНОпмносТ11"." 

Во nродолже•mе 11а овој број се презентпратr бројни тск
стовн со цркооен карактер. потоа маторнјал за 11зборот на но
оата црковнз ;11рава, за 'lиј претседа1'ел е nоставен пселеF!ИКОТ 
Љу6ош Нечовскн. nотоа шrтсројуто со неrо, наnеwтајот за рабо
таrn 11:1 цркв:п:т 11 друrн тскстов". 

ДРКОВЕН БИЛТЕН" (1974 -) - ГЕРИ 

ЦРКОВЕН БИЛТЕН 

orr.u а. ЏIDМО OiWi iL&CiO\Oi n~t.\11&1 o.uor 
U .l ОД t.AitJ(D81'М 1983 1Р )I,NAJIТ ltl4 

rк• • - м ва••• • 

Првиот број на овој .. Цркове11 бплтсн" 11311езе оо фсвруа
рн 1974 година како .-ласнло 11а Македо11ската nравосла.в11а црк· 
ва .,Св. Петар " Пао.<е" од Герн, Ин.:tијана. Псчате.н е на 26 
странш11r 11а формат 2 1 ,5х28 см ., на )rаксдонск11 јазик со латн· 
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IIJWa, а има текстови и 11а аЈ1rлнскл јазик. Бнлтенот е со скро.м· 
101 квалпте-ти и од Itитepelt карактер. Го nодrотвил Уредувачки 
одбор од членов11 11а црковвата управа. Во nредrооорот, nокрај 
цруrото, се вели: .,Во цркооната оnшпша се јави nотреба од ne· 
••aтclbc на едно информат110110 гласило. Затоа се во~рена и овој 
ц1жuu~н билтен кој треба .да нзле1-у:ва поорсмсво 11 кој ќе има 

1111форма1'ИВно-цркооев карактер, а ќе б11де оrлсдало на аКТI\.8-
ностнте во Македовската колонија во Гсри" .'' 

Уште на nочетокот е даден список на нооата црковна vn· 
рава 0:::1 rенералното Ј'Одlшшо собрание одржано на 23 декем· 
врн 1973 rодина, потоа на македонски 11 11а ЗIIГIIIICкн е no},leeтe· 
на Молитвата кон Пресвста Т<ројца, како • • делОЗЈЈ од Стариот 
11 Новиот завет. П резент11ран е и нзвештајот 11а работата на цр
ковш •от одбор со фн11а11О11скн нзвеurrај , потоа на а11глиски ја· 
знк нзвештајот за работата на женската сек1џtја, како и дpyni 
текстови од цркооно-.нац11онален карактер. На неколку странн· 
нн се дадени О<МШLата ~ш до11аторнте 33 боЖЈfЌннте празншш, 
заоршувајќи со сnисок на новите члоновн 11:1 управата на црк· 
оата .. Свети Петар н Павле". 

По прекош од десет rодннн во март 1984 rод11на се појав11 
нов црковсн бнлтен како орган на црковно-отитш•скиот ynpa· 
вен олбор. BC\'UIHOCТ, бнлте11от n1 опфаќа акТIIВНОС"I'ПТе во МПЦ 
.Св. Петар и Павле" од Герн во периодот од 1 декември 1983 
до 31 ~•аот 1984 romшa. Боmтенот е отnечатев на мал форуат 
13,5 " 21,5 с~1., на 28 С1'1)аницн со корЈtШtте, чиј rпавен и одго
ворен уредиик е прота Русе Јанков, а му no~taraлe Борис Велов· 
ски, Влади-мир Трајкоо, Симок Ситиихоски н Јосиф Милео
скll , кои се членови на Редакцискнот 001бор. Onoj број, како 
111'1'0 стои на послwтата страница, целосно го фина.нонрал СО· 
11арод1шкот Јован Роштанковски. член 11а Ynpan•nroт одбор на 
11ркоата. 

Лро}rот број на б111гrенот кој е отпечатсн 110 nовод ве.1иr· 
1\CIICKПTe пр33111П(Н 0011лут1 СО материјЗ.'111 ОД pcmmlfOЗCR КЗ· 
рактер. Во неrо е nоместсво m1смото о;Ј; поrлаварот на МПЦ Не
rовото блаженство архиеп~tскоnот А.-q>11дск11 11 Македонски r.r. 
Доситеј н на надлсжш1от архнјерсј на Американско-кападско-ма· 
кедонската епарх11ја r. Кирил. Во продО.1ЖСНЈIС се дадени текс
'I'ОВI! за ак11ЈU1ностите на МакедОН\{Ите во цркооната ОПUlТЈШа, 
11р11 ШТО е lllOMeCТCJI CПIICOK 11а НОВаТа ynpaua, Чlij nретседател е 
Борис ИлиевсКЈ<, на жснската секцнја, македонското неделио 
y<IIIJ!IIШTe, ПОТОа CПIICOK на i!J,3piiTCЛHTe 00 1984 IOДillta 1t фШIВН· 
СIIСКЈ<ОТ извештај 3а работата на ц]жоnната уnрава. 

В'I'Ориот број на бнлте11от на МПЦ .св. Петар и Павле" се 
однесува на периодот аnрцл, мај и јуни 1984 rод11па. И на овој 
број како и на претходниот на кориците е nоместепа икона од 
<21. Петар н П3811с, латро111гrе иа црквата. Тој по форма п со;хр
жrша е иде11Т11чеи на претхоД1ntот, а е отпечатс11 на 32 cтpamt· 
ци, Во него покрај матернјали од црковен карактер, t1ма и так· 

" ,Црковен б~~ЛТСН", број l, февруарlt 1974, Гсрн. 
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ви за акт1mносп1тс во црковната оnшт11На, како 11 бројни чес
титки од македонски вселеници 110 nовод патрониот лразник 

11а црква1-а. 

По nооод цpi<OBHIIOT празннк Петровде11 во јули 1985 ro
днlla е оmе•1атен cвe'ICII број на бнлтенот, 11а 58 стра .. ици 1·13 
макQ.1Онскн јазш< .. а IС\Н\ матернјалн н на англиски. Во неrо ло-
оеќе од 'llоловвната с-vраи1-нџ-t се ~исnолнети. со чоститки и ре.к· 
ламllо.,пропаi'З>С\1111 .\lатсријалп. Од текстовите значајно е да се 
000.\ICI-JaT OIIIIC ПО IIOBOД \100·ГОДИШНИНата ОД блаЖСIIОТО уnо
којување на свс1'11 Мсто;н1ј Солуиски , 111отоа (на англиски) дел 
од Бrtбm1јата кој се од11ес\•ва на свети Петар, како и оние за 
акт11UнОСт11те на црковната уnрава " нејзrtните асоuијации. По
себе" 111ростор е nссвстси 11а одржvѕањето на Ед1111аесеrrиот 
цркооно-народс11 собнр 11а Еnархнјата во Колумбос, Охајо. 

Исто така, 110 110вод Петрооден 1986 година, како и по nо
вод 23-ГО.:.\IНШннlата од постоен,е1·о IHI МПЦ ,.Св. Петар и Пав· 
~re" во Гсрн е о·rnсча1·ен \!ll!TC еден -билтеl-11 на нст формат, 11а 
68 стран'l!ц:п, а 11дснтнчен со rорстхо;џшот број. Покрај другите 
·rекстовrr. објавен е текст за заг1Н1уuањето 11а nоглаваро1· на 
МUЦ аутнепнскоnот Охрндскн 11 Македон~ки Г!l'. Ангеларнј. за 
МПЦ 11 првата МЛЦ •во САД, за •вовата ynpaua, за друrите aк-
11JШIIOCТII во о11аа црква, за млад11нската секuнја, неделното учи
ЛИ"tuте, хако н сnнсокот ва дарнте.rнrте на црквата 11 поrолсм 
број чccтltTKII 11 peклa~tнo-nporra i'ЗI IДII II матернјал11 од ф11р~ш на 
:\1акедонскн нсслсшtци кои го помогнаа излеt-увањето ll ta овој 
билтен. 

.,БИЛТЕН 1976" - КОЛУМБОС 

ЦРКОВНО НАРОДЕН СОБИР 
МА MAкtA.OitCКMtE nPAIOCJMIK\1 l.l.lo'UИ 0.1 COI!Aitl1tltHtt 

~"'~КAH(Jr(lt Ar..кAIH lt I<AitAAA 

СНURСН CONVOCAПON 
ЅЕРТЕМЈЈЕР. <. Ј, ~ 1976 

<Alm•1l•rџ, ()b;v 

По 11овод одржув<111•е1·о ~1'3 ВторЈ!ОТ црковно-народсн собир 
на Македонската nравоо.1авна црква од САД и Канада, одржан 
11а 4, 5 н 6 септе.\tврн 1976 во Кол~t\lбос, Охајо. отrrечатен е 
"Билтен" на максдовскн и на 'al-rrлrиCI\И јазик, на 36 стран!Ици, 
со тврд11 кор"ц" на средев фор.,tат 21х27,5 см. Уредннuи на 
,.Билтенот" се свештс1н1цнте: Иш1ја Мукастов. Бранко Uачем· 
сrои, Борнс Поnовски, Бор~<с Арсовски, Мнхаил Тсохарев и Јован 
Босеовски. 

На насловната cтpatta е фотоrрафијата од св . Климент Ох
ридсrон, а во продолженнс фотографиите од Негоѕото блажен
ство архиеnнсЈ<ооот Охрндски <Н Македонскм r.r. Доситеј .и од 
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\!Нтроnо:штот а.\!срнк:шско-к:шадски н австра.111СКН r. Кнрн.1. 
Потоа сде~н текст (нрндружсн со бројш• фотоrрафнн) за МЛЦ 
,.Св. Боrородвца" од Ко:Ју\!бос како дома~ 111 11:1 овој собнр. 
Вториот текст се о,(н~сува 1ш МПЦ "Св. KI111MCIIT Охр1џскн" од 
Торо11то, ::1 110.\ICC'rfNIII се 11 1-с.-стовн за максдоtЈсното учиmw•тс 
11 I<VД "Македо111ш" ЦЈ. Тt>ро11то, ~<"усн 1·скс·rоон :ш друонте МЛЦ 
uo САД 11 Кашиа, мсiу кон за пО11rшшуо:нLС1о 11::1 купенота мес
то на кое ќе се rра;џ1 мrтц ,.С11. Боrоро;н•ца" uo Дстровт. 

Во овој • Бн.lтt.'Н " се nрезе1rтнранн некол кv nостсКЈI оства
Р\'Р311.а о~ Трајан Л~'Тј)ОIК:КН н Гане Тодоровск11 . Неколку стра-
111fНН се nосветс1111 на 1103:1равн до собнрот, \ICI"\' ко.1 од Рсnуб· 
;неtнtата ко.мнснја ~ 0,1IIOCH со tВерскнте засдttнцн, СПЈ(С3ttието 

.. М3ке.1Оiшја", М::11ннаr:1 11::1 нсе:~енннltТС од \1аке,101111ја 11 Сто-
11:\ltската ба11ка од Ск011јс. 

,.ПРВО СЛОВО'' (1977-1978) - СИРАЌУЗ 

K''f..,: I'ICII'A П'А~Ј!'о\!НЈ. ftW.IЦ 

• С IЈ'ТИ ЦW.YC'I(J. Ч' Jl/.2\ rU" t"r',Y• 

ПРЕU ~JIIJEU 
Бнлтенот е орга11 11:1 Македонската nраоослаона црква "Св. 

ropPII" ОД Сираќуз, 00 државата Њујорк. Прn11ОТ број излезе 
како шесмесе••ен б11лтс11 за 41СЈ'11Одот јануарн-ју1111 1977 I'Одина, 
•111ј rпа8ен 11 одrооор'"' урс111 11tк б11л nротојерсјот Gранко Пачем· 
ск11. Црковн11от б11.1ТС1t е огнечатен на 24 стра1111101, ~ta формаг 
14 " 21.5 С.\1., на .\laкc.IOIICKII јаз11к со кllpllлJJцa. На нас.1овната 
стра1111ца е фотоrраф11јата 0.1 згра.1ата 11а нркватз .,Св. fopfu". 

Во nредrоворот дадс11 11а третата страшrца оо билтенот се 
објас11ува потрt.-бата од II:Јдавање ннформат110110 СЈ>С'дСТВО кое 
11асд110 ќе 611дс 11 м:.u1а nр11рачна KI-ПIUJJ<a оо рацете lla секој 
Максдонец 11 Максдо11ка. Ур<Џ.ЈЈнкот со~ржшlск•·• го физнономн
rа OCCI-IIt KOT: .. Во IICI'O ЌС објаоуоа"С !!CCТII ОД ЖIШОТОТ IЈЗ Мај· 
1<::.пn црква 1()() Татi<ОВНiшта, од. жнооiот ~~~' 11a.tunro црковна оn
Нiтѕша. :t 51 ОД ЖHDO'rOT 113 дР\'ГЈiТе Н3Ш11 L&PKOOIШ OffilJT11HИ1~ .е~ 

Во ПJ>OiiO!IЖCIIIIC c.;ICД:IT бројн11 TCKC'tOBH ОД ЗКТ~ШIЈОС1'111'С 
110 црковtЈата onum111a, односно за изборот на црковната yn· 
n;нm З<'\ nерно.1от 1977/ 78 rо;џша, (чиј nретст<Џ.ЗТС.1 6JL'I Auo Ду· 
С~Сосшt), nотоа за зобротвор11те 11 ;~ар11тел11тс 11:1 средства, рас
поре~от на боrос:Ј I'Жб11тс, за крштовките, ое11ча&КЈIТС, nоrребнте 
11 ;1pynr актнвiЈостll 110 црквата. 

" .,Прво cnono", бр. 1, јш tуарн-јулн 1977 1'(),1.11110, Снраќуз. 
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Вториот број 11а бнлте11о·r "Прво слово" е шесмесечник од 
јули до деке.,mрн 1977 година. Тој е отnечатен 11а 38 страници 
н е ндентичен на 11рnнот број. но rroбoraт со ~tатерпјали н тех
шtчкн nодобро рснtсн. Уште во nочетокот е даден Троnарот н 
Фотоrрафнја од нкона на свети 'fvнше11т Oxpiii\Cкп, а nото е nо
месте~tа фотоrраФнiа 11а norлanaooт 11а МПЦ Неговото блажен
ство архнеnпскоnот Охондск-н "' Македонски r .r. Доситеј. ео тек
ст по nовол. нet"'BIIOT 70-ти роде11де11, ~<ако н прнrоден текст за 
10-год:ншнината од nроrласувањето 11а а-втокефалноста на Маке
донската лра13ост1виа нркоа. Во nродолжение се текстови со pe
rrнn1o~н карактеп 11 шrd>opмaurti a зс1 канонската визитацнја на 
•~аnпежrшот архијереј на дмерr tкавско-канаnско..",акедонската 
f~nanxнia r. Кирил. Во Пt>одолжешrе I"'C ;таденн rннd>ормаuин за 
Фолклооната rovna ,.Македонка" н фудбалскнот клуб .. Маке
,оннiа•с од СVРаќvз. каt<() п за r..tакедонското vч•пmtuтe оке ра· 
ботн во составот на МПЦ .. Св. tорѓн" и за сите ррутн активнос· 
тн во максnонска'fа оnurтина. 

'Во 1978 rо.:шна бнлтснот .. Пр-во Слово" е отnечатеи како iv
бнлl" it-ta mrбmti<:НIJtia тtо !flовод !lеrетr·о,Ј.nuннната on nостое·њето 
11:\ Пnкn~тn (19/i!\-1978 го,rmна). Toi I1M3 64 CTDЗIIIIL(H, МаЛ фop
\triT (14х21.5 c~l). н~ Mt'lн:erwoнcJOf ia~PI< со 1<иnнлнuа. а •има тек· 
('Т()Rtf 11 11а анr1нскн i~знЈс Гла-.:Јен н од.rовопен уреnннк бпл 
('П('IНтеннкот Бранко Пачсмскп, f\ TCXH11Ч1UI урештк reopnl м. 
IТн'\tовски. 

На кnn11п11тА "" бнлтенот е <ООТО!'раФиiата on МПЦ .. Све"r 
topfн" nn Сираќt•з. а следи рекламно-rmформатнвен материјал 
~а СтоЈТанска банка - Здрvжена nаика Од Cкonie. ПокраЈ со
ДРЖIIНата nомсстени се и Фотограd>ни on norлanaooт на Маке· 
Јrонската nравостнша tтква. Her'Onoтo блаженство архиеnиско· 
нот Охmmскн 11 Макеnоиски r.r. Доснтеi и ол наллежниот ар-. 
xнieoei неговото високо nреосвештt>нство митоопол.итот амерп
канско-•<аналскн н австралискп r. Кнрнл. Лоrолемиот броi тек
стови се однссvnаат на 'НЗЦЈ·rонашrата и прковната историја иа 
Макесtоннiа од мrнrатото до денес. а е 110)!естен и оmпирннот 
~tатепнiал за ЖHB()TrtHOT пат ''"' мmr .. Св. l"'nnѓн_H Од Сm>аќvз 
"""""''Ж':II со бr>{)iин Фотоr·раd>11н ол rtpкoвr·mтe делеrации, ка· 
ко н ннфор\rаннн ~а ;"\Р\'Пt ~н\"Пmностн со духОl)Ј-t~НаЦЈIО1·tален 
l<арактер. 

Исто та~<а. во овој бнл-ген има 11 текстови од nесtrикот "Xe
"~лn-uvpнa:I" (обiавсшr на 20 11 23 јvнн 1968 година) од кон 
O.':НIIroт се однссvва на nова1·а nосета 11а ~штроnолнтот Кирил на 
1-аа македонска коло111r i а. а вториот на rrосетата на uрковната 
делеrацнiа. осветувањето на третата маке:~онска nравославна 
I!PI(Oa во САД и nоложv-вањето на свежи нвеќнња на оnомеии· 
кот на Ха.\IНЛ1'0Н е. Ва јт_ Во продолжение е 11аден CffiiCOK на 
членоuнте на цркоuннтс уnрави на МПЦ ,.Cn. toptи" од Сира· 
ќvз \Јо nернодот од 1963 до 1978 •·одrtна, како н n.ифор_мацни за 
ак-гиt111nСТЈrте на неделното vчиnmлтс, женската секци]а и фол
клорната rpvna .. Македонија". На анrm<ски јазик, nак, се помес· 
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TCIIII ТCXCТOIIII ОД ШlЦНОНМit:\13 IICТOpttja KOII СС однесуваат 11:1 
\lltltaroтo н сеrаuшоста на ~lаксдоtшја, потоа ru.te)t број ноз
..IР3811 11а нcc.1ettttttн од Снракр н pcк.1a.\Uio-nponarwцmt мате
рнја:ш. 

.МАКЕДОНСКА ИСКРА· (1977) - ДЕТРОИТ 

По "ОIЈОД MaKC,J.OIICKJIOT IUIKIUIK 0,\!)Жolll на 14 :шrуст 1977 
rоЈЏша во Д~-тронт, ОрrаннЈац11јата "00cд1111CIII ~lаксдонцu" го 
0111cчan t 11рuнот број ш1 ,всс11нко·r "Макц.t<mска нскра". Oua 
11НфорЖt1 HDHO r;JaCIIЛO е IICЧUI'CHO на ~13K~ДOIICКII јазнк СО KH!)II• 
111wa, а 11.\t:l ман:рнјалн 11 11а :шt'ЈШСКit j:.l.tttк. Вссшtкот го нз· 
даде Редnкцнскн ко.1сr11ум 11а <Ј(>r:uшзацllј;но~ 11 о11рсдслсно е 
roj дn tJЗ.1cryoa новремено. 

Во пронот 6рој од авrуст 1977 tодtша tш нрв;на сrрашша 
е поместе11а eтttttчtш карта на Максд<Јtшја, фотоrрафнн <Ц Н..t 
коnа К:lрев, претседате:t на Кр\1НС11Ската рспуб:нtка, u fоце 
Дспчев, ЦД00.101"0Т 11 pc80:1\'ЦDOIICPQ1 О.\ 1\,;IIIJIДCIICKII(П DCpUOД. 
како Н ttporp:L\Iaтa за IIJIKJUiКOT. Во IIPQД0.1Жetftte C.JCДII при· 
roд.ett otwtнpcн текст за И:uНtден, шtфop.\I:UUtja за це.tта н \'lto
raтa на ОрrашtЗЗЦЈtјата .Обс,:џшетн Макс;~.онцн", како и Уста
вот на ОрrанttЗЗЦЈtјата .Обедtшсn• Максдонцtt" за Севсрна Аl.tе
рнка. nосебен простор е поаостен на текстот за првата Макс· 
доttска npaooc.1autta uрква оо Дстроит - "Соста Бoropoдtwa'', 
оо кој, покрај друt·ото, се вcntt дека оо дскеАmрн 1974 rодш tа е 
,1>ирм11р:ш Инш111јатнвсн одбор :~а opraн11Jttp:ltbC н rраден.е 11:1 
Црквата н дек:. одржувањето нtl IUIКJII t кuт е opo.\le кога може 
да со со6срат доGрооолни пршtозн за ., ој духооон до\1. По една 
стран111 1а е посостен:l на СтрушКЈtТе uечсрн 11:1 носзијата, на 
Скопје - градот tta со.11tдарноста, нQ аtортскнот клуб .Вар
дар" o:t Дстронт, како ша.\ttшон во Мltчшсttската лнrа за 1977 
roд11JI3, а 11:1 пос.1едната с-rраш111а е 110\\ССп:на стttнчка карта 

на Mat;C, \OIIItj:. со фотоrр:.фн11 на 11oro.1~\l број рево.ч·шtонерн 
ОД ЈL11111ДСНСКНОТ nepno.:t. 

".\tАКЕДОНСКИ ЗБОР" (1977 -) - ДЕТРОИТ 

. ~ 
~~ ~dм 

_._..,, • ............._. __ ~D-•J.. ... -

Cnнcatt11eтo .. Македонск11 Јбор" о 1 ДсtЈ'КНtт е ttpoo ~шке· 
AOttcкo еrн tсnннс од ваков ott:t во Ссосрна Л\шрнкз што се IIC· 
•шnt на .\l аксдонсКЈt јазнк н нрстс1:1Вувз ~начас11 афuрматор 
113 \13KCДOIICKOTO Н\10 11 ttaullj:IT:I, а С TCCIIO HODp:\<IHO СО СТВ3р
НОСТ3 110 Републнката. 

181 



Првиот број на сnнсm;нето излезе на rорон ЗОЈ1'СТ 1977 ro
ДIII1:1 за време на просл:шата •.а Илинденското uоста1ше во Дет
ронт. а е nсчатен на осум страници во големина 28х22 см. со 
латшшца чнја форма ќе ја 3адржн н за 11дн11те броеви. Овој 
број е посветен на 74-I"Одlrшниlшта од Итшдснсi<Ото востmше 11 
33·ГOДifLI1JIIIH8Ta ОД КОНС'IIНТуирањетО lla М31<СДОНСК31"3 држава 11 
н рстставува -васта11 о.Ј. посебен интерес вu ннфорш1 рањето во 
таа макс:донска коѕ101111ја н 11ошироко. 

Во •првиот број во оооо.:~ната статuја се оGјасвува це.па на 
CПIICЗIUICТO: ,.МакедОНСКII збор" СС П.1011Шра да 113ЛеЈ1'В3 е:tнаш 
месечно како оGразовно· оосn.tтво"' ш1формаn10110 rласило, кое 
ќе ја untpн мак<Џ.онската ку.1тура, пнсме11оста 11 встор11јата м.:· 
i-y Македон:цнте во Сеоорна Лмер11ка (СЛД и Кавада)." 

Инаку cn11caшrc1·u е ор1-ан на македонскиот културен цен

rар .. ИЛ1шден" од Дстро11т, а главеи и Одl·ооорен уредннк ка
ко и оопстоеник 11 а ониса11ието е Сотир Лроздuнооски, познат 
Оlrштсственнк, нов111rар н културен paбoтmll< ·во македонската 
колоо1ија во Детронт, роден IВО е. Букооо, а за ороме на излегу
вањето .на списаннето, се јаоуваат rолом број Македонцн од 
Детровт, Торонто 11 друrн rpa.:r.ooи како членови на uздавач-
1\НОТ совет, AOПHCHJtЦII 5I ЗКТИ6t111 Д.ОН3ТОр11 Jl ПОМаГЗЧИ. 

И nокрај тоа што 11PDIIOТ број е оо скромнн амбИliШI, тој 
обнлува со 1штерес1ш текстов11 од ку.тrурно·заОао1шот жнвот на 
Мак~ооската колоннј:~ во Дстроит. Гlрнтоа, ос дадсш• извес
туваltк~ за одржуоањето на Македонскиот шtKIIIIK на 31 јули, 
кој во орга1шзацнја на Македонската правосдавна црква ,.Gве· 
·ra Боrородиuа" ос одржува во Де11ронт, како 11 u о 11формациј а за 
одр*---увањето ;на Ј у.rослооснскиот етш1чК11 фсстноал оо ДеЈЈроит 
од 19 до 21 авrуст 1977 •I'Однна. Во веrо посебно BIIЉ\talшe прив
лекува статијата .Од нсторијата на македонскнот нар<и", во 
која е ;~адена природно-rооrрафска1'а положба на Македоrшја. 
Овој текст е даден во 16 продо;tженија, презоитирај.W ја на 
еден поnуларен нач1111 нсторијата u1a Македо1шја lt на македоu
скнот народ од доаѓањето на Балканот, 11а е~ до денес, како н 
I>YГII 1111формацш1 ОД 3КТН111ШОТ ЖIЈООТ 113 ~!аКСДОНСЈ<iiПС досе· 
лсашцн во Детронт. 

Вториот бро_ј 11а .. Македонски збор" се noja11<1 во cenreм· 
nрв 1977 rодшrа, на 12 стра1mц;н со латнrшца. Во ув<)l!џоата ста
тнја се вели дека аш оуrестош на голем број чвтате.nн, Рср.ак
цаскнот одбор решнл да ro зrолеми бројот на стра1шцЈнте н рек
Л3;\ШD-пропагандннот nростор, неоnходсн за одржуоање на orur· 
саннето, а во 11сто време се бара да се nодобрн " к.вашпетот. 

И овој број е на10.111СТ со маторuјалн по ноuод nрославата 
на Илинден во Детроит н одржувањето на rолем11от И.'1ИUДСН· 
ски 1n1кн.ик во Торонто, на кој се собраде околу 20.000 Макс
до;rцн од Северна А.\\ерика со цел ;ха ro одбележат rоле,mот ,цен 

" ,.Македонски збор", број 1. 1 а':'густ 1977 ro;ulloa Детроит 
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113 M3KCДOIICKIIOТ народ 11 на Макед01111ја. Прнтоа, ТеКСТОВIIТС се 
t~лустрttр:нш со бpojt~ll фотоrраф11и од nрос.1авата, како од То
ронто, 11сто така 11 од пр<)"'...лавата tta nнкн11кот во ДетроiiТ. 

Посебно место во овој број lt е r100ВСТСНО на Прок.1а.\lац11· 
јата 11:1 rрад011ачаmutкот на Ф:uшт, rосnодшtот Џејмс Рутерфорд, 

от11ечатс11а оо ор11rш•ал - .на attrnotcкtt јаз11к. Имено, rрадона· 
чаnшtкот Рутерфорд го проклам11ра 2 аЈЈI'\'СТ 1977 година за 
, . .Цctt 11а Максдоttц11те од Фтшт" . ttстоврсме11о 3аблагодарувајќи 
1ш се 11:1 Мак.:донцоtтс 3а tiiiBIIOTO учсстr>О во разоојот н за при· 
до11есот но е1\1111Чtшот 11 кyлтyptto-eкootOMCKII01' ЖЈIЛОТ на Фливт. 

B·ropaa·ra rод1ша од лсчатсњt..-то 11а "Максдо11скв збор" е 
карактер11С1'11ЧIIа со тоа што OПIICШ otlc·ro 1'0 111одобрува квалитс· 

тот, npeзCIIТitpajќll голем број текстоu" од обЈГаста на ~сторија· 
та, културата, јазикот 11 друn1 ннформац1111 од 3абавшtот жи· 
оот оо ~tакедонските колонин, прнтоа ос 3ГОЛС.\Iува бројот на 
соработm1цнте на сГЈtсаннето. Во тскот на 1978 год11на се отпе
чатешt десст броевн сите на 28 стран11ц11 од ко11 броов1тте 3 п 4 
од март 11 anp11n, 11 7 и 8 од ј\·.:ш 11 авrуст, Ј13Лсtуваат како дво
бро11, СО ИСТ фор~tаТ И ПрИб.11tж110 с;111•1110 TCXIIIIЧKO pcшemtc. 

Во 1979 година, (третата го;пша на 11здавање), се Јtз.1е3СШI 
11 броев11, и тоа o.:t број 1 до 4 на 28 cтpatшwt, од бр. 5 до 8 на 
32, а бросв11те 11 н 12 се псчатени на 36 cтpaiiiiЦll, на liCТ фор
,\\ат. Оо11с броеви го отспикуваат животот на МаксдонЦЈtте во 
Дстро11т 11 Внндзор, а at пошироко. 

Во текот о1а 1980 ro.:t1шa, пак, н311егоа 12 броеви. Покрај 
застапсвоста на редовннуе рубрикн, во ODI1C бросон се препеча· 
1'CIIИ голс.." број материјали од uCCIIIIUII wто lt311er·yвaaт во Ре· 
llyUЛ II KЗT::I, а r<OH преТСЖЛО се ОДНССУ'ЈМТ lla 11С1'0рИјата И t<YJI· 
тура·га на македонскиот народ 11 Maкcдolll'rja. Меѓутоа, сега 
стр:шицитс 11а спнса:иието се ЗI'OЛe.\lvmaaт од 24 на 44. Во овој 
,Ј1Ср110Д СШIСЗШ!еТО .:tОЖИВуЈiа BIICTIIIICKa афllр>~ацнја меfу ИСС· 
лwнnu11вото, ток~•У •поради тоа што nрсзсtпнра бројн11 текстоон 
од мако.tо~rската нсториоrрафнја, култура, Jlllтcpaтypa, јазик, а 
uo нсто време 11 ннформашш за максдонскнтс .:tоселеmrци, кои 
се значас11 фактор на тие просr0р11. 

Во текот на 1982 (петта год11на) се отnсчатен11 10 броевн. 
IСарактср11ст11ка на овие броеви е што го с;1нкаат це.1ОК\1ТНОТО 
ЖЈШССibС на МакедОIIНIIТе, како 11 ПОСТСКIIТС ОСТваруваља на ИСС• 
nсшгцнте, кои ~tако немаат некое погоnемо умС111m•1ко значење, 

сепак претставуваат прмонес кон нсоосн11чката литература н 

потт11к на МакедОН11НТС со аф1шитет кон литературата. Во ouoj 
пер110д во всснш<от се јавуваат 11оголем број соработници, J.tefy 
к011. 11астаn1шкот 1"орfн М1L1ошеuск11, Лндр11јана Рсндолф·Пано. 
ска. Лоtа Грозданооа и друrн. Исто така, OIJHC брое&н обилу.ва:н 
со матср11јапи nрсзснтн;рани 11а македоlrСIШ 11 11а а11глнски ја3ш<, 
прстl'жоtо nозајмуuанн од глаонла што се 11счатат 110 Регrублн· 
ката . Од 113оорннтс текстоо11 обнч110 тоа се 11нформац1ш 3а при· 
рсдб11тс оо максдонските колоннн 110 Дстро11т 11 Вннд30р, прн 
што се .:~адснн бројни фотоrрафии од т11с маш1фсстаt{НII што збо
руваат за масовноста 11 значењето на собt1р11тс. 
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Поради економски и друrи nричини оо 1983 година сnпсание
то се 'nеча11и како двоброј, а из.~еrуваат само два броја, ~от 
за 01ериодот јануари-февруари, а др\'rиот за март-аnрил. Тие се 
отпечатени иа 44 страници на ист формат како и npeтxoдrorre 
броеви, а н по содржина се rречиси .11дОНТ<tЧtш, nрезентирајќн 
rи бројните акпtвнос11И од живеењеrо на македонс~<_ите доселе· 
ници. 

После овие дiВа броја CII~H npelilitt 1110 nечатењето на .,Ма· 
"-едонс- збор" rлаоно од финзиснс"-Н nричшш. Меѓутоа, по 
една година, односно 0,;1. 1985 година тоа повторно се nојавн, но 
на ~tал формат 15 х 22,5 см и на 64 страиици. Во аоведот на 
овој број, се наrласува дека списанието овојnат ќе се nечати 
периодично, а ќе се дистрибу.ира до неговите читатели преку 
Македонската .праоославна upi(J)a .,Св. Богороднца" - Детроит. 
За оваа ОДI'Оворна деј•ност ќе биде избран nосебен коорДitНа· 
цнонен одбор составен од оru.uтественици и ку.птурни работmtЦИ 

од Цр~ата и nошироката македонска с~а >ВО Детроит" ."' 
Но во иоем:ври 1987 година, nод број еден е оmечатен 

иов број на .,Максдонс"-И збор" , но овојпат како весник, на 
ocy.-t страttицн, фор~tат 29х35,Ѕ ам, а во издание на Македон· 
ско-америка.нската издаоачка куќа .,ИлиЈtДен" од Детроит. Од 
овој број ла ,до денешн:н Д11И ова македонско rласило се ceчaru 
како весник, чиј rлавен и ~rоворен уре;џtИК и сопственик е 
nак Сотнр 1'р~аноос"-Н. Овој број од иоеМ!Ври е исполиет со 
материјали од npoCIIaвaтa на 11 Октомври во Македонската ко· 
лонија оо Детронт, лритоа се ломестеmt бројни фото11рафии, а 
има и пооа}менн ·rекстовн 111а аиt·лисЈш јазик. Исто така, во де· 
кември 1987 година е о11лечатек и бројот 2 НЈЈИ 80-от 110 ~·Тој 
излезе на 12 страшrцн, !ИСТ формат и со идентична содржина ка· 
ко nретход>шот број. 

Во текот на 1988 rо;џtна се о·mечатени осум броеви, од кои 
еден двоброј. Сите се лечатешt на 12 с11раtшци fta ист формат, 
а во нив се застацени рубриките: ,.Од културното наСIIедство 
на македонскиот <Народ", .Исторнс"-И оаврти", ,10д активности· 
те на Македонската колонија во Детронт и Виндзор", .,Рубрика 
за жената", 113абаnно катче••. 

Во 1989 година, исто така се отцечатени осум броеви, од 
кои два се двоброја. Сите се лечатенн на 16 страници ~~ содр· 
жат nозајмени материјали на а<нrлиски и на македонскм јазик, а 
се ломестеttи и бројни текстови за актиоиОС11Ите во македонски· 
те колонии во Детронт и Вш<дзор. 

Во 1990 rо.дина се оmечатеии десет бросви, сите на 16 стра· 
1шцн, од кои два W~Qбpoja, а во 1991 Ј'Одина, во септем:ври е 
отпечатеtt уште еден број. И овие броеви на BCCIUIKOT .,Маке· 
донс~m збор" се слични не само no форма, TC.'<iiiИЧKO уредување 
туку и по содржина како и преrходните. 

90 Иаrо бр. 1 rод. 8{76). јануари·април 1985, ДетроИ'Т. 
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"БИЛТЕН 1978" - ГЕРИ 

ЧЕТВРТИ 

U,PRDIHD HAPIIДEH tDEИP 
n t"ll , ll.l.\11 ... 11 \ .(,\ ,1 • 

Билтенот е оrnечатен no 11ОВОд Четвртнот црковно,народен 
собир одржан на 2 и 3 сеnте.\tври 1978 година во Гери, Индија
на. Тој содржи 36 страници, на фор.\1ат 2Ј '29,5 с.\1. Оmечатси е 
и:а македонски со К>~<рнлица, а има текстови н на анrmЈски ја

зик. На насловиата страннца е фотоrрафијата од нконата на 
свети Петар и Павле, а потоа следат фо·rо<'Ј)афннте 'На r.r. Доси
теј и г. Кирил. 

Во nродолжение е поместено Посланието за Везш11Ден што 
архнеnисконот г. Доситеј, од името на Светиот архијерејски ои
нод иа МЛЦ го испратил до сето nраоославио свештенство, пре
подобнато монаштво 11 до верниците. Исто така, објавен е тек
стот nод наслов : "Имшден - епопеа на македонскиот народ 
1903-1978", оrшп<рниот материја;! по повод 15 години од осве
тувањето на nрвата мnц во САД ,.Свети Петар и Павле", како 
и вообнчаеш< текстови од сите цркоnни ornumни во САД и Ка
нада што се •·•роследен:и со Ј'ОЛе.\1 број фотоцрафии и рекл~ши 
материја;ш и qеститтt по lfloвoд одржува<uето на Четвртиот цр
ковио-наро;~.ен собир. 

,.МАКЕДОНЧЕ" (1979) - ДЕТРОИТ 

Во мај 1979 Ј'ОдЈI:На во 1\ЗдаНЈ<е на Македонско-~tериканска
та 11t3Да&ачка куќа "Илm<ден" од Де11р0ит се nојави детското 
сnисание "Македон'lе". Тоа е r<е<Јатено на македонски јазик, на 
28 страшtци, на мал фор~tат 13,5 х 21 С.\1. Творбитс за 111ечат ги 
избрале и •1одrотвиле Ана и Сотир Гроздановски, додека црте
жите се на Биљаиа Грозданооска. Сnисаиието фJUJauc»ci<И е пот
креnено од фабриката за сnортска облека, чиј сопствеНIIК е »е· 
TaJ<>Jian•oт иселеник Крис Ник по nотекло од е. Болно Пресlllан
ско. 

На иасловната страЈtица на сnисанието "Македонче" внн
мание прmтекува нлустрацијата на малото дете од е. Т<рабо
тнв.mnте, Делчеоско, кое иастЗЈШ со својот талан на ма
н:нфестацијата на народни ltнструмеити 'ВО е. Долнеии, Прилеn
ско 1977 rод1tна и беше IВИСmиска а11ракција. Списанието е вкус
но у~еио 11 на од:лнчен македонски ЛЈ·rгературен јазих . Притоа 
е наnравен избор на 11еснн за ~деца, иаписи од историското ми
иато со патрнотскн карактер, а на крајот од списанието е да
дена македонската азбука. Тоа е прво детско сnисание што из
лезе на Северио~{ериканскиот конmиент, од кое оmечатен са
мо еден број. 
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.. БИЛТЕII 1979" - РОЧЕСТЕР 

пнти 

UPИUIHI RIPUДER tDSИP 
fiOCRfSТEfl N. f 

Sl!J'flМOU 1, 2 -1979 

Петшот цркоосн 11ародсн со611р се о;:~ржа на 1 11 2 се.птем-
11р1t 1979 t'OI\11113 110 Рочестер, 1 bујорк. По nouoд јуб11лејот е от
IIСчаrена ncn:lta "'·блЈЈЈ;аwtја. Таа содржн 40 с~·ран11ци 11ма по· 
ма., формат од дpynt·re - 20х26 см. 11 е wtсчатсна на максдо11· 
ск11 јааtнс ll c е наве;џ:но. 110 е 11ознато дека овнс билте1111 обнч· 
но nt ypl\ 1\ uaa oвeштctпii \IITC со nо~1ош 11а некои членоон од 

ЦpKOOIIII rc OIШJTIIHII. 

