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ГЛАС НА ДИЈАСПОРАТАПИСМА
ИСКРЕНИ  ЧЕСТИТКИ  ПО  ПОВОД  ИСКРЕНИ  ЧЕСТИТКИ  ПО  ПОВОД  

ГОДИШНИНАТА  НА  "МАКЕДОНСКИ  ГЛАС"ГОДИШНИНАТА  НА  "МАКЕДОНСКИ  ГЛАС"
На 5 ноември 2004 година, 

во Соединетите Американски 
Држави од печат излезе пр-
виот број на весникот "Ма ке-
донски глас".

Благодарение на Игор Се-
кулоски и на останатите чле-
нови на екипата ова е един-
ствен весник на ова поднебје, 
и јас од сè срце му го чес ти-
там роденденот на овој вес-
ник, кој прерасна во многу 
популарно списание. Нас ов-
де овој весник нè храни со 

информации за збидну вања-
та од сите пори на опш тес тве-
ниот живот, како од родната 
Македонија, така и од цел свет.

Овие македонски ентузи-
јасти, со солидна новинарска 
екипа, неделно печатат по 
4.000 примероци, од кои 3.000 
се за претплатници, а ос та то-
кот за продажба. 

Вредни во секој поглед, по 
повод јубилејната годишнина 
тие организираа и прва за-
бавна новинарска вечер или 

таканаречен "новинарски бал" 
во отмениот ресторан "Ди-
мис" сопственост на Димит-
рија Катароски, модерно кат-
че во кое ги прибраа сите љу-
бители на пишаниот збор. Во 
тој момент секој присутен на-
вистина се чувствуваше како 
таму да се збрала Македонија 
во мало. 

"Македонски глас" патува 
низ Соединетите Амери кан-
ски Држави, но исто така, и 
низ Канада.

Им посакувам многу успех 
и сè подобар квалитет на вес-
никот, а на сите вработени да 
дочекаат да слават сребрен 
и златен јубилеј на ова наше 
единствено списание, кое од 
седмица во седмица е не пов-
торливо.

Срдечно и само напред.

Ламбе Мартиноски,
Њујорк
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ПИСМА

Градот под Пелистер, рас-
пространет низ Пелаго ниска-
та рамнина, со години тоне 
во длабока бездна заедно со 
неговите жители. Најго лема-
та болка, која ги мачи битол-
чани, е октоподот за кој Бран-
ко Црвенковски, како тога шен 
премиер, вети дека ќе ги от-
крие вмешаните во аферата 
на ТАТ банката на Соња Нико-
ловска. За жал, ништо не бид-
на, освен што изгубените па-
ри отидоа во неповрат, во 
туѓи џебови на денешните 
ара  мии, поради што повеќе 
од 200 штедачи на ТАТ си ги 
одзедоа своите животи на 
раз   лични начини.

Друга болка на битолчани 
е тоа што десетици илјади од 
нив се останати без работа. 
Тие веќе не се чувствуваат ка-
ко граѓани на нашата држава 
затоа што ја имаат изгубено 
довербата во државните функ-
ционери, особено во претсе-
дателот на државава, премие-
рот и многу други како нив, 
кои им ветувале дека ќе по-
течат мед и млеко, а градот 
на конзулите ќе биде сов ре-
мен град со европски имиџ 
со кој граѓаните ќе се гор де ат. 

