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Среќен 100-ти роденден 
на г-ѓа Хејзел Мекалион 
поранешна легендарна 

градоначалничка на градот 
Мисисага, Онтарио, Канада.
Секогаш со Македонците, 

посебна љубов за Брајчино 
и за фамилијата Мачковски.

50. ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА „МАКЕДОНСКА 
НАЦИЈА“ – ХРОНИЧАРОТ НА 
МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

повеќе од 
нашиот 
дописник
Славе Катин

  ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА МОРА ВЕДНАШ ДА             
СЕ ОТКАЖЕ !

И минимално познавање на дипломатијата, та и на 
политиката, покажува и докажува дека со виткање 
на ’рбетот ништо не се постигнува. Тоа правило го 
потврдуваат и катастрофите кои следеа по нашите 
нереагирања на грчката блокада од 1994 или на таа 
во НАТО, во Букурешт во 2008.Од Македонија за 
весникот ,,Македонија,, пишува Ристо Никовски

Низ минатите денови, избор и анализи Танас Јовановски

,,Mеѓу нас живеат луѓе 
немакедонци, луѓе кои живеат 
за да го навредат другиот, да 
му ја ранат душата, да му го 
сршат срцето... Да не чува Бог 
од такви.  

First Macedonians, Now 
Jews-by Bill Nicholov 
MHRMI president

KOZOVSKI FAMILY DENTISTRY 
NEW SCARBOROUGH LOCATION

         1049 McNicoll Ave.
    Scarborough ON M1W 3W6

“Приказна“ за 
најдобриот Македонски 
ракометар,најдобриот 

светски десен бек и 
најдобар стрелец, живата 

легенда на ракометот 
нашиот Кире Лазаров.
Пишува Диме Костов.

За Витамините и нивното значење за нашето здравје во 
рубриката Вие и Вашето здравје пишува др. Валентина 

Пеева  Лазова

Чествување на роденденот на апостолот на Револуционерна Македонија 
Гоце Делчев пред споменикот на паднатите борци за слободата на Канада 

и Македонија кој се наоѓа пред МПЦ Св. Климент Охридски во Торонто



 

Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

клучно со октомври 2013-
та година од кога истиот е 
под уредништво на Соња 
Лозановска.
Почитувани читатели и 
соработници:
Вашите написи, комента-
ри, огласи, реклами, со-
општенија и друго треба 
да пристигнат во Редак-
цијата најдоцна до 1-от 
ден во месецот, за да би-
дат објавени во бројот за 
тој месец. 
ЗАБЕЛЕШКА: коментари-
те објавени на страниците 
на овој весник со потпис 
на авторите или изворот 
на информацијата се мис-
лења на истите и не секо-
гаш го одразуваат ставот 
на Редакцијата. 
Редакцијата на “Македо-
нија“ е одговорна само за 
текстовите без потпис. 
Материјалите испратени 
на адреса на овој весник 
стануваат негова соп-
ственост, освен ако за тоа 
претходно е постигната 
поинаква согласност. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Македонија

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и 
традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош. 
Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.  
Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.
Ви благодариме.
За информации контактирајте не’ на:

Phone: 905-625-9129
Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper 

Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711 
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, 
Ontario - M4H 1C5

Phone: 416-421-7451; 
Fax: 416-421-0721

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

1775 Bristol Rd W, 
Mississauga, ON
(905) 821-8050

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

201 Main St N, Markham, ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

(905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на весникот ,,Македонија’’, 

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот 
за весникот Македонија
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’(Постхумно)
Зоран Карапанчев - фотограф, соработник  

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов
Ристо Ристе (Мерко) за рубриката: 
,,До кога браќа мили Македонци,,

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas, DD, FCAD (A) 
Board Certifi ed Denture Specialist 

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

FREE denture consultation.
Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.

