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"МАКЕДОНСКИ  ГЛАС  

Пишува: 
Ламбе МАРТИНОСКИ

НОВО ГЛАСИЛО ЗА     

Познато е дека ширум 
светот живеат голем 
број Македонци, а осо-

бено во градовите во Со-
единетите Американски Др-
жави, каде што приливот на 
новите жители е најголем во 
споредба со другите земји во 
светот, така што тоа е слу чај и 
со дојденците од Маке донија. 
Во нив егзистираат, творат и 
работат многу пра вославни 
црковни општини, со препо з-
натливи верски храмови, цр-
ковни училишта, различни 
фирми од наши бизнисмени, 
трговски и уго стителски об-
јекти, агенции, радиоемисии, 
а некаде и те левизиски про-

Во спомен на нашите дејци од минатото, а како 
потсетување за нас возрасните, и како поука 
за младите генерации, денес по повеќе од 
100 години повторно се јавува македонско 
списание со исто име "Македонски глас", од 
издавачот и претседателот Игор Секулоски - 
"Караѓуле Прилепски", заедно со Десанка 
Бумбаровска, главен и одговорен уредник, а 
во чест на оние кои крваво се бореа за де-
нешната самостојна Македонија.

грами. Но, се пак сè тоа е не-
доволно за на шите маке дон-
ски средини, каде што еви-
дентно се забе лежува недо-
статокот од пе чатени меди-
уми, весници кои можеби и 
не треба да из легуваат секој 
ден, но по жел но е меѓу нас да 
бидат кон тинуирано присут-
ни, а за должително е Маке-
донците на располагање да 
има   ат и неделно списание как-
во што е "Македонско сонце". 

ЗА ДОБРОТО НА 
ТАТ КОВИНАТА

Во Република Македонија 
се издаваат повеќе од 20 
дневни, неделни и друг вид 
списанија, но за жал, во САД 
не пристигнува ниту едно од 

нив, со исклучок на "Маке-
донско сонце", неделно спи-
сание, чиј основач, издавач и 
финансиер е Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски, нашиот најголем 
светски бизнисмен, кој по-
стигнува фундаментални ус-
песи во САД, а во родната 
Македонија прави чуда затоа 
што значително инвестира за 
доброто на татковината.

Исто така, познат е и "Ма-
кедонија Европе" од Драшко 
Антов од Германија, каде што 
не е застапено македонското 
кирилско писмо, што би би ло 
од исклучително значење за 
младите поколенија во 
дијаспората.

За прв пат во дијаспората 
не излегува "Македонски 
глас". Во далечната 1885 го-
дина овој гласник се изда-
ваше во Русија, а од број 5 сè 
до неговото укинување гла-
вен редактор беше Алек-
сандар Караѓуле - Охридски. 
Во "Македонски глас" Алек сан-
дар Караѓуле-Охридски за-
едно со Димитрија Чу пов ски 
пишувале статии за Бал канот, 
а особено за тешката состојба 
во Македонија. Од редено 
вре ме Александар Ка раѓуле 
во Софија бил гла вен орга ни-
затор на маке донското чита-
лиште, а не го ва и на многу-
бројните маке донски дејци, 

главна цел им била осамо-
стојувањето на Македонија. 
Тој и во Бугарија се залагал за 
македонска на ционална за-
себ ност. На 8 јули 1892 година 
во Софија, Караѓуле бил осу-
ден на смрт со бесење. 

Во спомен на нашите деј ци 
од минатото, а како пот се ту-
вање за нас возрасните, и ка-
ко поука за младите ге нера-
ции, денес по повеќе од 100 
години повторно се ја ву ва ма-
кедонско списание со исто 
име "Македонски глас", од из-
давачот и претседателот Игор 
Секулоски - "Караѓуле При-
лепски", заедно со Де санка 
Бумбаровска, главен и одго-
ворен уредник, а во чест на 
оние кои крваво се бореа за 
денешната самостојна Ма ке-
донија.

ЕНТУЗИЈАСТИ ВО 
ТУ ЃИНА

Игор Секулоски е младо 
македонско момче кое им ја 
исполнува желбата на мно гу-
бројните Македонци во дија-
спората. Преку "Маке донски 
глас" Секулоски ги инфор ми-
ра иселениците за сите слу-
чувања во светот,  а особено 
за сè што е поврзано со Ма-
кедонија. Тој е роден во 1979 
година во Прилеп, во градот 
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 "  ГО  КРЕНА  ГЛАСОТ
       НАШИТЕ ВО САД

АКЦИЈАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И НА "ТАБЕРНАКУЛ" ПОКАЖУВА РЕЗУЛТАТИ. СЕКОЈДНЕВНО ВО 
РЕДАКЦИЈАТА ПРИСТИГНУВААТ ВАШИТЕ ПИСМА ВО КОИ НÈ ИНФОРМИРАТЕ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ. 

ДОБИТНИК НА ВТОРИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
ХОЛАНДИЈА, КОЈА Е МНОГУ АКТИВНА ВО АФИРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО, ТРАДИЦИЈА, ОБИЧАИ ИТН. НАШАТА ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА ПРОДОЛЖУВА.

на тутунот, во градот на пр ва-
та пушка, во Чен то виот град, 
каде што го за вршил основ-
ното и средното образование, 
а студирал во Скопје на При-
родно-мате матичкиот факул-
тет, отсек Физика. За време на 
студиите бил вклучен во сите 
сту дент ски организации и 
движења за креирање и за 
подо бру вање на студентскиот 
стан дард. На скопскиот Уни-
вер зитет ја запознал неговата 
идна сопатничка Десанка 
Бумбаровска, родена 1981 го-
дина во Кочани, студент на 
Филозофскиот факултет, гру-
па Психологија. 

На последната година од 
студиите на Игор му се ука-
жала можност да замине од 
државава во Соединетите 
Аме рикански Држави, по-
точно во Гарфилд, Њу Џерси. 
Осум месеци по него во ве-
тената земја дошла и Де санка. 
Неостварените амби ции во 
родната земја, за што основна 
причина биле фи нан сиите, 
овие двајца во САД добиле 
можност да ги остварат и да 
ги преточат во дело. На по че-
токот Игор ра ботел во еден 
забавен парк, потоа во гра-
дежништвото, а Десанка во 
некој македонски ресто ран. 

Единствената мис ла која ги 
водела и двајцата била маке-
донското гласило "Маке дон-
ски глас". 

Денес овој иден брачен 
пар има регистрирано ком-
панија за транспорт. Ис клу-
чително задоволство им прет-
ставува реализирањето на 
нив   ниот заеднички сон - из да-
вањето македонско спи сание 
на кирилично писмо, кое бук-
вално потсетува на весникот 
"Нова Македонија" од 1944 
година, печатен во Горно 
Врановци.

"Македонски глас" е испе-
чатено во 2.000 примероци, а 

е спонзорирано од страна на 
наши покровители ширум 
Америка, и се продава во Њу 
Џерси, Чикаго, Индијана, Оха-
јо, Детроит и на други места 
каде што живеат Ма кедонци.

Во "Македонски глас" има 
различни содржини, бес плат-
ни огласи, презентација на 
спонзорите. Благодарение на 
перото на Игор Секулоски и 
на Десанка Бумбаровска, ка-
ко и на соработниците, се 
докажува непрекинатото ма-
кедонско опстојување, ве-
ковниот опстанок на Маке-
дон ците каде и да се наоѓаат 
во светот.


