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А П Е Л

Осумнаесетгодишната Сања Чавдарова боледува од 
речиси неизлечива болест Gvadripletia Spastika – Па ра ли-
сис Церебралис, меѓутоа постои мала искра надеж по пат 
на хируршка интервенција состојбата на Сања да се по-
добри дури до 70 отсто. Интервенцијата треба да се из-
врши во Меѓународниот Институт во Москва, и ќе чини 
42.000 долари.

ЗАТОА ВЕ МОЛИМЕ ДАЈТЕ ГО ВАШИОТ ДОБРОВОЛЕН 
ПРИЛОГ ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА ЌЕРКА -  ЗА ДОБРОТО 
НА СИТЕ НАШИ ДЕЦА.

Чавдарова Мара
Мито Хаџи Василев 83, Струмица
IBAN:/MK07 (account in CHF in PCB)380503311302471
SWIFT: PRBUMK22XXX

Чавдарова Мара
EUR acc: 380-5-033113-012-10
INAN:/MK07380503311301210
SWIFT: PRBUMK22XXX

www.sanjac.cjb.net
tel: 034 / 329 - 702

АКО  НЕ  СИ  ЈА  САКАШ  АКО  НЕ  СИ  ЈА  САКАШ  
ТАТКОВИНАТА ,  ТОГАШ  БЕГАЈ !ТАТКОВИНАТА ,  ТОГАШ  БЕГАЈ !

Ние, Македонците ретко 
кажуваме добри нешта за на-
шата татковина Македонија. 
Особено тоа го прават оние 
кои поради економски при-
чини се иселија во Северна 
Америка и за нив во Ма ке-
донија има само лоши нешта. 
Можеби се во право, зашто 
што ќе правиш потоа откако 
си го продал станот во Маке-
донија за 50.000 долари, та-
му оставаш сè и со двете де-
ца се селиш во Торонто, каде 
со 200.000-300.000 долари ќе 
купиш куќа околу 40-50 ки-
лометри надвор од Торонто, 
која е направена од алу ми ни-
ум и завршена за една сед-
мица. Банките ти даваат заем 
ако имаш малку пари за долу 
да ставиш од белиот алу ми-
ниум, но тоа ќе мораш да го 
плаќаш за многу, многу го-
дини.

Еден ми вели: "Ретко оди-
ме во Торонто, бензинот е 
скап". А сега таа течност ста-
нува сè поскапа. Јас не сум 
нашол ниту еден нов досе-
леник кој ми рекол дека не-
мал работа во Македонија, 
туку дека парите биле малку 
и дека нашата татковина ста-
нала мултикултурна. Му ре-
ков ако мултикултурата ти 
пречи, тогаш ќе мораш да се 
иселиш во Сибир, зашто таму 
живеат само Руси. Торонто е 
најмултикултурен град во 
светот и според канадската 
статистика од пред 2 години 
белите биле малцинство со 
само 29 отсто и сигурен сум 
дека сега се уште помалку. 
Ако не си ја сакаш тат ко ви-
ната тогаш бегај и најдобро е 

да се иселиш на Нов Зеланд, 
зашто подалеку од таму нема 
каде да одиш. Не велам дека 
е добро дома да си гладен, 
но јас тој глад не го гледам 
иако во последниве 12 ме-
сеци три пати бев во Маке до-
нија. Не ги гледам тие 350.000 
луѓе кои немаат работа и ни-
ту оние 600.000 кои живеат 
сиромашно. Можеби не одам 
на такви места во Маке до ни-
ја. Кога одев со автомобил 
ми беше радост по Јужна Ср-
бија да влегувам во Маке до-
нија преку новиот премин со 
клима. За аеродромот во Пет-
ровец не можам да се фалам, 
но брзо и таму ќе никне нов 
модерен аеродром, но си-
гурен сум дека таму работат 
чесни Македонци кои ме пра-
ват горд што сум Македонец, 
зашто во Унгарија, во воз од 
прва класа, ми ги украдоа 
парите кога го закачив пал-
тото, а на аеродромот "Пет-
ровец" во поштата си забо ра-
вив нотес со 250 канадски 
долари, а другиот ден кога 
отидов да го барам ми рекоа, 
еве го, повелете со сите до-
лари внатре...