• In-house lab for fast service   
   and patient-direct prices

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

• Free parkingJanet’s specialty is listening with a 
sympathetic ear. As busy as we get, 
everyone receives the individual 
treatment they’ve come to expect 
from Victor Minas.

ictor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very 
seriously. Voted by patients as ‘best denturist’*, he’s always looking for 
better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations 
of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and 
technical advancements. And as result, you simply won’t leave his clinic 

until you’re 100% satisfied. No wonder 
thousands of his patients are smiling too.

World-class dentures at your 
neighbourhood clinic
Building great dentures involves three 
critical components. One: Use only the best 
materials. Two: Cutting corners is never an 
option. Three: It takes wisdom and experience 
to fit, refine and adjust your dentures until 
they look and feel as natural as possible. 
Victor is the designated denturist of many 
dental surgeons who routinely refer patients 
to him. Since the dentures are built right on 
site, you’ll never pay a third party markup. Of 
course, all the teeth on our premium dentures 
are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we’ll give you 
some beautiful new reasons to smile.

The practice of great denturism 
involves as much old-world 
artisanship as it does state-of-the art 
science. And since no two patients are 
alike, we build every set of dentures 
uniquely for the person who wears 
them.

*BASED ON A READERS’ POLL BY METROLAND NEWSPAPERS , 1999-2019

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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                        Топла духовна поука за поткрепување на духот и мислите во 
овие несекојдневно обременети времиња..

Браќа и сестри во Христа 
Семилостивиот,

да бидеме мисловно или таму 
каде што е дозволено телесно 
присутни во Светите Богослужби, 
да сме учесници во духовниот 
живот и Литургијата, да се 
трудиме да ги контролираме 
нашите мисли молејќи се. 
Станувајќи од сон, да застанеме 
пред светите икони и да читаме ги 
овие молитви:
1. Господова молитва („Оче наш“) 
- три пати; 
2. Молитва до Богородица („Дева 
Марија“) - три пати. 

3. Симбол на верата - еднаш. 
Откако го спроведеме ова 
правило, да ја кажуваме 

Исусовата молитва тивко: 
„Господи Исусе Христе, Сине 

Божји, помилуј ме, грешник!“ Или 
Господи Исусе Христе, Син и 

Логос (Слово) Божјо, Богородице, 
помилуј ме! Ако, пак, не сме во 
можност и додека ја работиме 

својата работа, само со умот да 
кажуваме: „Господи, помилуј!“. 

Пред ручек да се помолиме

 После ручекот, да кажеме тивко: 
„Света Богородице, спаси ме 
грешниот!“ Пред да заспиеме, 

да го прочитаме горенаведеното 
молитвено правило, осенувајќи 

се со знакот на крстот, тивко 
или само умствено изговарајќи 
ја „Исусовата молитва“ додека 
не заспиеме. Следејќи го ова 
молитвено правило, можно е 

Бог да ни ја испрати Неговата 
неизмерна благодат, бидејќи се 
посочени три молитви - темелот 

на христијанството: првата ни 

ја даде самиот Господ, а тоа е 
образец на сите молитви; другиот 

го донесе од Небото свњетиот 
Архангел Гаврил, како поздрав 

до Пречистата Дева Марија, 
Господова мајка; Симболот 

на Верата ги содржи накратко 
сите спасоносни догми од 

православната христијанска вера. 

Ваш постојан молитвеник 
пред Севишниот Бог,
Протоереј Константин 
Митровски - архиерејски 
намесник 647.962.0203

Протоереј
 Константин Митровски
Архиерејски намесник за канад-
ското намесништво при Амери-
канско Канадската Македонска 
Православна Епархија (АКМПЕ) и 
парохиски свештеник при М.П.Ц. 
Свети Илија – Мисисага.

Среќен 8-ми Март ви посакува  женската секција од МПЦ 
Св. Илија во Мисисага

Месец март речиси секоја година според 
македонската традиција, пренесена и 

на овие простори е во знакот на жената, 
мајка, сопруга, сестра, баба, тетка...

Македонската заедница во Канада има 
свои дами за пример, доследни, посве-
тени, пожртвувани, неуморни, креатив-

ни...