На овој број на 11:\СЈIОВната корнца е rtO>~ecтella фототра
фнја од нконата 11а cocnt Днмнтрнја, nатронот 11а ttркоата во 
Рочсстор. а nотоа слсдн nрнrоден текст за нсторнјата н актив· 
ltOCTIITC во таа ~шксдо11ска цpкout t:l ortwтtн1a. Изда1шсто содржи 
н друrн тскстоuн з.~ друr·ите црко11 оо САд Jt Канада. Посебен 
нростор е llOCB<:'rCII 11а текстот 11од наслов: .Од албумот на np· 
вr1тс nоткре1н еач11 за 11зrрадба 11а МПЦ во Торонто"; објавен 
е 11 сnисокот Ш\ 11роата цркоu11а \"rlpaoa, како 11 новите членови 
11а 1tоват::1 у11раоа за 1979 ront iiШ. Објавс1111 се 11 рекламtш мa
тcplljam•. :l..lPC<"II 11 тслсфошt ш1 МПЦ во СЛД 11 Канада. 

,.БИЛТЕН 1980" - ДЕТРОИТ 

ШltТИ 
UPDIHD Н.APD.II.ER tПИР 

Бн:п снот посветен 11:1 Шсстttот црковно-народен собпр, што 
се о;:~ржа на 30 " 31 авrуст 1980 ro;џ tt~a оо Дстроит е еден од 
IIOoбe.\111111'<'. Тој содржн 78 с11раtшц11 1-1 JL\13 срQДен формат 21 х 
28 см. nc"tn'lcн е н.:. максдОIIСК!1t 11 на анr.I!Јнскн јазик. 

Во 11очетокот се дддсш1 фотоrрафии на r. r. Досttтеј н r. 
Кнрttл, како " nесната од Гриrор Прлнчео .,13 хилјада н сед'м 
стот•ш шсесет 11 второ лето ... ". Во nрод(),lже•ше е ломсстено 
онuшрно рсз11ме n~pa.leJtllo. 51 на македонс~• 11 Jta aiiГЛJtCКI< :1 

110 upcкn со проr:~аС\'ОЗtbеТО на аtноксфмноста 11а Македонска
та nравослаn11а uркеа. Потоа се д;џон11 најноо11те активности во 
'шкедоискнтс 11равослаонл црt~оони оrшпшн1, rtроследеtш со 

upojнll фотО11):'1ф1!11 0,'\ ЛIIЧHOCTII , rpynн 11 BOOitШTO ОД aKTIIB· 
IIОСТИТС. 

186 



Прн крајот на Бнлс11от е да.1с11 сnисо"от 11:1 л11цата, о;:џшс-
110 дар11ТС.1нте за фо1цот 11:1 А"ернкаllско·к3113;tско-"акедонска
та 11ра.оославна спарх11јn Исто ,.31<3, ouoj :tovpo тех1шчкн урс· 
дс1 1 Бшпе11 cu;tpЖII Gpuj1111 1103.:\P:IIJI{ и 11роп31 :11 1д1111 маторнјалн 
11а ltсслсшtцн 1\UIJ I'O н c>.\I(H'II:'\,н: Нt'чатсњсl'u на ооој Бнлтсн, ~ 
е o"la!ICII и додаток со IIJ)OI'j)nмaтa 11(\ Соб11р0'1' 11 објаснување за 
мсСТОilО.1Ожбата 1 1а o,tpжyniiii.Cl'" на Жlll llфcc'l'ill lllj aтa. 

,.ЦРКОВЕ\1 БIIЛТЕ:Н·· (1981-) - ДЕТРОИТ 

ЦРКОВЕН БИЛТЕН 
орган 11:1 

цркоnнnта унраrш 

Бр.l 

Првиот Upoj 1ш ,, Црноnсн бнлтс11" е О1'.1~'ШТС1 1 како трн· 
MCCCЧJIIIK за ав1уст, {CIITC,IUJ111 11 OKTШIBj)ll 1981 rо;џош ВО Де· 
тронт, на 12 страншtн. 11 113 фор.,шт 13,5 х 21 С\1. На nрвата стра
шша е фотографнјата од МЛЦ .. Св. Боrород\1113'' чнј орган е 11 
UII:JТCIIOT. Него 1'0 IЦtana колеmр1 од copaбoтiiШIII членови на 
цр1Ш11Та, а г.~авсн \ рсд1111к е nрота Стоја11 Г.111rоров. Во куснот 
noncд се нстакll\113 дека: .,Цркоое11 бнлтсtt" е 1rp11 од ваков вид 
на 11звестуваље 11 К0)1\'11111111Рањс со ч:~еновнтс 113 11ашата цркоа 
11 со друn1тс б!ШI'O'JCCТIIDII М:шсдо;-1ц11 од оо3 110драчје 11 докол
•<У се nокаже 11cnpaucll 11 потрсбс11, •~е го нзд:шаме тримесе•шо . 
.. Цркоuс11 OIIIITCII" 1(е СО.:фЖ11 само матс1шја.r111 поврзани со ра· 
UOT3Ta на 113Ш"Та цpi<ODII:\ управа 11 затоа 1'0 11tlpCK08MC дека t.: 
IICjЗIIH орган 3<1 IIЗIJCCT\'0:\ЉC 11 I:O\IYIIIIНIIP311.C."91 

ПрВ110Т б:'Qј COДf">IOI, К\'С IICTOpi1CIШ IIPCГ.1C,"\ 113 мnц ,.P:I.· 
f-nњe на Прес•lе'Та Бoropo."\llцa" 01 Дстро11т, uo кој се вс.1н ;tCK3 
состлата стра111нш н3 11стор11јата на ооаа цркоз започш:t 11а 14 
ја11уарн 1975 r<HII113 ноrа И1111ц11јатtш1шот одбор беше бл3rосло· 
IЈен 11 се добн одобр,•озње од Свет11от Cl1110,1 11а Макс,"\ОНСЈ:ата 
нр3оославна црко3 (МПЦ) за градење црква која .<е биде по< 
каltонска 11 д\'XOUIIa jypttQ.'tiiKHitja 11а МПЦ. Во rrродо:1жснне с.~е 
1\11 OlliiCOKOT lla yпpallaTa ~13 Ц]ЖВа,·а, Чllj пpeTCQ;:(aTeJt е П03113• 
1'IIOT 1<ееЛен11к Kprtc Hllt(, нзоештајот за фшtattOitcкoтo paбoтc
lbCI СПИСОК lla 5 1 КрШТСIЈI(З, 8 UСНЧЗЏКII 11 T)>ll 1101'реби, како 11 
текстови за з:nuтнта 11а м3настнрот ,.Се. Аташ:1аr1ја" оо Лсшок 
11 .:IPYМI матернјwш. 

Вториот број се од11ссуоа на nернодо r IIOC.\IBpн 11 деке)!Врн 
1981 ro;11wa, 11 тој е IICТ 11 110 форма 11 број на стран1rцн како 
нрс;t.~ОДЈШОТ. И тука е дадс11 кус вовед uu кој се вели дека 113-
Jtcl·yвats.eтo 11а 1lp8110T upoj С 11роuенето К;!КО ПОRОЛНО И ЗЗТО3 
OtiOj број н3Ј1егуuа H)>CiiDPC.\1" IIOp<'lдll ОПеЈ.111ф11ЧIIОСТ3 на nразШI· 

" ,,Црковен билrен". МЛЦ .. Св. Боrороднuа·•, бЈ), 1, аш·,·~. ccJп~~t
upll н октоморв, 1981 1'0д1111а, Дстро1n·. 
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ннтс. Во 11ero се тскстов11ТС за отворан.ето ш1 .\lакедонското vч.и· 
:шште, во кое уча-r 90 Маке.:~овчиња 11а возраст од 7-14 годн· 
1111, потоа он11е со pC:IIIПIOЗCH карактер како н 3::\ прославата на 
11Ј)а3<1Нкот Све1'11 Арха11rсл. 

Сnсд1 1ата rодшш бројот 3 излезе како 1'р11мссечнпк за nе
рнодот јануари, февруари 11 март. Оп1ечатен е на 12 странн· 
1111 11а македонск11 јазнк оо киршшца, а tВО Издавачкиот одбор, 
110крај r:шв1шот 11 одговорен уредник Стојан Глнrовор се Сла· 
вс Геровскн 11 Славе Вас11левсКЈ1. Во овој број е IIO~•ecтc>~a ФО
тоrрафнјата на надлсжш1ОТ архпјереј г. КЈ1р1ш н сrшсокот на 
1100<1та црков11а управа, ч11ј претседател е Владо Cr.uteвc~a•. Во 
nродолжст•е се даде1111 акnr:вностнrе во максцонската право

сл:u:ша нрковва оnшт1111а, .\lсѓу к011 11 сn11сок 0.1 168 даритеmi 11 
nобротвор11 на црквата. 

Четорт11от броЈ (отнс•1атен под rодива 1 V) се по јави за Вс· 
Ј1111'дсн 1984 гoДJIIJ::I, н е со нста форма, O·IO 11::1 24 страници. На 
r1pnaтa стран11ца е С1111 ката 11а Исус Христос, а оо продолжение 
е дадс1r список на 11овата црковна управа, •шј претседател ста· 
11ал <Аlне Тодоровск11, како 11 неrооиот rовор 11р11 изборот. По
ТО::\, следат информ:1ц1111 за активностите 11:1 женската секцнја 
по повод 8-~ш март, тскстов11 од Библијат:1 11 сm1сокот на лица 
.\3p11Teлll 11 OIIHC ШТО :JIIIIJITIIpa.,e ИKOint за СВСТО боrојаа.,енпе. 

Во 1986 го;џш:1 е 01'11CЧ3TCII уште едеи број на .Црковев 
бнлте11", 11а 36 стра1111ц11, а уреЈ\Јiици се прота Илија Димитрис· 
ск11 11 1-акон Дрзrн Трпооскп, кон во вооед1шкот, nокрај дРУ· 
rото, Јlстакн\т:~ат дека вастојувањата се да подrотват ~rnфop· 
мат11011о глае11ло, кое ќе ја нреиесува це.пата активиост што се 
одоноа во тој црковв<Н·1росоетен н културе11 центар, кој ќе зна· 
"llt само nродо:rжсtшс нn бtштеfnпе од .мн:натото••. 

Во овој број, покрај друrото, е поместе>1 Апелот од 9 март 
1986 rодвва за нзгр:~Дба на црковна сала, потоа делови од Све
тото пис"о, сm1сок од 309 дарители, изборот 11а новата црковна 
\1rр:1Ва чнј претседател е Мишко Васовски, како и цруrн ннфор
мацllll 0;1 ЖЈr:вотот ао црковиата omJJnшa. 

Во 1988 годи11а се nојав11 1rов број на "Црковен билтен" на 
нст фор"а-r како IJ претходните броевн, н rна 28 страницн. Гла· 
11е11 и од1-оuорсн уред1ш к е [rрота Драrн Трпоnски, а е orneчa· 
1·ев оо Лмернка11ско-максдонската издавачка куќа "Итт.цен" . 
Б11лтевот е печате11 11а македонскн јазик со кнрил1rца, а има и 

тскстов11 на анrлнск11. На н:~словната страШU\3 е •иконата на Бо· 
I"ОроДЈrца, а с.1е;џ1 сm1сокот на rно~~<~та црков11а уnрава, чиј прет· 
седатсл е Миurко Васовски, потоа матернјалн од Библијата и 
од акn18НОСТ1пе и животот во црковната оnштина. Од озвор-

111ГГС текстовн, nак, за сџ.бележување е дек:1 во 1988 roдro'la се 
крстснн 38 дсчнња, а 10 двој1<.11 се венчани. Во овој број се nо
местеин 11 број1111 рсклам11о-пропаrанд1ш матерпјали ~ia фирмн 
кон ro no~torнaa 11счатсљсто на бнлтенот. 
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.. БИЛТЕН 1982" - ПАСАИК 

о е м 11 

ЦРКОВНО НDРОДЕН СОБИР 
А>~ерш<анско-Канадска 

Македонска Праnослаоои~ Енарх11iа 
"'"-- ... _ ,...,_ .. ,. 

Еден ОД IIO;J.OOpHTC OИ!IТCIHI 3а ЦрКО6110•113рОД1111ТС собир11 С 
број осум. Тој е отпечатен но nouoд Осм11от цркоnно-иародси 
собир на А.\1срнканско-каиадско<максдонс1<3та правослаu11а еnар
Х'Ија, одржа11 11а 4 н 5 септе~шр11 1982 I'ОДЈша во Пасанк, Њу 
Џсрс11. Билте11от содржи 68 cтpa1111lVI 11 формат 2 1 х27,5 е~•. Гла· 
ве11 Jt одrооорен уредннк е nрота стаорофор Бор11с Поповскн 11 
rтрота Стојан Глнrоров, а rрафпчкн 11 тсхннчкн е подrотвен во 
Максдо11ско-а."ернка>~ската пздавачка куќа .. Итшден" o.:t Дет
роllт, чиј TCXIIIIЧКJt уредш!К е Сотнр Гроз;tаиовскll. Билтснот е 
печатен оо 1.000 np1шepowt , на ~lако..'\онскн јазнк, кир!L,t!ца. 

На кор11цата е поместена фотоrраф11ја O.:t нкона на свстtt 
Кирил 11 Методиј, а на втората стран11ца Фотоrрафните од б:13-
женопоч1111атиот архнепископ Охр1оски и МакедонскЈ! г. r. До
снтсј •• на ~•овнот поrлавар на МПЦ r. r. Лшс.1арнј. Потоа с:тс
дн ПJ)IIГOДQII ТСКСТ ПО rЈОВОД 1$-ГOДI!UJIIIIIJ:\Ta ОД IIОСТЗВуnањетО 1!3 

надпежеи архијерсј на А"ерикансl<'о-к:шадско-мако;хонската еnар
хн ја r. Kнptm , а е презоотиран 01 текст во орска со реrnстрнра· 
JbCTO ,lln nотокефал11оста на Македонската нраоославна црi\."'Ва; 
во 11рОдО11Женне се поместснн дел од nK'I'IIOIIOCпtтe на македон

.:коtтс 31\e:IIIJtцн од претходната I'OДHJta. Пр11тоа се оклученtt број-
1111 рскла~шо·nропаrанд1rn матернј а1111 11 но:.др~вн од нс..-акнатн 
иселсmпЈII кон ro помоriЈЗЛС nечатењсто 11а oooi значаен бнлтсн. 

,,ЦРКОВЕН БИЛТЕН" (1983-1986) - ЧИКАГО 

2tИt;8 Пttf?J 
О~~ i<ll'iW.iQ OC'.W<:c<?T У..'Шt; <:~р 

t.<, 1 
ч; .. .r,,~.;.o'i ФiUt-lw. ,&,~ 

"fi.IKM01JМ 

Во 1983 ГОU\Нна оо Чикаго запо•нш <~3.1ЗЈЈа о ~то на "Црковен 
бнлтен" како трнмесеч>tнк (ja1tyap11, феоруарн н март) .на 20 
с1·рао 111цн " "" формат 13,5х21 ,5 см . ro урсдуоашс РедакдllсКЈt од
боl> составен од nрота Стојан Стоја11011, llOTO:I Тр;lјан Илиевскн, 
Иmtja 3латановСКЈI и Трајан Таневскн. Во uовсдот се објасну
оа: .,Бњттенот ќе ннфор~tнра за aктiШIIOCTIITe оо Црквата, за 
npaotmнoтo крстеље, мо:штвата, вne1-yDЗibCТO •to црквата итu. 
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Ѕ11.1Т~11uт 11З:1eryna 11:\ т,m \IC...~UII 11 ќ~ n1 с<иржн 11аја11ачајннтс 
llaCТ:\1111 ОД IЧЖOOIOIOT Жlll!OT, 0;1 Ж1180ТОТ 113 ДOCCJICIOD(IITC ВО 
Чвt\ВГО 11 околните "сстз~• .~ 

Проат3 rодшш од нсчатсlbСТО се 113ЛC3CIIII уште трн број3 
(број 2, 3 11 4}, од ко11 rвa·ra се на нст формат 11 нст број 
е rp31111цll, а со llдCHTIIЧHa содрж11на, додека бројот 4 (за. октом-
11!)11, нOC.\\Dflll 11 дскс~10р11) ~ отnсчатсн на 5О стрзшnш. Овој број 
<' 110COCТCII 11:1 IIOIJOI'OДIIIIIIIIITC 11 боЖIIЌШ!Те 11)1331111UII 11 затоа С 
IIQlO!IIICT СО број1111 D<X\1)13011 11 ЧеСТЈIТКII ОД \1:\KCI\OIICКП дoc::eлc
IDII\11 кон ЖЈrосат во Ч11к:~m 11 око:ш1пе \lccrn. 

Бројот 5 на • U1жовен б11лтсн• орган н:~ ЦркОвllо-опшnш
ск.llот \"Праuен О:tбор 11:1 \1ПЦ .. Св. K11piL1 11 Мстсџ.нј" од Чнка
П>. е оmечатен како дооброј за јануарн 11 февруарн 1984 ro;:wнa. 
101 со содржина 11:\ ':акс.rо11скн јмш~. 11\13 обсм од 28 страницн . 
Во 11cro 11окрај т·еr;стон111С со рстн~rозш1 co,npЖJIIIR, nоместен 
е 11 текстот ~ отоор:но..сто на \laкeдOIICKO'I'O уч11лнштс прн цр

к63та. 00 КОС \I'ЧCIHIUIIГC IIOKpaj ТОа ШТО ЌС Се за11ООШI:IТ СО 1811С· 
тшшта "-" Бога. ќе се ~orroura:~т со rсоrрnфск11те красвн на тnт
коnскатn 11\1 ЗС\Iја 11 тзка ќ~ ја знаат и IIPKOOIIaтa 11 наu11011ал· 
1шта нстор11ја" . 

no ПОВО;t 113TOOIIIIOT ПР331111К св. К11р11.~ 11 \1етоднј , ЖCII· 
• I'~Т::I секu11ја 11:1 \1ПU (',. К11р11.1 11 \1сто111ј" omeчan1 еден 
•·мi О'\ боL-rте11от кој. OC!k'll б.1:1Г'Одарстос11ОТО n11смо на aнrml· 
< к11 ј3111к за дOII:'IТOf'IIIT(' 11:1 нркnзта 11 1111Ф01)\1:11111 јота за одрЖ\'· 
II~II.CTO 113 11C<1Cp3T:'I IIU 110110."1 naтpOIIOТ, ~ЧIICII IICЛIIOT С (48 стра· 
111 11111} 11СПО.1Нет СО 'ICCIIITKII 11 pCK.13\IIIO·IIfW113r:lll)llllt \13Tepllj3ЛII. 

nnoioт 8, na'< за cootJe\IOJ111, Ок1О\Iорн 11 IIOC\IOpll 1984 ro· 
д1111а е 11ст по фор\1:1 11 сО!If'ЖЈша К3КО 11 број Ѕ, а е отпечатев 
11::1 44 cтpaшnut. Бројот 9 за псрнодот дсксмор11 1984, j::lll\'apн 11 
фсоруар11 1985 I'O:UIIta, е 11счатен <На 28 cтpniiШUt. 110 без реКI1а· 
м~н nc.1. Т\·ка noкnaj ,,р,тнтс текстови 11 1111формаwоt, д:~де11 е 
" 11зборот 11::1 11ооатn UJЖODII:I \'ПЈ>3113, ч11ј прс:тседате.1 е Crojnн 
Чк1а.\109('К11, тскстов•пс- со Ј!С:mn1озен карактер KOII се продО.1· 
жс1111С О"\ 1Р\'ПIТС Upoc!lll к:~ко 11 om1e о~ актнонос:та на црква· 
13 11 \·прав;ата. рзсноре.-. IНI 11С.1нr·tснската с1ужба. како 11 cmrcoк 
11:1 .t:lpi!Тeлll 11:1 CJ'I<' I CТII.1 11 буUС'ТОТ СО I'O)JIIUIII:'IT:I 330рШ 11а CI\ICTK:I. 

Бројот 11 З3 il'lt ll , ју:н1 11 :11\ I'VCТ 1985 1'01\llllt\ е отnс<1аТС11 
с:\\10 113 16 стра11111111. 11а 11ст формат како прстход11нтс, но со 
IIOCЛ:Iб квал11тст Rн llt'I'H е~ llOMCCТCIIII ·rскстоо11 ca \IO со peл11· 
ПIO~II карактер, K:IKU 11 COIICOKOТ 113 , tOII::IТ'Op~IТC 11 IШ IIOBIПe 

";rciiORII 11:1 Епархнс к11от '11раоен О'tбор. И бројот 12 за СС!IТСМ· 
''1"1, oктo\lnpll н HOC\IIIJ'III 1985 на "Цркоосн 61Lпсн" е ндснти
чсн со пrсr<одоrнот број Оmечатев е на 30 стрзннuн. 11 во не· 
ro """ бY>Ojtm рск;оа'""' \lатсрнја.111 11 чсст11тк11. Бројот 14 пак 
е отпсчатен за пср11одот \lарт, aпpiL1 и мај 1986 roд1ma. Тој lr\la 
обс" од 28 СТI):'\11111111 11 IICТ фор\lат. како д~ n1тс броеви. Во IIC' 

rн е по~tестсн текст по nОВО<\ смрттn на apмrermcкonoт Охрид· 

",Дрк0ве11 бt111ТС11 '', број 1. јо11уор11, ФCBP\'Opll, морт 1983, Ч11каrо. 
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cm. и Македонски г. r·. Аиrслар.нј и неговата лослед11а атроло.вед. 
Во IП]Х>должен~<е се даденоr вообичаено текстоои од Библијата, 
nотоа За аКТИ81 10СТН1'С 80 .\tаКQДОНСКЗТа ЗЗCДIIIfUa, OДIIOCIIO ВО 

македонската rтpa60Cll atma црква " ' списокот на донаторите, up· 
ковен календар и еден крстозбор. И бројот 15 е триброј 11 е от· 
nечатен за IЛернодот јуш1, јули r-1 а61~rст 1986 I'ОД1111а, на 16 стра· 
н.ици, кој е •tдeнтi-I<ICJJ 11а nоранешиите н по фор><а or по сод;>· 
жина. 

..БИЛТЕН" ( 1983) - ЧИКАГО 

.:'· ':~':i19R911И ·:;.·: 
·UPnlнa mwн taiиP 
· АМ€РИКАНСК0-КАНАДСКА · "' ~ 
· _МАКЕдОН((КА nР.АВОСЛАВН.А ErtAPX~~? 

На 3 о1 4 СЕ\I'Iтемврн 1983 rо;џша е одржан Деветтиот цр· 

КОВIIО·Народен собнр оргаllиЗнран во мnц .. св. I<J>Ipиn 1·1 МС'ГО· 

диј" од Чикаrо, 11 uo nрисуство ora ro11e.\l број лосет.,теnи од 
CliTC македонски mравОС11361Ш црковнн OЛUITiiШI 180 САД и ка. 

нада. И по овој nовод се 111ечати nосебе11 ,.Билтен" на "аксдон· 

ски јазик, формат 2 1 х 29 c.\t . 11 43 страници текстуален ~с.1. 
Како и на nретходн11те, и тој на насловната страница ги дава 

свети Кирил и Методr<ј, 11атро1tН1'е на црква·rа. 

Vwтe .на rnоче1'0кот е nрезе11тнра11 текст (со фотоrрафија} 
0.:1 доаѓањето на НОI'ЈЈаваро-г ora МПЦ архиеш<сколот Охр!fдски 
н Македонски r. г. Анrс..1ариј. Потоа круната ora Охридската ар· 

х;иеm<скоnија 11 фо1·оrрафнја од црКЈва·га .,Св. Софија" во Ох· 

p1u, к:т.е што на 18 август 1981 годшrа се 11!36рши изборот на 

r. r. Анrеларнј за .тrorлanap на Маr<сдоr rската праоославиа црква. 

Посебен nростор IJM е 111осветен на текстовоrте: ,.40 rодинн 
од Првото овештен.ичко собрание одржаио во е. Издеrлавје -
Охр~Uско во ок1'0.\1Uри 1943 ro;.џrna", информаuнјата rno rповод 

25·rод1Ишнината од II-oт цркоurrо;народеЈЈ собор одржан во Ох· 

рид од 4 до 6 окто."врrr 1958 година, како и на Посланието од 
nor•лaoapo·r на мnц r. r. Aвreл<l!pllj. и Светиот CllHOД. Потоа СЛС· 

nат текстови од акrнввостите на цркО:Оllите општиtш. цркоnнн· 

те улравн, дР\'ШТва и друr·н асоr tнјацнн кои работат во состав 

на црковните оnштини, а кои постиш1уваат гоnе.\\и усnесн и rтрет· 

ставуваат деЈЈ rне CiiМO од .~tаксдонската туку 11 од америкаиска
та м кавадската култура. 
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"БИЛТЕН 1984" - БАФАЛО 

ilt~tiiИ 
uкавна њмнtаiШР 

AMEPt.tKAHOi:Qoo.KAHAДCKA 
МАКЕдОНСКА ПРА80СЈIАВНА mАРХИЈА 

Дссеттиот јубнлссн црковно-народсн собнр на А.\lсрикан
ско-кава;..ско-македонската православна спархија одржан во по
•остокот на cenre~IDPII во Бафало, посебош е одбспсжан во .Бил
тои" оmечатен на 84 страиш111, на формат 2 1,5 х 27,5 см., на ма
о;сдонски 11 на аш·:носки јазнк. Тој претстаоува една од поо&»•
онотс Н ПОДОрН Пy6J111K:IIIHII 11 Од TeXHIIЧKH 11 ОД Со;!рЖИНСКИ ac
IICKT посматрано. Гл:шс11 11 одговорен урсд11 11к е сnоwтеошкот 
Т р3 ј ко Босеовскн. 

Покрај вообн•оаси11тс фотографш о, \'LLITC на 11очстокот се по
\IССтонн ТеКСТОВНТС IIO..'t 113С.О011 .,MaкeдOIICKIITC IIC0.1eHIIJ.III ВО 

С'ЛД " Канада", ,.Пронтс обнд11 за орrnннзнрањс Jla црковен ЖЈI· 
оот 11 разочаруваљата•, .Фор~шрањето на максдонскпте nраво
<'.1аАЈtн оЈрковнн оrшrтоши во СдД 11 Канада", .,ПОС111mувања н 
о11зоn• на Македо11ската npauocлao11a амер11каиско-каиадска enap
"' ја", ., Најкруn1111 нрковио-11арОдш1 м::шнфсстаонш (m•кmiUI! " 
• нжовни собнрн)", 1(3КО 11 на македонск11 н 113 aiiГЛIICKH Pcзll
\lcro за пporлaC\'IJ:IIbCTO 11а аотокефал11оста 11а Македонската 
11раоос.1авна црква, а се nо"сстн и реклам1 111 матср11јал11. 

Во nродолжсш ос 11а nовеќе стравнц11 се матср11јалн за нс
торltската DИCTI Ш:t, ~ JtpKOI)ItH Te OПШ'TJII-II I l t I IJIOitiiTe ЗКТИВНОо 
CТII во перподот меѓу двата собири. СЈrте текстошо се проследе-
1111 со nовеќе фотоrрафот кооnuто ја збоrатуоаат публикацнјата . 

.. БИЛТЕII 1985" - КОЛУМБОС 

~''"8tii ( \ . .' 

.' \' у"\ .. 

UPIDIHU ИRPDIEH tDEИP 
АМЕI>ИКАНСК<>- КАIIАЛ.СКА 

MAI\t:ДOHC:KA Г11•A8QCJIA8t-tA EllAPX&-tJA 
• .... ... ,('-'.; )1 ",..,"')\_~. 1 .,-..... 

По ocy~t ro;uш11 од одржуваrЈ>еТО t~a Народшоот собир во 
Ко:1\•мбос (од 31 авrуст .:to 1 сеnте"врн !985 r.) бсцrе одржан и 
Сс.:\\'Мнаесеттнот цркооно-народев собнр. Бнлтенот што ло тој 
31ШЧ::lен nовод е 0111ечате11, е C;tell ОД 110добрнтс 11 ТСХНИ"'КИ Ј1 
содрЖЈiliСКн. Тој има 78 cтpai iiWII, на 11ста rолем11н~ к~ко 11 
11рстходннот б11лтен. Ооој Б11лтен ro 01одrотонл nротоЈ ереЈ Сто
јан СтОјЗНОВ, 3 HCЧ::I1CII С 11:\ .\ШКеДОНСКII СО К11р11ЛИЦЗ. 
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Уште на tЛочетокот е дмен текст за посетата на r. г. Анге

·""Р".i· поглаварот на МПЦ. на САД и Канада, придружен со пО· 
веќе фотограф1ш. Потоа се 110местенн текстовите nод наслов: 
.. 70 I'С>;:uши од смртта на пиринскиот цар Јане Сандански 1872-
1915 roдtn.ta11 , како 11 оmrп-tрни:от текст под иаслов: 11Сnомен11 
(џ, одржаннот јубилссн Десстти нрковно-народен собнр во Ба· 
фало 1984 година " , проследен со нек~1ку фотоrрафm1 за ИСТО· 
рвјата на таа македонска ма11нфестацнја. 

На четнрвесетвна стран11ци се nреаентнрашr nостнmа"пе 
услесн Н деЛ ОД 31\ТНОНОСТИТС ВО :\fЗ'КQДОН:СКЈ·IТе цр1<08НИ OmптH

fiH во САД тr Ка11а.:~а . во кон со успех работат бројни фолклор
IIН грутт, фудбалскв ск 1rпн . .\tакедонскд учнm1шта, хорови и 
:tЈ>\'Г он;:( асоцнјацшr , за ннnннтс натnреварува•bа nри оnржу· 
оањето tta собнр11те 11 за други актr1вности. 

,.БИЛТЕН 1987" - ГЕРИ 

THIRП:ENТH 

MAC~DONIAN СmЛ\си·СОN}'ОСА.ЏОN 
ЛМЕRIСЛ."'\ сЛ-"~iЛN МI\,(::&DON.aAN.· 

.овТиоооХ, о,rосЦ~ ·. 
UJOП:IIII•t:" $ -'f..1Н1 • CARY •. L''D~ЧA p.fiЧ-

Македонската npasocmwнa црква "Св. Петар и ПЗБле" од 
Гсрl! 11торпат е до~1аЌЈш 11 орrанизатор на црковно-иародrшоr 
собнр. н тоа на ТртrаесеттRот. одржан на 5 и 6 септемѕри 1987 
,.O,U·IIНЗ. По тој rnовод е отпечатсн тринаесеттиот no ред Бшiтен, 
кој nретставува з11ачајна nубликација, содржи 82 страниuн, ист 
формат како и rоретхОд1 111те и пе•.ате11 е J la македонски ./азик 
со кнрнлнца. Билтенот е подrотѕен no соработка .на = nаро
хнскн свештеници од Епархнјата, а го nодrотвил nрота Русе 

Ј:шкоu. Во 110четокот на Бн11тенот се даден11 фотоrрафm1 од нo
BIIOT поrлавар на МПЦ архиешrскоnот Охридски и Македонски 
•·.r. Гаврил н од надлежшtот архнјереј на Австралнско-канадско· 
македонската enap>rnja t·. Кирил. Потоа следи Посланието од г. 
г. Гаѕрил н текстот под наслов: .,Дваесет години од формира· 
њето на Американско-кака>~дско-македоиската enap:wja", како 
н .. 20 •·одш1н од хнрототtј ата за архнјсрсј на МПЦ Амернкан· 
ско канадскн ми·rроnоnнт ,.. Кирил". 

Во продолжение се дадени нмш..ата на членовите на црков· 

11ат:t уnрава на МПЦ .. Оѕ. Пет:tр и Павле" и нејзииите асо

цllјацин, како и акт11оностите во и.змиrrатиот nериод. Исто така 

r..o не,·о се nоместенн и rолс~• број nо3драви н че=<""<.И ло no
uon одржуоањето .на собнрот, како и други рекламно-nропаrанд-
нн матер11ј~ли, здресар нтн. 
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,АЛМАНАХ" (1988) - РОЧЕСТЕР 

c/tf~JC(40НC"ICA , ~ПfAIOCIIA&НA 'l{,I(IA 
.. СВВТИ 'ЦИМИТI'Н}Iо '' 

IQ-rQ4U81H JYINAIJ 
1918 

t 
0.0. 0ctff11AIU'f0 .... 

По nовод !О.rодшшшот јуб.rлеј <Ц осветувањето (197Ѕ-1988 
rодшrа) на Махсnо11ската nраоос.~авна прква .. Св. Дrаштрнја" 
од rрадот Рочестер, во државата Њујорк, ~ia 21 авrуст 1988 ro
n:~rнa е издаден rодиurсн .. Алманах". Toi е omeчaтerr на сто стра· 
IIИttи на формат 21,5 х 27 5 С:.\1., на \laкeдoнcr(lt јазик со киршш· 
ца, а само некои 011 докумснтитс се на анrлнскн јазик. Алмана
хот ro VРQЦИЛС nрота Слободан Петковсrmr. Ѕорнс Илневскн 11 
nондо I<ордовски, двajltiiTB ••селенпцн ОД Рочсстср. Тој е уба
во те:!t1ПN1Ш И COдpЖHIICKII OCMHCЛefl 11 11СПОЛ11СТ 00 бројни ~13• 
тсрr{јалп npocлeдemr со фотоrрафrm од Ж'ЈLООТОТ на македонски
тс дооепеRШtИ. За комnлетирање на аnманахот е користен по
rолем број mrropaтypa. што ја збоrаrуза оваа значајна маке
донсха публпкацnја. 

Во куснот оооед, nокрај друтото. се ncmr: .. Во ооој скро. 
мен труд даден е nрсrлсд на исторнјата на оваа цркоопа on· 
llma<a ()Ц HCjЗJffiOTO Ш<Нit'lljЗТJIBIIO оформуоан.е П Ра30НТОК, се ДО 
денешното и плодотnорно работсње .. . Народ, кој не си ја nоз· 
нatla својата историја 11 историјата на cmoiaтa црква ~• пејзmш· 
те светп 'I'Ј)~ин. тој не е сnособен да ја uенн 11 чува е110јата 
11аu•rонална и духовна слобода" .93 

Уште на nочетокот '"а АЈтмапахот е дадева rrcropиja на ~ra
r<cдOIIIcrmoт народ 11 на Маr<едопсхата nравослаnнn црква. дејно
ста на сесловевскктс 11 ~rакедопскп IТРОСветѕrтс:пr светите браќа 
I<прп:t п Методиј 11' за постоењето на Охрrmската ap:ureппcкorm
ia п нeiЗIRJiaтa обнова оо mпtето на Македонската праоославна 
ltоква. Во nродолжен11е се даде~пr оmптн nоnатоцтт за rралот Ро
•rсстер, за макстонсrште лоселентmи no СдЛ и за пстористпrот 
<раЗВОј на Црковната оrrнrтнна .,Со. Дшштр11 ја" , on формирање· 
то до денеппnr дн11. ТТтштоn . . на а>rrлт<ски ја311К е поместена Ре· 
:'10!\VJJRiaтa доll'есена ш\ Гe11CDIIЛIIOTO собоаннс на членовите на 
.. Св. Димитрпја", одржано на 9 иоември 1969 rолина. која се од· 
несvва на формирањето на пркооната О\1ШТ'Јf!lа, како н докумеп
тот за пнкорnорацтrја на прквата. 

Исто така, оо длмапахот се nо\lсстенн "атеријалп за ак· 
nrвпоста на П'РКОвната уnрава, жепската ceкroria . недетrото учн· 
mtii!Тe, КУЈТТУ1)Но-m>ОСDеТП110Т Одбор, llrpaOp113Ta "P\If13, npKOD· 
кпот хор, фудбаnскнот клуб .,Махедонпiа", драмската секцнiа 
u &mro секцнјата, а се nоместенп п бројнн чесnrтки од семеј· 

" • .Ашlавах", МПЦ .. са. дlошприја". 1988, Рочестер. 
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СТ8:\ 11 ф11р~t11 tl3 IH .. C.H,.'HIUUI KQJI ru IIU.\tUIIIil._l 113..1еf"\'Вањето На 
flyб.,IIKaцlljnтn. како 11 \:IIIICOкoт на ч:>CIIOIJIIIC 1tn Македонската 
нраеос.13В113 uрковна oпurтmra .Св. Дн~u1тр11ја" во Рочестер. 

,.БИЛТЕ.И 1989" - КОЛУМБОС 

I'IE'rliAECE'nИ - Ј7БИЛЕЕ:R 

UPIUIНU НАРIШЕН tоЕИР 
A\40ЧtKA!ta(0 I<AIIAЛCXA 

MAio.t.JtOftCKA nJtA80CJII\8I II\ 0\APX.UA 

JyбtL1CjlfiiOT 15·ТН IIU pe;:t Hj)KODIIQoll:lpo.'\CII COOitp 113 Дмерн
К3НСКО К3113ДСКО."3КС.'\011СК8Т3 пр3ВОСШ\0113 Cl13j)XIIja се ОдрЖа 
100 Колу\lбос н:1 2 н 3 с<~rrем:орн 1989 rодн11а. Ло тој повод е 
оmсчате11 Бн:псн со нст формат како 11 претходпптс, а иа 80 
страltнцн. 'Gнлтенот на 110\I:IЛ формат 20х26 ом. ro нодrотвн про
тn д\'ШКО ГеорntСВСКН. 

Во овој број од Бt111тснот е пmtестена само фотоrр:lфнја 
О'\ неговото Блаженство ар~неmtскопот OxpllдCJOI и Мак~онскн 
r r Г3BPJL'I, бшtсiќн во тој пер110д ~tерttканско-каtrадско-~tакс
tоttск3та епархија nopa:ttr noro.,c\t број црков1nt, no.tиiRЧJUJ н 
1руrи нрtiЧПIШ оста1ш 6c:t ЈtадЛежсп архијереј, 3 надлежсн ap:ol
jepcj Gеше паз..:rчсн r.r Гаврил . кој е~ уште ја apunr таа фo,'Пк
ltttja. 

Во nродолжсm1е се тскстовптс : .Историја 113 македонсtш· 
от народ u Македонскан1 ttpaвocлaвtra нркоз•, ,.Теорнјз и nо
станок на Охрндскатз nрхнсп11скоmtјз", нотоа onurrrpcн матерн· 
ia., за Цркооио-наро;~ннот coбrrp во 1988 rод1111:1 п друn1 тек
стоои. 

Посебен простор 11\1 е посветен на 3КТ\t11Носmтс tt ЖИ80ТОТ 
113 македонск1rтс np:IIIOC-,3BHII нрковmr ООШТI11111 во САд и Кана
да, Пре"у KOII М3К~1011ЦIП'С Пl зфирМ11р33Т CDOtrre ПЗIIRORaЛIIII, 
културнн, фо.1к.1орнн. образовшr н цpynt opc:џtocnr пrro rn до
нс.1е од де;~.овската ЗС\fја - Маке;tоиија . 

• ЅИПТЕН 1990" - ДЕТРОИТ 

WF.C!IAECE'rИ 

UPПIHU НАРШН tО~ИР 
А~еrи~АНСkQ-КАНАдСWА 

ИAK_F.JIOНC.,"'(A 11rАВОС..1А8НА[ПАrХНЈА 

Во н3jбpojlfan• маке:~.онска ко.,онllја во САд - Детронт, а 
110 орr:uшзацнја 11:1 МПЦ .Со . .Боrороднца", на 1 н 2 септеЈ.mрн 
1990 година се oprnшu11pa ШесЈiаесеЈТЈЈОТ црковн041ароден со
Gнр. Б1L1тенот што no тој повод беше оmсчатсн <»држи 68 стра· 
IIIIЦII 11 фор\f:l'Г 21,27 1: \f . Ооаа пy6ЛJIK3ЦIIj:l j:t ПОДГОТОII свеште-

13' 
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шѕкот Драrи Трпескн заедно со члевоDЈѕ ЈЈа црковиа·rа уnрава и 
nретставува еден вѕѕ:п. огледало на актЈшиостѕѕте во >~акедонски·rе 

лравославин црковни о•·шЈТшш во САД в Канада. 