Повеќе од еден месец, ре-
чиси сите вработени од Зем-
јо делскиот комбинат, однос-
но "Пелистерка" штрајкуваа 
пред Основниот и Апела цио-
ниот суд во Битола. Откако 
не видоа дерман штрајкот го 
продолжија деноноќно, внат-
ре во кругот на Управната 
зграда, со силно полициско 
обезбедување, а сè поради 
неправилната приватизација 
која ја добија сегашните газ-
ди Панделевски и Нико лов-
ски. Тие ветуваа дека сите 
вра ботени ќе останат на ра-
бота и ќе добијат поголеми 
плати. Но, сè тоа падна во во-
да, па кога вработените за-

бележаа дека нивните ра ко-
водители почнале наголемо 
да го раскрчмуваат имотот 
на "Пелистерка" повторно 
почнаа да штрајкуваат. По-
ради тоа, врз основа на жал-
бата на вработените, Основ-
ниот суд во Скопје донесе 
времена мерка за раково де-
њето на Панделевски и Ни-
коловски во "Пелистерка". Ка-
ков ќе биде крајниот епилог, 
никој не може да знае.

Штрајкуваа и вработените 
во фабриката за фрижидери 
"Фринко" пред Основниот и 
Апелациониот суд во Битола, 
барајќи го спасот и сакајќи 
да се открие арамијата, затоа 
што сите машини на фаб ри-
ката, со кои се произ веду ва-
ло, никаде ги нема, па речиси 
ја снемало и кровната кон-
струкција на фабриката. Ос-
танале само разурнатите фаб-
рички ѕидови.

До пред извесно време 
штрајкуваа и вработените на 
"Комуналец" поради повеќе-
месечното неземање плати, 
а заради тоа сметот од кон-
тејнерите остана нерас чис-
тен. И овде остана неоткриен 
криминалот со големи суми, 
освен што беше сменет ди-
рек торот, па со помош на се-
гашниот градоначалник Вла-
димир Талески донекаде се 
санира состојбата, редовно 
почна со возила да се собира 
сметот од улиците и пред 
домовите на граѓаните. На 
вработените им се исплати 
по една плата, а за останатите 
не се знае до кога ќе чекаат.

Во многу тешка состојба се 
наоѓа  и "Жито Битола" каде, 
исто така, вработените не зе-
ле повеќе плати, а голем број 
од нив се на принуден од-
мор. Сите граѓани на Битола 
и вработените во овој колек-
тив се затечени од веста која 

се разнесе низ градот дека 
полицијата открила невиден 
криминал кога од силосите 
"исчезнале" неколку илјади 
тони пченица или поточно 
речено целата резерва. Каде 
и на која дестинација дошла 
украдената пченица и кој сè 
е вмешан во целата таа кри-
минална зделка, ќе покаже 
истрагата. Единствено се знае 
дека до Основниот суд во Би-
тола е поднесена кривична 
пријава против директорот.

Пред извесно време штрај-
куваа повеќе десетици гра-
ѓани кои имаа свои тезги на 
диво на градскиот пазар и на 
други локации низ градот, 
пред Министерството за еко-
номија Подрачна единица 
Би тола, бидејќи истите беа 
отстранети од надлежните 
органи во градот со асис-
тенција на полицијата. Тоа 
беа препродавачи на раз лич-
на стока, на кои по разни ос-
нови им престанал работ ни-
от однос и својата голгота ја 
нашле на овој начин. Но, спро-
ти нив, на другата страна, 
штрајкуваа трговците од ду-
ќаните кои ги плаќаат сите 
придонеси кон државата до-
дека, пак, дивите препро да-
вачи редовно им ги одземаат 
муштериите. Тогаш полици-
јата спречи инцидент кој мо-
жеше да има крвави пос ле-
дици.

Голема сиромаштија и бе-
дотија, а младиот свет тргнал 
да краде сè што ќе му се 
најде пред рака, на улиците, 
од становите и куќите, од ви-
кендиците и од други места, 
а сè со една цел - да ги за-
доволи своите потреби за 
консумирање разновидна дро   -
га. Младиот свет се "вак ци ни-
ра" со шприцеви и во учи-
лиштата и во парковите и во 
визбите и во напуштените 

објекти и каде ќе стигнат, на 
било кое место. Па, затоа чес-
то доаѓа до крвави до машни 
расправии меѓу младите и 
нивните родители. Не се знае 
колкава е бројката на за вис-
ници од дрога, но многу би-
толчани се осмелуваат да 
спомнат дека таа е поголема 
од 1.000 лица.