На сите Македонки, членки на женската 
секција, на сите дами членки на црков-

ната управа и на сите Македонки во 
Македонската заедница во Канада, во 

Македонија и ширум светот им го чести-
таме 8-ми Mарт посакувајќи им успех во 
работата и лична среќа и што поскоро 
враќање кон нормалните текови на жи-

вотот.

Со почит од претседателката 
Весна Трајковска со управата
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Доколку имате прашања во врска со 
работата на црковната управа побарајте 
го претседателот, потпретседателот или 
секратарката на црквата, а ако имате прашање 
во врска со верата или со црковната служба 
побарајте го отец Сашо Целески. 

Соопштение
Драги браќа и сестри, знаеме дека сите немаат Fa-
cebook профил, затоа отворивме YouTube канал, 
каде што би можеле во живо да ги пренесуваме 
Литургиите. На тој начин повеќе луѓе ќе бидат во 
можност да нè следат. За да бидеме во можност тоа 
да го направиме, ни требаат 1000 профили коишто 
ќе нè следат.
Ве молиме следете го нашиот YouTube канал

Dear brothers and sisters, we know 
that not everybody has a Facebook account, therefore 
we've open a YouTube account where the Liturgies will 
be live-streamed and to reach as much more people as 
possible. To be able to transmit, we need 1000 subscrib-
ers.
Please subscribe to our YouTube channel. 
Следете ги на Facebook во живо неделните служби и 
литургии од нашата црква.
Every Sunday follow our live stream on Facebook.

Грижата еден за друг најмногу треба да се покаже во најтешките 
моменти, кога сите се оставени сами на себе. Сполај Му на Бога, Господ 

во нашата црква ни пратил вистински жени мироносици, коишти се 
грижат за нашата заедница. Нивните имиња Бог ги знае, а на нас е да 
се молиме за тие наши апостолоподобни христијанки. Свештеникот и 
претседателот на црквата, само ги однесоа кај нашите браќа и сестри 

во македонскиот старечки дом во Торонто.
Христос се роди! Славете Го!

    In the hardest moments, when we are left by ourselves, we should show 
care and affection for one another. Thank God, He has sent truthful myrrh-

bearing woman in our church, who care for our community. Their names are 
know by God. The priest and the president just brought the presents to our 

brothers and sisters at the Canadian - Macedonian place in Toronto.
Christ is born. Glorify Him! 

„Не дозволувај никој да те потценува поради тоа 
што си млад. Со тоа што ќе го зборуваш, со твоето 
поведение, со твојата љубов, вера и чистота, биди 

им пример на сите христијани“ (1 Тим. 4, 12).
"Don’t let anyone look down on you because you are 

young, but set an example for the believers in speech, 
in conduct, in love, in faith and in purity" (1 Timothy 

4,12).
Од младите за помладите и за најмладите.

 Сполај ви 
MYNET - Macedonian Youth Network

From the youth for the younger and the youngest. 
Thank you 

MYNET - Macedonian Youth Network

                                                 MYNET СЕКОГАШ ЗА МЛАДИТЕ

Во посета на Канадско-
Македонското Место
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Низ минатите денови- крајот на годината и почетокот на новата
Танас Јовановски

Поповски: Ре-
ваншизмот и по-
деленоста ќе не 

уништат

Театарскиот режисер 
Александар Поповски кој 
подолго време работи   во 
странство, се исврна на 
поделеноста и реваншиз-
мот кои владеат во ма-
кедонското општество и 
култура, како и недости-
гот на културна меморија. 
Тој во своето обраќање по 
повод починувањето на 
Благоја Стефановски-Ба-