На корицата е номестева фотоrрафија од Соборната црк
о" ,.Со. Клѕшс11т Охрѕ!ј!tСкн" во Скопје, потоа фотоrрафија од 
norлauapoт ла мnц r.s·. Гaupsm, а на третата стратѕца е rrесна
та од Грнrор Прлнчео, "В Јшлјада и седу~• с·готѕѕн ѕ нссдесет н 
второ лето ... ". Во продо."женис следат текс-.·ов11те: .. Автокефал
носта на .Мш.::сдонскnта правослаона цр~а'С, "Омуката за про

r·ласување автоi<сфаnноста на МПU и Образло.>~<еlпrсто41 и друга. 

Потоа се даЈ(СИн воедѕнѕечнв ~•атеријал11 за секоја црковна оп
штин" во САД 11 Кат1да н ·roa: За новите членови на црковните 
и други уnрави, фолклорнитс ,.р,<nв, спортск.и е10111и и за други 

1·с друштва n асоцвјаttШI ш·rо се uo состав ••а цркоВtште опш
тнни. 

"БИЛТЕН 11991" - СИРА!tУЗ 

АМ ER!CAN.CAJlADIAN 
МACEOONIAN OAHiOOOX OIOCi:SE 

SEVENTEENTH 
MACEDONJAN CHURCH CONVOCATION 

SYRACUSE, NEW YORK, USA 
AUGUSТ 3ЈЅТ $ SEPTEMBER 1ЅТ t$91 

По по:вод 17-от црковно-народен собир што се одржа во 

Сираќуз, 'Во државата Њујорк, од 31 авrуст до 1 септември 1991 
ГОдlша, а во орrа11изацнја на МПЦ "Св. fорѓи", е отпечатено по

себно издание од црковниот билтен. Тоа излезе на .\.акедонски 

јазих со к:ирнт-tца, на 98 страm-rци, на формат 29х21 см. Глаоен 
и одговорен уредшѕк е свештеникот Бранко Постоловски, а тех

нички уредтѕк е свсштеннкот Трајко Босеовски. И во овој бнѕѕ

тен, како и во претходните, се nо~tсстени ма1-ернјали од исторв

јата на Македонската правосдавна црква и црковшѕте omuтm1l•l 

uo САД и Канада, а се дадени " бројни реклалшо-прона1-анднн 
материјали. 

"БИЛТЕН 1992"- КЛИВЛЕНД (ЕЈВН) 

По пово;~. 1 8-от црковио-народсн собнр 11по се одржа во 

Клнвлеf{Д, во државата Охајо, на 5-6 септемврн 1992 година, а 
во орга.тѕзацнја на МПЦ "Св. :КЛ:Wtент Охридски" од Ејви, от
nечатен е цркооен билтен. Тој е иа макед<:hиски јазик со кири

лица и иа а11глиска јазнк, на 34 страници, на формат 22х1 8 см. 
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БЈL1т~нот го подrоmнле свсштеЈПЈЦЈtТе Слободан Пстковс1ш, 
То~u1с:1ав Петковскн 11 И:1чс Мновс1ш, а псчатсњсто е ло"огна
то од Цанс Милсоскн, Пш1до Кордовскн н Б.1ага Брутовска. Во 
••с•·о се поместсн11 тсксrоnн ;Ја Македо11ската nраоОСЈiавна црк· 
ua, за постнrнуоаљата 11:1 цр1швно-наЈ>Од1111"1"С собирн в друго . 

.,МАКЕДОНИЈА НИЗ BEKOBIITE" 
(.,MACEDONIA THROUGH ТНЕ AGES") 

(1992) - ОРМОНД БИЧ 

THROUGH ТНЕ AGES 

Во ЈЈЗ.Ј.31111С на Максдонс1шот свстскн конгрос со седиште 
во Op.\lollд Бнч, во Флорнда, во 1992 rод11ш1 се 110јаои брошурка· 
та под 11аслов .,Макс;~.о•шја 1111:.1 всковптс"'. Таа е печатена на ан
глнски јазuк, на 16 стра1шцн со формат 14х22 см, која содржи 
матернјалн во одбра11а 11а мзк.џонската исторнја Jt јазик. Во 
11са е nо~tестен т.:кст за ,\1аа;едонwпе 11 Гpwrrc 1шз вековtпе, ка
ко 11 матерuја.1 3а МЗКСДОIIСКЈtОТ И 3а дP\'I'liТC јазици, нлусrри· 
р:ш со две карти 11:1 ст1шчка Македоннја. 

МАКЕДОНСКИ РЛДИО-ЧЛСОВИ ВО САД 

Радио и ТВ часовите на Македонците 60 САД, оо мали ѕtс.
клучоw«, rла6но се 1138Сду,оаат аматерсКЈt, оо комерцијашш це
ЛЈЈ 11 недоволно оргаЈшзнрано, 110 оо СЈIЛСН жар 11 ентузијазам, 
ТОКЈ.tу порад11 потребата макQЦонс~<~rте п друnrте доселеници од 
Балканот да C-1\'WIIaт 11 да разберат за состојб11те, пред се, 60 
Т":IAIOUIШITC KO:JUIIIIII 11 IIOWJipOKO 0.:1. ncтapiiOT крај•, како ШТО 
често го нарек\·оаат .о.едовското оrииште. Тнс носат длабока по· 

рака: го јакнат патр11отскнот дух, успеваат да го зачуваат нauиo
IIMJJIIOT ндентитст, јаз11кот, културата 11 богатнте музиЧЈGi п 
фолклорош постнn•уnаош"\ 11а македонсКЈ.IОТ нарад. Од музичКЈ< 
аопект, na~<, за рашшка од другнте радио и ТВ часо6и 60 САд и 
Канада, со малн нсклу•1оци, ЈЈОС31" пред се максдонс~ карактер. 

Прв~< обндн за :шпо•туnаље со радно програма кај доселе
нЈЈцнте од Максдош«ја во СЛД се јавнја оо nсдесеттите години. 
Така Кочо Чало, по лотеКЈЈо од Бнтоnа, во окто~tври 1954 rоди· 
на заnоч11а радио nporpa.\la на македонски јазак no Гери ИндЈЈ
ј:ша, ПОД IШС "A~1Cp11K311CKG-\13KC;t.OHCКJ.I радно-час", КОј беше 
11рв радно-час сред максдо11ското пселенипггво во СоеДПRетите 
А"ерЈЈканскu Држави. 

По ПОВОД ДI!OfOliПIJIШOT јубнлеј, на 21 OKTO~!Bplt 1956 годи· 
на на тој р<~Сџlо·ч~с е о~ржана прослава н е отнсчатена брошур· 
ка, во •шј предrо1Ј0р. нокрај друтото, се велн: .,Помннаа две го· 
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Д}IНII откоrа нашиот макс.:~онскн радно-час ја оrnочна својата 
nрограма. Заедничкн на сите нм докажавме дека 11 ние Маке· 
.д.окците може.\lе да 1шаме свој радно-ч:1с, преку ,;ој ги реклn· 

мираме своите 61\ЗIIIIOIJ, r11 чсстнт~1е всселбнте, објавува.\lе DCC· 
1111 од фа~umијарен н дру1· карактер 11 др. Во чсст на тој ден. 
кorn nрtшат почна македонската радж> nрограма, ја одржува
ме маке;~.онската радно фссnrвалска вечеринка." 

Од посебно ЗltaЧCibC за •u•фор~шрањето на Максдонците во 
Гери е 3 март 1972 1'0дш1а коrо браќата Методнја н Стево Геор
rпевскll ја зало•111:1:1 рџно програмата 11а :l(акедоисКЈI јаз11к. 
Оваа nporp3.\l:l тне ја уредуоаа U водеа се ДО 1980 ГОДИНа, 11:1 КО· 
ја емнтуваа uес1н, рt:КЈrами. поракu ,народни nесни, забаuна му· 
з11К:1 н друn1 бројнн нрнЈЈозн. Од 6 август 1980 година, пак, овој 
радио-час ro откуни И;rија НиколовсКЈt, нсепеиик од Битол:1, 
кој како урсдНЈrк н lluдитe.;t 11:1 нрограмата со усле.'t ја изврwу-
11:1 свој:~та ноmшарска дејност. Неговиот радио-час, .иа 16 март 
1991 го;џ1на лрос.11::uш 19 rv;џttш од постоењето и услеwното ра
ботеlbе како внстш<СКЈI 11нформатор за актио11остнте 11 живее
љето на МакедОIШI!ТС оо Гер11 н околн1rrе места. 

Во Герн, оо 1977 rод>ша, нселеmпшт Борне Ве.r1овски, од· 
11осно неговата cu11py•·a Вера в~.1овска заночна •да го уредува н 
ооди радно-часот на кој се С.\1111'\"833 бројни С.\ШСIШ кон nрст· 
ставуваа афир.\lаторн tla мак.:..~uнската внсmна. Времето на ра· 
дио-часот го <rrкynyвaa coнc1'8CHHI\IIГC - бра,шата двојка Ве· 
лооек11, за што се бараше не ca~to вре~tе, туку 11 орсдства. Од 
фннанспски прнчnин 0110ј радно-час престаrш да се см•тrуnа 
кон крајот на 1983 •одш<а . 

Еден од nрвите етш1чкн рu,дно-часош1 оо Детронт со работа 
започна 1967 rоДЈша nод 11\IC .,Јуrос.~ав програм" што го водеше 
и урсдуваше Ннк Најдоош• (Кар:u1ашооскн), нссленнк ~ Љу· 
бојно, Преспа. На ооој рад»о-час во nочетшгrс roдwm се еми· 
туваа музнЧКЈI лрограмЈI од сите јуrословенски центри. Меѓу· 
тоа, лретеж.но беа застапе~ш ем111011И ва мак~онски јазик н со 
македонски народни nесни 11 ора. Од јануари 1969 година овој 
радио-час заnочна да го уредува и 1!0Wi Бошко Рајчевски-Пе
ЈШСТерскн, нселс11нк од Љубојно, кој е ентузнјаст и новннар, 
како и нстакн:1т orw.rrecтoc1шк и вљубсни:к во прадедовската зем· 
ја - Македо1шја. Тој е орrаннзатор на бројнн концерти ~~ друг 
вид срнредбн ширум САд и Канада. Како nост 11 по••итувач на 
nишaEDIOT збор, ТОј е еден Од npDHТC JICCЛeHIIЦJH10CТ~I И ЗВТОР 

на стихо:Јбирката ,.Бтtски сводови", што ја отпечати .. Совре.\lе
ност" од Сконјс 1970 година, како 11 коаѕтор 11:1 стнхозGнрк:1та 

,.ДI\.\IЗpll" llCЧl11'CII3 00 Дстроит 00 1979 ГОДЈIIIЗ . НО, за IICI'O ()е. 

ше најзнач:~јно н најопсчаттmо учеството на Струшкнтс всчс
РII на поезијата. 

" Amcrican Macedonian Radio Hour-Sccond Annш1, Festiva1 And 
Dance, October 21, 1956, Nunstcr, lndiana 
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Бошко Рајчевскн заед»о оо својата сопруrа Дијана се меtу 
вајnоонаl'Ите исепоинци :во Детроит и nou.utpoкo. Тие се уред· 
шrци н ВОДЈtтепи и на ТВ чаеот којшто започна да се емитува 
од 1980 1'0д1wа, на канапот 62, во траење од еден час и беше 
11рв мак~оиски TB·•tac на тие простори. Денес wmната проrра· 
ма со емитува новремuно, особено за вроме на uерст~те и др
ж:uшнте nразниtn~ JUUI дру1111 настани во македонската кoлo
llllja." 

И на рад»о-часот и на тeJJCВ.IIЗliCJ<aTa орогра.uа претежно 
се застаnени музнчк.u еWЈсии, во кои wакедонската пссиа в оро 
редовно се пренссува.ат JUIЗ етерот на Детроит 11 околните мес

та, nотоа во Вшuзор, Кавада 11 nопшроко. Ието така, се заста· 
псш1 ВССТIЈ од татковшtата 11 од д»јасnората, детскн и хуморис
ТINКН &ШСИЈЈ, Поодр8В11 11 •tCCТIIT!Gi 11 рекmаШО.nролЗI'аllдИИ Јо\А• 
rеЈ>нјалв на депоони 11ytc ков ги сnонзорнраат овие емисин. Од 
Ј9 ј;шуари 1992 Ј'Одшш овој .\1акедонскн р;:w<о-час ro оромени 
Љ\ICI'O оо радво-проrра.-<а "Оро македонско", ~• се емитува се
која сабота од 17 до 18 чаеот на Радж> стшшцата WNZK 690 МА. 

Рието Тодоровски од Детроит, кој nотекнува од тетовскиот 
крај, е \rредЈIIГК и ВОДЈIТМ !На радио и ТВ-час. Рието и неговата 
corrpyra Јелица llМaaT значајно место во ш1формираљето на но
коr:uшtата јуrослооонска заед.нпца во цemnta. Така, во 1972 ro
>\IШa тој започиа да ro уре.цуоа и води .,јуrословеflскиот радио 
час•, кој се емнтуваше секоја недела во трасЈ.bС од еден час и на 
кој се cnyшЗille разлнч11а музика. Од а~~рил 1977 rодина заnо
ч>tа да уредува И IВOДII и ТВ' час сО име "Балкан ТВ шоу", а 
од 1980 I'ОДИ>Ја ТВ·часот рабоm како .Ју1'0СЈIЗ11-ам6ркка,ц ТВ 
111роrрам", кој денес е сдинс1mсн од таков вид. 

Радио·часот, nак, "Г.п.ас од МакедоWiја" во Детроит своја· 
та мнснонерска дејност ја заnочна 110 мај Ј975 ГQЦЈша. Во nоче
токот се C.\UJТYBatiiC секоја недела во траење од еден час, а по
доцна заnочна да се смнтува секој четврток навечер нв .,СТЗIШ· 
цата на нацшЈте", заедно со дpyrJt триесетина ет1шчхп р~дио
лроrрамн. Повеќе од дссеnша rодwш овој р:~д~tо-час ro ВС\Цеmе 
н уре;~уваше Јtстаlоtатнот нселешnс ВЈiадо Пашарнковсхп, по nо
текло од Љу()ојно - Пресnа, кој, истовремено беше и nрв nрет· 
седате.~ Ј<а МЛЦ .,Соета Боrород»ца" во Детронт, Денес овој 
радно-час ro уредуоа Jt оодн Петко Наумовск:11, нселеник од То
тооско. 

На радио часот .,Глас од Македош1ја" се емитузаат вести 
11 ннформации од нселоннчката колонија '" од Реnубликата, ко
мснтарн н разни C.\IIICIIH добЈЈСНII nреку раз~tана оо Радио Скоn· 
је, а значаен дел од времето е оосветено иа nоздрави, честит
КЈI 11 рекламн, од што 11 се IIЗдржува. Денес ооој радио-час се 
ем11тува на Радио ста1ntцата \'IPON 14,60 А.М. секоја сабота o;t 
13 до 14 часот. 

Речнсн во 11ето време со раДЈtо-часот ., Глас од Македонија", 
на .,Станнцата Jta нанннте" во Детронт, заnочна да се емшува 

" :<!!ова Макед01111ја", ,,3начаен мaкeдoiiCIUI ннформ3тор", 20 ја
нуари 1""• стр. 7, Скоnје 
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~rwтe еден ,\!акедонскн радно-час. Се до 1983 годн11а, овој ра· 
дно-~rас t'O урсдувашс 11 водеше Олга Нау.\\ов, иселешl'!ка 100 rro· 
,текло од Еr·ејска Македоннја. Оваа радrrо-нрограма нретежно ја 
слушаа пос-rари1'с максд.онскн емш·ран·rн, нред се поради 1'01)()· 

рот на води1·сл~;ата со нрнмссн на дијалектите на дедовската 
земја. На проrрама1·а беа зас-rанеtш народr-ш песнr< и ора, поз
драnи и честнткн~ I"OuopJ ш ~"атерија.ли и е.\н1сии лреземенн од 
Маке;цонското радно . 

.Во ра.uКЈ-rте на Македонската православна црковна оnшти
на .,Св. Ј;;оrоро;џ<ца", од .Цетронт веќе петнаесетшrа годшrн ра· 
боти радiШ·Часот .,Македонски r·;rac". Овој радно-<rас, nокрај 
.цруште, го уредувале н водеЈiе Јонче Младеновски, Цветко Фн· 

липовски, Душко Ди.мовскн, Ленче Гсровска и друr·и, а ео нос
лсдно вре"е урединк н води1·ел е Илија Видоевскњ На ароr
рамите 11а оВОЈ paдlro-•rac се засr·аnени вести, coomurelUI.ja н 
и.нформацин од црковното жнвесr»е, а се емитуоаат македон
СК11 нароДЈш песаи н ора, рсклаЈ11нО·rtропаr-ацдни матернја.Јш, 
поздрави и чесrитк.и н >J.pyt-o . 

.Во Децхтт се емитува и np•waпшor раДЈtо-час под шrе .,Ју. 
t'ОС.11овснско-вардарска раДЈшпроrр<tма", што ја води н уредува 

Душко ДнмовсКЈ-r - Wарнла.аинец, доселсиик од ·rеrовскио·r 
крај. Порад11 ~rer·oвa1·a југословснска оnредетrба, дО.\tал број му· 
знчкл проrра.,tи н смнсшt се засrаџенн на македонсrш јазик. 

Исто така од 1984 r'О.:~ина во Дстроит се е.'штуuа н рад1..о 
часот nод aue .. Југоспооенско - тетоnска радно rtpoгpa."a", ко· 
ја се e.\Uпyna секоја сабота во ·rрасн,с од еден час, а ч.нј BOДI.I· 
тел и уреДЈшк е Атана.с СнбошовсКЈ-•, досеЈrеrи-tк од е . .Бе.ловнш· 
те, Тетовско. И овој раД!rо-•Јас има нројуrословенска ориента.

ццја н се нз,цржуnа nреку откуЈ1 на реклаАш н чес1·иткн на до
селевliЦИ со "'ројуr·ословснсКit сфаќања. 

Првпат .uакедонски радuо-час во Њујорк оп10рн Вера 
Шврr-овска, што заночна со работа <На 10 сепrемори 1971 rоДiша, 
во nочетокот со скро,uш амбицни и со шt.Какео професиоиашrо 
искуство. Но бла r-одарение на иејзниите оилrш а.~б11Ц11!Н, т-алеит, 
нaтprtoтCJUt дух и желба за афнрмацнја tra македонската висrи· 
на, овој радио-час стана профес::нонале.ri и еден од најслуша.нн· 

те. На nporpa.\laтa се застапешr всс-rн од Реnублнка1·а, од маке
,цонска1·а KOJIOIIIIja во Њујорк l1 Њу Џерсн, реклами, nоздрави 
и желби, рснортажЈ.t, историски осврти и друш ''атсрајали од 
об.,ас1·а на кут·урата н музич~;ото твореш·rво. 

Во нсто uреме, Вера .lll.l!pt-oвcкa е соnствеrЈ.ИК, уреДЈШК и 
водител на Ј уr'ОС.11овенскнот радио-час шrо се емнтува петnати 

неделно на срnскохрватски ја3ик. И овој радно-час веќе двае· 
сет ГОЈЈ,ШIИ nаралелно се одвоша оо македонскиот, н заедно rrpC1'· 
ставуваат ннформап•внн срсдс1·ва за поширокнот ауднторнум 
што nотекнува од поuшрокнот реrнон на Бал канот. 

Вера Шврговска беше rr првиот сопственнк, уредиик и во
дител на тслевизиска'rа нроr-ра."а на македонски 11 на срnско· 
хрватск.н јазнк што започна 1975 rо~ша во Њујорк ц се е.\Ш· 
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тувашс еднаш ноделно во траење од 30 минутн. Телсвизис!Wо·r 
час беше еден од најrдсдшштс меfу доседеницнте од сптс дело
ви на Македошtја, Јуrоедавнја и Балкаuот, а обнлуnаше со раз· 
новидни дро•·ра.\ш од областа 11а културата, стоnанството, исто
ријата. Тој се издржувашс од бројните реклмmо-nропаrаидни 
материјапи на раалични стопански орrшшзац.ии ... 

Исто така, во Њујорк, во осумдессттите rодиии се емиrува
wе телевизнсКЈн час на кој беа застаnени .-лавно емис:ни од спорт
скиот живот во Југославија, а во тие рамки и на македоЈШја. 
Уредник '" водите.Јt беше Дpat'all Терзновски, нсслеиик по по
текло од МакедонСКЈЈ Брод. И овој rедеnизиски час се нздржу· 
ваше од рекламно-uрошu·андии материјали. 

Во текот на 1973 1-одина, во rрадот Сира•<-уз, во државата 
Њујорк, зш •очна да се e~u-•ryвa мак<1донсКЈ1 радuо-час, еДiiЗШ 
неделно и во ра.\\КЈПе на мnцо .. св. topi'l<". Hero го уредуваа 
членови на управата на црквата, а се емитуваа >"~1акедонски nес
ни и ора, вести м информации од цркоnииот жнвот. 

Во овој период и во Маслон, Охајо, започна со работа ма
кедонски радио-час. Подолr период тој беше еден од поуаnеш
ните етш1чки радно-часови на ·rие америкшСКIН nростори. Него 
го водеше и уредуваше Крсте fагооски, иселеник од селото Брај· 
•шио, Преспанско. Проrрамите на овој !Радио-час обилуваа со 
убавн македонски народни nесни и ора, забаnна музика, вести 
и инфор~tашw од ц.слокупиото живеење на македонските до
селеншw од градовите Маслон, Кентои и Акрои, а беа застапе.
•ш и бројни рекла.\tно-пропаl·аЈIДIIИ емисии. 

На 4 ноември 1984 година во Рочестер, во дРжавата Њу
јорк, за де11о1· Мнтровден, nатрониот uразник иа Македонската 
nравоедавна црква .,Св. Димитрија", заночuа да се е•u•тува ма
кедонск.иот радио·час со доче-rок во 14 часот и 15 мw•ути. Ра
дно-часот задочна да се е.\\Итува нрвнат нреку локалната ра

диостаннц.а ВВЈ АМ 1460. Не1-ов уредиик !И водитеn е Миле Ср
бииооски, член на Одборо-r за кудтурно-просветна работа nри 
црквата. На овој рЗДIIО·час се емнтуваат IВСсти и сооnшrенија 
за акти.вносЈ·ите иа макQ:Ј.онсшпе црковни offillтини во Рочестер. 
Сираќуз и Баафло, а се nренесуваат и вести од Татковииата, 
nоодрави и честитки и .цруrи е.\ШСШ! ~ активностите во тие и 

дpyrn македонски кодоиuн. 

Во мај, шк, 1990 roДltИa во Чикаrо заnочна да се е.\штува 
македонскиот радно-час ,.Глас од Македшшја". Hero го уреду
ваат н водат Ристо и Донка Спировски, а се nренесува едиаw 
неделно во траеи,е ~ еден час и I!Aia голема чујвост ширум 
САД и Канада. Тет~шпето на про1·ра.1ата се става на I"OВOPifИ 
емлсии, афирмнрајќн ја вистината за Македо>шја, а во исто вре
ме радио-часо1· nолемизира со ЗIIОнамер!ште аuтимакедонс1<.11 

проnЗЈ"З!IДИ на друг.и радио-бранови во Чнкато. 

!16 .,Македо1mја'' број 462, окrо>шри 1991, C1<onjc 
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ДFJI lV 

РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО ЗАПАДНА ЕВРОПА 

И ВО ИСТОЧНОЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 



1. ЗАПАДНА ЕВРОПА 

ВОВЕД 

Расслувањето на емшрантите од лОr'Орите во Грцнја, Ита
лнја и Аострија залО'Uiа 1951 гоnина, главно, во Австралнја, 
Нов Зеланд 11 Јужна Амернка (Бразпл и Арrентина), од 1957 го
дина во Белrnја, 1958 и 1961/62 во скаидпнавскнте земј11, а во 
се!!{умдесеттнте гОiдини се засилн бранот на траfанн на прИiВреме
па работа и престој во стра1rство. Се nроценува дека само од 
РслубЈПrка Македоинја во земјпте на старнот контrшент денес 
има околу 1 10.000 rpafaшr, од кои 80% се Македоrшн, r<оп па1< 
таму жrmсат и работат над дваесет гад~rии. Најголем број Oi1\ 
нив над 50.000 се во Германија, 13.000 во Швајцат<iа, 10.000 во 
Шведска, 7.000 во Аострија, 5.000 во Франuи:ја , 5.000 во Даиска. 
неколку илјади оо Белтија IR во другите евролски земји. Според 
иеофmхијални податоuн <има и десС'IТИна млiаnи Македоиuи од 
Беломорска Македонија и помал број од Лиринска Македони
ја, Овој број на Македонiuпе во Европа во [IOCЛerш-re години 
речrrси е ие!!ромеилив, !ПЈТИ варира со nомалн осuАЈТацин. 

Македонцнте кои работат во nоrолемнте rџ~Н1'Р" tmrpyм Ев
ропа, yurre со лоаfањето mraaт оргаrшзпрап ж•п•от nреку opr·a
•-mзamrтrтe, клубовпте, друwтвата, цркош-ттс onu.m1ни. nсчатот н 
друrnте асоuвјацнн. Досега се формнра.rи околу 40 клубови и 
'IPYJ' OIIД асоrшјациИ, СО МаКе!!{ОИСКО 11аi.(ИОНЗЛНО обележје И 
тоа: по Германнја 22, во Шѕедска 12, во Франција 4, во Дан
ска 3, ѕо Апстрпја 2 итн. Оваа форма на оnштествено собирање 
придонесува за зачуnу:вањето на националнпот !И културниот 

идеЈmrтет на Македонцнте п нионата врска со родиата земја. 
Тука, со разлиqен успех се орга>mзнраат итrформа-rивни (печат. 
радио), културно-забавип, посm<Тrrо-обраоошm, цркооно-просвет
mт, cnopтc10r и други акпmности, кон прtiдонесуваат за. збm<.жу
ваље во новите cpe.rnum. 

Уште со доаtзњето во новите срел:mш оо nовоениот nерн
от, МакедоmU<Те во заладно-евроnските земји правеа обиди да 
печатат гласила на македонски јазиТ<. Во nочетокот иитtднјато
ри беа тrоедтmrm-е~птгранти nекларнрани како антпко~rу>mсти 
во nрrтфатннтс лоrорн. Оние пак е~штрантн во rрчкнте логори 
кои изјавија дека се Македонци беа нз;rоженн на посебен pc
ЖII.\1 ва измачуuање. Тие беа главно членови ва Македонскиот иа-
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lUIOIIMell KO.\IIIТ<:T (МНК), IIUIШCHO llpeJU.tCH\'IIall ВО 0слООод11ТС· 
лен кошпет на Макt.донија (ОКМ), на Двшкењето за осnободу· 
вање 11 обедш'\'113Ње на Маке.1О1шја (ДООМ), на Нароrоrоосло
боДЈm~Лѕоrот фронт на .Македошtја (НОФМ) " друпt оргашtЗаЦЈш. 

Прв ассник 1ш он11с што смнrрнрао од nошmt•1кн nричнноt 
во заnад11оееропскоt1С земј11 беше ,.Макед01111ја" 11ечатсн rrролетта 

1957 1"0)11\НО 80 Ulвajuapнjo, КВКО ПpcдiiCCIПIK на nрВОТО CПII· 
camtc на маке;Ј.ОНС1<11 јазик 80 Евроnа .. Маке~онска nоза". кое 
залочttа да с:е nечат11 од 1 jaotyapn 1959 1'0:111113. По-rоа, 1960 ro
дltlla се nојавл 11CCIIIП<Oт •• Слободна Maкc.'{OHIIja" 1963 cmtcaнsoc· 
то .Максnо1111ја" 11 1964 .. Мако'\Оitен", Во шеесетт1tте romnm се 
nojan11 cnllcam1cтo .. Махслонска \\нсла•, 110 1966 roдttнa .Кам· 
б:ura". а во 1983 roroшa . MaJ<e;JDiutja". Во 1971 rо~11на 
с:е по(авн .,Maкe.:toltcкa naш1ia". коiа 11\ta 11ai.:to.1r ~к на nсча
тсње, 11 тоа чет11р11 roдtl\\11 (1971-1974) peдOtiiiO, а ni)Т()a nоврс
'tено до 1990 rод1111а. Како 10'\:ITOI~ 11:1 ооа rлоснло. а каЈ<о Of)· 
rон 11а ЛООМ се rtсчати .. М:ше'\оиска то:~rеднiа 11 .. Макеnонска 
Bltcтшta ". Овие rлnсн.1а nt \'pC:tV'IIa r.1an11o rрvпато 11.1тt no1mpзa· 
11\IЦitтe АО Драmн 'БоГ.t:ШОIIСКП, O.:UIOCI\0 тој !ШЧIIО. \ICЃV KOII. 
Лн\IКО Нечовск11 , Мнле Ит1сnск11. ,.о Боrољvб А1110повскн н 
:~.u. Тltc се нздавоат 110 Шво јнар11ја, Бслnt(а. Гер,1111111ја 11 Шоед· 
CI{R. 

Исто така, 00 ПOВOCIIIIOТ ПС1'ЈЈОД, а П0Врз3110 СО ПОЛ11111ЧК3• 
та положоо во \1акезош1iа 11 11а Ба.1Ј<311ОТ. Cf" iао\оваа 11 am11· 
кo\n'fmcnl'll<n rлnc1111a со nнnpu1cnrчкa 11 нnod><ШIIIC11NXa nлат· 
d>otHI3. Mefv 1\IШ С IICCRIIKOT .. НОро1Н:I ПОЛја". кое '\ЗПОЧIIЗ да 
nзлем•оа во Лон1011 1979 1'01\11113. Тој се neчanr 11 денес 1111 
~vr:IDCKII iазпк . •nri соnствеrп1к 11 VJ>C'11111K е Ллeкcaii!'I.(IP (Саrшо) 
Хuистоа. по ПОТСК.10 0 .'\ Петрнчко mнoнrtcJ<a MЗI(CI\OIПtia). :1 
кој се 1CIUI3pJma како :UII\0'<1\CТ. R иеrоОЈIОТ брат S.1aroi Хонс· 
тов кој 1wa слrrч11а no:nmtч1<a n.1aтcboo\la. во Лoii'\Off во 1973 
r-oroma нз бvraDCKII јазик заnочна да ro nечатн б11лтеrrот .Смрт 
нлн слобода". ка~<о opra>t на Максдо11ско трnкж:rтот r>e80ЛV11110· 
иерсн Ј<олmтет, а во IIЗ.:taiiHC 1ta .. Макс.:tонско слово". Во 1990 
rоопша, nак. во Рнм з.:mоч11:1 1:1 се n<'чзnt оестnrкот . .Македо
НIIја•. како rласнnо 11а nooф:uшtcnl'l1<an ooraonl3alD1in па Ив:ш 
СВа1rчо) Мшсаiлов - r.mo, ro nознаn1 npoбvrapcк11 тезп за Ма· 
КС1011ЈЈја 11 33 M:lKCДOffCKIIOT народ. 

Mefvтoa, со ~оаt:ш.ето 11:1 тaкn11ape•1etnrre .rpnt':нm на nрп· 
време на работа 11 l'fi)CCТoj" . ПО"Iожбат:t оо nсча'ТОТ 11 оооmпто во 
орrашtЗаЦЈrОНОТО живеење на Maкe:tOIIHrtтe во залаnиоевроnсЈСЈtте 
ЗС)tјп 110 оснооо се пзмеип. Заnочпаа да се nечатат r.taarлn 
1(011 ја следеа н прнфаќаа no:nmtкaтa на Реп~о6лнЈ<а MaJ<e.:tOIIП· 
ја во рамкѕrrе 1tn Јуrослмнја . ТаЈ<ов е сnучаiот со cmrc3нlleтo 
.,MiliCC.'\OIICICJI весrпtк" ОД fстеборr, кое :131\ОЧНQ 110 се Пе<Ш11f 
под шtето .. R mn mtcт" 1977 ro.:uma, а кое 113.1CJ'VII3 п nenec: rt 
nретста'!lува е.1но о;х 11ајпз;хрж1nrте сnнсашtе н по форма 11 no 
CO;tpЖtma. Ре.:t81(1(Пјата 113 0113 ГЛ3СЊ10 O:t \984 ГОДЈПtt\ ro ПС\13111 
11 сmtса11нето за ;~сца .. Снеrулкn". 
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Исто така, 1971 roдmm во Pw.t •~а 11Тап11јанаш j~m< 33· 
110ч1tа да се t)С\(атн rлac1tnoтo ,.Pe:1&Ц.JI01fll Маqс.цошфt" ч_nј o.:t· 
1"080J)Col уре;.џutк е Антонно Јсркоn п кое до неодамна nрстста· 
DуВаше 11нформатор н афир.матор 11а 1.tаксл.Онската култура, n•t· 
т<:Ј>аtура, pc:шntja нтн. Во 1980 roдltнa, nак, на ).tакедонсКЈt ја· 
ЗЈtЈ< заnоч11а ,na нз.nе.rуав сrшсаннето ,.Гпасшш," •rn УН'ЕСКО. Две
те cmtcamtja претставуваат убав npHJ.Iep за aфstp),JJtpaњero на 
.uаксдоttската ѕистн•tа н ш1. Махсдоннја • 

• .МЛКЕдОВИЈА" (1957) 

nps Ж'01111К llfl'() ~~~ M~X(ЦOIICKII ja:»tl< Се nOj8811 113 СТ"В• 
prroт J<~1Тimt••rт е ,.Маке.nон~rј3", Тој 11311~ во nролсттn 1957 
rол•ша како uесн•tк на среден фС:t))).tат. Умноже11 на utanltЛOfl)aф 
нсrо ro ypo;ut Псцс Сn~скн, noлtt't'ltчiOI Cc\шrpatrт од Бнтоn· 
ско, кој Ж111.1се оо Ш113јцар1фt. Mcryroa. on .. Макс:tон•Qа" е от
nечаm1 са>.10 c..l.CH број. Co::matntjt'l.тa 3::t 'В<'СНifкот (A~temt npe
J<V nосредшt 11нфopJ.ta1t~Uf Jl p::t~ro60pи) , уrrатуваат дсЈ<а се рабо
"Ј 3а I'~IШK Н3 CffifCЗIПieтO 113 M3Kt"ЦOIICKH ja:JitK .,МаRедС)Н· 

с-ка поза" ппо ќе ос nojaeiJ 'EIO Осло 1959. ДОТО11'1Ш \tai\C..10HЦ1t· 
те l(e бц:tат 110МОжнн 11а nропаrо1сдното 8.'11'1j3JIIt~ 113 бројни 
C}lllf'JXШTC-KH r"/H\CIUI& (6\trn.JXKit, \1e'Тff1NКJI 11 у<:ТМUIШ) KOII ја HC> 
ntpaa македонската нацијt\ н максд011Ск~.от nнтер<t1)rре:н јазт<. 

.. МАКЕДОНСКА ЛООА" (1959) 

Ооа е np»o сnнсанне nс,tатено 11а макс11011Скtt јазик во ~в
роnскпте земј11, 3 .wropo 1mфop.uanнmo rnact~лo, по &есlоскот 
.,Македоннја". Првнот број е оmс,•зтсн mt Ј jaJI)I<I.PII 1959 ro
д1r1!3 1ш. фDр.мат 21 х 29 С.\1, со тtЈ.с1с за no:пiТII~<aтa 11 KVP1YP::'IТ3. 
Како rла<:11110 IJ::t Jipu.:tтa ЈЈООосна 1otaKC..10ttcкa ~IJII"J)aШtja оо Ве· 
pona, ,.Maкcnottcкa лооа• .сз.,еrувашс како месеч111rк nееет мес:еп•r 
со nосn~пот де6СТ11t број од оЈ..-rомврн 1959 ~'1.1 111:.. Во nтo
P•wr број (oJt фсоруарЈЈ) се наведува дека род.актор е Драnш 
:6or;Ut.JIOOCкcr, Веаникот HMCI)'В31UC 11а utammorpaф 1~а ~taXCJtOtl· 

скЈt ј83ЈО(, 110 и со текстоеn Ш\ срnско-хрватстt. Во неrо nокрај 
;~.руrото, се o6j3Dy8o'\.a n:rrrcpaтypшc ос-тварувања Jta nom :m i'IIUI 
e~no-pмmc ОА Ма.кедошrја што живеат 80 Eepona. Тоа се rnae-
110 cpo.:vroш:кo,.,дll KOit како СТЈшенднст•с на ра3101 ФО•IДац:Јпt n1 
nродо,,жу~а cтyroпrre 11а уштерооtтети 80 Евроnа. ПОЈХLАО ч:нс
ntот МЗКСДОIIСIШ јазн.- СmК:ЗНПСТ() беше llpltфaT<:-J 10 ОД CMJtrp3• 

цијt'та, нb tсстоuрсмено беше lfЗ!tOЖCitO 113 ШШOk./UI од тyflne. про
Јlаmцд.11. 
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.СЛОБОДНА МАКIЈДОННЈА" (1~1961)- ГЕТЕБОРГ 

.,.,_ ... ·-···· 

ON 1'8СК1'10 е ОЈ)...,. на ld.цt.д.Oita ЈtОТ Иiiii.ЏtUttullttt: хомн 
тtт фopNJfJ)etl 80 Ос:.10. Ct net.~awшc како Joi(IC!t'llfii i K 10 Ген~борr, 
IQ Mt'IKC::tc-~I~KII ја3111С 00 K1ti)IL"1Ш4n, lfptrfOII \'ftOТpcбo.ll;tjlttt PfCtCII 
CIIQr, 0N 1'1IIIICIC:.10 ЗaJJOIIIttA А11 113/1t':f\ .. eQ IIOЧC'ТQICOr 1111 1960 1'0-

.:lltн.a CIQ кое • VJbU 1111 6е. 6poiuт 8 0.1 a.tf'\·tт. _,80бројот 12: к 
13 о:а ACIW8plt 19160 ro~ " 6ројот 16 <n ~, 1961 Ј'О,Џ88. 
8о 110'\k"rUIIOТ 10Jicl'\881111t КАКО C8tC8.108ftQФOiжaтZI Jt29 01. (10 

~ број c:тpt.tlltiJIII. 1101'08 око WC:tшa на 4 cтpatOIIXМ на 
формат 29.5 х 42 см., а ..о 196! I"';ttlf«a се noj:aoJI 10 Rl t:l. na бнn 
fC:II Чllj урtАШНС 6t'UJe С"'! l>a.UJJ'I П(!с8, КЈt1tшет0 118 броЈот осум С 
IШ XU:e!tOtKICН (О KHPII IIU .. , СО n1nt'IКIIТ8 K3pta Ш\ ~{цедОitИ}а, 
н С'1оr\ата tra с.:-.обсн~та 10 ~·,ор 

Т~ 80"'4iCIUUt 80 .С..обо :• 8 \bк;с:.;Lое•мја• « С10....,. 
puel.ll M1'1'*0JCU НОТ"Ј., • oc:dP..uotCDf ont Е 'uт ТC"Wit o;t ху111) • 
~та 11 .lltlttpeтypaп. ~~~:ако 11 О:\ ttnvp11jaтa tta \laк~101111ia н »11• 
KФ,OIIC"KIIOТ llapO.:t. 

ljpoj 16 o;t artpll/t 1961 r(QJUI;t, сm~тtН lt:t .)4 (Тp-~ IПIWI се 
'IOPtll ~ t noc.~nt 

.МАКЕ;!.ОIIНЈА (196)-1969) - 1 ЕIЕБОРГ 

O.ta ClltiCaJI.Ж .QifU'tiiW д.а. ID.XI'\- 1963 ro lJ III.a lt:UO oprl.ll 
на Ot,;:~ aQWIII!Iti • Ma..,.rt~ja (ОК.М) С'е lle'l8nW8 

• pa•лcrws~: броЈ CТfl ·• • • формат 21 х 29.Ѕ см. м WВQOI .. 
CIOt СО Jo. ll pн.:lllll:t., 110 11 00 ПКСТ'О8Н lta I.НГ.11tСКИ КmUIXТQ .аа 
r:.амта ~ на .мa.кe:tOtt..._,,... ја3ШС. ~ ttнp•WRII, о IJO.\ ТОА, •ѕа о..нmн• 
с:к11 ја:тк стон •• Чоеекот може » ~'-'С ytDiwтt:ll , ttO не t.opra. 
х.н ... (o:t Е. И ). Гn~8t11 " OR'080PC'" 1'Ј)ед.Т•uс 11а nранот боој 
е .М.ute Ид.ие8аоt, а 80 l&aPQi811'1'C броо.•t. »tty AP'{IМ're ео ..,. 