Горенаведеното не се слу-
чи лани туку оваа година, на 
22 јули... Со радост одам во 
Македонија. За мене најго-
лема радост е да пијам кафе 
во кафеаните покрај кејот на 
Вардар или во Охрид... Сега 
видов дека во Скопје од "Holi-
day Inn" до стариот мост по-
крај Вардар има само ка феа-
ни со седишта, кои овде мо-
жеш да ги видиш во че кал-
ната на премиерот. Таму не 
видов ниту едно седиште ка-

ко нашите бели, туку само со 
најскапа кожа, волна и сè 
друго, но не пластика. Од 18 
часот навечер до 2 часот на-
утро таму место не можеш да 
најдеш. Можеби се сиромаш-
ни, но сигурно знаат да жи-
веат подобро од нас. А бре, 
од каде пари? Прашувам. 
Нема одговор... На Саемот за 
автомобили во Скопје се про-
дадоа нови возила за 5 ми-
лиони евра, околу 8 милиони 
канадски долари. Не можев 
да се прошетам до Универзи-
тетската клиника каде имав 
закажано операции по ес-
тетска хирургија поради авто-
мобилите паркирани една 
до друга по улиците. Во Скоп је 

никој не ме прашал за пари, 
освен некои ромски деца. 
Тоа не можам да го кажам за 
Унгарија, Романија или за 
Бугарија.

Многу пати сум одел во 
Beverly Hills, но куќа и од-
надвор со мермер имам ви-
дено само на Водно во Скоп-
је. Во Торонто некој ми рече 
дека во Македонија само за 
Албанците сè е мед и млеко. 
Затоа Македонците се исе-
луваат. Ова не е вистина. Чи-
тај во "Дневник" од 18 март, 
каде директорот на нај-
големото албанско село во 
Македонија, Велешта, Струш-
ко, вели дека во 1991 година 
во селото се родиле 150 де-
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ца, а оваа година за три ме-
сеци од јануари до март, 
само едно. Селото е полу-
празно и ретко да видиш 
млади луѓе. Тој вели дека 
тоа се случува и со другите 
албански села, така што и за 
нив не е сè мед и млеко, како 
што велат оние кои послед-
ните години се иселија во 
Торонто и се од македонско 
потекло. 

Скопје ја доби првата ас-
фалтна улица во 1951 година, 
а сега имаме булевари. Ма-

кедонија не произведуваше 
електрична енергија до 1938 
година, кога се изгради хид-
роцентралата кај Матка, а 
сега сите поголеми дуќани 
имаат клима уреди. Во 1991 
година, кога прв пат бев во 
Скопје, само ресторанот на 
некогашниот "Гранд" хо тел, 
денес "Holiday Inn", имал кли-
ма, а сега ги има секаде. И 
оние кои велат дека не ра-
ботат имаат телефони и за 
разговори трошат повеќе от-
колку Германците. Каков скок! 

Како што вели поетот од 
1944 година, од феудализам 
скокнавме во модерен капи-
тализам. Никој во Европа не 
скокнал толку многу за крат ко 
време. Еве, ми вели еден во 
Унгарија, ние сме понапред. 
Му реков, Будимпешта имала 
метро прво на континентот 
уште во 1896 година... Кој со 
кого го споредуваш? Во 1944 
го дина немавме добри патиш-
та дури ниту за магарињата, 
а сега автопат до грчката гра-
ница и до Гостивар! Маке-

донија е прва земја во светот 
која е покриена со безжичен 
Интернет на целата терито-
рија! Канада тоа го има само 
во големите градови. На ае-
родромот "Петровец" читаш: 
Welcome to Macedonia - the 
fi rst wireless country in the 
world ... 

Многумина велеа дека Ма-
кедонија не може да има фер 
и демократски европски из-
бори. Имавме. Како кандидат 
за ЕУ од 2007 година ќе до-
биваме 70 милиони помош. 
Тие се мали пари за една Ро-
манија или Бугарија, но за 
мала земја со само 2 милиона 
жители се добра сума. 

Со големо внимание сле-
дејќи го сè она што се слу-
чува во Македонија, мислам 
дека оваа година прв пат др-
жавата ќе ја заврши со раст 
на 5 отсто на бруто домаш-
ниот приозвод. На пат се да 
влезат големи европски бан-
ки во земјата. Ако се продаде 
централата во Неготино, а за 
неа во натпревар е канадска 
компанија, како и други, то-
гаш оваа година во Маке-
донија ќе влезат повеќе од 
милијарда долари. Тие пари 
се голема сума за една мала 
држава како што е Маке до-
нија. Ако ги построиме хид-
роцентралите за кои има ус-
лови, Македонија ќе изве-
зува, а не да увезува елек-
трична енергија. Иако не бе-
ше завршена првата бензин-
ска пумпа на рускиот "Лук-
оил" во Скопје, радост ми 
беше да ја видам, а на пат се 
други 40 такви. Верувам дека 
во 2007 година Македонија 
ќе почне преговори со ЕУ и 
се ближи времето кога не ќе 
мораме да бараме бугарски 
па сош за да патуваме без 
виза. Јас сум оптимист зашто 
знам дека Бог ни даде многу 
вода и сонце и само од нас ќе 
зависи дали ќе станеме бо-
гата земја. 