ге го критикува недости-
гот на почит кон значај-
ните културни дејци. “Ти 
си на некој начин симбол 
на таа наша тага и срамо-
та. Со години се делиме и 
се гледаме преку нишан. 
Ние децата од истата 
фамилија. Од театарска-
та фамилија. Тажно и сра-
мотно“ напиша Поповски. 
“Не е доволно само тоа 
колку некои луѓе направи-
ле за нас, прашање е колку 
ние самите сме подготве-
ни да земеме и да задржи-
ме од тоа. Начинот на кој 
си замина Благоја Стефа-
новски-Баге е само еден 
сегмент од она што нас 
ни се случи во сите сфери 
, а особено во културата. 
Таа поделеност која ја жи-
вееме со години, во старо 
време би рекле одмазда, 
сега ја нарекуваме реван-
шизам – тоа е нешто што 
комплетно ќе не уништи. 
Или ќе ставиме точка и 
крај на тоа, само што не 
гледам дека некој работи 
на тоа, гледам повторно 
и повторно разгорување 
на истите приказни. На 
почетокот на 90-тите 
години ние сите бевме 
едно семејство, една те-
атарска фамилија. Во 
меѓувреме се поделивме 
по разни основии. И не е 
ни важно кој прв почна. 
Ние сега единствено мо-
жеме да разговараме како 
повторно да се собере 
семејството. Прво треба 
да ги признаеме грешките 
и ако не го направиме тоа 
нема да можеме понатаму 
да се развиваме, туку ќе 
одиме само назад. На сите 
ни е направена некаква 

неправда, но тоа што му 
беше направено на Баге 
е страшно. Тој беше чо-
векот кој не научи како 
се сака театарот, а тоа 
што му беѓе направено и 
со тоа што му беше од-
земено на Баге, на маке-
донската култура и’ беше 
одземено многу“, рече за 
“Утрински брифинг“ По-
повски. (Слободен печат)
Убаво речено господине 
Поповски, ама недорече-
но. Театарот е само еден 
сегмент од макдонската 
култура. Или како што 
милуваше да каже мојата 
мајка, ние ги изгубивме 
очите, а ќе се грижиме за 
клепките. Не велам дека 
театарот е за запоста-
вување, но каде ни е јази-
кот, каде ни е историјата, 
идентитетот... Кога нив 
ќе ги повратиме, теата-
рот одново ќе заживее.

Хрватски квиз: Кој 
народ во Европа е 

татарски?!

Среде бугарските услову-
вања на евроинтеграција-
та на Македонија со оспо-
рување на македонскиот 
идентите, во квизот “Кој 
сака да биде милионер?“ 
на хрватската телеви-
зија падна занимливо пра-
шање. “Кој народ е наре-
чен по татарскиот народ 
кој ги покорил 
С л о в е н и т е , 
основал своја 
држава и на-
бргу целосно 
се словенизи-
рал“, гласеше 
п р а ш а њ е т о 
со можни од-
говори   “бу-
г а р и т е “ , 
“Чесите“ и “Полјаците“. 
Водителот Тарик Филипо-
виќ, по одговорот со ду-
ховит коментар: Знаете 
што има ново? Бугарите 
влегоа во Софија!

Бугарофилот Буч-
ковски назначен 

за специјален 
претставник на 

Владата за Буга-
рија

Владо Бучковски е имену-
ван за специјален прет-
ставник на Владата на 
Македонија за Бугарија. 
Поранешниот премиер на 
СДСМ е именуван на оваа 
позиција на денешната 
владина седница. Него-

вото назначување е во 
период кога Скопје прави 
напори за изнаоѓање ре-
шение со Софија која се 
заканува со блокада на 
преговарачката рамка на 
Македонија за почеток 
на преговорите со Евро-
пската унија. Бучковски е 
некогашен лидер на СДСМ, 
премиер и министер за 
одбрана. Тој по профе-
сија е правник и профе-
сор по римско право и со 
своите ставови секогаш, 
без исклуќок, ги брани и 
оправдува барањата на 
Бугарија кон Македонија 
па не е јасно која страна 
во спорот Бучковски, во-
општо, ќе застапува и 
брани. (Вечер)
Не мора да брани ниту 
една страна. Доволно за-
работи од старите бу-
гарски тенкови (подарок). 
Судскиот процес заста-
рен. И волците сити и оф-
ците на број.