;t,4l1Н.t.lljaтa се јавуваат Гt.'Орпt Јошшсоскн, Bmua.o Марковскн .. Па· 
tte Сt~асов<аш, Сw.~ ... н Псnое, Сt•ав~о Дојчев ft дpynt. 

Во tJJ)J)tiOT број на анrлнсtш јазнк, оо <ВОвслнnта сrатнјз 
се оелж .. Востtкот ,.)i;:tKe;tOtll!jз" е JtOO;:t rrуб.;шкаuнја што ја и:r 
д.'\!lе ОКМ кој е фopмllpO\tt п3 23 ј\•1111 1962 ro,•џtttO't оо Tpeneбopr. 
Тој е IIC33IHtCC11 11 НС npiiП;'tt;\ 1111 11;). Сд.113 ПOЛifТII\fK:I. napnlja, 3 
тоо Ке 6аде '' во IQHttнa, по lte соработуАа со ('Скоја орrашѕза· 
цttjn, nо1Пmtчка rpyna, nc~taт, радно нт11., доко:tку друrата стра· 
нn IlM:.\ ltCt<pe.t:rн •tyecтsn за соработка ..• Соо01боткnта со t(pynt· 
re Ш'J)QДlf во дpynr зсмји е Aoбr>e..'1.o i n.o .. a, дot~:o:tкv не е onact-ta 
no MlfJ)OТ DO сестот. особена на Бзлк~шот 11 AOKOJ1KV nt пo~•rrv· 
ва l'f'IX'e:&Т3 11 t:r3мCpllтc на мnксдоttскпот п-аро~. Hзi:wtaчajJta цел 
на вtelfii.KOТ е да nомоrнс на м:нt~1Оttската н:нmin. нз нејзннн

от 11:\lttt()Jtane~t 11 Т'tP•tropпjaлctt ннтсrрнтст, 6fc,:~cj~11 nоде:.,бата 
~~а оваа ЗС)оtј3 е t ten~oдa од нсторнскн. \IOpancн 11 r10.mmtчкп 
асnе .. .-т. а ео нсrо време е t1ocro!aлa orracttocт за м11оот ~~ tTJ'HNИ· 
Н'\'83 ~те.n•атост 11а БЗ!1канот. 01101 еес""~ Ј(е б11.nе rтponm шо
'ПtшѕФtот, фр~~tџtонсрстоото п ~е се борн З.'\ coe.."Utllyn;:tњe tta 
Cll1"e I'rpOГJ)eCIIDIIII CJI!III В() борб_'\1'3 Xi fiOC'ТJIПtyaaњe fl3 TЛ88ft3· 
тз це.'1 - rJOIIТOpнo обс.·џтvвnњс fta таткоnаrn ~мiа .. . Јзз111сот 
wто ќе се уnот~\'М ѕо 11\'бЈш~аuнiата ќе 61111е nнoi uпо се vnо
требуnз како офш(ltјмсн ј3311К оо Peny6.1tшa М<'lкеп.оииј:'l"." 

U'I'OpiiOТ број е отnс•аатсн 11з 2 дсксмвр11 1963 ro)])ma, а тре. 
т~rот 1t3Jte3e тn 3 jaн,rapll 11Зред:н3та rодtша. Во втората п тре-· 
тата rortпнa се оmечатс-1111 дссст брос:)Јt, а таЈ\ОВ е спучnјот 11 во 
1966 roroшa. Бројот 11:1. CТJ>:IIIIIItiiTC се д.ott~rl од 22 д.о 32. 
Послсnшrат број што 1111 бС'шс •ш уtшд е 46 од а.tарт 1968 roлJt· 
rta, со фор,\t3 11 C'O.l.PЖIIfiЗ ttдcнntчrtn. како н nрстхолннтс 11 rлаа
но со теКСТО'611 со нсrатнвс11 олнос кон раково.астnото 11<'1. Реnуб
:тк.з Мзкелоtnrја. 

До бројот 32 rЅЈ.,еrувашс како cmlcaJшc 11а Kllpнmma. а ОА 
бројОТ 33 ДО 3ГЗCiry8Зit.CTO D0 1969 t'ОД\1113, (дообоојОТ 58/59 ОЛ 
.\taj-j\IJIII 1969) ro;uma се nсчатсwс кзко вес11111<, об1f\1НО на 4 стра· 
lttttUt 11:.\ фор~tат 42 х 58 см .• како oprзtt 1ia ОКМ '" кзко e;tttH· 
стес1r 6СОШtк 11а J.tt\к.eдOIICKtf ја:шк со ttзpaзtrтo нацнонмна onpe. 
дс.'16.1., кој ti3601UH П38eeltO мнј3Јmе н во Аестр3лнја 11 DO Ка· 
••м.а н no Сдд. 

Во бројОТ 54 ОД ДCJ<e)ofbPII 1968 1'01\lfll::t (ro.:tlniЗ V) 00 СТ3• 
ntjaтa nол. 1ti\CliOo ,.Македонија J.tety е.и•trрзнтскttОТ nсчат". nо
себно се 1tcrnкrcyм uenтa 11:'1 вссшtкот: ,;Иашнот DeCIIIIK ,.Maкe
JtOIIItja" С rорд ШТО СС nбpojyna 1)0 110Ма..,НОТ JleJI ОД t.\Пff1)3ТCКJf• 
от ftечат, 11 nокрај тоа што мel)t uec•n•п•rrc rп cn•tC.'I.Ihljam на roj 
tiO.\tan де."Ј nостон " мора да постон P33JIItкa. Македонс:кото np3· 
wан..е ro над"""")'33 nо.менот на .. јуr<>с11оf)Снс~-:·ата Вl13.тре:uпtа rt0-
1Ш'rfiK:'I - тоа е 11 бn.,r<at t C:t<O. а ленес 11 меtуб."оковско rrpawa· 
њс, nз зато:.\ .. Македоtшја" како слободн.з Н<'lднонзлна трибуна 
н како oprn11 на едЈЈО македонско осnободнте.:rно дBIIЖC.'JbC Чll· 

" .. Mмe;wшtj;t ... број 1. 1 Okf0148ptt 1963, Гетсборr. 
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ја што гnautta цс.'1 е обс;uшулзње llt\ р.'\сnарчсна М:аксд.оtntја, 
JUI3 3ад3Ч3 КОја UПО l)eCtUIШIТC: 1.1 CШICt\JIJtjarn "11 ДСМОКр3ТСКЈt()Т 
ot nроrрссна.ннот дС.'I 11n друтте t ttu!ltOttarнm C.\otrpaaum ја 111>
"'tаат. ,.Мак<:;\(»Џ(јз" како спободен македош:ж11 .вес1шк IICПOmty· 
на e.ttttt\ нстор11с:ка ;\ШСија .во кој<\ wro Gорб;)та nponm rtОорато
кот 113 старото зaзttotn 8:1.Ж1t0 МССТQ, 30WТО DOBI~'\TOKOТ на СТ"а· 
рото о:тачув:~ noвaмrшpyoatbC lt3 Ср11ска:rа К1:tалска Ј\•rославн
ј:~о, ушrштуuа.њс нз Ма"сд.онсr<ата t t .:нutoн~fJH3 PoovбJtltкa tt мре.
ntумњс tr:a Вард.арскn Максдоtшја, од.а10uо '60 jape.t.tOТ ttn cpn
CKJt~T куалскн lfмncpнjamt~l. Денес ,.M3KC.1.0mtja" СТО1t оо првll· 
те борбсшr рсдовн tia фронтот пponrn с11те OHIIe мрачни cнant 
ео емѕrrрашlј:1та кort сакаат Т])1(31(0ТО на нсторttјата да ro uра
тат 11.uа,д, а со тоа наuшот скроме:н есе1шк fiCrt0.1нyвa f)() ова 

време eдt-ta важн.а нац,ноанлаtr задача", се Dе.,н iiO Ор. 54. 

,.МАКЕдОНЕЦ" (1963-1966) - fЕТЕБОРГ 

Гласrt!lато е орrан на Ос!tобоrоtтс!tнпот комитст 11:1 •V..аке. 
дон11јз (ОКМ.) 11 е веснm< lf;:t М:аке;t,онската ослободитет-rа opra
JIIIЗ,;uшja (МОО), со cc.дttuJтc во Тре.1сборг, а се nсчзтешс оо Гстс
борr. Гnме•• 11 oaro..ope11 уро.д•шк во 11очетокот Gсше Мпле Иtшео. 
ап, ПО1"О3 Бn\\roja Блажеес:кн и Благој Мнлснкоескн. се ~:.· 
тсше Н-3 о\13КМ011СКН ј~к 11<\ Ц11КЛОСТ11Ј1, Ji<\ форма.т 21асЈ.5 СМ, 
ВО обем ОД 24 дО 44 стр31Рf11.Н, 11 СО I"();(IIIШI3 П'J)CТIL'13'rn 4 OMCJ_'III• 
кrurc1ш доларtt. Од \'Dif.D.OТ DO tlторнот број од фсвруар11 1965 
rоднш\ О"f'Ј'ТС\tатсн 111\ rсштетнер 80 дее K0!10ttп може да се прет

ПОС'Т{\ОЈС дека nрваtот број е оmсчатсn оо 1963 rодш1а, но 1В0 се
кој СЛУ'18ј IIMЗ ТСUН\ОТШI АО 0,1рС~ЧfВЗЊСТО НЗ TO'IIIHOT Дt\1)'М 

'' брОјот. 
"Гретнот број е отnсчатс11 аа ncptto;J.oт лtapт~tпc~mplt 1965 

1'0:.1,111(;\, lf:t IICT фор.\lаТ 11 !Ј IЗ 36 crp31111ЦII. ЧстuртltОТ tt3.ТICX: 00 
0КТ0).t0р11 1965 1'0;1.'1113 Н3 25 СТр<\ШIЦЈI, а tlCТI'IIOТ 1)() М.3рТ 1966 
t'ОЛIШ3, 113 44 СТЈХ8ПIШ11 СО името Н Oд.roDOpiiiiOT 113,.1.;kМЧ 'Б.1:."Н'О• 
ја Блаже.uсtu1, а on.rosopeн у~••••к Бен Б."'aroja \1stnCIIKO-scкл. 

Истата rо,:ална -10..1сзс UJCCТitOт број 11:\ 11ст формат. 11:1 
24 СТЈ)аiШШl, '' со кор11m1 од тnрд nооез. Ооојѕ13т за rл::me~t уре.д· 
IJJIK е 11збран Бе11 Бла.rојз М•mснко8СКЈ1. Име•tо, зо npcтxoJtнJrre 
броеен nостоеше риоалстоо 11ety уре;tЈШЦ1tТС, а се пршса 11 нз
nад.1t 1)р.) IIHSIIIIТC 1111'1110СТ1t. Како npiNШIJI 113 T31<81t0T Од;нОС 11 
Јtедорззбнрзњ.аm, no бројот 6 0.1. 1966 ro.:tlltiЗ, е ПO.\tec'rCit ВОDС;Ј., 
во кој, се објаснува: .. Веашкот ста!IО\ .\ШЛ rocn•н ѕо секој дом, 
110 11 мпоrу рсд.ок, nосебно noparot 'ICCТitTt nероонал1ш rtpoмttiH 
во Рсд.а1\Ц11јата. Ccra се Над,М..'U.IС ~СК3. ClrrC ТltC TCUJKOTШI <:е fiJ»' 
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ла~шt 11 дека о.::.. ооој број ред081t0 ќе го доб11ватс nсснЈtкот, 
t'O IICKЛ)I~t()K <113 j\r1111 11 aDry<:Т, K()ra OOOIIIIKOT IIC.\13 Д.З JQJ'IC.. 

ryua .. , Јас 11 .моите COJ>36ctrtшшc lie се not~py;mt.\tc ессннкоr 
да б11дс nllcnt1toл..yбиe, нe.npos;cctpxett, објс.,.-пtнен, •••псрссен, п<>
учел 11 разбнр!l'ие за секоrо. а <:траЈ(иwtте .::е бндат ornopeшc за 
Cei<OГU. Ј>едаКIЏЈјата J)eШII 110 lfДitl013 ДЗ IIC СС ПСЧ3Т3Т ЧЛОНШII KOit 
со;~.ржат mNшt каврсдѕt протн:в .'tшt.a, rpyna Jtnst држаеа, :ако 'ТЗК· 
онтс tte се дoкy.t.tcttnчxнnt".• 

nокрај ГЛЗВШIОТ ypeдJ:DIK Бnaroj Мнлснковс";:н, кој ПQТСК• 
нува оз. бнтолск~tот крај, )'Ј)е.!Uнtк за хумор 11 c.aтtrpa 11 ~тач 
1101 tЈеСЈrнкот е r10СТаве11 Aл:retr СшtадЈ•нооскн. ар;штtкт ~ Дра· 
ЧСВО, а уред1111К ЈШ рубр11КЗТ3 З.'\ Д()).IОТ 11 ЖС113Т:\ С B~ll)fiCТK<\ 
Сазловз·БУЈ>rмltЛСЈ), ме.:vt•.ошска сестра од Koч3ttlt, додека ypcJt· 
''''" на рубрикаТ;) ,.АК1)'Слttостн" е Серзфим Дac.:arrOI)CKit , роден 
смун•тttсц, а tlt~ рубрнк~та ,.Пomtntчt<н t<;)ncjnoc)(on" Драnш 
Kottaua;rstcв, о;~ Љtp.-Jtct<a MnкeдOIIItja. 

Во ОООј број е ПOЛtecreiiO rlpo,."I,O/IЖCIШC ОА IICТOpllj3r.t 1113 
лtакедонС)(Јtот пар<:m,. nотоа текСТО81tтС rl()д нас:поо ,.Ф:t..плtcnN• 

ката q;.m ta nак 'f1)011a по rср~аискнтс ymнor", ,.Фal(тrt 33 cдrra 

JIJIC'n!lla• , ,. MCДIIn\tiiiH" 11 дpvro, а СС. ПОМССТСНII lf M3TCp1tjamt 3а 
же-ната, креrозбор 11 ;apyro. 

,.мАКЕДОНСКА МИСЛЛ" (1964) - БРИСЕЛ 

r--· -м .. -~~~,..,_ --__ .,. 
--....--

Ова rnacrLЛO Шl. Македош~кото културно wq>ужеш•е .Јанс 
CaJf;J.ШIICKit" О;Ј. 6pнcert'' l lpe'Т'C';r.\6y8:) CШICQНJIC З..'\ куnтур3 t l OBW· 
T«1'8CIIII rrр::шЈања. Тоо с:е r•ечатеше tш "tаксдонскtt јазик оо 
1ШprL'L1Ш:.\, 11а ttиклостЈtn, ffa формм 21 х 29 е"''· Првиот број 113-
лсзс 'f.IO ју1111 1964 rorotJ-ta, а ro \'])еАИЛ PeдaКlUrCIQr кО.ЛС 11tум во 
чrtj COC'f'aD се: MJt)Ca)m Че1шч, 1ое.·ш П<'!МОВ 11 Крсте Стоја.нов
Сtш. Исто така, бројш-1 Уексrовн се noтruOJJ"Шr од Д]xmut Боr
.'\31fОоскн. КnшtЈСТО на tlpO~coт број, а 11 на 11"редн1tте броееЈ·t , е 
Jta :uакодоиск1t јазѕrк~ со зборовите од Пapтctntc Зоrрафскн ,.У1101 
наrrрс.д Кtmra 11:1. свој јазаtк, n.a oocne 0\RO mtaw време учи н fl<\ 
дpyrtt j3ЗitWt". 

Во DОведЈ1а:rо ста'П$ја на ПJ)BitOr број се објаснува ••ал1ера.· 
та lta I)ОСIШК.ОТ: .. Денес во c.\1l i i'J):I(tИj3тa IU.t<l. неколку максдон· 

• .)ob.K(AO!Ne". број 6, 1966, ТрмсGорt . ... 
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СIШ 11ЗП3ЈП1ја, O,D; ROII JICXOlt се ШIСТИНСЈ(Ц' C;J.KCJtOПCIКif П 1Fri!J1IIQ
IЦb.'l'fmJ н.ои с:.е Јаз;џшмт 111.\ мокед.опскн mne}'Ц'T\'pelf j~"'IП< и rтt 
:-tt'1 t mnyooaт Alaкeдo~rcкn:re IJ~лMflla ~lf'])eCI1', а ,npyn1, m::ев

доr.шк~донс•ш tGшo ..• 1.акедсшс:ка тpttoy11<~• 11 М ~ед~Јскn nш.с"' , 
tJ.rr() СС t13ДаЈ3анк ОЈ1 rp,"'''mm ]X)Q,OOТCr.tЛIПIШC IШ бyrd-pcKH ј33111<, 
ссеј!Ин 'RQ 'FIIm ~M3f'.'1 rвз.њс Н фa."ТCIIфttкaropcтU.O ail ШUШОПМIП-f. 
от карактер на Мзкс;тонlтсrтс, mrвr•o~ нсrор11ско flш~тu '11 Hlm · 
ШJirn борба з.1 нашrон:t.:пш ca:\IOCТOjiiOCТ, За разлнка on. rtOCJ'ICI\• 
1 1:•т~· ncC':n:m\IO:.I(C1"тrcl(rr трттбуtm 11 r:тзсqтш, IIDillC'ТO сnнс~ние 
,.Мl"'.ксдонскп 1\Пrслn" li'e бJt.Le го ро.1от rш n1cC'JI'Imctш·Jc tl:iWI'tOmш· 
1111 fiH<4!1,011C1HI ~1ЗД31Пlја tiQ (.'~Hff'PЗILIIj::ШT, Н СО својата С0,111)
Ж1111~ 11 ш~.,. то~ .;е се: ~~:tТIНК\"РЗ n'l' шш. по т~ што ќе би· 
Тf 'IП'11n"J)II0.1IpOCA~ТJCO СТПIС:tЈПiе. Ј<':"I'К() IIПO С НСТnКНаТО no Ст
Т\'ТОТ ж1 нnmмо :Jrt~ ·~·и.:1rrt:e • Ј:ше С::ш:п::шскн .. чиј орr:ш е СЈШ· 
cnm•cтo. п :1Ј1~•жt: пrето, 11 ("m rс:нше:m \1\tаат кy:rrypi40oii])OCJ\e

roн . а не no:nmrc1кa r r·~rш'"'cp. Со сво;:з.тз 'I<''ЛТ\"))ИО-про~nта 
• ., 11 • 

дсЈrlост ·•" акелuнсtш fHC.1kl ке ro nltPЖ\"'Ia 11 Ј)::Ј.ЗТОР\'U<I t~'KC· 
~OПC1tfft'YТ П:'11ПЈОIТаЈ1СН 1i' Шl ~'· 1J1)Ш1•1iam , 'ЌС i:::1 381100H~Da l\1!1· 

l(еПОПСП<'ТЗ 11 ~ЛI<:<ШC~t\'ft• e.\ll'll'pШIIф\ СО 'КVЛ'Т'\'Ј)]IО'rо oornтcmo 
П<1 l,;t1<eJl011C!Кarn II~UHjt\ Jl HCJUPJJI"KO"Y'tt МlПШТО Ш) ШШШОТ стра· 
J1DПen , !IOJ'!O~H 11 110,!leJl~11 ТIQ}'Iolt .'""' 

Вrорнот број е 01пс~ча."1iе1а н<' 111:т фор:шп, 11::1 2. аоrуст 1964 
rо.цшrа 11 на 30> сtрашсцн. Во нi.":Ju , ~:-11<0 а. оо 'lpyniТC 1U('I()CDif. се 
ПОМ('СП'IШ ПOrOJIC t број nuettKП OC'Jn3~VИt!.Њ3 IШ С HII'P~'IImJ, М~ 
{ r кои .[Jparalr Боr t.3П CI<J1, К~рттош 1r ЈЈрупт. ка'RО п бројшr 
т~хсrовн од н.y:Jn•p:t't'3 , Ј· ЈЈКОТ rr .rштсратураr.~. ш'l. :Ј~ЈСе,n,опскн
от r1::1po1 . 

:КШI Кр3ј0'1' 0;\ 1984 ГОДШI~. Шl 22 C'l'paiШIIII, Л фор t3T 21 :Х 
29.5 С\1, lr\JJCЗC IТСТТЈЈОТ број . Во 00 е:П.ОТ nод 118C.JJOD ,.Во НG
взта ro.д~m3 со нов1о~ ззд.ачи и нов noneт ~ работ:.~.", се 1rстак
нуn:-~. дека IQO 11:•шшСЈ.тиот auet.-rм~crcaa псрно.о. о=- ООЗАВDЅ.'Њt.'ТО 

11:1. иул'Ј1rрното з;Ј.Р\'Жешt~ ,Јrше СОtтџr:1пск1," оо Беп:"rја, ccelJtll( 

''ожс ла се :-tздс nor:tcд иl"'. IJcron::rrn nе;ност. зз. nocnii'R8nпe ycnc• 
Cll, 110 •• :3:1 rrpojaвcJJHTe н~;.,tCX'ЛU.liiOCПI. Ре;Ј.а'КШiјО.т.'l натласvва дс
кз. З..'\PY'...НCIIIfe"!!I COOli.Q. е ''СЛО1Ш :Ш 00rат J1\J'XOВCII Жf0101:' Н 
I(U.Шфсстацнјll IIЗ t31Reд011C'I<lto'Т HЗIII[UIIWI~II I IДCШI, cWHpajNJI 
Пf OIКO'I\' cr6c СIПС ОПне Ш\ТЈIIОП3ЛIШ OVlП СОССНН ~ cвojnrn 
мз.кс.:нжскl"'. П<tf.(JIOHMШL lfРЈШL\дПОСТ 11 rотопн да по;тнссат ro
ne:..ш жртn1r ~ дL\ Ј.lо:ж~т n~ m 3fiкpenn~т 1.1 разиt1iјат CВQe'l\0 
здpyж~tlllc 110 <'l'f11HL\ ttaцпoнa.'lttз. upr~нrl3зн••jn. Потоа, ll1.'0Ceб110 
е~ 3:\:J,f'IЖ rD3 IШ Jl ~r1moт C>Ujacaty.uajќи: ,.ПОрз.Ј.н пеn.ост"r Шl ~•"'-· 
тсрпјалmа срслстпа ,.Макс.о.онска ШСЈ'I~" не 'IО)Кс до. . ,._ч..'!tc~ua 
се1<0ј месец. Доссrа cmк:QJIIIe'f() ее псчатсшс no Шn~lt.apJ tJ<~. Tl 
се ••с:rтр~ќлшс по rrowтL'l nu Бс.rш•ја. к3Дс се peдaK1ifPaUJC. Cc
rn З:ЈЈр 'ЖСННСТ\Ј Шlб<ШП еЈЈеКТЈШЦСН 1 nlt\JIOCT~L'· 11 Ќе С.С ПеЧЗ.ТН 00 
Брr1сс.:1, Сшtс.аlш<.-тv ,.Ма1<с:хонск.а )ltнcna'" t: нрѕ.t 1ено со од\'• 

t9' ".Миецоt!QС:а l.f.ПCD"* број 14 ј~;ш Ј%4, Ej)lltМ. 
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ше.вувањс од чн'f':'n'епкте, м што зборуемт 6ројннте n11c:~•a од. 
twUJt сонаро.хuшw• од е.вроnсаш зем.ј"· АЈ.rе-рнка, К..Ut~-,д 11 An
cтpa!utja. Н'еrовата 1t0јава беwе одбепежаш'l 11 во r•счатот rta бу· 
rарс.ката lt IJ3 СЈ)ПС."К3Т3 W08Ш:OICП.NK3. eJ,IJI.ГpaЦ.Itja, KQII DO ttej-
3JIIIOТO .'11tHC OIIДOO Ol'fiCit 33U.JТ111'HIIK 113 МЗ1<С,'\ОН1 1.1ТifНЗТ8 11 Ш."

rrpHjЗTCi1 113 6a."'KЗIICKIIТC ШOOIIIIIICТINКII M31t0811 11 COitiiUП<'L Cllpe• 
ма Махедоннја''.110 

.КАМ&АНА" (1966) - ЛОЗдНЛ 

Првиот број на ова незавлс•.о македонско сшrса.нне 33 кmt
жeвiiOC!' •• оmnтествсни np.awa.ttkt се nој;:а.вн 1966 rоа~ша ~Фко 
трw.~есечнtiК (3а јануарн, фeopyapl_t 11 >.tарт), .ео Лоо:та, ~ј· 
царнјu. Се ltC't :'tТCIJJC 11:1 .uat.џ:дottC.IШ ја:шк со ХЈiрипнца на 66 стра· 
1ш1Џt н-а формат 21 х 29 е"'·· оо ro;џawш'l. (lpt."ТtL'I3r.1 о;~. 15 wsaj
••apcкll фран.цн, или 3 УСА долари, а само uовеw•ата ста"rнја е 
11 па францускн j<'L!IJHO:.. На нnслоtнtата стра.шцi\ 110д 11:мето IO.t\1. 
камб.·ша "" која 1шшуеа ,.ИnшQcll 1903'". Ие е IIMII:\ЧCIIO кој то 
уредува с:ш:н:ашiето n nокрај тоа што 11:1 11е.1<0ЈЈ текстоо1t се ја· 
вуваат anтop•t nод JU.(C В. 1аКЈIМОВСкtf, Б. СтрсЈовсf\11 н друп1. 

Иttш(ијатор з:t. twкpetcyeaњc Jla сnнсаннето беше rpyna .t.ta, 
Keд,011C-Kit ltliTC!1CKтyWIIUI КОН Жlf8e3T 1}0 1)'ЃIIНЗ Н КОН СС C86tltl« 

за rоле:мата nоТЈ)(..-6:\ од .. духое11n хран-а"' 33 !1)1rето, особеасо ко
rа се. во прашање a:ктye.n:m:rre пас:танн во свеrската кш1жеоносr. 

Тие во nронот број од .,Камбана" nt нзнесуваат uе.,11те 11а CПII · 
~ннето нзrласувај.Џt: .,Ова сm:tеаннс нема rronнти,rКJt uc.m1 . .. 
Заrлзвнсто ,.Ktu.tбaнa" е инсnнрор3ЈЈО <>.:1. Ј<а).tбанарllнте на .ма
кедонсtшrе: црк.wt к011 од секогаш Jirpмe eдtt<' од ttај.важнiiТС 
ролј11: nросвстата, Y"f'CUтa, рееолуw1јата 11 науката, трn1мс од 
нcnrre тие црКIIЈЈ, шrо uпе с:о rордост R01~cтantpaмc, бнле ед101 
0:'1. ш~ојскроЈ.rните, t1aj1tapo.11.шrre 11 нnјхрнстltјаЈ-IСкше 00 ЈЈСТОрп· 
јата. ка.:ко 11 најтолеранnтте сnрема дpynrrc nepo••crJOВecnJ, што 
е многу N.ЖCII Xp11CПJjaHC1UI ПЈ»>НЦНП. ,.Од Бanx:HICKIITe вojmt 
на:вмt\, Максдоннјn живее во тр11 р33,.'шчшt држаен: Грц11јn. 
Бутарнја н Јуrоспавкја. однос110 Cp611j<"t. Таа МШЈ3 ЗС.).tја без cpc
Jta ro п:1аТ11 д.апохот lta о:куn:u01јата, w.cfy друrото, 11 оо заtу· 
бзта tt3 свонте нзјАобрп сшrозо и ~ерк11 ко1t ја ш1.пуштаат тат· 
коwn1.ата за да стат ua тyh:1na кад.е ie можат да речат .дскn се 
Махедоt'tцн fl каде te ~оtожат да ro 3боруо.\ат .).f:ljчJtlfiiQT јЗЗII.К, 
без А" рuаахувn.ат да бнд.ат затuорсшн".• 

1111t Исто. бро~ !, Acxt.:W8ptl 1964, Бр.ЈСС.'t. * .. ~а· • .Lод. 1 броЈ Ј, јануарц. фn'lpy:tp11 1.1 м<~рт 1966. Лооаuа. 
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Во овој број вовсд.ната стат51ја е П01.1ССТС1tа н trз франttу
СIШ јаз11к со цел 110.1.обро да ја инфор1.шраат nош1tрокзта jau
ti'OCТ, а во нродопжсине се засталс.мн рубрнките: "Страшuuс од. 
ttcropttjaтa 11а Ј.tакед,онската кн:ижеоност". ,.Наша nоез11ј::\", .,На· 
wa npc)3:3.•, .,Хумор", .. Актуелtш ТC.\ttt'". Исто та.ка, нJ.t<'l н тек.С'Т'()о 
81.1 3а ,ДОСТ051 Македонска 113.WtOtWIIIO\ lt]ЖВ.'"I.?", ,.За BCIIKO Map
KOВCKtt", 11 дpynt, 

Втор110т број на • .К~t6::ша" се raoj:Wtt како дообрОј за an
pltЛ " :uaj 1966 rодшtа. Тој е QТ[teo:raтett t ta 108 crpatmцa, во 
Лооа11з. . Qll()j број е ttдetcntч<:-tt 11 ttU форж\ н no содржшtз. како 
'' npcд.xOJ\HIIOТ. Тој е flQCOOТCit 113 :l ttтcp::tтypнtrre остоа.ру
вања на Вснко Марковск11, к.аt<.о 11 на .цpynr остеарув:ш.а OJt лн
тераТVЈХlта, а CO.'l.PЖII 1t !.IЗ.T~pllj~"ПI 0.1. n0!111THK3r.t.. 

Бројот тр11 е О'Мtечатеtt 1{3КО тptcGpoj 3а ју:пr , аоrуст 11 ccn
тewnptt 1966 rодшtа 11 е .).ШО'У CJI.1NCJ.I по оод.ржан1t tta tтрс..дход

ннот број. Тој е отn:ечатеа1 11а 102 стран•mи, uo тнраж о;~, 500 
npш.tepoшt, а е ttcnomteт со матерttјмн on !нrrepa'I'VJ)o-.m, к,1n· 

тур.'"I.ТЗ 1t ј3311КОТ, ПоспедНIIОТ број ОА 08:.'1 CПIICЗJtJie, ПОЈt број чc

Тi tpll , е 0111ечате11 есе1rта 1966 ron;m;;t • 

• РЕЛАЦИОВИ МАЧЕДОНИЈА" (.,RELAZION! MACEDONIA") 
(.,ИНФОРМАЦИИ ОД МАКЕДОНИЈА") (1971-1988) - РИМ 

.... ···-----
-----··----~-

Сn1ссан1tсто IQ.:1CIY83 uo p:u.tKJtтe ш1. Инфор},LЗТ1f'.8ната аrеи
цнја за rк:,сзт .,PcmtntOЗC .. од РЈ1м, чнј дt«ректор н rлanctc 11 од
rооорсн \'рсдннк е Антотrо Јсрков, од хрѕатс.-о nотекло 1t ~ 

ne"' nрнјзте.1 на Максдокнја н маке,-"оtсс•шот 11арод 11 .-ој ја 

umpн вttсnшата зз Максдmnсј:) w~epy;w светот. Тоа се пс'rзтн 
113 l t'ta1нtj3J tCкн јазѕѕк. на раз.rшчсн број стра1тцн, на формат 

21 :< 27.Ѕ a.t. Прu1сот број се nojauн ЈШ 24 мај Ј97Ј rowшa no 
ооuод rtpa31cynaJ ... '\Т3 аса rрОбот 11n сuстн Кнри:ѕ СолунсКЈt, се> 

слоuенск•tот орОсDе'ПtТм uпо се О;tржаа во rтшшrот rр.ад на 

Имntја - Р11м. Тој е оn1е.чате.н како arcttЦitCKII Ј138Сштај •ta 
17 c:тpa.tШ1Ut 11 С:ОАРЖЈI Gројшс кусн oecrtt 0;:1, кутурата н д.ру

n·• 1111формаu11и за Ма.келовнја 11 Ј.Ш.кедонск·нот народ.. 

214 



Во ООВQ.1.ОТ на nроиот број, <:е JIC'rotclly8a: .,Оеој бшrтсн 
нема IIC.KOII TfuШCТUCHJt 3а..-џ1Ч11, 3aurtlt'ro lta •ttKOIJ, 11111)' дpynt 
посебни rtpeтeltЗШt .. Herou.arn с;џ.оtствеЈIА цеn е да c.,.yжrr на мa
~<eдOIICK<'I'I'a t.:ауза. &ра~ЈМе н ••ајдооме коЈrтакn• ~ д~ ј3 npll· 
кaжvnaмe Otctтltt t :tт~ 11 оо )taкenOitCKttoт дм <Q Јуrос.n::ншја 11 оо 
Љtршк:ка 11 Еrејска. М:жедо~:шја, o;utOCIJO дe.'IO&IIТC IJO Dyraplt· 
ја 1t 00 Ј'ршtј3. Но <ttC JO.I CJ1yжJ:U.IC 1111 1.1:\ C,Q,CII 0.11 ТIIC АеЈ106Н. 
Н11е ~ка.ме да бидеме неnрнстра011ш <:оедошt 11а nријате.1скн 

н Gp<'!ТC.!Gt o.rorocн н за каузата за с;~,НЈ«СТI)О на с1tте Макед,ОЈШII ... 
Рз.з..,\шс.тата е чистn, човечка, ccнТio.tctrrantta, npaж'\IUta.. Во дnе 

nptL'tШot ја nocemnмe маt.:едОitСх.ата земја во nocnc;џuпe rо;џс· 

ttн , ка.1.е што се срстн-а8.).tс со ronc..w број луѓе. Секоја сред.ба 
со тне nytc н со .)С).tјата 3а нас беше врска со ентрнја:тм и 
1ra ед.е11 rwчеток. А овој nочеток Се porot мttOry сnонтапо. ..Р~ 
naцt~OIIи Мачсд01111ја е акт на свсдоuпво, крнк на светот за 

pe;:t.ЛIIOCТ<'I 113 ~;I.CII народ., .8 

flpoaтa roroшa од н:шсt'\r~tа.њето но .,Pcл<U~IIOIIII Мn,седоtш· 
ја" се Ottteчaтe•tst 14 бpocmt, а каредннте rод.шш тој број ва
'Ј)ЈЈЈ)3, како 11 бројот на стра.tшцlt. Покрај ypoдJtltt<oт Антонно 

Јсрtшв, акрсrоtт11·ра1~ нontmзp од Мзt<едОнltја бсц•е Олrа Сnнр
коска 0..1. ,.HOQ."t M3tceд01UJja"', а оо содрж.rt.ната се среќаваат 

бројни текстовн 11 nрнлозн од ~оtакедонски nuтop11, кон се oдttc
cya.uт н.а културата. Јtсторијатз, пауката, шпсратурата. јазлкот. 

Кrшшето на глмата на cnllcaшtc:тo е на ttтamrja.нcкtt , во 

леuата страна е nомсстена стнttчката карта 11з МаКЦ;1.ОШtја, з 
lfiOA тоа 33./ЈО•шуu.а содржшrата на бројот. Од бројст 9 од. 11 ОК· 
1'01-Hфll 1971 rо.днна е 1-tC:t~eтa rлав.ата 1ta DCCifШ\OТ. Така, IU.tC· 
то tt:~ r::t:lCJUI(J'n) останува исто, а преку целата 11р113 сrрашtца 

е д~сн:~ еnmчЈ\ата карта на Максдонttја. BaКIIo К.'1НWС на rла· 

1)3Т3 CfUIC3JШCТO ~е 33Држt1 С~ ДО IICI'OBOTO 31"'3СНУIЈЗЉС ВО 1988 ...... 
Исто така. no рамките на ИЈсфор)&аnt~tната аrе.нц1tја за 

ПСЧ3Т llПO ја UOДII И уредува АНТОШiО ЈСрКОВ, СС IIC'IЗТII t f CПII• 

c.\111-tct'O .. Ба.'1каtmка"' . Тоа заrtочна да IIЗЛсЈува на 11талнјанскн 
јазѕt~< , 11а фор.).t3т 15 х 21 см. о;( 1982 ro;uma, на сто .:.,о сто nс

дссет страшаuс, н да обја"ув.а матсрilја:ш од К\'птурата, pcmt· 
nrjaтa, ltC'I"'P ••jaтa Jta Мах~Оtшја, Румуннја, Gyrapнja tt Jyro
C-1:\Dttja. И за OtJa cnl!<:atme дOitJtCftiH\ од Махсдоtшја е новнна~ 

катз Oлrn С:rшркоска. Ова СШIСЗЈ1НС 1131reryua 11 дснс.•с, најчесто 

како деоброј, 

"" .. P~••нutOIJII Маче,;1,оннја", број 1 (1'0;1.. 1), 24 .\t:aj 1911, Рѕш. 

21Ѕ 



• .МАКЕДОНСКА НАЦИЈА" (1971-1990) - МИНХЕН 

Македонска 
--·-·-_."!' ..... --· 

• 
нqциЈа -· ....... ~ •• 

Гnаснлото ... М.аксдонска ltaц•tja" е рсгнстр11рано како не· 
завЈtсоо спѕссанне за оnштесrоо.ѕш npawaн.a н култура, како дво.. 

месечник н се neчant во MstttXttl. llpnнoт броЈ е оmечате•• 11а 
30 јмуари 1971 roron:ta (како деомесеч:шѕк за јмrуttрн-Февруа· 
р11), оо noч~""t'tOITC G!>ОС6И како незавнсно rлзснло, а потоа како 
opra1c ЈЈа Даѕtжењето 3а ослободупањс 11а Максдон•tја (ДОМ) 
н на Народноослободнте.тtнот фpotrr tta Мnкс:дон1tјn (НОФМ). 
Се r1ечатеше на макс.д.ОttСКЈt јаз1rк, на тр51СССТЈtЈ-tа страннцѕѕ. на 
фор.мат како спнсан-ѕtс на 21 х 29 a.t. Глаоата на сn•ссашtето е на 
МЗКСДОIIСIШ јi131Ш, MCI'Yr'oo С:С меН\!U:) Gој~Т3 IН\ С:СКое К1ШШС, 
Од шt'СТ11От број IIOit;)тaмy се ѕѕаnе .. .'1.уваат урсднiiЦЈtтс, нajнanpcJII. 
е Драm Р3А1ПIСКЈI, nотоа Драrан Бо~ановсrш, nотоа 1tнж. Тnнас 
Тзшсо. блаrој Шамбеес1ш, Ј'Јане СамQклов н друт. 