Не фалам ниту една вла-
дина партија, но јас ја фалам 
мојата татковина Македонија, 
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

која прв пат ја видов во да-
лечната 1948 година и само 
два часа ми беа доволни да 
видам колку беше сиро маш-
на, а сега за мене мојата тат-
ковина е богата и ги бројам 
деновите кога ќе дојде но-
ември за повторно да бидам 
таму. Македонија не ја ос та-
вив поради економски при-
чини, туку поради војната 
кога во прашање беше мојот 
живот. Така, мојата порака за 

новодојденците во Канада е 
дека не е добро да зборуваат 
лоши нешта за татковината, а 
тоа најверојатно го прават, 
се чини им помага на маката 
што  природно доаѓа кога ќе 
ја напуштиш татковината по-
ради економски причини. Во 
последно време сè повеќе 
читам дека третата светска 
војна ќе биде предизвикана 
поради недостигот на вода, а 
не заради нафтата. Ова многу 

ме радува зашто ние нема да 
учествуваме во една таква 
војна. Еве, зошто. Дневно нај-
многу вода троши Амери-
канецот - 300 литри, а ние 
трошиме по 500 литри по 
човек, а таа вода е минерална 
од изворот Рашче. Можеби 
Господ не ни даде многу 
нешта, но со Рашче ни даде 
многу. Кога многу земји на 
ветената Европска унија чис-
тат вода за пиење од црниот 

 По повод 124 години од 
раѓањето и 103 години од за-
гинувањето на Гоце Делчев, 
идеологот на македонскиот 
слободарски и државнотво-
рен стремеж, визионер за 
иднината на денешна Ма ке-
донија, како и Илинденската 
епопеја, на 20 август во гра-
дот Вејн, во државата Њу Џер-
си, САД, а во организација на 
најтрофејниот фудбалски клуб 
"Македонија" од Њу Џерси, 
се одржа традиционалниот 
фуд балски турнир на кој зе-
доа учество пет екипи и тоа: 
Ф.К. "Македонија", Ф.К. "Во-
лино", Ф.К. "Chird Travel", Ф.К. 
"Jersay boys" и Ф.К. "Мама 
миа". 

На спортскиот терен во 
прекрасниот град Вејн тие ги 
одмерија фудбалските сили, 
а заслужено, без пораз, нај-
трофејниот фудбалски клуб 
"Македонија" го освои пр во-
то место со освоени 12 бода, 

Дунав, ние ги чистиме скоп-
ските улици со минерална во-
да. Ако Европската унија ова 
го знае можеби ќе нè казни. 
Македонија годишно про из-
ведува по 97 мили јарди мет-
ри кубни вода, употребува 
само 7 мили јар ди, а 90 ми ли-
јарди одат на море преку 
Вардар и Црна Река. 

д-р Лефтер Манче,
Отава, Канада

ТРАДИЦИОНАЛЕН  ТРАДИЦИОНАЛЕН  
ИЛИНДЕНСКИ  ФУДБАЛСКИ  ИЛИНДЕНСКИ  ФУДБАЛСКИ  

ТУРНИРТУРНИР
Ф.К. "Волино" на второ место 
со 9 бода, на трето место 
Ф.К."Ohrid trael" со 6 бода, на 
четврто место Ф.К. "Jersay 
boys" со 1 бод и на петто 
место Ф.К. "Мама миа", исто 
така, со 1 бод, но со послаба 
гол разлика. 

За учесниците беа обез-
бедени пехари и вредни па-
рични награди. Овој илин-
денски фудбалски настан или 
фудбалски пикник се случи 
во прекрасно време, а пред 
повеќе од 600 симпатизери 
на зелениот терен. Фуд бал-
ски настан кој повеќе личеше 
на Македонија собрана во ма-
ло, а фудбалската каса на вис-
тина беше најбогата досега. 

Посебен белег на овој 
илин денски турнир прире-
дија најмладите момчиња, 
фудбалери, идните големи 
фудбалски ѕвезди на Ф.К. 
"Македонија" од Гарфилд, 
Њу Џерси, а и за нашите 
клубови во Република Маке-
донија, затоа што во својата 
ранг листа нижат само ус-
песи. Овој пат одиграа нат-
превар кој се карактери зи-
раше со фудбалски вештини 
речиси невозможни за воз-
расните фудбалски сениори. 

Така, беспрекорно заврши 
и овој Илинденски пикник, а 
задоволни беа и играчите и 
навивачите, а најмногу по ра-
ди и во чест на великанот на 

нашата македонска историја, 
Гоце Делчев, Илинденската 
епопеја, нашиот верски и 
најголем национален праз-
ник Илинден.

Ламбе Мартиноски, 
САД