Конечно ќе се 
распределат Рам-
ковните кои седеа 
дома и земаа пла-
та, законот помина 

на Влада

На предлог на првиот ви-
цепремиер и министер 
за политички систем и 
односи меѓу заедниците, 
Артан Груби денес на 26-

та седница на Владата 
усвоен е нацрт-законот 
за систематизација на ад-
министративните служ-
беници вработени преку 
програмата за правична и 
соодветна застапеност , 
Програма-К-15, односно ќе 
се распределат Рамков-
но вработените, велат 
за Плусинфо извори на 
Владата. Администра-
тивните службеници ќе 
бидат распоредени во 
органите на локалната и 
државната управа, како и 
во другите државни тела 
основани со Уставот и 
законот. Исто така, оваа 
категорија на вработени 
ќе биде систематизира-
на во институции кои 
врѓат активности од об-
ласта на образованието, 
науката, здравството, 
културата, социјалната 
заѓтита и заштитата 
на децата, спортот, како 
и во други активност од 
јавен интерес утврдени 
со закон, во агенции, фон-
дови, институции и јавни 
претпријатија основани 
од Република Северна Ма-
кедонија или од општини, 

од градот Скопје, но исто 
така и од општини во гра-
дот. Министерството 
за политички систем и 
односи меѓу заедниците, 
најдоцна во рок од 15 дена 
по влегувањето во сила 
на законот, ќе предложи 
план на Владата за побрзо 
рапределување на Рамков-
но вработените кои седеа 
дома, а примаат плата.
Зошто ги гњават луѓе-
то? Седат дома и земаат 
плата од 2001 година и 
сега ќе одат на работа! 
Шега ли е ова или висти-
на? Некои од “вработе-
ните“ веќе се во пензија. 
Другите се на прагот! Се 
чини дека Владата нема 
што друго да работи.

“Тази вето не е 
вето“: Министерка-
та Захариева тврди 

дене не ставиле 
вето, за проширу-

вањето воопшто не 
се расправалло 

Екатерина Захариева 
тврди дека Бугарија 
не ставила вето за-
тоа што на минис-
терскиот совет , како 
што посочи, воопшто 
не се расправало за 
проширувањето. “Бу-
гарската позиција е 
јасна – бара гаранции 
за нејзните барања: 

исполнување на Догово-
рот за добрососедство, 
патоказ за негово спро-
ведување, декларациј 
дека нема претензии за 
македонско малцинство 
и употреба на јазикот 
според Договорот од 2017 
година. Тоа го нема во пре-
говарачката рамка и Буга-
рија не може да ја подржи“, 
вели Захариева.Таа истак-
на дека постои разоча-
раност на двете страни 
поради неодобрувањето 
на преговарачката рам-
ка и повика работата на 
заедничката македон-
ско-бугарска комисија за 
историски и образовни 
прашања да не се користи 
за политички цели.  (Репу-
блика)
На овие слепците од ма-
кедонска страна само даи 
ин пенкало и ќе потпишат 
што да им се даде пред 
нив само да докажат дека 
знаат да се потпишат. 
Имаме голема среќа што 
Бугарите не им дале да 
потпишат документ со 
кој ни се дава или одзема 
правото на дишење.

Слободан Милоше-
виќ одбил со сме-
нет идентитет да 
замине од Србија 
– јас сум господин 

човек – нема да 
бегам

Поранешната претсе-
дателка на Собранието 
на Србија, Славица Ѓукиќ 
Дејановиќ открива дека 
по симнувањето од власт 
Слободан Милошевиќ до-
бил понуда да го промени 
идентитетот и да занине 
во странство. Кога Сла-
вица Дејановиќ го праша-
ла Милошевич зошто не 

прифатил такво 
нешто, Милошевиќ 
одговорил дека има 
повеќе причини, но 
дека една од најбит-
ните е тоа што тој 
бил господин и не 
сакал да ја напушти 
земјата. За оваа по-
нуда наводно биле 
информирани и то-