Во 30ВС;~нзтз статttја од rrpuиoт број се нarnacy&.'\: .. ~мо 
во c;te.tr ~сл од нашата crpaдArпta 1'а1"кооѕша,, uo Вард.арск::а Ма· 
хсдоtшја. t..Uкедонецот д.е.нес Јоtоже cnoGoдoo д.а ro tQl>a:Jtt CRQC
ro ШltUtOнa.."ltiO чуВСТDО-- .а.а каже де.:.а е MnKQ.'\Ottcц. Во др\r· 
mте два дела на ltecpetнa Maкoдoflltja, наuлгrо сонародшtцЈt се 
npнatncнtr да бидат внкаНЈЈ она urro Упе не се, ПО\ дурн д.'\ не 
c.t.tt.'a'f да зборуваат 11<1. соојот м:фнш јазик. На1111tте браќа 11 
сестри r10д. rрч:кото 11 буr.~рското роnстео nостојано е~ ttз.noжe-. 
ЈШ Ш\ С;Јtсте.Ј,131'СКЈ1 де.тlШЈОЈЈаЈUЈ33ТОрс:.К11 реж:нм КОј 11.\13 за це."' 
да nc \'1Uшrm како народ. да rst поrр~ш 11 да rst no6yrapч11, tiЛн пак 
ПРЈIСЅЈЛ:НО )1а R.t 51cemt О.Ц tОФЈШrе ро;:џш ОГННШТ<1 •• , Во COOПW"I• 
ОТ .\tiiKQOHCKII НЗЦЈIОНМСН ПОдем ЖЈф() \"::ест8у83.3Т 11 Ј,13Кед,О11· 
(:КЈtте ~ ·сепе.шtцЈt 51 e.t.шrp~HmJ во 113Дf:IOpeumнoт сест, како 11 
ма.ке.а.опск1rте (t08H печалбарн што се на пpиapt'.),tC.IIa работа во 
туftш::&, cмoтyoajlt:u се оо прв ре:( оод топлото мај~rltнско кplt/10 
11:1 својата 113UIIOHMJJ3 а1)1'0ксфаnна Македонска np~"':ll)tl.i'l 
црква. Како О.Јфа3 на тој нацнонапен жнвот на макt..,ОЈIС~пте 

IIССленшџr, смнrранnЈ н nри»~tеЈште ,-,ечм63.р11 оо туМта, се 
noja:a•t ова скрО»НО сwtса.нне чие име е ,,М;;tкедоНСЈ<а ttацнја''.10 

Во nродолжеtше се вели .це.ка uem:rтe на сnнсаннсm> , .Мt'l.· 
l<едонс.ка Ш\w:lja", nокрај дpyroro, се да nt :.aшn_rfll tiiU(JIOitM· 
»Jne IUtтepecп на ЦCJ10KynNJJ01' )оlакедонсtш нарОд; ;Ј.3. оо;ш Gор
ба за ~~јуеање tlatUtOtJaл:tш права н спобоДЈс м M;;tKeAOIJШ.ne 
лод Гр1~11ја н Бу1'Врнја; ;~.n no;J.t'01"8yl):t. тере11 3;:1 оUеднпуВО\tt..е Жt 
1'Р11Те дел::~ о;е, pacttapч:CJta Макед.С)Imј<\ оо ClUII ICТI.\COIЗ макс;~.он· 

IIU •• Махtдоис:u нацмј:а."', ГОЈОО13 1, број 1, jati\'3PII4-<':8P\'apи 1971 , 
М.nattt. 
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СIШ Ш1ЦIWlr3Jiнa цe.m:tim; .na рабuтн. ;g nобо1uт дyкoucii, ку. 1'f)'• 
ре11 11 ООЈU1.1:НЧКИ ~lll01' l!a MfiKeд.ulll.U11:e UO тyiilшa. Н М ја ШН• 
pll DQ ИадвореОIНПОТ свет DIICТIIIШT;}. З:t. М3КСДОIПI ~~ П M:;-t Kt:.."l.Ol [· 
CRHOI' lf~'PQД.J p~I'IЧyвajlbt m IIpИ'JO:) ЈIЗ.mте 11 КЈ1~,;RС'Т11Т•С ШТО 
nt UП!pi!.lf WI(~FCCКJпe li~ЦНQHa/If~ 11 IТИrтсрнја.rшетн. Л р1tтш1., 
Њ\н:то .ка спнсаmн:то јасно ro оцртува нсliовѕ1от осшп IШltreдoн
cкu Ш1ЦКО8а.'1СИ tuipaxтcp., (ЈДНОСНО ДСКi} roa IIC С орг::LН Ш!\. ntl

ШШIЧ.kA napnrja, друШIВо 1111Н '0РГdШ13Й.ЦНј.а, Т\'КУ е ШlLpbl{il I IЗ· 
ЦIIO IM.ffil трнбун;а по кој а AftJЖe да tup;J.tKfi\"Bi.l cet:oj lакеодо. 
llt:Ц кој сuка да. р~бопt за ;Ј.оброто п ~f г.а. Ш\ аwјат~ IIШP•· 
Ј~. Из;umaчrn-e llQ. • ..мак~доиска JIMШj<t' a.IC'r.\,31' .пек~ 11•t M;)~c-
д01 1C:l(3ffi l rCIHIIOШllllla :К:Ii\3;1. "1ожс ;t.'1 i• С:..'1\'Ж11 сскс;,ј ~rсссн МDк..:
донец бс.:Ј рЗЗЛIП{3 IШ НСl;'ОВА'Ј'е фи .. "lООDфСКЈI ПOT:lC.:U 1, ~OOIIUШ• 
к1 1 ,.ос.д~'Ваt~ IIJJH napn~c:кa nр:иrталнаст. Cntlc:ilшrcтa 1rс1шз. uCJa 
A.i11 бнд.е mr оШТНЈНОМ){'Н IЈ:СТIIЧIКО• Hl1 :КО:МуmtстUЧIОО, "L)'I(\1 Шl,IUlrtp
TitCKO, I.."ДЈШ 111.11роха A'LIIRCДOHCКil ШIЦIIWJL<J.'IН~ Ур1tб\,'Шl. IUТU КС (Х\• 
wт.п на DOC'Тiln tува.њс ~~.к~вско eдmlctoo. 

:Втор!WТ броЈ е O'l'Il'eЧМ'et! Jm~o дооброј :ta март п :a.rt;pн.'l 
1917 ~ ro ' ш, Jt~ HC'I' форЈ.'fат, fl;;t 2() cтparrnц11. п со про~'ш::н<.-та бо
ја на r.;ш~т::~. В t1:1pc, fllr1'..: ч..:t1tp11 upoc11JI оо 1971 roдНitn, се 
IIД~!Ini•IHII tl:a. 11р1ШОТ број ШIНО ПО фор.1ШТ~, TCX.I (H0IIКOТU pe&Ut;> 
1111~, r.IIKЗ 11 ПО CD;I.pЖIIIШTB. 

8.() ТСЈ\.01" НВI 1972 I"'ДJUm O'rnt."Ч:<I.TCIIII О~ ПСТ броја ОД ИО11 
о;х брuјо• Ѕ н:nаЈi.ач l't рС.Дактор е Дpanur Еоrдановс-кв ' " ос тс
Ч:1 Н 00 .Мш L1en, 3;1JJ_a,tџ;ll! f.epAt:UIНjl:l, СО ГO,IIIШJШI Пp~w"Т1L"Lilr.IJ D;J; 

20 дм. 0'1 Gројот ~rшаесет кмс.о уред1шк па crmca1шero се ја· 
b\tDa IIНЖ. Тз.нас. 1'ЗЈnев, 3 ПQДОЦН8 ПО'А1'0р110 Дp>tlr.lН Бог.дз.
ЈГQDСIШ. 

Од бројот 17 33 ceme.vnpн-oR-JO:O.ШJШ 1973 J'O.!lhJJa, cn пса
,,Ј iето ... Mat::C,QIICl<a Н31111јО.. ro \ le1 П 1 К:.l ГD1Jt:1\J 113 J':Пlli3~, CU 
то:.. што 11а ."tcшtr.t стр:аrаа е rт.oJ.fecretш, eтm'l'<! leaтu ,~{фТ>\ па М::~,. 
кедо1шја. Сn11С31ШСТО стана oprnr1 r1з Дu&IЖt.:ЊСТQ ~;;! оGод.шту
n.:пr.е ua. Mnxe.:~.oHJ rja, дадена п во r:mват~ каде IJJTO СТОЈ • c.ltu
raнoт ,.МnксдОhЦIЈ aбeAmt~J аа Ообt_.дннста МЈl&.."Сд()ннјtl''. Од бpo
jcnr 16 пr~к, r<'~t<o JIO.tL'I'fOX ~почтш. да с:с ~~с~~тr• np1•.11oro/f ,,Mrt~ 
noFtcк:~ тр:-trс;Јл i з", а о• бро јпт 23 cn1 rrn1111e.тo ,,1\ 1 :н~е,1.сжск~ 
Ш1ц-пја'' зano~rrr::\ да се печ31П оо feтeGo]'l.t' п тn.о Da.'tJIUПJ na С\'ГРТ· 
Т"d на L·1c1 rот Блnrај Ш11-Јчбеескѕ1. 

COдlJЖ:wli:'l:ra ~ crmcatmc:ro ,1~сдонска ~laЦt!jD'' обил'&~-<t 
100 Т&Ш :кwt нИtват НЗраз:ЈП tmцнонап.с:н ..::арактер, а коп и nP<o .... 
TeЖIIO UJ, uбmн.-rd I~;Jt J.~tтUpiJj~~. K\'•IЧ'J.Ja"r.'L, jiiЗJLKO"J:. ЈШ:Тер:ату· 
рата и др. вк."')'Ч.УООјМ 11.1 прпrо..'\ nр;:шuш,.ма 11 ~ СЈ.нпс за. 
оtk.Ј.ннувn•~'".е на Македопија. 

Во H~peдlutт~ двассеtиаш rо.д1tнн .. Мо.кt"Ј,О'нск.з 11n1.uф11 .. ~ЈЗ:Јс:
rув:ш re СО IIЗDeCllil ОСЦЈШМII.W .И пpeliiWJI'l, Со .rn.JCIUjШIU pнJJaJJC'I'nu, 
Jt('t:.f>tnn.cyвaњ..'l. 11 р:~.сцеп 1eiy ЈШ,д,ернте lfL\ ~мпrршnс.аm: oprn· 
llll:liJiцmJ . Тз:ков е cлyqnjtn', ПQtcp;~.J ЈЈ.Р\Т1~, со flCЧaT"C'FIICТO 11•1 
6ро јоо 17 од. 1975 rn.дниа п: р:Dидувањсто 1п:l)• Дрзl."!Ш Боr;џш:оn
ски 11 BL\1te CaмottJIOD. Q.L'.."O ~il оо 1бројот 90 од 1990 год,~-Јна. во 
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КОј С П0.3.1ec1'Cii0 СООПUПСНЈIСТО 118 f<:OtПpoлll:t'ro 1\0MIICIIja Ј-13 На· 
ро;џсоослоб&,џtтспннот фро1rт на Максдошсја (НОМФ) во кое 
се KO)tCtmtpa 11аоо;џtото одржуван~с tt3 Шссntот конrрес на 
НОФМ no anrycт 1989 roд(ota оо Жсttсва, 11а ~ој \~еств~~ ,,с:;~.о 
мо" NP 6oro."ttyб Aндotr<meшt (no коtф.1ѕ1кт со Драrан Боrшшов
СКЈt). Порад.н тоа 6ројот 92 од 1990 rо;џта, tta .,Мзкедонск.а на· 
цнја" се јавува како орrа.н на IIOФM ,,. ro \rрсдува pcдaкцlt· 
c.ut кoncnty),t, 'Шј rлaeett ~JtX е ДЈtОrенес, односно д·р Во. 
rољуб Лндонож:кЈt . 

.. МАКЕДОНСКА ТРАГЕДИЈА" (1973-1975) 

,\t_лt{ft tutt-t...:A 
"fl>A(t>JtiUA 

-.. - - - .. ---~--· ---------~---·-~------ .. ---~-----------·---=-==.r=.-=.=---

МИНХЕН 

Clttt<.".:)lflt<..'ТO RМаксд.онска шнтја" што се tte,taтemc 110 Mшt
xelt, Зaru\.!uta Гcp,,tWtttja, од бројот 16 1973 t'()Jttma, nочна ata ro 
објаву&-" како :Ј.О .. 13ТОК иМЗке,;t,ОНСК:'I тpareдltj3", На КЈШШСТО tta 
rnaвan од rrpmtoт н СЈtте слwш броеваt на .. македоне-ка тpat'Cдllj:L" 
е даден текс-.'От: .. Maкc..1.0ttцtt од cttтc 30Jfll на раздробената .макс
донск:t Т31'K()f.IJНI3 oбe,"ЏIIICTC ССЈ МаЈ<ед.ОНЦII ОД CIITC 3eJ.Ijlt обед101С· 
тс се! Се \'U.IТe J'OJ)I:t pacnлa.t.tttiiИOT фахсп 1-1а кукуw:шеuот Гс>
цс!" Под тоа С..!141.Н oUjacнyQtbeТQ дека тоа е орrам на рево...-у
LЏСОttсрното Јџmжсњс tta ).t3KCJtOttCKtrre ttapoднtc .wacat од. трите 

:к»nt tta њ\lnе.рнјапнсn:~чк:и ttскасаnената маке,.-,оrtека beKOUtta tta
ЦJfOttaлн.a тсриторај;).. Тоа е орга11 на ре:110Луцttонсрното Qti.Жe
њc 3З рспатрнј31t.Иј3 11<\ ПрQr'ОЈЈУЈ)аШIТС M:I.Ke;I,OHCKit СС!1311СКН lt 
npoлcrrcpcкJt 1ot3C(t од CltTC Ј,IСЈ)ItдијаЈш tta е:ветот; Орг.ш на nnт
рнотс-кttот pciiOЛ\'Ц.IIOitCpctl ОТПОр npo'I'Пf.l lle3<1.\IIIC.TШIH0T S:OCJ>CI\.11 
rcttotџ(Д нм шнроtштс максдонскн tt:t.p<ntttt ).tасн оо rрчката оку
паторска зона, како и nроткв балкансtшот 11 прс.адвrшчхЈfОТ 1\Ј>' 
ХОIШ3ам .st имоернјалнзам. Прн!'IОГОТ , ,Маt<сдонска тparcдttja" се 
ЦСЧЗТt-WС 11:.'1 ).13KC.110HCKII j33tll( 113 IICТ фор.чат K:I.KO tt C:ntfCЗJШCTO 
.. MaKCJtOIICКЗ HnLtllj:t" (21 ~ Z9 смЈ, Jl 1'0 уре:ду8М I!CТIITC nl{fe. 
8о np&IIOT број, 3 80 nродОЛЖСIШе 11 110.\ 6ТОр1101' е ТСI<СТОТ ПОД 
tracnoo: .. nов11к 11.а револуцнонерttиот о-рnш .. Македонс:ка тра
rедѕtја" за Op1'altlt3Нpaнo обсrошсто двtrжсњс tta м.аса.крнраното 
ТСЈ'IО 113 .).t<I._KeJI.OIIC:КИOТ народ ОД трктс дспа: nptt .. \tOpcKIIOT (erej
CК1tOT), I.ШP/':li)CKIIOТ 11 IBipiШCКJ(()T ДеЈ'Ј" ,* 

* .)t:..~~:едо~ЈС~Са ~ ... ro,џma 1. броЈ 1. Јv11н-аатуст 1m, &:р.-
1'1111, 
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Од бројот 17 за сеrrrе.мвраt-окто,.(орн 1973 roд:• r•c::t коrа 
СПНС31ШСТО ,.MaKCДOII<:t:a ltattllja'' rQ ,\ICШI К1111Ше1'0 113 fЈ1:1.1!13Т3, 
11 ДО..l,8ТОКОТ .,MaKCДOitCI<8 траtеднја" број 2 се J>tOJtllфltЦJtpa СО 
тоа што nокрај ltOCТOjнarn •·.1naa, од ;:~.ссната страна е дода;~.с.ш 
<:Ju.iбo:l 00 ек.рстснн раце на Eroj, Вар.1.3р 11 filtpt1H, околу кој 
rшшум ,.()(i.tд10ѕста македонска татковнна". 

Бројот ТЈ>Н ••а ,.,маRедОIIСКА траrеанја" е дод.1ток на бројот 
18 Од CI111C':aHite'f'O ,,MЗI<e.II.OIICJ<.a llaцtlja", Ki\KO npHK!f\"'OK ОД 24 
до 28 страннца, а уре;vшнtс се Дp.1ra1t 6or-д3J IOI)C:Ktt 11 Блnrој 
IUамбеnскн. До ДСЈ(СЈ>1Вр1t 1974 r"'ДIIII~ се 0Тfle\13TCIНI QCV),I 6роја 
11а додатокот ,.Македонска трагеднја", 1«.1.енnrчн11 на nрстхо;._. 

mtтc Jt по форма. 11 110 содржина. 

Во т<:кот на npotloт кварта.л «'Ј. 1975 rо;~ѕша аѕз.1езе дообр4> 
јот 9 11 10, како cen:apnт, ЗМI>Жуtа.'\ј~•• rн снте llp(n'XOДIШ кар<н.-. 

'I!CPIICТIIкtt, а е О1'ОСЧ3ТС11 на 18 страш1шt. Во ао~от tta овој 

брОј, nокрај друrото, се DCtrи: ,Ја Јt3разуоамс нашатn rолсма 
блаrQ.ttарност 11а дpyrnp1t"te ОА <:ltltCaJIIICJO .,Македонска Јt<'lдија" 
кои 01)03).10Жнја 1tечатtњ.е на npwt·re 8 брОја 1ta ,.Максд.онскn 

траrе;џсја "' во pa,),tкanc на Сшtсашt<.."ТО. Тнс Ке \'В IIдат ;1.ска ние 

00 ооој 33се6ен број отсrаЈ1\IЅЗМС ол нско1t ttacoкsr Jta Јtаша ra 
GоЈ)ба. Jlpe!IOJ>a'IYвajќJt ја оваа засе'f'3 noлttnNкa л111mја кзко 
најnрltфат;шпа во ссrацшнот .'-tO.\ICIIT. Ннс тpnryвa.\tc 0;1. фактот 
дека борбата 3а МакедОitИја треба А3 се 'DOдll nред се 

на Ф••знчкото 11 тсркторнја:шото обединуuаље, не m:aywnjќп 
се ѕо зас1нш кавп1 DO славјанскнот свет што се Максаонцнте: 
Б'лrар1·1 иntl nак Максд.онц;lt. Важно е да се CltaCit спавофонска· 
та кауза за ~аксдошtјn, проти:в која во Еn::јска М:nкедошфt ра. 

ботн 11 естrкос-рnск11ОТ хсrсмоннзам како rрчкѕr соју3.ннк. Нуж· 

1.10 С nO!aUtpyв3Н.C lfЗ Clrfe ЧОЈЈ.а КOII СО PQДCIIII lfЛII IIЗK npo1t3.'1C.. 

rуѕаат ол. сонцето на Маке.:~.онt1ја. Во обс,:џшета Македошф1., Шl.· 
родот оо спобода ќе си каже шrо е, без терор н омраза .. . "~ 

Исто rnкa, ио овој nособсн број се ucm1 дека С1 1НСа»шето ltC 
мe;urpa кон 111tкакв1t ;штераrурш:r КDМ1tТСТ11 , туку неrовата ос

новна карактерttсnrка е peвoлyЦ110itcptta . Сшtсаtшето е oprn11 

113 ДОQМ, 3 ro урсд.уаа РСД.ЗКЦI IС.К ifОТ 1\.0JJCMry)ot, без Шt311a\ICIIII 
Иt.IIП'b3, 

Нов број Jta ,}.iакад.онска тра~ија" с:е JtOjt'IDII како 111)11• 

:1or 11а ••О<:<:бш•vт број .. 06eJ\LII ICТt'l Макс;~ошtја ... во М1шхс•1 од 
октомврн-дсl\см..в-рн 1975 r . хако број 1 ~. ro.:t1п1a П. Тој е no· 

C..'\Cдe'lt (i))C)j 11-3 f.'Ј3С11ЛОТО ПО.' 083 II.MC. • 

lllf Исто, Го;(. IJJ., npeo noJIYТO::Uk': 19?5. број 9<-10. Мтџеt• 
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.,ОБ~Д111 1 ЕТА ЛЈАКЕДОНIIЈ " (Ј975) - .МIIRXE]-{ 

Во 11ШX>ell, fep am ја 1975 rо,пдпз се оојоои oeclt1'-К01' •• ~ 
J"tlfller.J. {al(eДOIDTj3'• 11:1:\kO трiDt'(есечПО 1 д;tШ[е (за Оf('Ј'ОЈ.mри--иD
еu:uрн-дск 1uрн). Тој е оm_ечате.11 иа 1.4 сrр:;~uнаш: Jla формат 
31 Х 47 Cl\1. Ш\ )IIL)'I{e,IJ;OНCIGI, а. 8.Ма теКСЈОDН 11 на ~Н:n111СЈШ јазнк. 
И.1л.ана~• 11:1 несшвсот е Двtпкењето з ос:шбо~ува1 t:.С 11 обе;Utн\о'
uањс 11:3 ~1aKC..'10fl11jn (ЦОО:М), n> \'i)C,IIИЛ Р :1ЗКЦЈIС:ќн RОЛСП'IЈМ 
чнј I'•Јавсн ~дактор бкп 11рофесор CтaltiКO l<арев, а Q.!U"ODO
peн редаК1.'С)р '8m1e ем.аиnов, :lfr.rcтo llfi вс:аткот е 11 l'lkt:дoн
CIШ со J<Jtpшa..rцn, а под нсrо .11 ••а шкедсшски El ~шrлисr~ш ја· 

IK11~ 3:1JIJ IШШIV r:ск.а тоа I'Л::J.CIIЛC) е •• .М.мte,tiUIICК.If llapoдell Jl.eC• 
•mx . На леn тn ~l'a е помссrено •tpвetiO 311 tc со n.dl п: IШ 
исто mпаr,"Па М кедоrmја.. Во (:рсдниата 11 JJaC-JtOBШJirn страна 
~ етш~аката K3prn на Маке.:t011нја. з пото~ е , eJI onwJtpclt 
ttкcr nод ••ас.тtонот: ,. 11 ОХТО'\fОРН: - DТОр максАоисхtt Иm11 ~,, .. , 

Во оru.uнрннот ВОНеЈОПI помесrен HtL DТО.?ЈlТ:З. cтpmnma, с-е 

Dcl!H; ,Jk-eJII<IKOT .,06с.ц11Ле':М .М кедолnј '', ној е орr.:ш IШ ДООМ 
8 21JW13. :ОС.1 ШПIII. :J;I ;rор,дОСТ 30~ Ш1:О се iВбро . VJJQ, О 'roj ПО.&IВЛ: 
де.n nв !шwраашскпот вечат •• il:tCH(,paj тоа uпо . •ety rero и 'НС· 

IC(НI ltTtllll 11 CIL]L('.ЗHHj;t UJI тuј 110.\ID...'I ДСЈI, ПОСТОИ П МОЈ}а да 

liLOCТOR рз:uшка. Македоuсхото npМШULc ro надt.tЈmув.а до. епот 

11::1. ј\-тосnовснскатз внатршша no::mnuш - тоа е п баmtм1ско. 
i.l А('Нес н мсf\tбалкапсхо .прмпање, na мтоо ,.Oбc;J.mte !е· 

дониј:.1•• како слободна нацноttаrша трнб~mа •• I<"ако opmn па е..t
но 1\rахедопсt'о ослобо;unелtш ..1.Ш'LЖC'IbC 'l,ffija што rnaшm Ј..Ссл е 

с~;ш11 ".u.ан~ 1 1а рас.ш1рч:с..•ш1 Ман~t101111ја, 11:\Ш · · ача. кој.з. I.U'I'O 

:DeCIIН-цJiтc н ашсшшјата од .nсмокраl'Скttот 11 пporpecamtпnл де.1 

11 др'Ј n..:. 3ШЦЈ10П3Шtk еи.нграц~сrt ј RO.'ti::ШT .. , "06едЈmета t • 
l{~,llomtja" како слобо.:џiо изкедонско rzr~шo дељ:с 11.Crt0llн~гuo 

~дш1 псrор1 Lска r.mcнja. Вссш•кот им овета. ззд~q ,11;:11 paбum 

за 1овојуn:ш.с lt:l 110nп лрпл.о6нn Ј: 3iJ taK0;1olfCt<aтa нацнјо, а 

2 LC да i11 \rpHR~ Qfftte !WТО :oe1ie ШWII.\t'a 3_LilЦ!Ij<J l 'JI ~ t.:moj \rJnnOJi IШ 

llCHЗ Ј З f~.LI.:'<Ш 11 С1<:11111 ЖIIDUТ•I,.. 

q •• Обсдшi.СТ!Ј -~ .. 1"QД.. I. броЈ 1. CL"'ффiJ,P ··~рп. ;I.e• 
I'CIIВpll 1975. М:.ШDt~Ј 

220 



Во О&Ој број 118 tШГ!1HCKit јЗЗIП< е ПJ)C.3et1ТIIJ)."lll Де.'1 0.:1 1'08()
рот 11а сехретарот Ва1Је Са>.tонnов nред 1-f:ШIIOttaл•••m коми· 
тет 11.3 13·-ra I'OA.ItШtta хопфе.ре11u11ја п-а Uептра . .'11ПIОТ ко~штет en 
Фраtrкфурт - Герм:шкја, како и <»>tin:JТetшeтo оо кое се oб
lacttVM дека: ..ДоссrаШННОТ oprall НЗ ДОQМ CПIICЗIIIteт'O мМаке
Јt011СЈ<3 tlt\UJtja" отссrз ~е се •tзлз.nз no состав ttn вестжот .. Oбe
liJOte1';1 МакедОНIIја'' 11 ССКЗК.ВЈt дpynt Cl11tC81111in 1t IICCIOtWI 110!1 
ова 11ме ~е се смt..'Таат за нсnрнјатслскtt на Д.ООМ. Прнч1nтте 
33 naкtнrre nромс•ш се pcopraнttзaдltjarn н nрош11Р\'1~њето на 
сор3бсrnс.ата на дОО'-1 со це:1окуnната македонска С.).НП1>О'Шнiа 
а п:~тр•tотск•rrе всоннц11 ~~ cnнC'OOt1 1ja •. Македонска n•tcnttta"' ... М<"~ · 
кеонска траrеднја" н ,.Макс;tонс•m гnt'lc" лобнNRт сnоп С'Т'Р3ПП· 
UJI '00 орга11ОТ ~ra ДООМ .,Обс:дннета ~fзксзоtшi<~". Со МIС.ООТО 
отеоЈХ\Јr.с кок _брзтскЈtтс uccнttltн '' crmc:t.Jmja... PeD.:tкu••jaтa 
cweкt'В:l нertO<:tta соработка н nоддршка од м3KCJIOIICK11Тe nатрио
тtt 11 ЧЈIТ3ТСЛ11", 

Така. lta четертаm crpatnrrt."l 0,), f.ICCJfllf\OТ ro nn.1ot t!CТ'Cfl nO:I.3· 
ttoт 11:1. • .Мt\хедонск-3 ltацнја" 1<atto npн.1or 1ta .. Обедннеm М а ке. 
Јшја''. Оеле .. Македонска нar..utja" е pcntcrnнoaнa nод број 27 
(roд1nta V). Под насловот стон "Oбeдllttcnt Маке.доmrи 33 oбe
.IIJnreтa Мnкс:д:оtшја"! На левата страЈ-tа е птснат амбп~tот ""' 
ДQОМ СО СТIПNЈ<З K:tr)Т3 lt3 M:t.Ke.д01tltja 1ЈО CUC.'OIIIt''rn, К3ЛС: ШТО 
е с:.\tестен 1'138 1САКО (:ltM6o1t. На OU33 CТI)31111l:t.3 се Ш\Оfа ОП1П11~ 
})011 ТСКСТ ПОЦ IШСЛО": ,.И!I IHt;(CII е Жlf6, Gcct.tnTH3 С МЗЈ<СДО~I· 
скnта H310tja'', а tta с.1еднаrn тскС'!'QТ 33 Савn Mt~xajnoa nод 113· 
слов: ,.дос. .. е,,ен б<>рсц на МНОД", 

'Во ПJ)O.ItOIIЖCН:StC IШ; ,.Qбc;tJIIte'm MaKC':tOIIIIi~" IIЗ ССД)13Т'а 
стр:ншца е бројот 11 (rод. ПЈ) ш1. Rttftltкoт .. Мt'lкедонска тР3· 
rеднја", l<n,."{C 1ЈЈТ0 се дад<"Кff ТСt.:СТО831ТС ПОД II!I.C.'IOB .,Ф3ЈШrз.!оt0'1' 
- ff3јКр80ЛОЧ1tПОТ МСр 113 .1CI ICШIIIIIШT3" 11 ТСКСТОТ ,.'К011 tTII()

I'elle3:\;Т<\ на СО8Ј>СЛIСIП10Т .,ГЈ''IКН lt3)X)]I", 
Па д.е.веттата стр:ншuа пак слс.:ш rtf)DIIOT Gpoj on. e«:lttt· 

кот ,.М:~.кедонсЈ<-а n•tcnma" ол: Topcнrro, КанаЈЏI. . oprn.н 11а MnJ<e
.!IOifcкoтo ослобоrоtтеЈ'пtо ftOJtжeњe за. Ам<:р•tка. Enpona •• А:встра. 
n:пја. Бројот е оmечатен за ок.то>.п~рн, 11оем1Ј;ри 11 лск~mрн 1975 
roroп_ta , На нerowrrc cтpalll tHII се тскстовtrrс .. Enctc октолtорЈt· 
скѕt дetl"' , .,tОО.год.~шutшtатn oJt раfuњсто 11а Дн>.tо Хаџн дн,.IО8 ... 
.. Фrсдермпа Реnублака П1rр11нскз ~зl<сд.ошtја" , .. Судска лакрд.н· 

ја" 11 рек.'1амш>nроnаг.нсдtt1i информа.1џn1 11 мал11 or:t-ac11. 

На чеnrрнш'l.есеттата страншtа е npc:tclrrltpatr еес•шкот ,J,ia· 
Ке.1.ОНСХИ rлас" rод. 1 бр. I - како cmtcauJtc аа максдонск1t ја· 
3Јtк, mrrepaтypa и култура. Тој заrtочнува со Јt:ЈРСката 11а Гоце: 

,)ас ro ))8.31бѕrр3.М саетот како r!C)tte 3а куmурен ••anч>cnap н ri'О
чит 003.tety народите". во продолже1ше С.t'lедат 11екоnку rta'Т)»rOТ· 
ски nостскн тnорбн од tteoбjaвelt3Tt' сnt;<озбllркз .,Поrреб~п11 во 
острот''. 
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,,ИЛИIЏ\ЕН 1903" (1976-) - ПАРТНЛВ 

Во 1976 r'O:UIIIA, ео Оартѕше, 110 W8C.'I.Cкa се noja.tш CllltC6-
H1ttтo .,И.'1ИtQeJI 1 90Ј". Тоа е opnui на ДОМ (Двнжw.с: за ОС.'ЈО
бо,."\ување а MaKCAOtlllja). Се nсчатм lttl. ~tакСQонс1џс јазm( со 
кнр~е;шца и ~~~ WfШtt.lOrpaф. CmtC"tИtterO ro \'ЈК~;~уаа Мнлс Иmѕе• 
CIHI, а соработуиаат ч,-,eltOWt Од. rpyn:aтa 118 Д0~1. Тоа ое fJIIeЧ:\· 
nt rJO•pc..wettO Q Aoct1'a се ltЗJI~t ;tСХС'Пtн.а броmн. Страшuџпс 
na оа rnnc•cno се нcnon:IIC'П t со бројнаt ).t:атернја:нr од о6.'1хта на 
••сторнјаn~ на .ма.х.едонсКЈtОТ наро~ со nooeбtta !l t 11r;1ac:кa на де· 
!10Т0 tta Meтo;utja AJIA01808 - Чсttто . 

• НАШ ЛИСТ• (1978) - ГЕТЕБОРГ 

Crtttcaннcro .. 1 (nш :шст-•. куu..шост е npt\O'N) trwe uno ro ••~ 
а.т c:if)O(:вн:re о.:., 1 AQ 9. а Q;t број 10 ;10 :tettCC се r~ant nол Jtc> 
еото ш.•с .Мак~онсtш etcttiiK"', Проаеот број .. .._,C':k 1111 12 фсuруа
рн 19'78 f'Q:Хниа на 12 C'lpatttttOt, ttQI форЈ.rат 2 1 ;~ 29 C\t. нn "~ue
;tQttCKtt јазаrк со к:нри.'1иu:t.. l"nn~tl fl o.uooopc11 \"PC';tl lltK е &.,aroj 
MtiJIC:tiK08C1(tr, Тоа е шtфop.\IO.Tit8Cir :шст tta -,1;p\-urnoro 1ta Ма
ксд.ошun-е .. rоце Де.'1"f!С8" од. Гстсборr. Клншето m. r.'louaтa е 11а 
M3.Xc:.'IOfiCKtt 11 11а ut:~~eACK~• јuнк. ne..o е ах6.1е.\1ОТ 11а ~ 
то, а 80 tf)C,!UtJt.aтa тtкот н:.а Гонс Дс."'..ее. 

Во OOOC!AНIIn стат•Qа на npOJКYI' број, nокрај АР\ТОТО. се 
••.:ш: .. Vurre коm се фор)UфQ tЦ\tueтo д.pyumJO се 1~a.\IC со 
Wltctla да И3,:1,а8.'1.1о1С UCCtDOC, CIПI~ЛHt IL'IIf IICKOj <AJ:Q\T JUIД 11\'().. 

IIIK:tttltja R3 ~РУШ'ГIК)ТО, Скоро секој) IIOQOII.JбpafiЗ управа на 

:a.pytrrПIO'ТO ro П()СТЦ\"10\ЈlЈс '1'00 прапu..ње ..:ако ~;uta оо; најаж. 

ttltТe ТОЧКit 00 ЛJ')Orp;II)IOIТQ 311. саојата работа. ПptNIIHaтa uno 

"Т3n \ ""''"' \llfC."':t ttt бс1не досеrа обнmшета бе-ше 11раwа.њсто 
110 C'КOI.OO.tcк ttтe ~. Сеruашата ynpaaa ка д.руurтвото С..\tс

та. ~f:KO \'C:JrOOIIT" tt 3рс1111 11 \IO*ItOCТIIТC ~1\"113АТ ~~ CKpo

)IIC'Н rt0'1QTOK- 8сС:'Н11КОТ е ,_.\11tC;ICII КЙКО nept101t11ЧIIa fl'\o'6.1:1tK3ЦI I · 

iз lt ЌС 10."<'1) 1.'\ CI10J)Q.1 оотребi!ТQ 11 »О,.ШОСТЈtте, а tte1'013Tt\ НМ 

е на јаа11оета А3 л.аnа 1аtформnш111 31: рабс:уrата на ~V'IIITrtOтo 

11 нс:rовкте секшт, 3а И080СТИте ОА 3111C.'IIII\IKOТO жиаеење, :м.к~ 

IIOДOI9CТIO"l'' r1 3Kf\-'e.1JOrte np:uuaк.a 80 ТОТК0'811НП3 Н DO Jll~· 

ска, 3il ~ty!nyplltrтe 11 CIIOpТ'C-кirтe 1~1111 11 дp\-nt aJ..-nttшocnt".• 

• .Наш .,.,..., llt>OJ 1. 11 +-Уари 1m. r..-r. 



Прзиот 11 1tnpe.X.1111ТC броеои ол. ~ЖЈЈш<от <»А.Ј)ЖМ текстов.rс 
за 6рОјн:ѕt aктttiJfiOCТit tra Македошасте 60 Гетеборr 4f noontpo. 
ЈСО, ОСО6СН() Н.8 д.pyurmoтo ,.ГОUС Дe.'1'fCI)", peЧIICJI СIПС lti'I)ICTplt· 
раЈш со фотоrрафmi. Од. 1Ј!ОЧеnште 12 стр::шш,н, тој од трстttот 
број H31teryua на 16 странш,vt, а Од ОСЈ.ШОТ број дур11 на 20 
страншт, t.ta кон pc,.10BIIO информнра 33 aктtta•rocтtrтc ЈШ .\iакс-
дошutте ња тне 11росторн. 

,.МАКЕдОНСКИ ВЕСНИк• (1979 -) - ГЕТЕБОРГ 

Поrо.1емо 11 аtн':)жнраЈ~О собирање "" МаксдОНL(tfТС оо 
Ш.n.Q.1.CI\a се nочуВС'ТВува во ПО'-Iетокот tНа осумдсх:с-ттнтс rод11нп. 
Во тој nерИО.:\ се фор!r.шраа rrptштe Jфyuma .,Гоцс Дсл,tсв" ао 
Гстсборr н .. Македонија" оо Мм:ме, ч11ја 0Ct1081ta цел беше-, 
nред Ct:, ОЈ.Н\00D\'83ЊС 11 npJt6HpaЊC Шl. П01'().'1С.М број ЧЛСНОВII, 
а nотоа обод.ѕшуеаље на дРуwn:ата н КЛ\&Rtrтс- no македо~tска 
зaamnrц.a, 

Како резуm:t.т н<' овне aкТJtBtfOCТit ~ЛOЧit<'l да tLV!cryвa н 
cnJtC3Jffle"r0 ,,..\faкcдOIICKII ue<:Шtt\". Тоа е ШIHit0113Л110 rласило на 
Маке.до~tцЈtте 1:10 Ш6Сдска и е хроЈшqар "" зб11.д,tсузо.њата 11 Jta 
81(Тir81'10СТНТС ОД t<уЛтур.1'Т'а, rtpOC:ecroтa , фoK!IOpo'l' Н CltOpTOT 00 
лtакедОifСЈште зac.:џnnot uo Ш.ведско.. СпнсаннС1'0, ltcr.tKII"~ во 
СДС'Н 03 yDOд.IШUIITC, ftc СС З;a!fltMtЦI."'. 00 IIO..IHTIIK\1, бнnеј~ЈI ltC С Op
ratt на некоја nо.rшn1чка орnшнзација, туку 11м с.1уж1t на nplt· 
:вpe.~otCtto вработетrrе о;., Макtдошtја да nt IICK3itlaT СDОнтс n11· 
тсраТ\'Ј)Нн способноста 11 склоносnt. Ucma 1о1у е A•'l. 611дс мал roc
Tin-r во .11омов1rrе ш• rолем бр<>ј 1-1 au11111 1џl во Шеелска. 