Низ Битола, се шпекулира 
дека во многу установи се 
крајно нарушени меѓучовеч-
ките односи и тие кулми ни-
раат со секојдневни меѓу себ-
ни пресметки и освети. Таква 
е состојбата и во Меди цин-
скиот центар и во Градската 
болница каде оваа појава ја 
има достигнато кулмина ци ја-
та, особено кога пред из вес-
но време почина пациент ко-
му му била дадена крвна плаз-
ма од расипана пластична ке-
са (нестручно чувана), како и 
со лекари на одговорни функ-
 ции поставени по партиска 
линија.

Оваа појава се забележува 
и на факултетите кај про фе-
сорите. Тие јавно го собираат 
арачот од студентите за една 
шестка, како и за други ус-
луги кои студентите ги пра-
ват во нивните домови и ви-
кендиците. За жал, сè тоа ос-
танува тајна поради стравот 
од освета и вечно студирање. 
Поради овие појави повеќе 
од стотина студенти од Би то-
ла зеле бугарско држав јан-
ство и студиите ги продол-
жуваат на факултетите во Бу-
гарија.

Неодамна својот револт 
го изразија и неколку сто ти-
ци земјоделци, како и повеќе 
сточари и фармери - неза до-
волни од откупот на нивните 
производи, кои во поголеми 
количества гнијат по пелаго-
ниското поле. Земјоделците 
не видоа аир ниту од пче ни-
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цата, ниту од доматите, ниту 
од шеќерната репка, ниту од 
многу други земјоделски про-
изводи, па затоа се решени 
пелагониската рамнина да 
ос тане неизорана за сите 
политичари кога ќе минуваат 
тука да ја видат како пуста 
пустелија.  

Подолго време гледајќи ја 
сиромаштијата на десетици 
илјади овдешни граѓани, Гр-
ците, почнувајќи од Лерин па 
до Солун, преку своите биз-
нисмени и силни газди, поч-
наа секојдневно на овдеш-
ните простори да отвораат 
свои фирми од сите дејности. 
Нив ги има повеќе од стотина 
и има интенција да се отво-
рат уште повеќе. Грчките биз-
нисмени, речиси од улица, ги 
собраа во своите фабрики и 
продавници сите стручни ли-

ца на кои им престанал ра-
ботниот однос и со мини мал-
на плата од 6.000 денари која 
им ја даваат, овде профи ти-
раа многу повеќе отколку на 
нивните простори. Грчките 
гра ѓани од Лерин, Воден и од 
околината секој ден се при-
сутни, за багателни цени со 
тони купуваат земјоделски 
про изводи, како и млечни 
производи, кашкавал, сире-
ње, па дури и сите видови 
сувомеснати производи.

Така, нашите произ води-
тели видоа некаков аир од 
грчките граѓани додека, пак, 
нашата држава и нејзините 
"стручни" лица на културен 
начин им го уништија и она 
што со мака го работат.

Битола и нејзините жители 
својот имиџ го имале секаде, 
во нашата држава, на Бал ка-

нот, во Европа, низ Америка, 
Канада и Австралија. И сега 
неколку балкански и европ-
ски држави отворија овде 
свои конзулати. Америка от-
вори свое катче. И нашиот 
јужен сосед Грција, исто така, 
отвори конзулат. Маките и 
сиромаштијата на повеќе од 
половината битолчани и на 
тие од околината, секој днев-
но продолжуваат. Затоа сите 
би толчани во еден глас ве-
лат: Градот на конзулите ос-
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тана како слепо црево во на-
шава држава.

Сепак, сите овие работи 
новиот градоначалник на Би-
тола господинот Владимир 
Та лески сака да ги осветли, 
личност со големи идеали и 
невидена желба да им по-
могне преку својата работа 
на своите сограѓани. 

Сребре Левковски,
Битола