гашниот наследник на Ми-
лошевиќ, Војислав кошту-
ница и премиерот Ѓинѓиќ. 
Набрзо по оваа понуда 
Милошевиќ беше уапсен и 
испратен во Хаг каде што 
и почина. (Република)
Не дека Милошевиќ беше 
цвеќе за мирисање, но 
моето прашање е дали 
во македонската Влада 
има таков господин? Ќе 
дојде време кога овие де-
нешниве шарлатани ќе 
застанат пред словото 
на законот, на правдата, 
ќе се судат за велепредав-
ство!.

Дац и Митевски 
пропеаја на бу-
гарски за да го 

омекнат Борисов

“Во овие тешки времиња 
важно е да се подржуваме 
едни со други.Исто како 
што со текот на години-
те секогаш го правевме 
тоа за нашиот прв и 
најблизок сосед! И токму 
затоа што сме најблиски 
не смееме да се оддалечи-
ме. Пријателството меѓу 
нас е силно. И најсилните 

врски се најемотивни. Но, 
тоа не знчи дека треба 
да ги прекршиме вету-
вањата и да се навредиме. 
Како пријатели, мора да 
бидеме искрени едни со 
други. Значи, ќе одиме на-
пред. Ако сме тврдоглави, 
проблемите ќе останат. 
Решението е дијалог, со-
лидарност, разбирање. За 
подобро утре! 
Подготвени сме да помог-
неме. Истото сакаме да 
го видиме и кај соседите и 
пријателите“, напиша Бо-
рисов. Во својот профил 
на Фејсбук , Дац директно 
му се обрати на бугар-
скиот премиер Бојко Бори-
сов во неговиот типичен 
смешен стил. “Господине 
Борисов, ви пишувам на 
мојот јазик бидејќи знам 
дека добро се разбираме 
и не ни треба преведувач 
за двата јазика. За нас, 
најблискиот сосед е како 
роднина. Во секое време 
одите кај него за помош, а 
тој го прави истото кога 
му треба нешто. Ако ви 
треба шеќер, брашно, леб, 
клешти, за да премести-
те нешто... првиот сосед 
доаѓа на помош. Подоцна 
во публикацијата, Дац ја 
открива идејата за про-
ектот наречен “Љубовен 
пасош“, со љубовни песни 
од целиот регион. Про-
ектот вклучува македон-
ска песна, грчка, српска, 
босабска, влашка, руска, 
турска и сега –бугарска. 
Мисијата на дуото, како 
што објаснува самиот 
Драган Спасов е да шири 
љубов преку музика. Сите 
песни се убави, отпеа-
ни со мнгу љубов и нема 
ограничувања во песната 
и љубовта, особено ако 
“не ни треба превод за да 
ги разбереме зборовите“, 
напиша Дац./Гуни. (ИНФО-
МАКС.мк)

За танго требаат двај-
ца. Борисов не е едниот 
од нив. Кога борец про-
тив фашизмот и борец 
фашист ќе танцуваат 
не само што музиката не 

оди туку и инструменти-
те откажуваат.

Продолжува на следната 
страница...
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Институтот за исто-
рија со остра реак-
ција за законот на 
Царовска: потегот 
е скандалозен, ди-
летански, осуден 

на пропаст

Новиот концепт за основ-
но образование кој пред 
два дена го претстави 
министерката за обра-
зование и наука Мила Ца-