Crmcatшeтo .,MaкeдottCXJI IJ«:Hitк" започ11n :13 1&3nCryaA на 
12 февруари 1978 rо;џша, К3К0 llltфop).tQWIВCH 'ВCCIIIfК lf ПCPIIQo 
д11Ч11а nублт<ацнја 11а македонското лpywnкt .. Гоцс ДCЛ\ICI'I" on 
Гетсборr nод име ,.Наш m1ст", з ол ЈU:\Обројот 6 11 7 (ссптс.мnри 
11 октомпрtt) 1978 roJUtll3, како opra11 11а И!t'l'tJ)eCitt'тa. заедtтца 
11а ~"'lkедонсклrе npyuiТ83 и кпубовЈt во UIQO;{cкa. Прмта гоц11· 
•·•а nод 1tмсто ,.Наш л:нст" се оmеч.ате-н11 9 бpoct:~~t, а oxt бројот 
10 11ечатс.н во јануа.р~t 1979 roд111ta, сn11са••нето ro мell\ft'::'l Jt)ft
тo 1)0 ,.Макtдо1Јскн Oe<:lltt.K'". По Второто ГО.tutшно собраtше lfa 
M<IKCДOIICR3Т3 ШП'ерССЈtа 33СД11ИЦ8 во m.ве..,ска. 011 феuруарн 
1981 t'O;џnta СЛЈI~Са~шето заnсwна д.а 't3ЛC'f1'83 IG.\KO орrон на Ko
op;utнaш•o~utoт одбор на "'акедонск~rrе друшmа н КЛ\>'бов" ао 
ШВСАска. 

ПрвКУ't броеаи на СШЈСШшето .,Макед.онсхн вес.ннк" се nе
чате•ш lta 12 СТр3ШIЦ:Н СО CKpoJ.IJIH HOI)IJ.П3pCКJI 11 TC'XItH~IКII МОЖ· 
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tl<>ent. Меfутоа, од. број д.о број ашсашtсто се rrQдобруваше 11110 

обс~1 Jt no содрж.tша, lt3P.,'I.CffyN\,jќt1 во молсрно '' совре.),(сно rла· 
c:tt!IO, nзралетсо pacтcjlb1 како што се разl}нваа. лруштвата н 
клубснште 113 ttam:rrтe прнзре._\tСttО оработеtоt оо lUеедск:а. За· 
КЛf'ШО СО бројОТ 18 O;t HC>e1t.&ptl 1979 1'0Дttlt3, (fHIC.'\ItHCТO t'O YJ)f> 
дув."LLнс Ре..1акппски одбор on .\taкc.aottCкll :акnrе.нст11 претежно 
011 Гстеборr, меfу кон: Dно.,ета д•шоnс:~а. Л."'ександар Мптрсе.· 
~к11 , Псr1с Ат:шасозскп, Jopдt'lll Сто!аноnск11 11 1'раја11 Массв, а 
rлзuс11 п o:tronopeн \tpc:t:trttK Gerne Блаrоl MIL,CHKQ&CKII. За nре.
мс Jta 14-roдJMltOТO постоење "'-' D«-HttKOТ се оm:счатснн околу 
110 броја tra формат 21 х 29.5 С.\1 со I(О.мni\"Тсрск:а обработка. 
113 Ktlp11Л111(:'8, 11 fl() о()('\1 Olt 16 Л.О 36 C'Гp3Нlll~ff . 

Уште tta са.мнот nо•rсток списаннето бе-ше 3.1).tttCЛCitO хаЈ<О 
ncpпoд1Nlt3 t'lублнкашtiа коiа ќе tf..1.1'1Cnre<'l cnooo.1 no'f"'"'Cб,rre 11 
МОЖНОСТIIТ(', 3 СО ЦС.'1 ЧЛCIIOJ)Jn'C' 11<'1 JtpV111'1'1\..'\m 11 K!1vбoBIIТC 38· 

с~шо да се шtформ11~ат 3.."1. работата на ссктштс, фоклортrrе 
'1"VПН н <bvnбзпс.кпте екш111. Н~стојуе;ањзтз беа д:.'l ttнФОо,_,., .. ~ 
Jt 33 aKfVCЛmiТC П1)3111{Нt.:) l\() M:t;KC:tOIШiЗ l f IIOLUIIp()l\0, 3 1)0 n!C 
р:а.мкн 1·1 за nр:шmњзта cnp:JOOm со n:равата 11 обnрскtпе 11:.'1 Ма· 
1\<';J.OIItntтe no Швсдс1<а. 

Во liCТO nремс. а :t.a l'f'Qite:aocнn <'IКТtm•Фан.е 11а llaiм."'a."taт:t 
Т'Снорацttја 113 ll::t.nпrre m<'ll'~'"' во ТЛnе.,скl'. nnч""~..ai~11 од 1979 
mlftШa. како доn:tток 11а •• М:нtмонскн ni'Cшtк'' се: tttчaтtr 11 c:mc· 
СЗIПIСТО )а деЈ13 ,.C1tCf'VЛK;) " , 

Cn~tca•miaтa ,.\iaкcttoнcкtr nссн11к" 11 . CI!CIV"'"':t" "' 1!3:13· 
nаат Мака..1ошпr, c•пvзнiacnr, вљубсншт no маке;l<mскиот f::t· 
~IK. ЈСVЛТ\tра it 11CТ()Difi3 . Гnaw:tf 11 OЛfOOOOCII "01\.,lllftC Од i~ШV:'I.· 
n11 1980 тодшrа е Тnаiан Массв коi ж•rвсс nn rетеборr, а no nо
тек.,о O;t сс.,о 'Rсмаtмtнt(И Свст11 'RflкОлско. Toi е nо:шат onurre
CТACIIIП<. 11 tm.y6ci111K ВО tMlU.1'1JШOT збор коt 00 СЛобо,ЈtОТО 8'J)C.)IC 
се 3amf-"taaa со IIOfHшapcкa лсЈ••ост. ,lJoлr nenнo.:t ;\a.\tCtllfK па 
rnaotrиoт 11 OJt.rQI)OPCII \"n<"dtnrк бt:•ne: Gop<•c Андовскtt п Тзлс 
ТDnОСкн. Ре;1;3К1Џtски еt>КРСТаР е Dt~oлcт:t }1tl\tOВCKa . бn"-rnimtк 
е Петар Атанаоож:""· Donl1CIIIftP1 11 conaбrlnн•t.r" trM:.\ оц ~е 
местn во Uhcдcl<n н дРV"' c.nJ')Oncкlf ЗC\I i" ).H~tv кои Пацс Ao
cona. Лц.-.;11ј:"! 1\narveuc:кn. ДttЙнка tПvтct-Вeml\lкoвa, Сот5rр Ма· 
C31JKO&etm. Жн"Dко МзтсЈЈСкн. С.,о6ода.н ПаиовскЈ~, Ctteж~нra Дој· 
'IIIIIOBC1<3, P :'lilf:t Clf\f0tr0{1CK3, MJtTO CшtiaН'ODCKII, Ме~ат xa~m· 
Л:Ot'Cl<Jf. D;тадltмпр Пстро&еки. Дpantmn MнrtOOOJt~. С.'1обоЛ<\1tК ... 
Тооi•сС8Ска тr ~шonr ;a.p\,nt. 'Ѕроiот на coo<'I(IOTHIIItнтc 11 дomrc
lllltu tтc untpvм mr.Cacкa· lt 01. дpynl COI'М'HICI<II жмill 0.11 ЛПСТ'Ј)З· 
лнја 11 Реnуб,,нка Maкcдomtia е 113.t!IIC'I'IIIt~ mлс'1 · Htл~tn tтe тс.к· 
CТOntl ЗЈ)3:11Ш 33 аКТ111Нt<>СntтС l t<'t )l:.\1<e.,.1,0IICKIП'C 11 .1Ј)VП1 дpyt:U. 
па 11 клубови. io збоmтуnrшт содржrшnтt~ Шl Q11fa'IПf~, а прn· 
АОнttуе;аат ~~ З..'\ афнр,.tацнјз nрсд македонската 11 шоедската 
јавност. 

Во оене C:m!Ct\Jorja се с~аем rолсм број trotтeiHf 11 rrpo.:~ 
1111 1'80pбrr, особе110 11:.\ \fr!aдt1ТC Maкc;tOII'flllb<\ кorr зборуваат 33 
жепбпте. посталntјата за ро;џтот крај. nатрtсотск1пс чyncma 
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KOtl Маке;~.<тнја. Овие rшrepaтypttи обЈtдЈt се O;t ttCr1p<)Цelt!UI.80 
3111\ЧCibC 11 nрндонес 80 k)'лтур110·Пј)ОСВСТ1111ТС 11poUeC11 fiO С)» 
nsmam каде што ЖЈ:ОС:!.т M:.\t(CltOIUJ.Irfe н можност 33 aфJrp.\Ot· 
P81bC Шl м::u<о..1Оttското кутур110 н.:tc.rt<:JICТOO. Преку IIН8 не само 
ttrro се aфltpt.шJ)a културвото боrа!СТ80 lt:) лtnксдонскнот на. 
род во 1mата сред.шtа, туку nосрс...1но 11 неnосредно ое paзw:ma 
н збогатува мозанкот fla швсд.ската култура како r:utCТIШCIШ 
лtост за з6:шжуеање меfу М<\кед.оннј3 н Ш.&едск3 . 

.,СНЕЈ::УЛКА" (1979-) - ГЕТЕБОРГ 

Првиот број шL ова •дстско сnисашtс «.--е нojawt 1979 rqzџшa 
како дотаток lt3 ,.МакедОIIСкн еес.шrк". Тоа н Д(ШСС се nечатн 
во СК!'IОП 113 сmrс.:шието, оа нст формат (21 х 29 t.\t,) 011 8 до 16 
С'rраЈ~ицн, 'пfј rnaзe11 Jt O.!U'0'60pe1J уре.а;1шк е Траја11 Масео. Се 
nечзтн на .t.tat<cдoнcк1t j331tt<, а ttмa п ."'\етскн творбп на -rypcКJI 
јазнк. КТЈТПЈЈСТО нз mзватn 1t:1. сmtсанисто е на мзкедонсtаl со 
кtrpИ1DIUa а дс:сно од неа и 113 wвсдск11. Во OOt'ICJtOТ н.а правот 
број, DССшrкот се обраќа со збороmtтс: ,Драr11 деца! Еве. ме no 
nрв rmт ме.fу D:.\C. Како wто mс:дате ro добttв 1tмt1J0 .,Ciicrvлкa". 
Знам nска ~е nрашате кој Mlt ro ладе тоа у6аво 1сме? Името, 
обнчно 1~а соопте деuа 1'0 ~маат рОдЈIТеЛIIТС. Така " iac ro до
бн:в ),tоето ѕtме 011 co<н:rre poro-tтe.n:н кон <:е 611К<13Т: Редакuнiа 
на .. MaкeдoiiCKif весник" ео Шоедска. З1tаете. јас 11e.t.t3)t п1)3В11 
ро;vате.·ш, татко 11 мајка како uпо mte Јtмате. Јас CV'-' се poJtJL'Тa 
оо е.!zла ба.јка којз се внка .. С1tсrулка и седумте 11\I'ЈЈНЊВ". Btrc 
cшypttO 3ЈЈ:\tте ~ па бајк:а . а ако 11с Зlц'ltте, Т()rаш јас ќе I!IJI ја 
рзска.Ж~• оо еп.ен on Jtape.'lmпe броеоњ •. lte о" I"DtШveaм за 
е~ што 11ajnooc~c ue rtttТ"CJ)CCнp:t., а Т()а се: nрикаск11, Gajкtr, ncc
lfiNKit, ).131fll крстозбор11 1t Цруrо".* 

Пренот бgој Оn1ечате11 на осум cтpatiHЦII обнлува со тек
стоваt IТ'ре'I'Сжно nooaj!r.tCIIIf од д.етс,ки c:rmca•шja tоТО се печатат 
110 Реr1у6rшката, а н:ма 11 lс380рнн матернјалн за актнвносnrrе 
lta r.tакедонсtште ACЧJtl~ ео Шведска. Втор110Т, со н~ форма 
CO.l,pЖIIII:t е IICП0.1HCT СО бројНII фотоrраф1ш OJf. Ж'1180ТОТ 113 
:.tд:)J()I'ft rе1tера.ц.!н1. Народ..шtтс тод.нн1r сmiсаннето .,CtiCJVлкa" 
IIЗЛСtуВЗШС 80 ССКОј брОј Од ,.M:t.Ke;J;OHCt\fll!lt(;11HK, така UПО 3а UpC
.\IC од дванасет roдiшJr се ОТПСЧ3Т'Сim окопу 45 броја, KOIJ lfPC1"' 
ставуnаат 1tHCTHHCKif ~СТСКЈI fl11фopt.t3ТOJ) 1t аф1!рМ3ТОр на Jte1'
CKIПC жcnбtt, .t.1cчnt н nocntnryвaњa, каt.:о 1t з•tачасн: npшtor па 
маке.опската детск.а кѕшжm11tа. 

• .,Cн~ryua". број 1, 19?9, Гетеборr. 
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.,ГЛАСНИК'' - УИЕСКU (198G-1991) - П РИЗ 

Гласн1 к. 

Прtшот бро1 hn списзm1с-то ,.Глзсrrпк"' rш. t~JCe::to С.ЈШ ~
ЗIIK СС ПО j~nr1 .1:10 cem.::\Jвpn 198() 'Г'()Лf ma, То~ е ОТUечатепо IJ3 .}6 
t:тpaiШI[JI 11 Hl фор mr 21 х 29 СЈ 1, JIC'a'IШ flJOICIIIfК 'П3 УНЕСКО
Oprdii11:1::1ШI i з на Оt'.~едtrнет~ •rТе 1 1<1Шш :g oбpaзulkl!rrrt..:, паукi.'i. 11 

Т{ •Л rrm, Чlle СС~П11ТС IQC ] La<Jrn .I:IU ПариЈ. fJI ~ [ 11 ODroDOpeп 
Vf>e::IJI!H< е Жзн Гот::n, а o-..гouopear УЈ')СШIШС 11~ 1'1 мшето Ш'l 
~Rc.!'toпctш ја."шх е Цнстмt Cr.:\шx."l)(:ICIJ. :Во tiJ'!f'IJIOТ Gf!Oj се IRC· 

,eR:l сппсаn••сто _ Г:1~син к 11 се печотн Шl 24 j3:1tiiiP п деи:ЈЈ 

"100 rr.mc..11C по лоnод :кхr cc;rнrma на. Ге•1ер::~. 11~ Rorrфcpcreцнja 

'"' VJfF..ПCO о,~tржана во Бе:trра;з од 2З сеnт '\1Пр r до 28 октОМ· 
!tрП 19, 'I"Q ШЈ:\ , 

Со исклучок rra nтt 3т.3 rшшп., о 1 н~ЧМС1f..СТО, по нDpc<IНit· 

ТС ГОЈ,И1111 рс;.{ОIШО С'С П~ilTC.."a ПО TJIH ~petj<) ro.rtiПJnrO, Н.а liCТ фар• 
Mt1T IC Ш\ 11С"Т број стr::шнuи . Cct\Oi oJ'()t П\f:\ ТС"ЗТСIIШ :НЗСЛОВ, 3 

к.IЖО Д(),[ЈЗТОК На ,_tELKC;:J.OHCKIП • ~i Л< Н rin ~ QGj:нt П1' бp0j1-rn Пf'И~ 
:JOЗII о:~ к'rJ1nrp.aт~ . tii!IVJ\aтa, oбJ13:IoJJOJfltero, шторнјата. :unt~· 
турата п цруrо. 

Мзко.1.онскотr, П."ln:пше тr:t .rлnсшrк"' rш 'ПЕ,СКО ro П)о 
;talklUIC Perr\rблiiЧ:Кaтrt 'КО\шс•l i::~~ ~ K\r. rnrpJШ upcRП со странство 

11 го .n• •C"ГPtlбvнpaw~ ;~.о '\ЈЈ.ЈЕ.СКО uo Паi'П~, о урсдm11 tm'e· , ш 
atre !аз 1ЧКН rtз'Т ниiа. до саtтс noзнaчu.ilнt '"'!П'\rрrш. но nпm, 
пбраз01ШН' Н 'J'f)\'rn ИН("'ПТ1"Џ'ШIН Н .:ШIIIIl""e'pot."Cнp:'HI!II ПОС,[ЈIП1LЈП. 

1i'1aMJ1:iJ)CIШt: П:\ ~ ПIО.ПаrЈ\'."ЈЗt1ЈП IOT ;азrос 00' оорз.бот:каm 
на T~o:'\nfТC, JШmp:tCIIПOT IIПCOX КR:1.."11ПСТ И аnтеtmrчпоста 1Н'а СО• 

.'1 r~нm rrc. cm rс.ашrсто •. Глnстm-,... о; ппn~~с C"t" ГfЈ')Оiбп аш~ 1е • 
Чlrтате:тсК:tТII m-б.'lпк:t по сс1:о i"' .... ·••j!"'. 

ibpocm rте на сmrс:з.ппстn .. r:~aatпlx • тс \ШТС~~«f' се пОСЈЈе"ТеПП 
11:'1 образов;:ш"сто, rшуиnl'З, w,r:n'\ 'Ратз. 11 шlфof'l\t:\'I"\11CBrn. Во 11ero 
СС ofSi<W\I'RВ.3i RрЈIЛО."Ш 0.'1 11; • ~·\! 11 fiL:ЧTI Ill 3BТVnll :1 I'O:IL::\\ Upo ј 

· ;11 11 шmшnс 'fШ-'1\ПfC.!"Г\f'R:'tff·::! ~ conpc tt."tШOТ сnст. \'МеЈ110СТL\, 

tri."t •R:rm, 'ПC't'O'Plljllii"'' 13 ЦIIJI'Il'!ПDatnljar.t, <:О lll'II'Q се IJOП'IПUiy 
оор.аботкDтtl 81 poзGcJp::llfiC'I'O ПO\fefy ш1ро;11 m:. Затоз. ra.n.aннcro 
tta .. Гласа1н.к 1' па м:~кс:tопскк ј взик t111a ro. LC\to мацнnн:аш1о н 

xynтyprto ЗНЗЧСit.е. 0coGe:l'~o тmо во рамките nu секој број. IIOIC• 

р:.1) OC'IIOR1ШO'II' текст, се вrра.дуuа н до;~ате.н 1атерфт од 4 :nе.

чотешЈ c-rp31ППtll ПО ~tзбор на 'IШt{e;:J,OriCK<J.TO) ре;1.ЗК11Ија П QД M:i

li:C.ДOHCKII ::ШTOplt. 
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,.МАКБдОНИЈЛ• (1933) - ПАРТИЛБ 

.ЈЧџкиоонија 
i--·-.· ...... ... ... _ ... ~ - :,..Ј 

,.Македо1шја"' беше 1mформатш.шото r:1ac••no што се nсча
тсшс ео П:.tЈ)Т11 •• 1С - ШDед.ска. Прtшот број излезе ео апрнл 1983 
rод1ѕна каt<о op1'i\J1 ••а дn•tжењсто зз. ослободу33Н!С н oбcromy· 
аање 11а Максдоttнја (ДООМ) ЈС тоа .на макед:оtrскtt јаз11к к.нри· 
лѕtца, ff3 24 страшш11 11 на формат 21х30 см. Поrол~ број on 
TCKCТORIIТC СС lt360p11H, а Cill.IO IICKOЛKY се no:)nj:\ICIIН (Q n:p ynt 
rпаснла. CmtcallltC'I"() Ј'О уредуо.аа чде••оо.н на ДООМ. 

Сnоред воведната сr.атнја rm•ecrctta ltl\ пос."'едоt\та СЈ1><1· 
tшшt од rrрвнот број, ЈЈ:)Да8аtt.еТО tra о~ cnst~tme, ucyunrocт, 
npcтcтaQ\"Вrl нзд_оер3уааЈbС 11а JlOJ~•ro Jf3J'Ie3CIIIIТC сn••с;а•шја. И:ѕ.еја
тз 11 nо.1 1mtчкат:. r1л,атформа е J)e-'11tCJI IIДCttn1чl l3 оо оп.аа ЈЈ3 
~Макс:tонска нашtiа"' .. .Иттдсп'" •• nop:нro нзлезешrrс броеви 
tta _мaкen.o..-ntj::t". Cmtca•rпeтo •rстз~<'trува д.ека rфJtфa~O'l сора· 
ботка со Gнло коiа Ш111 6Jr.1o каква opraJotзaцJrja, non1rnrчxa 
rpynaц1rjn, nc'raт, pnд:tto " С.111'ШО, особено ако тоа fle ПЈ>С'dН Ш\ 
ннтсрс<;Ј tтс tta ма~<едонсtтот народ н Ш't ДООМ 11 е во П'J)JUJOr 
113 nра.в;~.ата. UIIC1'11Haтn. хумзнсхта, разбнЈХ&.њt-то 11 з:u.unmтa на 
мaкectOtiCJCt lтe JIIIТtpe<:Jt •• воопwrо на човеuлоото. Тоа Зft;)чп nо-
113&"\ЉС ()ра1'(:~3 р~К3 113 C'lfТC '-\.ЦtKt.ttOIICKJI CtnfClШ11ja olf SCCI:&nUI 
111ТО IIЗJI'Crye33T 60 (:еетQТ, 3 lfCТO така П <Jia CIIТC Ј'Ј.t-.:О.IОКР3ТСКЈЈ 
СШIС31Шја и UCCffttцн 11 o .• :t дpynt нaцнottaлtt<>ent. Ин1)ку, беше 
npe.11J t"8.ЗCitO 0:1, , ,\1аЈ\а.:tОвнја" да се nе.чатат nесет броја ro
Atпmro.• 

CoдpжttltCtџr, nputtOТ број •СЈОбаrлува со текстоnи од па· 
tlltOH3!'1CH каЈ>актср rr 1 '-ЗразiiПО nатриотскн t,'].yx, како па прн:мср 

.. З..1бор.1всш •тс МаксдОНЈVt". за ttсслуеањсто 1са Maкenotnlltтc O;t 
СРМ. 3.'1. rотрадбата на новнот цркооен xp;:u.t 80 Гетсборr. за Ма· 
ке.nошfја ,, .n.oyn•. 

'ВторlrОТ број IIQ CntiC<\HIICТO Од MtyCY 1983 rод.шrа 6ewe 01'
nс•tатсн на 20 стрмшuл 11:'t ttcт фop.\II.'IT, lfO 11а nocnaбo ТСХНЈN· 
КО lf CO;J;pЖitHCKO •rнво. На КО}ЖШ:tта е ПО;\а:ССТСffа фотоrрафија Шt 
Гоце Депчев, а 11а ПОС.'Iе.nната етrтчка карта на ~tакедоm1ја. Во 
ОВОј броl на С:ШIС8НЈ1еУО се срсЈ<а:Ј;~аЗТ TCKC'ТOBII, К3.КО: ,.Да ЖНвес 
Итосдеtс•, ,.К P\rt.UCOCKJ toт лtаннфест•, .. Отоорено mк:мо•, •• M.:.кe
дOJICKtt ~t e.\lop::нr.a.,~м.. 11 др. 

Бројот 3 е uсројат11о rr«лед.е11 11а aшcatntcтo ,.Маке.. 

дomcjarr. Тој е отrи:чатtЈt оо ~eкewup11 1983 го;џrна ШL 24 с:тт><'· 
шrwr, ynOтpe6\Фaj11tt ~taкeдOIICX'If ја:Јнк со JOtptL'lJma. Во пеrо се 
пО.\tССТСIПt тексто1.т кон се Од.нСС)таат 11а Чс11то 11 на Презид•q.·ф 
)IOT на АСНОМ, како н ко,.tпро)IЈ111 tрачко шtсмО yn3тe:L10 АО 
1tр0ф. Бс.н Блаrој М.Jt1rCttKODCKJI . 

• .. Ma.xQOtD(ja'"', ro;t. L број Ј, anptn 1!1'83, Пapnme • ... 
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.,ТЛТКОВШf .. (1984-1988) - КОНШIХАГ!Е(( 

Сnнс:uшс.-тu .. "''атхоnшш" бсш..: ()рr:ш на R:~yбur ,,.;\t~l\t.=.lШIIНja .. 
11 3.1\')уж~..:шн:Lо .. 11 ~~. .. ' од KolfCIIXaroн - Дшrска, Прuнuт C:puj 
11~~ a:_"'li! 1984 ro~IIIIU П 1C(.I l111\tCCC,1ШIK Шli 20 L:Т()ВШ I Ц51 J..ta., фо;р.
М31' О 4,.5~21 ot.) 11 t:~· rte' f:1T.;IIJ..: Jr:J • шк~ 1UIICJШ ј. ЗЈ 1 к. Cш1c:::J.ШIL'to 
~:ttlC/'111::1 ла ru 'J'К'.II.\'11~ Рс1:11~ЦНСIШ олооn (Ј:"( cc; L\ е Ч:ICJI;) ll Т().;); 
Б . Котсu.ск.,, Х . 'Б:t'lti Hj:-m. R. !Ј.:аl·:шоnскн, Ф. lll:~бc,uii iODCI\П, П. 
Tшu&.:n, О. Лј~I ЗIСtПСIШ 11 Д. Вс.1.:шонскн. сор~оотншш: Е. Heul(:n· 
Clill 11 (. р()(Ј(' 1~"1С1'. {{:1 •t~I"Pn~111(' 'IC'THfШШLTH 00 rтJ;t.Шiilrd. <1 10• 

t:\1'~'11 r.c: t: ( H•'t:t.';ll •• ' 1\kplн•p•• f':\ Бз:rср~·п. 
Пn l<QJ')IfШ1r.. o;r прrшот u r)i t.: r u\1~11:1 l<:tpr.~. "n J\.rroc:ta-

"lli:\ 11 IIL'CIIa t•; t Вi.шчu Hн~-<cJIJc.:I ICtШ. Dн oov. ':111.1r.li стnтиi:::Ј. (11:-L 
arrop. 1r ТЈ'М"d ('1 pmiiJI,:::J.) се нсrшш~•uа: Со noтrollll'\'ikliњetO ЈШ 
J\rmc,'fOП•~ICRD-J1:1fiCI>:lTЗ ДL:h11:1р;.tцнј ;." :~ ШКО 1 110 lf CU npвlrre 
UPI'::liiiiЗIIp:uш гrruшшrn, :1 ocoбcllo t.'(J Ф<•]')'f ~l ~љt·то на Клубот 
,M:::J.KC..,OIIIIjв'' • СС COC;I<.l;tOO \ ' ('J!I) 21 .1;) 11 t:\ll:"lli.C ltn Uнд Cnllr'aiFHC. 

Такз. ttn 18 гн·кс ШPII 19~ •oд•trr:-t ~.; фор:шrр:ш Рсда1пшск•• nд· 
оор Jf ~ о· ' ··rer t) 1:\ 11"'-"f{J 11:\ е 11)'(. 1111С'ТО, ('Г) 110TI J')Crt<' IШ Клу(,от 
,.1\f:-tTtCIIOПI! i~" 11 з~rчожснr·L'УО 'Пр<:сn.а"', а е ДUJI 11 11 Пр::tпиmшк 
г~ 'J"'I:lcJO'r:l 11:\ C:ni&C':-tiПIC'YO .,T:-tTI\nn•ura• .... 

Во прС.l.(\.1~ ·сшrс 0;1. n1Јшшт брuј СЈ cnn.r rrпфopм:::J.цtlll о;~. з:~. 
конот з:~ СТf'ЗНЦII, crnrcoкoт нз Ynp.'\ ·шrот o':lri<Jj'l на "·'11·00т ,. •~· 
с~t';:џтн ј::1 •• зn u11o :н ;оf~Ј,:л~ lli\ 1 1\ (1()1 11 .:-;;) 3 тр~rжснљ .. "ТО ,Лpcc
tt<!.'", 1\01~ оа НО' t'ЛIIП"e 50 Ч II:IIOP.H, I!СЌС Г•) 1984 то:ЈННЗ ј~1 IOC'nii'IШ 
6fi'O ј К:\ТD 1):1 r; Ч..,efi~JtШ, Г:tЗRifct ОД Т\."Ј)СК<l JШIUJOJJ;J; · &ОСТ , З 
по rtol'CК.'l'O ор Прt."Сnанс~нот ~>рај. Снедат iCJ:C . '' :J..'l У.ајчшпrот 
н 1а~·,.онскt! JtL1tн.;, з.а ЈШЈ t!ln.I IIITt.'. ~\:t ro ;mн:н u:J •ор во T.i)TI\O»H• 

H•''ro, C'rJ'!I~liHII:I ' Ч LQJ) CU tcpC 1 (X1tJQp, lGIIIШ 1! Тr.:"ќСТ IJO 1}~)]1, 
OЛ(')Ж\'R.,.I.e'IU н;~а 1\1:-tKC..'Jt~fiCKtlflf r'Jц:CTIШ.:'" I Bt> 1\:lt.o(IVrl', !Ппсдск:а 
•ц\ 22 t\npнn 1984 mrпша. 

l>росnптс ЈТfН1 н тrп се ncч::>тctll\ на 28 1 r 36 СТ)КШШ1Н 11 се 
СЈП'ЧНII н no ф.up,l::~ 11 П(1 coлpжmtn. И Gpc1ioт 4 tJ 1984 Г•Ј71НIШ 
е оm•·чатс1с ш1 ЗZ с-трашшн 11 11м:а JtC"t фnр:о.tат KtШOil прстход.шп' 
C1ttOCJ[f\. Н 0110ј бf'")l о611!1 ' ti.L сО fltl(~p:\lal\111! <1Л ЗiLкoSIOT 3."1 
стп:.пт• n"', :'I.KTIШflr.)'C'ТIJТ'o.:: lta кл,·оот .. ta.-c;,.rшltj~,·· 11 З:!:ружс-
111 rnо • П'JlCC'Ila .. no ко:1 се ('):\ржшш ТОДI IШШI сnбр:.шнј з 11 ~rзбvр 
на ноuн гr~сцдатс.1н. Т.i)к:а, 3d nJX-":1-ccд._'U ·л 1 1~ К11\ -бtrr .М:ше-
дошфl" ~ н il. ~11( МсiТс' О lj,aJIQIICJ(~I. :t нз З:~ру:ж(.:нне-rо ,.Лрсс
.rч_. .. 1\ен~ш Б:-tiJ'змonc~c:tt. Исто т:tl<:t, е..: npe~JilHI)<tlfll 11 тc ttcтoвtt 
0;{ ДрVП! тшфор:Ш'\Т11!11Ш J'.,nCII.'J;:J. 

llt .Tat.tamJIHn ''. број 1, 19.84, K Otle:JcX;I&.fCtL 
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Во 1985 t'Одшtа се аmеч3ТСtш тр11 броја, IQ.eiiTtlчtш н no 
форм:t Jl СОДЈ)ЖШЈа СО брос&IПС ОД прс1'ХОЈU18Т3 I"';t,IIHD. С.'1сд1 18· 
Т3 1986 к:~.ко 11 1987 ro;t,шla пзлс-rоа чcnrp1r броја, додека во 
1988 C:U.IO C.ЏII Gpoj. ll<J<:.m • .: Q Ud CfiCДII O)tJX:ДCII llpCКJIJt 00 РСч:.'l • 
тe:JbC"I'O на ова rпаснло. 

Карактер1tСТНК3 na pCЧJIC.II CJtfC бpoct:llt ff3 CIТIIC3ШICТ0 ,.Tar
KODJШa" е тоа што тоа д.uа една CЛJJJGl за жѕшотот 11 aктstnнoc

nrrc на максдонскнтс досе.1СШUL11 uo Д::utска, K<'IXO н uo цруn-1те 
свроnскЈЈ 3С"фl, со nосебна наrпаска на aкnt:ВJIOC'ntтe оо l(;тубот 
,.Макелошtја.. н Здружс1шето ~Пpeat<'l ... 

• МАКЈW,ОНСКИ ГЛАС" ( tm) - МИНХЕН 

'I~KЦOHCKII ЃЛАС 
--·---,.·~~~---

Весникот се noja.mt на 14 јун11 Ј992 rоднна кахо tл::ttJL'Jo Ш\ 
М.зксд.Оttскатn 330.'l,JLitцa за J\'Жtla Гep.\tn111фt. Тој е OПJC'I3TCII 0:1 
:uаксдонски j33JtK, со КllpH."lltц;)., на 8 странпцн, 11а фор1.1ат 28.5 
хЗЅ,Ѕ (.)1. Имае:.ч е Маке.до11ската ораuос.:шша uркоона оnштн-
1-tа .,Св. Тројца .. од Мѕtнхсн. Hero tO уредуеn. Рс.даКЈ.Ј.ItСЈШ С>Абор, 
\lltj rлавс11 11 o;:~.rooopctt уредннк е Лтalt:I.C Џе8С1!ков, а члеtrов.н 
Мш.tооа Јlукаре:в, Трајче Неданоnскн, Њtкола Пм.аов Jt PltC'I'O 
К:IIK.дC8CKit, а ТCXНIIЧKII уред11Н:К С Војнслав 0ra.fNeDCК:JI • .8CC1tlt· 
кот е пс'rзтсЈt во НИП .,Нова Мак~оашја" ѕо Скоnје, &О тораж 
Од Ѕ()() HpltMC))OWI, \Litja pcдaKЦitj:L СС- H30f'a 00 flpc'fcrn.вiU:QJJ'fl)(> 
то на CТOt1~1tCI\n.тa банка ао MJtHXCJI. 

Во UОвс;(ОТ lta rtp8110T број nод ff:;\CЛOU .. Се СЛУ'IН·веQПЈХ", 
rroкp:1j д.руrото. се ue.rrn: ,.(Јрсд. еас е IIТJ)81tOТ број иа "Македоn· 
CI<JI rJt<'IC" - оесшж lt;) М3.Кедонската заед.ннuа оо Јужна Гep
.).taJmja. Потрсбзта о::.. c.дctt вакоо оесннк се ~ryncтuyeawe од nc> 
o;ta.u.нa, 11а ѕtмашс обидп да се nечатн еде1t cкpo:~.lctt б11лте11, 110 
ом •rp:UUaJt.c о;-~, разт1 npltчtнш се o.V!araшc 33 IHЖOIIIДpyrн npe
~JПb-.1.. Меfутоа: ,,,.срор,..атнвннот вакуум хој трае JJO;tO!Jro epc
,\te ccrn Шt.jcep11031t0 ro аврте вшwанпето KOtt Јt3)џ\Uа.њето на 
еден concn.ae.1r еесшtх, оо urro се добtt no1tom 11 соработка со 
Рсд.акцЈtјата ш~ .,НОВ."'\ Мn.хедоtшја•. Весшп<от »te I&З."'CryN ед· 
lt:lUJ месечно, а ка. C1"J)3НIIUIП'C- lte обја»ува неколку рУf)рнкн: 
срсдбн 11 р013rоворн_. актуо.n:1ш Т('.).IJI, шuшt rocrн, ••a:s:mrrc во Јуж· 
иа Гер.\tа1шја, а •ш крајот ~е cne;J.yoa .~оtак-тс.1сфакс кој ~е об
јnеува. краткн тс.-стов.н од Ј)ОАШIОТ крај ... A<ffiЦO ,.Се. Трој· 
цд• од Мн•tхсн е nокроо1пел н фин<\.нс~еер tfa ова ннформатиа-
110 rn:tt:tUIO, ::1 Ке бндс ДJtetp).!бystJX).IfO ••ассхаде оо светот" .ut 
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Ouoj број r.: \'U~ о т,.:.~•ш•••ш ·~url н ботат со p.331100HJ.Џiii 
содржина uд жш1отот ••~ iМuксдоtпtнте 110 fep~aшoajn 1r ata дpynt 
места, 3 се гw.м~стена1 н '1\:t\t."Тonн 33 Ull ШЈ~.ruсuнот ~• куnтур
н.-rот живот no р·~15.:тtакr• M<.~кu;~mtltja. 

tАКЕДОНСК.Н СТРЛНИЦИ ВО ПЕЧАТОТ НА 
ДРУГИ НАЦИИ 

ВерОј!аТНО ПOIIIIП!RaT;l • ~~ ј\;'1'-'СЛUIКШСIШТО зae,IUiHlliПIO lc'LCFy 

иocлetuц.tliffc Jl прЈiнрсмено Rработеннrе оо стра.нс1'во во Il31odшant· 
тс 'дВС дсtџ:шш Ekw~ вајt13раас:на uo ~ k.М:MponCКliтc ЗС:'ttјн, IКOII,lc 
(1. (м:а форИI!раЈШ U,POJWI A.l:lKC:;.I.OИCIШ Д.Р\'ШТIЈ:а СО opojyrocлOВCII· 

•СКП • .Р СЈ)НС'"ПU(Н, C.Ш'ilLU Беше ll OQ lfflфof).МU.TH.DIJИI'C r.JD.CJI• 

:п.t. ко11 С1! nсч. ·Т4:0\ IШ срвс;tш·хрuзтсааа .нлн ~рв: теко-сроскн ја
.:mк, Q. 00 КОИ 11.\laiUC ДОД3ТUЈ(. (JдJ_[OCIIID С'1РЗЈ ПШ31 UU Alll.\кCДOHCKit 

Jl 1ш словснс•вtш, ј. :зЈ 1 к. Т;~.кt\, 110 1972 ro;uшn. во Tpcn:e6op.r, Швед· 
С , 3atJU'im\ .Д:l СС 11C~f8nl ReCfiiiKOТ ,.1~ТOCJIDВCHCKII :r:'lac·•, .80 Ј(С)ј 
сдн:1 стр~шша С'-= псrат\2Ј.Јс на J.r Reд,OIJcL(•a јо.знк. Исто ~. о 
Н«НИКОТ ..Ј\ ()C.;tO.Udi LCПI .nсст"' ШТО OЧII~ да aa.з:rCI)'IШ 110 CrnJCw 
::tOJUs. bД J.rapl' 1976 ru;uuш .но кој до Ј992 I'Uдннв. се оттr:сча1·сш1 
01<0JIY ЗОО €Јрос1ш, се JteLJDn.J. Јltв:кс;:Ј,онска стр~шwu. Обична овнс 
r~ Ge.~ op.r:»1 IШ 1yJ"'e..t~JJcкtroт сојуз во хој до Ј992 ro.. 
JUIH3 ~ К.J\";;C'JUI Jf .Ма&~.;ЈUЈЈСКНТ Орг.:LIIИЗ.'!ШПI Il .цprшrua. 

Mflli:li: UIIC.КHTC crp31tlt1111 iJU ОШЈС' ГIID.СП.:Ш С"' IICПQ; llenl СО 
kyCJt ВССТif ,rr ,.;~р~пt ttнфор.t.13Ц1Ш uд :Pc.&1\'U.I1НJ<.a M::u<Q,1.01Шja 11 nо
ишроко, оо :\IM~:j'mjшuJ 3:) mtj, 111 rn:, снUртсtш вссrн, nостсхн 
DCJ'8apyuillbD. 1• друг ВИД ltllфopMiUU]II QД cow'Jj<JJtiUIOT, ку.Ј.Тfр-
1010'1' :11 011ШТСС'1'nеЈ ШОТ ЖШ101' Шi. ilp1JJJpt:.).14.ШO BpaOORJ ШIС. 

РАдИО Е.\1ИСИИ Нд МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК .ВО ЕВРО11А 

8oВL::д'!r'lklu.t."'ro ,Рi1ДНО црu1-р~ u.a .м.ак~ОВСКii јазик ВО Е,в. 
рола з;ПЈОчна uo Ј 1944 .rодшш.. коm пр~тат 118. P::IJU«<CТ3-
IUI.ЦЙ.Td .C.:IU6u).Jt3 Ј \ ' I"CCC1101c Јја"' U;J. Москна ос СЛ).'ШЈ.Ш .макс_;{QН· 
С.ПtОТ .J(i.up, Ji: ШCILJil'e Ш OВUill P:t:utocтa..н rrц1;1 се CMИ'I)'UIШ два 
Jt.D 'f.P:il Ј 1.3n1 ."111011110 nu 11СТ11. со.:т .\UШ~rтњ V p~,IЏiнt< n oo;.~.~rreл бе
ше. ll~llШCn' ш;.·так 11 зт ::I.P'I'IICТ и llj~ Џупшtсновскtа. OВlle t:.МНС1ЈН 
С.С C.'\.tHL\I'ВIШ CtuШ RO nсрнод О, e;IIIJ3 1'0 ШШ. Патоз, CЛIIЧIIH C.ИII· 

am ш1 максдонсtш јазик запо,•н:ш ::1 се е11 111'\'ua::lт rtpexy Р~днu 
~oex:na. Ко1-1 ,дo.'lr п..:рнuд ш ypcд~ruaJ11C 1 ~џ:wс Pmra Попсшс· 
роВ3, no:пmгчKII ll'p3JIТ u .Erejctш Мак oшtju, n ло 11отекпо 
о;~; ссло Же..,е.оо, ЛерШIС:RО. Ilu,ouЦIJ I~ t•cjзa1иarn \•nог.:.. јв орсзсдс 
Дtnt'ii'O To.'IORC:IПI, к~~чаЈЈец tшј .дO.,tlt ronmш ~ 11 рабо
n:~. во МОСЈСва. Оn:нс ОЈ.ШС:"И се еиtfТ\о-в;аа АО nролетт<1 1991 rororntt. 

Hn 18 јун1t 1952 ro.:Jttl l3, rt&~Н, во pa\IKiffe ш1 РаднDСТUнн
.uат~ .. Г;ailc ш1 внстшtата.. r<oja с:е C.\ttnyвaw~ ио Букурешr на 
lpiiiiШ jQ,:ШII:, )()LfШI:l СО npc110C 11 e}IIICI1Ш 1'Ш. :\.1ЗИСДОНСХ.И јазЈ1К. 
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ОпетоЈ\'»>"Ш три roдltПII, одпосuо до ЗЈ ::~,е~ори 1955 NДШI~. И 
ПО'R.рај ТQ~ Hli'Y'D nre RQ OCfiOBr~ RQД~ ЗJfТCijfi'OCЛQRe:HCK;;I, ДOflii'[
T.И:K<I t<~ nрсшаг.rn •. џ1., unu е к;вракт'\]рнеnl!.;;а н ш11 другmс llнфор
)СО\~ШЈIН ~ ЈЈО ТОј ~ Ct."'!aК ШIМ И JJOOJJ.-r.HIYШ t."11X\· 
Јш. .И~оtсно, l\ta.кcд.oш,lifJe од Erejc..IШ Мшс.едошЈ.ја, JC~I<O 11Q..'D tтн• 
.Fш с.Ј шrpЗJrm во ш:·roчн~""apoiiC~IITr.:. зс..\lји 11 да.~..::•ч· од cuojar.~o 
'f"d.'l'JШlliUJD, 11рu1Шт. преку ,croao од тQгаuuштс нпјсш~рс:меш~ 
111Jфupм,t•'I1Jtlllll c:p~:.tcтua, .\lши.:а ,.l.8 ro С-Л!,о'ШШIIТ caroju1. Ј.Јајчи•~ 
мDК!;:ДО 1t:Кн jtJ;:JJ.LК, да С.П\'11ЈШ1Т :песни. ора,. д..:~.~.iШ н друr11 eин
CIHii, ЛO'Jtm шLфu.р tац.tш QA Ж!ti!От-ат н p:lUolaтi.l 1ш македонск-а· 
П1. iC'ALIIJVillJ!iJ~, IIOВQCТH Н IJUJtШПlЧJUL C>0,..1J)ИUIШI П Дј)уrо 1Ш1 свој 
ј ilЗILI<. 0ЈШr,: :р.ад.НU r.::Шic;.ШI Ш\ M;IY(e;J.UJ L'!.ЖН јазнt> r 11 JWДCU El 
: ,•L";t, ·n:ш Ј1.·Р fopii,l Недс-nкоn, Стttврс l(очов, н Cn-pjo Дaчon.,ut 

Bu .1969 .rодuш~ на Радшгчаоо1' ,.Дојче Веле .. (fn:.t.c на rcp~•a
'шju) uu p.мt!tlflit": на lр'ОС."Јовснската рс...џ~Ј/fШСј~. 3аШ)Ч!На3 .да (:С 
~· 'ПfQ.;.taT Jl рад~ 10 ЕЈ~~.нсш r на ~онс-КЈt j;I\.'!(IK. Hi.l но'Чt.'ТОNUТ 
tu"~ Wшс ;:J.cet.."ТMIШ~'Тtlil ра,дно JlilliUp;lМil шrо• се t":,\lltl'}fШUlie ~
IШW Ј.rсдс.;шо. :њ.~.uрЈ.-у II:МIJCUj<~~r;J. llli ·ш.;,~цш:кн јазик npcp:;tCJ ta по 
p~u.wш c~~t>~lleolliJ. протрw.tз. q;~, ЛСТ!I~ ,r,ншуnаЈ 01 вшiс нс.:
к.uпку fO;IJШI! <t": QCKCijд.Ш::ВIIEL СМЈ.tСНј:::Ј. СО нttфop~(tl r O•UQ.Illi1."ИЧ• 
~ СQ,d"РЖШШ о;ЈЈ ПU..10ВНIШ ЧШ: (D;J; 15,00 )\0 1.5 ,. 30 q::џ::от) Hfi 

KJ>nП:I! t3р::ШОВН ;J,.D.'IJIЖIUHL. ДOilliUI"VДitw(.'H ~·рQНШ\ Н .ВО,.1,ПI'еЈI е 
rocrtuдшtoт Бсрт :В~ј-r.м~н. C:.L3DDCТ 110 ООКШU1ј;з. tJ. c,tt,c.il од нсrак
ШЈ.ntтс Јш.:шаDачн. Јаа KYJilJ'pa'lft, .ll~paтyparo IJ Ј!:lаихот на Mn
KeдCJIIЦ.I'tтe. Cneктnpor I'Kl uв~е рwЈДО еАШаm ~о:. мowne широк. 
ПО\;11 1\IВЗ.јќн 0;1. ЖIШDTOli' Hn СТра!fСКIПL.: рnботнш~l!, K\'--nypHtJ:]'~ 11 
mо~"Та. разЈ.tсна,. na е~ JtQ емнсии QД. m>ЛJJ-t-nr.иuaor живот. !На 
rrporp;;11.1a'rn Mec:'ro IНИIШТ Н бeaJnflifiiН. 11~1 Н :..кеЈtбн.. 

ПоtфQј емисишс. 11а .Дојч~ Вепе"' . .оо fcp.nalшja, nporp<JJ.Ш 
11._ максдоtiСЈШ jn:JJJ~ .,;~ ~\Ш'f\"00:11' Jl на ,, Bet.-r Дојчеч~ Р\'~ПФ\'ПК" 
"3ап;;!Јtllо-'Г!,;Ј)).1,анскu P.a;n1o) QA КеЈш, п caaero, II,PI.:д cl:, ~ Jmja,o.
Iu..цн .Мdltп:дoriЦJI на арбо·та во Гсрмаш'fја. Опис повра•.;::rш npor
p;,uш :J;.JJW-'Шd.t1 00 С~ 110 CC.::t\rAЏtt..'CCТТLП'L: IГО,!Џ IН:И- <1 ОД, 

Ј 992 ronншt 41! nе~~д~ш1 pc.::~.ouaa проЈ.-рtuш. '1-r:J .шU:uцо.н.саw. јазu:к 
двапаnt шџспнQ (оо nторшак к Чk'IDJ»uк. no 11et .и:ННV'ЈЈI), а с.о 
насrој \rвзњс ла се. 11рQП111рИ:. Ype.tUDiќ п оо;uател е Дparm::o Ан
те~в. Iloиpc:u~нo во р.u1~<.~•те ШL емосшпе ,.о;! ГЈ'!брwш!l.р ;~;о !Бос> 
~р'" t."e ,t'.W 1 ~·liзаТ' .~1\ 'ЗИЧКЈ1 Н roROpFПI $."1ШCifH на МВ.Ке.;:1.01tСК11: 
J<U'I П< '00 тр ењс од с,цеп чш:.. Исто '1'311:01., на PtlД!I LO 3311~ 5ери 
.-tнн. ~1СКОЈ1КУ лukШЈЈш рад~шстаtаlацн. к.аtш што се Р3д1IО .!Бон, 
Р.џ11u Да!зс-:t:tорф 11 ;ф\ТН :nоuр<..-исаш ~1.-z)JJilМ' nporpa~ш tlfi 
MaiCeДQJ l4;IШ ј3.'ШI(. 

'Во ():1.'\, к~пс l tfi ШвС)I,скаrо радно, во СТ'О:КХО:U.' uд l GeO· 
JC\Шfl1' 198(1 1-u;tlllll.\ .:ШЛtЈЧШШ Д:ЈЈ ~ С.\IIП)'ШШ.Т llpoli'p:UifH На МШ«:• 
.J.Oitt'IШ jaaJ IK ШlМСНСТ.И ~ rpЗllJШtТC ~lil ПрЈ[Врс :l.t.-"1!1 П]Х."СТОј 11 работа 

tJ: Фа!m 'Ѕуцковз ..Куmурпк дсЈн·!Х"nЈ tE r10crlsг.ш.3 llf11 Mr~~xeлf.llt.Wrre о;:~,• 
ЕгејСЈQ Matti:ДOLUФJ в.о 'КIIW:Y El3. нов н 1ХрИQДО1' 113 eJIItrp;UII,j:llr.L ~\Q IIC• 
~ponc~~Пre ~jn. 19411- !'963 l'Oд!l rШ ... Дохторсtш аиеrрт.n.циј~ во Jlo3· 
КI(itmc.. 
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оо таа с-ка• ~,Ј?.•w•аес..:-а земјn. Во nочст<жот paro•o-nporpaмн-re се 
eJ.Uttyna::. дв::.лаnt ео нед.с.1ата 110 t.cntacccт MHII\~11, а од 1991 
ro;umn СД1НШЈ llc;I,C!tiiO ВО сабота, IJO Tp:lC~bC ОД IICТiti\(.'Ct.'Т ).tiiiiVТII, 

а секоја друrа сабота, bQ ~сње од 1"Ј)несет )tlucynt. Урсд,UIК. 11 
DOДJt're."' Ш\ ••1XH"P~I::IТ3 е ЉL'1јана Илнееn. Mnкa.101tXn од Скоn
је, а сораGотуоа '' Бор11с Пстрооскн .. 1<ој p.'\.бo'rll н жнѕсс во Yr1· 
(::).113. 

На nporpa~taтa се зacтart-ctiJt npii!'IOOJt 33 311.ач~јшс хултурнн 
tt3c'raJut uo Ма1<сдоннја, за настан1t н Лlt\tHOCТit од македоttската 
ЈtСТОрнј<\, ~ l!plфO;I.IIIIТ'e уб<\ЈШШI 11 Уур1tСТ11Ч~IТС )IOЖ.НQCТII Ш\ 
Репу6nнкд83, како н есст•• од слортот, о.:.. .wуз11чХЈ-tте дострсл11 
D0 МаКсд_ОНIIја, ДCfCI<Jt ПpШIOOII, рсnортаж-11 11 IIООШШ ОД cr.tpHOT 
крај. 

Исто така н во Гетсборr се С.\пrrуваат c.uнcttJt 11а '.\taкeдOtt· 
СКЈI ј;uнк. Vрс..·џш1< н oo;utтctl е Иnицn ЧеласкО.ОttЌ ~ Скоnје. 
B3)(J)'I 11 с:н&•••••• C)UICtш аоѕр<.•Ј.tсно се с"n,~ат 11 ш.\ p:џtJIO 
проrрамнте 11а Ра.nно ММ.\1<~. 

Во Францнја, nа.к, 80 П::~роз, во рамките 11а РаЈЈЈtоста..шсца
тз .. Cтywto ЈУ .. , секоја ttc;~cna се C.\tlt~ r1ро~ма 1ta махсдон
ск•• јазttк. Таа заnоч11а со с.м1пувшt.е 1984--1985 rо.з;ш1а 11 е на· 
ме•сетз за оработе.ннте. о,, ~tак~онс~<о noтct<.'10 ttOII жн:ееО'I.т uo 
Пар113 11 ОКО.''Iннте ме<:та. Ра:tио ~I.IICtucт~ траат nо.1О61Ш3 час. а 
оод.нтс."' 11 урсд111п~ 11;\ тпе t.)tiiCJtJI е Гоцс CтcфaJiOВCICit, 

И во Бсм11ја на Радоо Љrеж. бж\rодареtше ·на нз.nорнтс 
што nt в11ожувз rocnorotнoт Стtше KypetmK, OCB<2,:to•te•t 11рнјатс.n 
на МакедошtЈа ,, .t.шхед.оt•с.-"от ttapo.::.,, ВQ:ќе JIDC шеuешос е ПJ>'II• 
сутнn .t.t3кедонекаr.1 r1otш."l 11 оро, Ј>&елосот н .t.tаксд.онсtшот јЗЈ•ѕ:с . 
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2. ИiСТОЧIIО.ЕIРОПСКИ 3ЕМ1И 

ВОВЕД 

Пu нup.&Jut њt Дw.јо.:ра~ск l• 01.р, нј011 1ш ГрЦЈiј._. (Д;\Г) .uo 
Шll'\"C'r 1949 1V нн , ~1.1,;11 ~1L.:Л од. ltcjзнam е е: 1111 1 е~.; цр~;.:фрлн. 
]ј'I'ОСЈ1.Ј.Шја, ; .IIP\ г ;џ:.1 во А..1tmннја~ uд Ј\а,дt: UJTO с,."С ~nврши рз.с
порсд 33 rrрофрлувањс во Jtcтaчtlo-cвpGnct;:нтt:- .rм jts 11 СоЈЈСтсw [(Л 
Сојуз. ЛЈh;д т.оо. npon\.."rтa 194!:1. ПJJUIШII бе.а с.u~Ј.:.унр~шt t! околу< 
28.000 де_ц <>.Ј. CtCJJuт< аш е: ~ 1ат ~р.нторltја uд некои cenn 
uno ~ во лодЈ>t1Чј:)га и о пt "~<oнrpџ.mr_lh'\We. 3А~ј~ч~та вој· 
ска. 

Се II]X.-rJ1Ur..J. · \ ДС1<З ВКУШШU1 U!)Oj 11~ 1;::1Шrр;1ЦНјат.3 nрИ• 
фзтсЈш .uo ш:точ11 роrrекнт..: ;м:.мји st о СqВL~tшот Сој\"3 1:3--
IJt:c~·na ul<o.; ,, 5S.Ot.IO. од кон 11· 20.000 ~ .МзкtЏtlшџl. И1tnrrrшт 
црестој D0 OB!tt:: .ЈСМјН тpe6:.wle да б!QС ОД npltJJ~IC] 1 карактер, 
НО l:!Opti.ЦJI .LLU.111 ПNIШТ'с: ОК()ЛЈLОС'ПI 00 Грција. Ttr.ll СС: НрОДОЈIЖН; 
ТIIC. ДoUl ја crnтyc Шl ПО.."UПIIЧКЈ.L e.'\IПfP:;I.I'ПII IIIПJ OOwe рсгу зи
р3ЈЈ() 11 00 .i.'1I<OifCK:::нз. 110pMU'1'.tlkl. 

M.aк~vll t{~r3 ,,.:.:\Jнrp:::u~JJja, 3ilr;:,..шo со rрчt<.зтз.. живееше 11 

дcjc:tJ)ytJaW..: В(.) ра~ IШТС 11:1 Cll'f~ ор НI&:ШрЗ.ШI ~р.I.Ш ШТО I'II 

pt:Ш111:-UТJh"'liiiL: K D\1\ IIIICТJL•lK• \а 0:1JП11jll (111 1·pwlj.1. 'U 1.: рМ{ОООД• 
СТRО' Н .J.~IIO;tiПI~1'utnU O;t Ч..1CICUAI1ТC, rro nopa:ttл Hil 1\f (it:a llp21-

R'~rдcн11 д.в c"Hil1)1JP~t:) , П:oplfltj.ilt:1 11 1шта.м.у .:ш ~Lф~ЦЈiј~та nрст· 
CТanyD!JbJC' L~ llШII~ ll0.11!TH~I К.З ]XlKOOOД.I Lfi. 11 НДС0.10111 R,З СЈШа, а аа 
cn..1oтyНlli<LC 11~ (.~li:t !,;)Ш1раЦiф• oK().t\r себе 11 33 ~'11rзнран.с J.m 
CDOnu= прогр:шс tш цсш!. фuрмнр11 р;!,31 rrs пwштнч tПI r1 иасошш 
opl":.lН1D;UOrn •~ стр\'ЧЈШ с:.Јiужби со пснтралmt рахово.:~.сr~ и mm
lШ диСIТСЈD11раНЈI тс.t.а о с~,;:којn .зс..\tјз. од.t:tелно. Сојузнте npc:т
CТ<UJ\'lШ.D AШCUUШI up~tti1XI.ЦIШ СО ОС1 [ОЈЈН ЦС:.ZЈ - Пеi"\'Мње 1 ( 
J)a:JIIOj 11:1. ~\ :I'J1'PHO.!IDI{IIOHЗJIHHТC 'rpA.!UIШ1ll, IШ П0.1Нnt'-LКОТО 

с.џшстuо на ЧЛCIIC"fDIJliO, развој на 1111тpнoт..:-J<.itu-r Jl.\':ot: 11 ar. Вака 
зацр;пw:атu. а,к·шшЈuсТ. сојрнтс ја слро~у~:~ШЈ •ЈР~о:Ј{~Ј' свонт~ uр

ганн • .В..:СШLЦII 11 CII'IC:~Irllj::l, IIП'O HHI.LШПt: це111р, Пl (ЈЈ)ГЗНИ Г~l 

IJ З&afi JJU C'et<Oj. .ЗC\Ij:'l Р:Т С..'!ЈНО.ш 

(t'l Ар,, .. на ]kb~«!д.oJotja.: Фut~.tl. .Р~~· .. f.:J3c 11>1 oнc:"IIoшr.:a•. 
ф;шп lii\-uJ: , u~~ ~. 
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80 П0'1С'ТОКОТ СС ПO'ЧII:L ПОI)С~С Q;J, С-"1<~1110, СО l<pЗTKI:I 1111· 
фbp,\13Tif111111 бHЛTt'llll IICПO!tllt.'ТII СО Jiajlt08H llltфopлtaLЏUJ ft;'Ш СТ3· 
OOW:I IIA fiapтlljO'ro, СО JIJ)OOII30p1111 SlfДIIII UCCIIIIЦJI ООДСТСЈОIТС'д()о 
~10011 11 фабричкѕtте XMJI, 80 1<011 беО\ .6p36o'I'CI.fll ПОtiСЌСТО о\IШЈХШ• 
nt, 1)0 бo."'IIIIWI'I'e КЗАС Ш1'О СС ЛСКf8~3 р311 С1'11 6орL(1 1 113ДАГ 11 118 
дР\'"' ~~сета. Ве~с од ссонта 1949 ro;tmra nочнаа да ttЗЛеrуваат 11 
ttpbltтC fi(.'CНIIЦJt Н3 110ЛitTH\fK31'8 CMttrp3Цifj3, 1)0 \fНII раЛОШ СС 

печатеа '' cтpaltiiЦJt 11а ).tа.кедснtск•• јазшс 
Т~::.. оо Ро . ..ѕ~шја •tЗJ•ttyв~e uес•шкот .. Иеа зст• ( .. Нов 

жнвот•), 1.1() Vtrropиja ,.Л::шкос аrонас" {,,Народн.а борба .. ), 80 
Попска. ,.Дtutoкp:rшc" (,Деt.кжра:r"'). во Чехослоеа,ака ,)lаикос 
aro111ttntC" ( .. Народсн борс:ц"), no Буrар11ја ,Ј]ефтсрнја .. ( .. Сt:•обо
:1.3"), а ѕо Taшкt•rr. оо СоiК.'ТСКttОт Сојуз, uo tto•rt.."Тoкoт tu.,eryna· 
UIC OOCIOIKOT ltO;t IL\te .. Прс)С1•н I IJIКII .. (.KOII 1 106Сдt:tта"), КОј П()
ДОЦНЗ ro ~tс•ш • •мето ~• lt3Лetyшu:ue џо.д нас:1оо ,,Неос дролtос" 
( .. Нов nат"). 

MaxcдO:iCI·>I IT~ crpamtttll ll:;!..>lCI '\'B:;\3. ))CJtOOHO се до 1968 ro
JJJt~ta, (оориод о;~. околу 18 rод~tнн), а потоа tleKOII од страшmо· 
-rc, ПОЈХНtО 111111 ttO;J.OLttk1. се ук111~ув3а како резултат на стазот па 
ЦetrtpaлtfiiOT nO.\tltTCТ 113 КfiГ, дека IIO.ntMOOJНOТO lt3д383i:bC на 
M4LKCДOIICKIIТC <;:Тp~HIИIUt .. rtpcЧII на 11Cj31Ш3r.l р<'\бота 80 Грц1tја. 
OДIIOCJIO IК> ШШОрllте 3:1 tttj3111J() 11C-I"М.JI311j)<I.ЊC Jl topaбoтta:t. 00 
no;пmtчк•rrc nартин оо Грц11ја, за кorr )l::t.кeдOI ICKOТO прашање IH~ 
nостоеше • 

• МАКЕдОНЧЕ" (1949-1953) - БУКУРЕШТ 

Прво сшtсаtснс trпo lнt ~t.акадооС:Ј<Јt јnзнк Gешс отnсчатсно 
liiO 11СТ0ЧНО.С8Ј)С)П(Жirт<! ЗC:Mjll С CfllfCЗКfiCТO .,МЗI.<.ед0НЧС11, Н3Мс> 
пе-rо за. .м<\кедОIIСtште деца н за мnа;:џtната. Тоа оо Бухурешт се 
noj::t.Dit 80 ... 61'\'СТ Ј949 roroma како орrан на nporoнcntтe Макс> 
д.ончЈtља од Еrсјска Мака,.1.оtшја. К:наuето е на J.H\KCДOliCKH ја· 
:.нк со tшрн:шца со цртож на бopttlf o,'l. И.'IШIД,Ctt u од НОВ. Тоо 
се 1Јt.чатеwс tta 28 страшtцн на формат 20 х 26. Во О0'1СТОКО1' о;Ј.• 
rooope11 урсд1111к бсш.: Хрнсто t10fiТ)Xlja.нoк, а nодоЦЈа:t рабоtс3 
А.'lс.ко Ду~о~ки, Па.ме Км.коu, Петре Каnабов, како 11 noroлc.\t 
брОј сорабаnш1tн. V'ret•••u•• н ~111'-'дl tшос во !Jtcto•rнocuponcкane 
зсмјн. 

Во еове-дот ѕо nрuнот број, се објасttува uслта 1 1а вссннкО'f: 
,.Една суров:t зojtt3., u:rro 1111 ја 11аnожнја тyknп.une, JJpшry;ur на· 
unпc дctt.'l. 33 да е~ сnасат, да ro зе.Јоtат nатот за тyf1:m.a. Во народ· 
tUiтe pe.rryбnrtкн шuшtте деца нфоо секакоu мајЧЈm н чозечхн 
nрисм ш1'0 може да даде еден 11арод .сој urro теорн аtово onw· 
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тccrno 113 работ::~, 11:1 nporpoc, J.IIIJ) 11 рад,ОС'I' 1( ја чуDСn)у.оаат 
ШUJJ:I.'t':l борба WШ)ry 6ЛЈ13у ДО шm, Ј<,.3,Ј{0 lll t:ВII:l бор&... 3а 
Мnкс.:tончшbата нG кон пр8113т нм се дава 0()3).tOЖttOCТ да се 
образуваат на свој ~tај-шн ја.знк. блn.1-одарс.~ше на за.с,:џuNката н 
О.IWЈТЗ борба 1 1а грчtшот 111 .\13!\~д.OttC.KitOТ tн3род. 61131'0д>\реш tе 
113 r'01Je)oi;}TЗ. 11 IICI&3.\tCpll3 l'pHЖ<l 11 ttO.\JOШ IJ<' 1 13Ј>ОДfШ1'е ~ 
ЛltКJI во кон .денес ЖЈ1веат, оакоо CflJJca.tшe ~е no~tonte o;t ).ШОrу 
стршut. Сt'рсм~жот, НЈШ об•тот, да се Ј..ау-mт Jt:Uшtтc дец:. tta 
<:uoj јаз.нк. д.."\ ш.t се nрснссат рсѕолуцнонерtштс: tJf>C'J.ЏUUtja и ду
хот tt:l H:UUJIO'Г ltapoд, Д3 СС 11:1учат CIIJ)e.\.13 CПQ(;Q(iltOC::ТII"t'C 80 
местото ка..1е ЖJtoear 11 д.а се rt<>;..romaт з;;t одбрана 11 заштнта 
на ••а родот. tta Ј.шрот н J.l<'l наnредокот. 

Настојувањата на сШ!е<»шето се за сt:џtнство ~tety Ma!\eд,Oit· 
•t•ot.oaт:l п t"'pч:tttt.ar.i . Њ•е•tо, како wто м;:~кедонсtшот н rрчквот 
11арод, се •rc;•••••ea оо борб:.та rrpoтtta oruuТitO'f lftt1pнjaтcл, така 
ccra заедно ќе рХ)Вtt~Шат љу6оu, прнјателсrоо н со}ХI.бо'rка со 
IIUJ>O;џ•re со кон wто жш:1с-ат. а особено ќе се crpcJ.t3Т шmш:rre 
деца, да ста.ttат rштрн01'1t кон ќе ја са.ка3т соојата татковнна н сво
јот ttapoд.. да CТ"d.II<\'Г .'tyfe СО д.nа()ока MIICJ13, 3 IUIIНIIt IJj)I.Wep Д<.\ 
бl\д.С НIШШIОТ ЖНООТ', работата, А)'ХОТ 11 1 1МI)Х\11.0КОТ 11:.\ COWtjlil;• 
тtет••ч.кnта мпwша."'Ј' 

И ll})l)ltOТ број 11 ftЗрсдНIПС 35 бросан (1<.0.'1КУ ШТО СС. OmC-· 
чaТCIIi_t во ncrre rод.1ш1t) содржат ronC-\t број )taтcprlj;:vш 11 за 
д.сцата lt од ДСЦ3Т"d 80 PO.\tatшja 11 IIOш:tipOt\0, Ка.ЈСО 11 ТCKCТ'ODII 
о.:.. ••сторнјаr.\, !\уnтурата '' обрмоb31шето. 

8тор110т број ОА сmtсмшето ,.Ma.кe.uo•m· tИ3J'It3e оо два м<> 
мcwt во Оt<ТОЈ.tо.рн 1949 rодѕша на 11ст фор.\tат ка,ко и првиот 
број, 1на 32 сгра.~шц11 st со 110tWtcм број Ј.tатсрнјwш. Трt..-тнот брОј, 
IIAK, С OТfiCЧAТCII 11:'1 49 С1'рА1ШЦ1t DO ДCKC.\tвplt. 

Во Ј9ЅО rодшtа се отпе~1атсш• нсто така три броја, во ја.оуа· 
рн, јуnн н дСКСЈ.t~рн, 11де11ntчЈЈЈЈ J.ta претхо;џtнте. Во 1951 rorotнa, 
nак, се 0111t.очатс•ш rrcт броја, додека во t9S2 11 19.53 rод11на с:е 
отttечатешс 110 доана<.."«Т броја, 11n 11ст форЈ.tат, на разтtчеи број 
C'l'p:liUIЦJI Н 00 MIIOI'Y 6оrата АСТСЈ\а Co.:Q)ЖIШU.. 

Во РО'tсrокот ,.Маке;Ј.оtrче'" во lleAO<:Тнr на 'Tt iТ:.\J t kll ••~шшс 
\rлora на \rчсбннк 33 MзкcдOJi\llltt.."\1'3, а од <J1ero J.taтepltjanн ')а 
Јtастава црпса н yч~tтe11Jrre. Но, она uno nосебно го чѕшеше 
nplt8!1CЧJJ0, беше р)'брнката .flостско t\Зтчс•• . Нtt3 која њајмла· 
дите орвt~ мо.жеа. 11:1. свој мајч:.о1 j<Uitк'<, да rн •ор.азат cвo
•rre чувст6~ 11 радост дека <.:е сt1аСС1ш OJt. страотннтс .tta atџJ:I. вој
Јtа, тnrата ас HOC1'aJ1n1jar.t. 3.'\ лanyшTCII:t.Тo.\ тnткоuа зс..uја 11 коп· 
ltсжот да се орат:\т nак на стnрото ontsu.uтe. 

Ј{аnнс11те со нстор11С-ка со;ц>ЖЈша ro rrpaoe3 сnнсмшсто дn. 

О.1дс Jl еден OIUl atptlp:tчiiiiK no ЈН~торнја. O.!t •tero децата V"CA з:\ 
Иn•oJAt:tl, 3:1. НОВ 11 n1 ))A38Jmaa саоа:•те п:..трѕ_tотс:ка • чyucm:a. 
И113 налнситс од :нrrсратурата, фопклорот, rсоrраф1јата Jt;;t.j).L'I:З· 
Д,Јtтс се запозтwав со Ј.tшtатото. трад,&tцш-tте, об11•1антс на својата 

nодепена таТ'Коuш•а. 

I.M ~1.n..Ј:ед011ЧС". број 1 (Г<wu~ 1), ~n.~:r 194~. 6\·ar;ypcnn. 
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.. НЕА ЗОН" ( • .НОR ЖНАОТ 'Ј (1950-19"7U) - 1>\'К\'Р~ШТ 

А znн 

(;'е П(Х'ТПL)С , 11\ ' П:-1 [tCN:-1 upOjtJ IШ IIO.:II IПI•IKIПO: ~'UIГ]');.tiiJH ОЈ, 

Еrејс:к:~ Л'iанс,зоЈiнјз npcrcжreu r1oce.: енн ur..o Ry1e~ ~IIT о 1949 
I'ОДаШЈ. Бн.1 DКОЛ\' 6--7.000 01. кnr1 3.000 М~ке.ионцаа 11 п1~ nJ'IC· 
ТСЖIЈО бнл~ ш1.сс::н.:ш• во Бoc'rQ11rtш , Ф.,орнtс' ... , Пнт~:Шilll , ХЈшедоо

р::t, Б;1шtж1. f<La<JЧ. fВ::t.'1чсле, Брiшrоrз. К-1vж. Ор· 1 Ju. Ф".LL-пtчt::ш~ 
~ЦU'О 11 .uu .1~тск11Т~ ~O"\IOIШ 1111:1јз, Ту.1 11, Ор нјi.\, Б.1roJt, П r

тemпu tt Tpronиwтc.. 

Ttt~ U..i, IЈIЈЧ~тtжот ш1 19.50 ro,:J.EIHO. аод n3u QWj .Бн.Јт~н 

,.Неа ЈОН" (.,HOIJ ЖlШОт'') Шl гр':11Ш јазш<:, НО Н сО ст, IUl 11;'1 A'L3.· 

ка,.:;џшскн ј ·•111 (."U .. шрњшца. O...r. дсксl\Шр51 1952 ~'QJtJIH.3 l -:. а Јс>

то, }{ако Qpr.tt~ 1 1а но.шт. c.uнrp:нm1 a..:t Грr 1ј·1 Ji.U]UЧIШ .;\11 с-е n~
'f31"H Н.U RIIД llu I..'C:IJilk 114.1 C~,;J.Ctl фор.-.шт, lfB 4 CTp311 1 1ЦII, ОД XtHI 

c.;!Jta H{l. \1, 1·~ 14JilCIШ j~Jit\, С~ Р.О 1958 I"Ц1.Шfl:~ lt:t;H;~'В3Шt: Чt:Tit• 

Ј:'Ш-ШТН Нс;Ј.СЛНО, КО 01 ~ULOЧH.ill Д:l СС Пel,I3ТII Ј L3 6 a.:f]}:tllll'llill а> 

КОЈ uтup ден, од. KOII ne ~"Тp011.UIЦ.Il .u.мсr..штн кзЈ~о прн. or ()eQ ш 

.мо.U<едuнсtш ЈО.Ј.tк. Tftp:з.жu е...: ДНIIЖ~ • u;.r. 1.500 до 2.000 прн

.мерuцн. О,:Ј,Ј uoo J>L 11 ' р~.;.'\Шt к r1,1 ~•i.lKt:,;~,uнa.:.-шa странш.1,а , о. ttзвt.-c-

4:4:11 1 1с:-риод lt Гa.;IIL:p41.11..:.11 ~Nрс'1<ф IJ~ ДIJL:T~ IЦJ.:JJIJCja, бсЈНС Јlетрс 
fалабоп, :з еџ 11..:ru :ра~~ 11 ~'орГи '1олсnс1ш, Сшrро U\'NPQИ 11 

ПrоЈ.1С Куф...--и.1U 

Вс~ШП<О"f ., ] ltJD ЖЈUКЛ '' беше ОЛШТQ ПO.'llmiЧKO J'!18CI!J10, 41 

ОС З:.:U fШЈ~'1.Ша,: 4.:\Ј lфi.ilil.illlto:l О~ 1>:'\IJJT\'PO.Ta, Opti~НIIЗHpШIO"'f() Жlf• 

lk.'cл..c, cкottct\111j~r.t. со uроош:~ ... штс IRQ Гpцttju. Пооt.-бн;:1 fi;)~C/<.a 

а= ставашr,; II•J !tрt'Ш.lањат:з. Jt rт~~·rn: ~Ј:.1 .Ма..:~н11"те 110 eJ,_fll· 

rpo..Jџtja 11 •~jcкil Максдстија вu борG .. ~ Jlpuти:D ;tнcкpm.tlf• 
Elilropcкrna.: :..~·ош 1. Во нcru r . tnr11a.: Il КU!'.It:llr ... pн 11 дp\rnJ lntфop
MaiV Шi ОД С "BK~!IIIIIJTI..I ЖИВt.'СЊС ЈШ l\tntc:C,ЛOrtWtre ШH,PV~I СDL."ТО'Т ,, 

од Нlcp1шct-ia ~J;жt:;:~.uш.J:::I . .. u , IH!u~ut 110 l'JS() ru,:.Ј,ШШ е..: ООЈLШ\'· 

~~;~.а бројни те'КСТОЈЈН ззслобо;ншот еЈЈ ttJ. Маtн:~дон11ја, O.'l. нсј· 
:шнат01 'К 111 ·pr•. ј~tкот, а се пo,.ra.:c."Т)'U<Jfi и тсксrошt кoli се u • 

ltccyuaa 11~ uрЈ11НИ..'1Нрзн~.с Hil се шнар.н з:з. taк~.:дpiiCt~ 1 а "j''JH-e

nн, Ј<ако •• •шфuр !аu1ш .за 11:111.:11 з•.ншт~~ рсјЈКЈСТ н ПC'It'tТO"r DU е:uн
rрц11јЗТ3 , И'ШIШtфo l ~ltHjaT.I 11.. 1~1КСАОНСtШТО: pЗf.tUniHICII, С'f\~П· 

p;:ur.t."ТO ЈЈ:-\ 1,1, jtlll~ IJ t ll , 
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. .ЛI'ОНИС-'ТИС" ~,БОРЕЦ") (1950-1970) - ЈЕСЕНИК 

По Граѓ<UrСt\ата nojfla 1:\Q Гpttstja бројот tФ I IOЛIITJ.rч.к••тc 
Clo,J (rpaнт•t 110 Чс:хос.r"ЈоRач~а беше otcony 12 000, o.:t кон нал 2000 
М.:њ:<P.OfiЦ.II , nрстсжt~о ол. Лер111tСко-костурс,..-.иот pcntOII. Ма.ке
донц.IIТС жtmccj:a , r-,138110, оо Јl)ад_Оuнте: Јесtшнс Пра.m. Острава 11 
ЗЗСЈUi() СО J'f)ЧJtltf(' lt0.111111ЧKII C:\1Шp<'Umt дСјСТВуВ.1.3 ВО СИТС ОЈ> 

nmtotrprнвr фор'''' •~<>•rcrllryttpaшt од Koл.t\'ltнcтst\t.:am napтttj~ 
tta Грннја (КПГ), И11фор~111Рањсто .:ш МаксдонtНrrе 11 Грцttтс се 
ОРШСШС ПЈ)СК\' ~C:Л.IIII'It\1 1 OCCHIIJ\ СО II;\IC ,.ЛrOШICТIIC" (,.Борсц"). 
Ов.-.. rnзмftlo ~no•m:t да ••з.-.сrvм оо nо•>стокот lfa 1950 тодmш 
На \ICТIIPII cтp;tiiiiiJII, () 1 к-01 1 ci11a, ц IК>f!CKOI'UIJI 11 Д.ВС бс<f. lta Mll· 
"едонс•ш iаз11к. Прn11'Те J'II)C ro:mtш \'f>"-1H11J\ бr.u •c Знсо Кап01.· 
Лlle-tJ. 3 0]1 1952 rQ1111113 ft;') ЛО 3 1'3CIIV831hC'r() ( 1970) Vl)e!llnl1< бСUЈО 
д.lf\rtrra.n Вслш:оА pn rн>TN\110 (l;t го:rс\!ОТn Ч<'l"tn,_oнcкo-:repшtcrФ 
ссло 6.-.llrшa. Локрзi Зtrco '' DJШI!~n до,, ,.,. r'ttтtHHif оо t\tCIIIH<O'I' 
соn:'lбо1'уо.;\шС fl Ј'Н> Н11кнф()р PQ(-.QnCJCII, noзrrrtт ff:'I\I'ЧНIIK fl() чеш· 
KIIТC KO\'fOI\11 НО НОТСК:f() 0'1 е. Габре.111 - Koeтvpctco. Во Ј953 

1'6~IIH:I\ VПJ'~Mfa на 1Jo:rнn r~x1rтe cлшrmнrm оо Uе't()СЛО9ачкз d 
IIOCCCЛII 011 J «elfll" QO Пnarn. З СО ТОО t1 fO'f:lKitllj~тa на DCCIIII• 
КОТ, ._, 1966 rо;rшш. O:t П~rа 80 Острав.1.н~ 

С""сдсiќ11 i.a roliPЖl-lllt'lтa нn \jnкcnoнtкiiТC (;Тf'):'lнm''' може 
fl3 СС KOIICr.tnm"\ "~CKD ТltC U0 ()(lt()UЗ ј;\ IJЗn;'l:\\'1~1\rtT llOOIITHBIIn-1'::1 
ПOЛin'lfк:l 11:'1 Ј<П-f <'ПРС\13 M:'lk'CдOIIC:KOТO 113111•011:'1"1110 ПJ):liHI\Ihe 11 
(НШrто нci.1'rr11aтa tiOЛJtntк:\ ('ЛfN'M~ Гnru•l:- н ,...~сmт Сn()РСЛ тоа. 
C'fJ)~IШЦIITC 11\•l~T !IP."\J'OIICIIII \l:lTCOHia:m 1')11 l'f"'ТC\Otci<tTO\ , JIIIТ'Cl~'\· 
тvrшttre OCТU.'\P\'fl:ш.;'l, ФОm<.'1ооот " вооnшто "" .. , •. ,Ot<VfrHtiO"'' жн· 
RОТ , • ._, '•акс·rон<'':"Т(' ПN'I •rr••ч~" ... ,., .. rа••,-н •·t) Ч"''<ОСЛОrо\•к~ . 

• ПРОС ТИ НIIКИ" ( .. КОН ПОБЕДАТА") 
.. НЕОС ДРОМОС" (.НОВ ПА1") (1951-1968) - ТдШКЕНТ 

IWOI ТПНIКП 
- 1 ..... " .. _- !! .. , -":':" 

Cno~ lteoфrnvr ia:•нll noдaТQr(ll Gројот "~ IIOJШ'I'н:чtoiТe. tд.111~ 
rp;'lrmc о:., Грuнја 110 Ташкент 11 око.'11-111те 1tt."C"fa no лсрнодот •tз 
1949 I'O;tlfll:\, СС AOIIЖC/1 .uci).' 19 11 20 ltJijaдl l , 0;\ KO!t 7-8.000 бЈIЛС 
Maкc!tOIJf~t• r од Бсло,.•орсt\::t M3кt:д01tl«jot. Тој број е :.rо.,емс11 оо 
ШССС'СТТЈrrс ro:tшm 11 ;џхтнntаЈI бројка OJt OKO!I\' трнесст ltnjaдн. 
33 IIOДOttJI{L f>О1ЈШД110 да СС 113}.\aJtylla ПQРМН J'O!'IC,),t i!OТ број IW. 

•• Од разrоеорот ro д11'-Оm1р ВtmtxOtl .о мај 1992 rroд.. Cкonjf:. 



upaт•t•cw• во Грltнја, М:.ксцо1шја 11 uo дp\rfll зшфt. Се смета 
аска денес н.а OIIJte nростор11 жноеа'ѓ околу две ш1ja.:ut Грц•t н 
ОКОЛу Ѕ00 ДО 600 MaKCДQШ[II , 1Јре1'СЖ110 CТ'aPit ЛЈIЦ3 ОIЛП .меwаrш 
6;>-"tKOflн. 

Vsteraтa на и11формзтор .\tсѓу 1101'111Тtrчкатn C:JoltfJ'J)auпja 0.11 
Гр11,нја во Т<\ШКСIIТ ја •tPшcmc ncctшr<oт ,.ПРQС тп н1tKII" (Кон n~ 
бс.д.ат:~.'"), кој пол on;a tiМC IU.'1cryaaшc uo f'p1.t11ja како орган 11<1 
ГлаtЈш•от штаб 11n ддr, а по;~. 1tстото IL\IC се nojauн 11 nролС'ПО'l 
19St t'OJIIIIIa " во Ташкс•гr. Во nочетокот •u.,eryll<lme C~\IO па 
l"p\fl\'lf iaзltK, 118 4 CТJ>aJII IIЏI. CpcJ:tC:II форМ3Т 11 Т03 тp1tпri.TII JIC. 

дс.ано (вт0р1шк. четuрток 11 с...ООта). 0 1t 1954 1"0:\11113 отор3та СТЈХL· 
tшtш се nсч;~тешс на макелонскп ј331п< со KIФitлltцa, 1958 год~оtа 
I'ICCIIHKOТ 1'0 MC1t11 IIMC'I'O DO .. Нсос дромос'" (,.НОВ 11:'1 Т'"), tiO КОј, 
1tСТО такn. e:J;II3 CТI).'HtHita беше 11а мако:tонскн ја:тк. Весто::от 
е VK11113T 1968 ro;uma. r .'f<I.QCII 11 O).ГOUOpell 113 .\13Ke..'I.OIICKaтa стра.. 
IШLta 00 ПO~ftrOI\OT беше Дшнrr3р fiJбП.IlCi tCtiH , :.\ 0;1. 1957 д.О 19Ѕ9 
1"():\lllta cтpmшuaтtt ја ypcJI.yl);)шc Васко Кзраu-а. ;tОдСК<' д.о lfC· 
гооотu ук•шУIЈан..е ова..' Ј10."1ЖitОСТ ia 180:\CHIC Лцо Иaa~tonctш. а 
"-'У noм~r.ta н ЛJ'IV111 Ma~<cдom(и.tn 

~'\1111U3т:t Ho.'t \\:Ht(UOIICKII ј3.'3111\ беше 110ПОЛ11(.."Т3 (:0 }t:)'I'C

f'lltia.:ш :t.'k борбаm н:. Mai(CДOitltJIТC ео НОБ 11 ддr. шmпttот жн· 
ЛОТ 11 Tp<';tHJ(IIj:t FIO Ј'р1111ј::1 11 80 IIODnтa CJ)(:J1HII3, К3КО lf СО 1111• 

Фоу.~•а•u•11 . uecnt "' ;1pynt 3-tатсrнја;ш on ку:.турата. omuтtC'Y'De
нoтo cr нолt1,'1t•tкото жт~ње . 

• ДИМОКРАТИС" (ДЕМОКРАТ) (1951-1974) 
- BPOlUIAB 

Пplllt A.tcry СЈ.ШrЈ)311ТНТС ОД ('pltllja ВО ПОЈIСК:\ беа ДC.LL<'r.i бc
J'3.'11tll, а (:0 Шlb rtO lleKOj3 ЖСН-3 IIЛII МОМа КОН IIЛI:'I.3 удОI'а Ш.\ 
восtштува~Кit, TltC 60 11О•tетокот се наСеЈшј:t. DO (o;,JtUC Здруј, 
Лондек Здf)\'ј, ео Зrожслец. n од таму беа rrpeфp."'C:t-111 во Вроц· 
лав. Лсr11нца, Сtнwшцn, Ш•re•1Jt11 п npynt .)tсста. И tta тttc 110811 

rtpocropн Ма.кt•д<шцнте се борез да ro аф11р~11раnт соојот јазаш, 
КуЛтуЈ)3, .1111тt:Ј)n:Т}'Ј'13, традШ(IШ 11 ДЗ 1'0 3ај3К113Т H4UIIOПMIUIOT 
дух. Така, уште 60 1949/50 rод.t1на оо Зrожелсаа се tѕздаЈtс бњ,. 
'I'Ctl н на rpчкtt н tш лtaкa,:tottCКit ј~нк. H c.ro ro под.rОтоуu:алс 

II'J O;t ~I'QIIOPOT со 8аско 'Каi)<IШ ео )!Ај Ј992 !'ОКЦДа, е~ 
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:КОС73 Xprretoв, Мш..11 ХрЈ IQ-uu н Jiup.;t~:ш Н вru rовскн. Со зrо.,о
М\'В8ЊСЈО 11~ IIOJПml'llUJП rt'ШLrp3.Нri11 .00 anrycт 1951 IIU;J,.ЗiUIIU•IШl 
да С!:: ЛС\Ј3rТЗ':r' M:'JII:e,r 01 IC&:'II с:тр.<}IЈЈ[ЦН :UU Bli:OUJI KOI ,,Д(bJOкpantC"' 
(.Д~u.Јфат'"). Истата fО.д.ЈШа KOlOI. pi.ЖOUO,!J.C'11l)U"ro IШ Гpw_n..-:. IJI IШ 
М;3ке;~.uшЈЈrrтс е~ r~pecc..'lп о. Зrоже.,.ец оо Вро1~ an. се npec:e.r!П 
н 'Pe:ЏliiClJ.ICjt 'Гd IA;~~ В(.'СIШtшт. Прn н o~rouOJX:If \'~пн r~" 'ft .Р.'(ШО· 
'rn IШ ~(1 ПIIOO'f JXUII.." ССТВ.ПII ШQТ ' ' IIIID>Cp.'ll ПСТС!tl~ r ;лрофсоор '1 И '\IL'Т~~I 
Н-11 ПОЛеЈ{;Ј;Т<.\ ill<ilJ1t..:~tl{ja :t-p Ко..'1с Cll\t l li'II'ЧI ~D. нlп,~_лс.кту::шеu, о · 
е. Воnпарешr, Лершк:ко, кој uo тоа B'J)e.\tC 11\.t:~~Ше З..'Wрwено фн
:ЈО.тоurкл tt= по С-011\Ш. 0;:~, 1950 roднrr3 ЛQ.lO,Lr n~ри()Д во 
UССШIКОТ р;1 'а Лзн}ЈО Шnnкаров •• Коста па~IО:ВСIШ, а бе.1. DЈШ\'• 
че nr, 11: XpJICYO MilpoќOЗd!IIOU, :ВtU·нл Кизоu. Ваис n .-.yt::O"RCI!m, о • 
rn По:оовз. По.нло Ш. :tiiШI 'J)OD. TillUкO .\tiL'1Ltнoa, :Ва<:1ш Шама
нов. Рнсrо 4l"niJ'IOD, 1'рајче К:i1р:х.ќорео, Хр~tсТо D..naxoв и :~шо
rу дР\1'Пf.111 

O.n. ooкpelt,•u:aњc..-ro, всс.нинот ~•злс!f1,rnз1 11е: ce1CQj е11 ос~и во 
исдс.,а; се IIeQ3Т""r..:w~ •~а форЈtпtт 36 х Ѕ 1' см .• во n rp~'iК 'OCl ::me до 
трИ' 1'1'11ја.д.ц ПfШ\1ePQЦII_ ИxtC.ryuaw..: 11:1 ЧСПiрiЈ C"'i'p:.:UШЦII 03 IШIIT 
110 rtОч~..-тонст ТЈШ, а noro:~~ ,1111е ша rр•н•:и н ;ше 1ra ЈЈtвксдонскfl jn-
3HfC'. 0.:~, 1956 ГОДШШ fii.:CllГIKOT се 3JC"..dтeiU~ ;:Ј!hШаТН Ш."д,СЈIИО 11;:t. 
11rсст OliiWUCIШ ot"1i.'1.~ crpam Гf(ll 0:1 lt()Jt DO.,~DI ~~ Ge<\ IШ :0.1(1 KC,UOJI• 
СIШ j:L1,1n< , IIUЛ)fl '1 U"ICГ\"'IaUIC С'д 1 tаШ IIC.ItCJIIIO, 3 :ше C'f'PaiШllTf Gc:,:a 

Ш'l манццои1сш~ j;)З~Iti:, TyJ!Ul се nрснс~уваа ;~;••c:nшf'IIC вестн '' с:о
стојGЈ;пс ВО Т'рц:r1ј;;1, ПIЛОО u::t ЖHOO'JUli lf 1'11Пt1В11ОСП~. oooбcEID 
011 • Т)tp,ilr.t lf :fiПii.'p<a"'•p~Td lli.l fi0."'11П'~f•IKIП~ C'Шrpai1TH 00 ЛОН• 

скt1 11 u .цр~·nп(" сош rјап~tстн•нш 31С''-Јји. oc-oбetiO оо Советскшn 

Cf,lj,'3, з:l Рс~-G..·шка, ffii,H.",IIoHнja п now11po"o u], о:lk."ТОТ, tЦI.KD 
" uајмла;џпс - acцilr.l. 

Ко11 ,крајот н~ Шt;:~.:~.,;njiП." ru {ШШ, ro11~1 број Ман~дш1цН 
се Rp('CCJшj::t од По.1с..-:1 un Pl'lry,j. IIIK::I М::нrе,.,шшј з н во ттрс.,;:\
OKC'ЗII'Cl(ТfТt." З~Xfjlr, IJ\a~o f'{'Ј\'.Т:Г.П rta TO:;I 1974 TQ;НIИ:;l Qe rRIJШl3 

стрвшrпаrrе ШЈ .uaиc-дOIICl\П ја:ш~ во .. Дшштр;апlк". а кр~:rко uрс
\Ш 110Т0а :1f"t.lCШ1 11 tteemП(Oif, 

Од "'P~'m стра11::1, ~~~ пpoeтoptrre нu Поѕк кn во ncp~to.noт о :-а 

1953 то;пш::1 ло 1957 rо:t.шш 1ш ce.,"ТQ"t"Q Кросчешш. оЈ<опиј~:~ Vcr
IIPJKif Дољ.ш~· . Gлнз'' ссг.uшшта rpaqltf\{11 со Vtcp:uшa. no Зе:мјо
д~скз.m Зa.дp\t'n:li "Н:~:~в живот•• се псчwtсшс (iЈ,...,,.-ел na :имrедон· 
С1Ш јпзш~ .. Исто ru no;ai'UTB\'1\.aВ. Павле Шам!11'1\'РО"' ]С л~~? K.'1e
aJ IOD. 

Во ••српо.!l,от пак о..:. 1952-1954 :ro.J.IШil nuлt:нmQ ра.'1.1Со ~ 
c-тp::1тrcтttQ пnо се ел~ Гf11rR."ШJe по В.а~. нокр;1ј С.1'ШСШ'I.ТС иr~ 

мnкс;~,онt:'к" од. Ba.p;t.apc:к.arn pc:;t~'R1[tlj;;t, оовс.1-е 11 .. Е~ејск_n" С\1.П· 
СШ1 ICOII 1 1!\ЈШl ЧИСТО П0.11ПfiCfHII Ц~.1111. 
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.,ЛАИКОС АГОНАС• ~.НАРОДНА 60РОА") 
(1951-1975)- БУДИМПЕWТА 

Сооре.д нско11 lleLIC."IOCНic под..атоцн бројот cta поmсnсчхлте 
бсrалw• ОА Гршсја ео Унrарнја се дВЈtЖС:., од осум до дес:ет Hl'l· 
јадн, 0:.1 к<:>t1 око:ау 80% бшсе Мзксnотос. "''ety KOIJ Jr 11nј3Д.а p,e
tt:l смсстеЈт fl<> детсЈ\нте дo~totm шнру~t Ym•01p1tja. Н_ив n·r 1u.t3• 
шс 1~ БyJUt.\UWП::I, CC.."I.O Бе:rоез. nотоа во rрад.овпте: Озд, Мшн· 
K0!1t(, Бзпато1t An.\c.uuc Б.апnтон Кс.нсшс, Бanaтott Лс,,с, Xjyrcc, 
Искар Сснtур, Днl\, ЧуЈЈrО н дР\", ~ссстз. До11nта без на воз· 
Р:'I.СТ ОД Tplt дО тр!!П<'е<:ет rOДIIII II 11 1'10 Д0),1081ПС nокрај М.3КСДОН· 

С1ШОТ јазнt\ учеа 11 дЈ'У'"' 11pa;џcent на мајчm• јаз.и.,., 

nокрај оп••с акnптостн оо 1950 rодtша 33Ј1Очнn. ода се ot~ 
чnт11 oecttJН\OT , . .ll:шкос arom1c .. (.Hapo:uc:~o бор6<1 .. ) во кој nок
ра.ј чтте страшtцtt tca rp•cKJc јаз•tк, Cд.l l :\ стра.tшцд се nс~rатсше 
на Mn~<eдoнcr•m . Тој 1t3Лeryoa.we mt р33Л~tчсн формат, 110 об1сч1tо 
бстс tta формат 42 х 58 см. ПрВ глаuсн 11 OJt.I'080J)Cit уредлнк 11 
шшц1сјаrор ltrt страшnнrrе н3 .\tllKC.Jt.OHCKII јаз~tк бeruc Ла.зо Ма· 

.'toO&. по nотекло ОЈЈ. CC.'"'O I<p},llflllтt, а оо nодолntат псраод на 

1'аечатењето, nокрај дp\rnrre. беа окпучсвн Р11сто П01.оо 0;1" е. АЈ· 
тос, Л~р11нско, nотоо Кост;:~ Xpst~кon. BaCitл Снмоо 11 друrн. 
Во по·•~окот се nечатсwе са.мо еппа страшtца на ма,кедонскаt 
iМJIK, а noдot(Ha се nечатеа JU'IC С'rра•шшс како ~о,.,дток OJt. 

КОј. бнлеј!iа t ВCCIIIIKOТ СС. ](11СТЈ)И6\111!)3ШС 11 D0 Ј)>Шtј3, 11ef;IJ0 a,JI)o 

жеuѕе да се liЗD.III t лол.nтокот. ВесlnП<ОТ JtMtf)'»МllC секој де11, 

со 1rскпучок во tto•tC"Тmtтe rо;nшн коrа бсте недеnпtrк.1" 

Сод:рЖЈЈ113Т::\ 113 ВСС1ШКОТ ,.ЛаЈIКОС Аrовас"' (,.Народна бор
Qа"), ()Q()()elto C'rpamumтc на ),ЈЗЈ\СЈt.онскtt ја.знк обнлуааат со IIH· 

фop:\taшo• за жtU)()ТОт 11 актtwностtпс на Македош.,пс во Vмra· 

pltj3. 33 ;\КТIIОII()СТНТС QO Бс~,О.\!Орска .Ма.кадоннја 11 ПОIШiроКО. 

Пp1rr00, шхсбttО "'сето му се nос:встувашс tta ж11вотот на дсцат:1 
Gcraлшt no J\0.).t0Btпc: , како 11 11а aкntsнocntтc OJt .културно-прос

оотното ж.аоесње на nuтmtчкнте бсга.1ци <\.'t l~pttнja uo Vнraplt· 
ја. Восшн<от rt.pec:тO'HIO nn н.з.,сrуuа uo 1975 rо;tнна, коm 11 бра
јот на Maкe.дOII~tltТe р:uЈЈiдно се н~.\10)/Ш. 

'" ОА ~рот со РЈк:то nonoe 11 Коста XPJttaфoa 110 J\'lt~r 1992 ro
дmra. СжоцЈt. 



_,.- . ,.-
..:1_ '---"--·~ ~~· 

. -----· 
Oua е аторо сrшсшше на мu......."UIIL:t<H Ј• .,.,. urro tt оечатс:wо 

-v tttтO'•••~•ponc•нтc хиЈ••· Тоо бwЈС v.-,.... а Uempuшm 
<OICT lltt opr.tш03Jtlljaтa. .lt ttm tcJI", Се f'W"'ddreшc 11а мu~IICКII 
ja:ttiK ('О lltffPII.-,.IПG1, ynoтpeбyмjitJI 11 pt/CICJI 6y1cltft, 111. фор:w:ат 16.$ 
't 2~., N (nlk'DIIIt("(() 01 181'\ l."f 19'\2 rо :ш1~ 1!"1.WI'"1181We на ЧСТ11· 
р••~""'&е сrра1шцн " Т01 ка~u nqN80.111ЧffO 111~ Hco:ro ro 
\ pc.t\ ....... Jt: ~,акц:ијата COC'ТDRC'I81. 0'1 :. р Гopflt н~. Стuрс 
Kt')of(J8 11 <'тrJro ~. fКТDТ8 РсuцмЈе IIПO t'O \""PQ\'II&Wt Н 111> 
xww p&'ltiO-"facnт а :»atct-1onr-101 j&Jttк , .J-tnoc:wк- 3К.:.НО со 
аа :ас••Јата \1•~•ш • ....п- tt .мaкiQOIIW• tt nc•rao~ 
80 ~ .. \11'C!U". а « ;шстЈ)lт,....... •• 80 ~~ хмјн aue 8ТО 
at118C1t]8 M••·r._.,.fll O.:t !iтjatt " A.-C\10Uitta 

n~к\ nтftC'IIIItefO .. JbиJQ.t11 • • opnltK18UИjaтa Ја ..et\'811• 
tiiC' CIIOjara nollfТIII(a која 6twe 11 ttn.•IIТНQ 113 КЛГ, сообр&.'w.111 
1t to 1»1tm.tltlln\ .. ,. Иttформбttрото 80 011wc: Ш\ КПЈ и diOOfUUТO 
ltO o.\IIOC 11а Jyroc:n:"•ttja. Но, 1<3КО cmteattltC )l()ptme ;u oд.roeo
J'tt 11 ltl 110\ЦitC)/113.-,tfltff fiOTpe()ll, llfд_C':jtf:tl W0TCp1tjL"111 СО IЈСТОрЈ~ 
ка, k\'"frYP••n, фo.,uoptta, mетеЈ~Т\"Р'"' tt IIP\'1"1. CIO;q))I(JtlttL. 

lfCТO Т3~а. 80 C::ПHCAIIIICTO " oбjll\'1111111 18•0tiiПC 11:3 t)N
k~П '\PЖI'N хм ја :'J3бrfLif\11&1 \Т10tрtб8Т8 fll м.аксдОНСIСНОТ 
'&.1111W, 10\lt'ltJrr.JI Ја lort011100f~. UMO И AQ.WO.'f\--IМ'ТO 3а ece:r.·· 
-.w ''"' '"''"' uарсц11 (В.'IКw,. \L\Џ11ptt 11 АР·> JQ простороr &&;{е 
што ,1.0 l"'r*fatte"nтa воја ....-e."tO Шсс::::.tОМ<КОI'О t~ По.
Т'ОI « tiМt«1\W.Hit upt"WQJJ ()1 tpч:KII C181(':8'f0tj3 " ~'ТW мат& 
Pt1Ja,.114 е+ СО ...... , .D tt ....,.:ullptt•lf8 lr\"ЗТ\"P"O'IO IDC,N:a.'ТIIO ttl 
\IU.QIWIPIIC Пос.~ броЈ О\ 08 С'nна . .ш~ #i*i* 0.:\ 19ЅЅ 
rQ»no ako "'IJnбpoj за tiC'JIIftO '" •жv•-r••·",....".._ 

\IАКРДОНСКЈI ЖIIВОТ" (1'16'-19661 - 6УКУРЕШТ 

Пр•нот број ,. aн::aJIItnU .,..Maa.e..w-1(101: .....,.- се noJ;a. 
80 .)llr!;'lpat 1963 rо..на uxo 11f'P80»Nit0 tCXЏkiL Hc:ro ro \"Р8' 
~...е ~lkQIКJCII o.Wop охта.асн Q.1. Dl);atwO:И 6era.8l8: Ortl 
Ercjc:IQ \bxe.101111jl, к.оu ао l"pataiк..ata м.ј• ео Грq8ја 6ее .. 
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nротс-рашt ОА своите ро;џоt orвнurrn 11 ttpecc.•tCiflf оо C(lponc:J<.Jrre 
соцнјалисnf'Ч'Кit 3С.\фt. Тоа се ncчnтeure 1101 ма.кс,nонскн јазнк 11 
JO!piiJit tцa, на формат 14 х 21 C-).t., оо Tttpaж о-' 2.000 nptu.tcpoц.н . 
Rеrовн урс;:џ-1нц~t беа Толор Kapaмewen ц Пс:грс Гмабоо. Но. t<пн~ 
tueт<) од првиот број 'P331"N110 од ocтa.tti1.nll'C ~tcntpн број а (акуn· 
110 ОП1Счзтетr), е. 110.местеп македонсf\it ОЈСЗ 11 н-а t<llptmlnta tl).tc
тo н-а nyбmnc~u••Jaтa. СtФи с01(ржш-tата, :.. потоо текстоо•• no
MC'CТ'effit на 152 CТJ)<"IШIU I I нпуС:трtrран:н со брnјшt ФOТor'JhlфПtt. 

Во ооnелот на пренот брОј. се ttarлaC!ji'RЗ: .. Од р:LЈннтс :tlt· 
тtшayq~tн .. тcoptnt"' lt<'l II.:tcoлo.1rпe на pr:зкt~lfjarn, ltCQlOJ>НЗ tr 
тардз ОСТ3.11\fВ<"I mtC"''IIIf<"i.~ ДС'Кt\ ПОСТОСЈbСТО 11<\ CЛЗRiaiJO~IЗI<CДOit· 

ското ~tалцѕn~СТ60 оо Т)Ш11ја. <>собсно uo Лсuннско. Костурско Jt 

Воnе11ско е ~е•се Ф>'t<т 11 C'ltll3 СП\аuност wто не можат дз ос 
nокрнј~Т СО IПIKЗI<OI) :.'ll'rrlfKOMYПIICТIIЧКII Ш\'.\1 ,, , ~П00113В.'Нt.ето 
IIQ СЈ1а80М3КСДОНЦЈПС СО СI)()СТО ltCТOpt·ICKO J.tJI113ТO, KY11Т1ffiJfJX\· 

њето на •-mвmrтe pc.BOJIVПIIOIICPП п тpa:ttfUJПI, на соопте ООl)()п . за-· 
CПIIIN:klf СО rD'IKIIOT HЗPQJI, пpПttOПCCVA:t 00 111ПЈЈIОТО nатрltОТСТ<О 
н боDбе110 bОсnнтуѕ.ање оtсолу Комушtстнчката napтtcia н д,С.\10.. 
кра~кото мижење во 'Ррuнја. И сето rоз станvва ,\шОгу r•oнeon· 
XO)tiiQ З.'\ C!'l~'(li:mOM<"i.KC.1011CJCIIтe nOЛIITC.)IH.rp;\!mt KOit СС II:.'IOfuaт 
дwскv од. своlм::t тt~.ткоrт:па, ocoбetto 31!: оппе )tл:t:tп UЈТО немаат 
<\urtl 10t33T C.'kpo\1)111 f1l"teТ(:Т<'I6Jt :):.'1 IIC:.'I. 'EZJttO Cr?CIIH13:riiO C!fi:'IBiA· 
~f0M:.'IJ~;C:t0HC'k0 ПCP'IOДINJIO П31UIIf11C, ПОI<Ј')Зј Л,О\!ПtТе IIXIUHIIia 113. 
Пt'IJ')ТJtir.тa, ЌС ПPII;tOIICCC 'IHOt'y JIQ 'NI:t IIЗCOK:t, 1\:VЛTIIIJII~H~ 
Jl J'X'..'t81ffi<'ll.t.er0 11а мaJCCIIOifcкrroт iазнк. 11а народното ~pe11rmo 
n своnте ""f':t'01t. no ~от tta брцтс.тоото п е;шttството со Jl)'!· 

кнот народ. flO дvхот со .1"РVЖбата со лpvnrrc 11ароци. COЧJnty· 
'6:.'1 епла npyra задац:.. ш\ на1uето и:>;t.а~tнс. "1» 

Созржнната. на прпнот број 11а .. Mal\enOJICKJI ~mот"' е no
дc.,etr::t '"' пеко.,-ку nomaвja, н тоа: ~ИС'Т'Орискн ronsпmnпttt". wJ.tз. 
ШIOHaЛCII отnор•, ~С8стл1t !1111\0811". ,.РСПОЈ)Т3ЖИ", ...Да ја 33ПQ
OIIQCM~ Ш'l.rrraтa OOПJttra" ... Рс\ск:uн '' pe.ae1t31m", .. H aDO:tltO 1'60· 
PCU:rrno" 11 .. ДстсЈМt жиеот". Во овоi бооi се обi~ни броitш тек
СТО'811 O;t жнвотот Ш\ \f10ЛII"I'ЧJ<rrтe C\IJirp3JfTII оп Еrејска мn. .. e
J:(Otntj:.'l KOII ЖIIDt'AT '8() ЧС:ХОСЛОМЧЈ<:t, PO\I<I.IIIIin fl 113 дТ>VПI Мес
та, а <tntn п Jf(ТO})IfCKII ~tатсрнјзтt пмајмеtnt од ,.pynt nнфop
мaтlrsmt тлаат:t. 

ВТОРЈtОТ број е. О'I'ТiечатеЈЈ оо О1<ТО~t8РП 1963 roдttJta. Toi по 
Ф<:УDма. 11 сод·рж.mа е. tШCimt'-1<:11 "" IТРRIМ)Т. Onteчareн е 113 
160 C'I'JXI..IfHtш. со тet<CТQ&l t nоле:1сtш на noгnao1a (како nред· 
ХОЈUШОТ 6po,i). 0 ,1 КОН ro.,C:\1 број O;t НСТОрЈIСКО'ЈО :\JI-IIfATO . 11:.'1 
махед.онсктrот 11npon. 11 мa ... cn.Otlltjt'l. Исто така. trua " броЈttн 
noeтctcJ t OCТ83J)}"0<\Ib3, н"форм3WПI 3.' ЖI'IПОТОТ 11<"1. .\t8.Ke:AOHCKIП'C 
nommN~c емшра11тrt. ЙeC"nf, mrcм:a 11 друrо. 

Оројот 3 е оm~атео оо носмuр11 1964 rо;џш~. ~ta t44 .CtP~· 
шиuс " n t CO.lPЖII nоrлавјата, •. За дe..\t01ф3Тit33t.t11J3 11а 3е.\1Ја~ ... 
За ~mp во Гршlја п ѕо цс,, свет" ... Со ~ошсmпс uo J"'JUDfOT краЈ • 

• ~Cтpatntua on nсrорнјата"', ..ЛmeJXrm рово..,уuноперn" lf AI)VI'O· 

ѕ:8 • .Макеnо•ес:кn »а~ бр. 1, }aJJ\'OP'I 1963, БУЈtVРСШТ. 



И во овој број tша 11Оnеќс фотоt·рафии од актнвнос·rите и живо· 
тот на Максдошснте, како н документн 11 ниформации за вис
тината на !\Јакедонсl<нот народ. 

Бројот 4 е последен tiJa 1 ,Максдонскrt .жнвотн. Тој е отпеча· 
тен на 144 cтpamlltll во фовруарн 1966 година, со текстови за 
слични исrорнскtt насташt, како 11 шtтераrурt-ш творби од Ма· 
кедонцtt во свро11сtш1·с зс"ји, ш1·о nрстс1·авува убав прилог кон 
шпературното 1·вореш11во 11:1 М а Ј<сдоllцн·rе надвор од татковн· 
ната. 

,.Македонски живот" со бројни наrrиси ннq,ормацшr и дру· 
пr текстовн а·о ГIЈ1С1'с1·авуеа.Јнс живо1·от ara nолнтичката еми:rра
Јtнја од Еrејска Македонија. односно информ11раше за резулта
'ГIIте во nро11зводстоото, шко;,увањето н културно лросветната 

<ејност. Со ра:1нн наr111сн 11 репорта>tо.t тоа духовно rи хранеше 
110.'1 Нпtч.кнте с.,шrрантн со онст1ши од нсторијата и културиото 

мЈнrато, а најмладвте r•реку \ttCTCRI-rтe рубрикн, преку necнwJ· 
Kltтc. нлустрацнитс 11 друr·о •·о сознаваа својот ндентнтет. 

!6• 
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ЅUММАRУ 

ТИЕ MACEDONIAN IММIGRANT PRESS 

The book The Macedonlan I.mmlgrant Press, is а result of 
long-standing rescarch \Vork in the field of journalism and press 
achievements of the Macedonian iJ:nmigrants in the overseas coun· 
tries, Australia, Canada and the Uruted States of America, аѕ well 
аѕ in а number of European countries. It is prepared with the Шт 
of filling а gap in the field, the press of the Macedoruans outside 
their fatherland, for the period from 1945, i. е. from the consti· 
tution of tbe People's Republic of Мacedorua to 1992. The book 
has а1ѕо an aim to be Шd to the journalists, cultural, historical, 
political, scientific and othe.r workers who might find а great num
ber of data concerning the activities, enthusiasm and achievements 
of the entire life of the Macedoruan immigrants in the ne\v envri· 
ronments. 

The developmental path of the Macedoruan immigrants in 
Australia, Canada, the Uruted States and the European countries, 
fundamentally followed the development of events in the Bal.kans 
and even more depended on t.he events concerlling Macedorua. The 
largest pOrtion of these immigrants were compelled (for econo
mic and political reasons) to leave their native land in search 
of реасе, cal.m and material security. But even there, the unscru
polous Greek, Serbian and Bulgarian propaganda followed them 
provoking confusion, division and discord among their ranks. 
This is evident in the sources of information, where because of 
а lack of their o\vn publication they read Bulgarian, Srbian, Greek 
and English news publications. The declaration of the People's 
Republic of Macedorua аѕ an integral part of the Federated peo
ple's 1·epublic of Yugoslavia represented an event of great siglli· 
ficance even for these Macedoruan immigrants from all parts of 
Macedon.ia. In addition, the rene\val of the Ochrid Archbishopric 
in the Maccdonian Orthodox Churcl1 enabJed the flourisl1ing and 
CJ"cation of truly Macedonian Orthodox churches, o1·ganizations, 
cultueal and artistic societies, adequate Macedonian schools, enter
tainment, sport, literary and other groups, аѕ well аѕ the publica
tion of Macedonian newspapers, magazines and bulletins, and the 
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inauguration of Macedonian radio and telcvision prog•·antmes and 
the formation of other important associations. 

P1·ecisely fo1· trus reason, it must bc said tltat tltc appcaran· 
се of the Macedonian imrnigrant р1·сѕѕ in the ovcrseas count1·ies, 
Aust•·alia, Ca11ada, the USA and in Et•rOp('an cot~nlries is an <":<· 
pression of Ње long intolet"able fight of the Macedonian immi· 
gt·ants (without regard to \Vhich par·t of Macedonia they camc 
from) for tl1c affirmation of thei1· ethnic identity and tlte гecogni· 
tion of thcir ancestor's land, Macedonia. The Macedonians in the 
diaspora, everywlte1·e and in every\vay emphasize tlte Macedonian 
identity аѕ demostrated by their l;clt cultt•ral, national ancl spi•·i· 
tual history. The endcavors of the authoг of tlte \VOrk "The Масс. 
donian Immigrant Press" follow in tl1is diгection also. Namely, 
tl1e systeшatic and lengthy \Vork in tlte ficld of informative \VOrk 
of the Macedonian communities in the diaspora and the self im· 
poscd necd for а decper study of the Macedoпian written word 
outside of Macedonia. That doesn't mean jt1st the familiarization 
and affirmation of the Maccdonian immigrant press, btll also the 
discovery of its ctt!tura\, national, educational, social, political 
and spiritual identity - this time through the pгism of the Ma
cedonian pubHcations, radio and telcvision programmes organi· 
zed by these commun.ities throughout tl1c \Vorld. Iп addition to tltis. 
the need to prepare this complex \VOrk procccded from the kпo\V· 
lcdge tltat neither in tl1e Rcpublic of Macedonia nor any\vheгe in 
the cliasp01·a lшѕ anyonc madc an attempt to document in cletail the 
development of tl1e Macedonian immigrant press - from 1945 to 
1992. 

Macedonian information pubHcations in the overseas coun· 
tries, Attstгalia, Canada, the USA and in the European countгies, 
have special significance and play а great t·ole in the preservat· 
ion of tlte Maccdonian Janguage, iп the deepening of the national 
spirit and independance, the continuation of the cultural values 
of tlte Мзcedonians in theiг ne\v enviгons and they strengthen the 
unity among them. Their role is iгreplaceable in tlte continuation 
of the cultural tt·adltlons of the Macedonian immigrants in the 
Anglo-Saxon \\•orld. 

They endeavor to totally acqнaint tl1e t·cader, listc11c1· 311(1 
vie\veг wit.h the Macedonian language, culture, l1istory, folklore, 
customs, etc. The Macedonian press also cxprcsses tl1e cultural 
activities and life of the Macedoniaп commuпities in t!Je overseas 
and European countries, аѕ well аѕ all the scientific and socio· 
political activities and the progt·ess of the Macedonian state, the 
Republic of Macedonia. They also serve to а ccrtain degree аѕ а 
barrier against the foreign propaganda directed tO\vards the Ма· 
cedonian immigrants. At the same time, thcy inct·casc their natio
nal \Vorth through the cultural institutions · of tl1eir new environ· 
ments and in this manner also cm·ich the mosaic of multinational 
cultures in tltc USA, Canada, Austt·aiia and the Ew·opean cottntries. 

246 



Wl1en the Macedooian immjgrant press began, under what 
condtНions, how it is organized, iD \vhat language and style is it 
\vritten, \Vhose organ is it, \vho is the founder, \vho are the edj. 
tогѕ, financiers, \Vhat is the fonnat, layout and quantity printed, 
and other characteristics of the press are only some of 1 he issues 
covercd in thi~ publicatinn. 

The author, commcnciog \Vith 1945 right up to 1992 elabo
rates on Њс informatioo peгiodicals fгom the ovet"SCIIS countrics 
Australia, Canada, the USA and some of the European countries. 
endeavoring to include the \vhole infoгrnative effort, especially 
that of the Macedonian radio and television programmcs through· 
out the \VOrld. For every periodical and programmc the authoг 
presents the fundamental facts and chat-acteristics from its origln 
to its dcmisc or if sti ll functioning to the present. 

The study of the Macedonian immigrant press incvitably iл
volved the questioo of \Yhat system:~tic approach should be taken. 
lt seemed that the most acceptable method \\"Ould bc to chrono
logically follo\v the development of the immigrant press starting 
\Vith its appcarance \vith the aim of comiog to а general review 
of the development of the inШvidual pcrioШcals. Аѕ а method an 
,.identity сагd" \vas uscd for each publication iл or·der to obtain 
а complctc and true picture of its \YOrk. Any othcг method of 
e:<:~mining this rich :шd vo\uminous material \vould have takcn 
the authoг down а ,.blind alley" and it \vould have becn difficult 
to achieve the aim of а complete and all inclusive picture of the 
immigrant iлformative activities. The selected matcrials \Vere clas
sified accoгding to the country in \vl•icft the Maccdonian immi
graлts live and \vork. Included in the \VOrk а1-е all iттjgrant 
ргеѕѕ and tl•e criteria fог inclusion \vas the Macedonian national 
charactcг of the periodical \vithout incluШлg its political character , 
ог affili:~tion \\<ith :~ny organization, church community or otheг. 

The pu blication iлcludes the immigrant press of three con· 
tinents, m:~inly those \Vhere large agglomerations of Macedonian 
immigrants live and woгk - Australia, North Amcrica (Canada 
and the USA) and Europc and is Шvided into four vo\umes: ре· 
rioШcaJs published in Australia, the USA, Canada and Europe. 
For each of the aforementioned couлtries and eovering а period 
of 47 уе:~гѕ the press is гepгesented by around one hundred and 
Шtу periodicals and forty гаШо and television programmes. The 
rnateriaJ in the publicatioo is elassified accorШng to continent, 
specifically by country, aod chronologically according to time 
of publication. Common sense tells us that \Vc are dealing \vith 
publications of а strict local character, such аѕ ne\vsletters of 
associations individuзls or churches, \Vhile in the Europeao ргеѕѕ 
the initiators агс individuals \Yho агс declarcd аѕ O\vners or cruef
edHoгs often the same p_!:rsons For many of the ЛC\vspapers. 1t 
is notcd tl.at in Canada and the USA tl1c tendeney is for the pu· 
blica1 ions to l1ave а \vidc North Amcrican distгibution, \VI1i le Aus
tralian pLtblications to gre:~t degrce te.nd to have local readersrup. 
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The newspapers in grcat number tend to carry the namc 
"Maccdonia" wh,ich clearly speaks of t,heir strong connection with 
their mothe,гland, while others carry the name of an historic event 
ог personality from Џlе old country, Тlшѕ undc1· the name • .Ма· 
cedonia" in Australia, Canada, the USA and Eu1·ope t!1ere аге 40 
periodicals whose contents include cultш·al and historical events 
endeavoring to awoken patriotic feelings in the readers and, morc 
importantly, it is seen аѕ one \Уау of supporting one's homeland, 
Macedonia. The European pubHcations, more predominantly take 
а poHtical and ideological position critical tO\\•ards the Socialist 
Republic of ~acedonia, condernning the brotherhood with the 
other Yugoslav peoples and g\01·ifying the independence of Ма· 
cedonia. 

This publication does not pretend to be а best seller, but on 
the contrary it only supports the statements and findings exp1·essed 
in the opinions of independent studies on the si.IЏlificance of this 
book for the developmental path of the Maceao'!Uan immigrant 
ргеѕѕ and ne\vs media outside of the repu blic. That is \vhy eve. 
гу \Yell-intentioned suggestion of the readers is especially useful 
for the more complcteness of its contents. 

The publication The Macedonlan Iшmigrant Р1·еѕѕ the 
first attempt at а \vork of tlus type in Macedonia and !1аѕ аѕ 
its purpose to fill а great void in the l1istorical analysis of the 
press of the immigrants in Aust1·alia, Canada, the USA and the 
European countтies. Its publication, \VC l1opc \Vill en.rich the spar
se Jiterature on this area \Vl1ich in. the last fe\\• decades is \videly 
deve\oped among Macedonians Њroughout the \Vo1·ld. 
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