ровска, а предвидува 
спојување на повеќе 

предмети кои сега се изу-
чуваат посебно предиз-
викува многу реакции, а 
денеска остро реагира Ин-
ститутот по историја на 
филозофскиот факултет 
во Скопје. Реакцијата ја 
пренесуваме интегрално: 
“Како матица на истори-
ското образование и наука 
во македонската држава 
од нејзиното основање до 
денес, чии кадри претста-
вуваат потпора и темел 
на  сите нивоа и сегмен-
ти на македонското об-
разование исполнувајќи 
ја својата општествена 
должност и совест, Ин-
ститутот за историја 
соопштува: 1. Таканаре-
чениот концепт што го 
нуди МОИ е донесен на це-
лосно нетранспарентен 
начин, без консултација 
ниту со Институтот 
или други високошколси 
установи, ниту со науч-
ната и професионалната 
јавност. Институтот 
цени дека е скандалозно да 
се влечат вакви сериозни 
потези без воопшто и да 
се информира – а не пак да 
се побара совет од стру-
ката, од која утреден ќе 
се бара планираното да го 
спроведе во дело, во учи-
лишните клупи. 2. Идејни-
те творци на концептот 
не само што немаат ком-
петенциида го реформи-
раат начинот на кј една 
научна дисциплина се до-
ближува до учениците, 
туку покажуваат и еле-
ментарно непознавање 
на материјата која мис-
лат дека ја реформираат. 
Вакви дилетански потези, 
какои и сите досегашни, 
се однапред осудени на 
пропаст. 3. Т.н. “концепт“ 
предвидува интегрирање 
на историјата со науки 
од сосем различен вид во 
миг кога македонската 
историја, македонскиот 
јазик и македонскиот 
идентитет воопшто, се 
безмилосно нападнати 
и неосновано оспорени 
однадвор. Во еден ваков 

несреќен момент, секое 
продолжување на замис-
лената интеграција може 
да се протолкува како 
внатрешно институцио-
нално содејство со надво-
решни желби и притисоци. 
Со оглед на искашаново, 
Институтот за историја 
при Филозофскиот факул-
тет во Скопјерешително 
го отфрла понудениот 
концепт и бара од над-
лежното министерство и 
Владата да го повлешат 
и да ги прекинат сите 
активности во врска со 
предметот Историја“.
Едногласно, членовите 
на Институтот за Исто-
рија. (+ИНФО)
Целта е превоспитување 
на македонските исто-
ричари. Професорите да 
ја предаваат историјата 
онака како што ќе им каже 
Заев и бандата, а не онака 
како што било и се случу-
вало. Не може историча-
рите да пишуваат дека 
Бугарите биле во сојуз со 
Хитлер односно на стра-
ната на фашистите, а 
забеганиот македонски 
премиер да тврди дека 
Бугарите биле ослободи-
тели на Македонија!

Сведоштво на Ко-
лишевски – било 
планирано да се 
формира балкан-
ска федерација 

Режисерот Дарко Ми-
тревски во емисијата 
“Заспиј ако можеш“ се 
присети на средбата со 
Лазар Колишевски пред 
дваесетина години на која 
го прашал за тоа зошто 

по Втората светска војна 
настанал конфликт меѓу 
Тито и Сталин. Режисе-
рот на филмот “Трето 
полувреме“ вели дека ос-
тана зачуден кога Коли-
шевски му објаснил дека 
конфликтот бил поради 
Македонија и оти нашата 
земја во обединети грани-
ци требало да биде цен-
тар на идната балканска 
федерација. Македонија 
беше дел од тајните до-
говори меѓу Тито, Ѓорги 
Димитров и Никос Заха-
ријадис како јадро околу 
кое ќе треба да се обедини 
идната балканска федера-
ција. Обединета Македо-
нија требаше да биде ре-
публиката околу која ние 
ќе се споиме.. Јас, Тито и 
Ѓорги Димитров имавме 
состаноци без знаење на 
Москва. Димитров знае-
ше дека од Сталин ништо 

добро не го чека и сакаше 
да ја оттргне Бугарија од 
руското влијание. Јас со 
Ѓорги Димитров си пру-
жив рака Пиринска Македо-
нија да влезе во составот 
на тогашна Народна Репу-
блика Македонија како за-
лог  за  заедничката идни-
на  - ги цитира Митревски 
зборовите на Лазар Коли-
шевски, некогашна десна 
рака на претседателот 
Тито. (Инфомакс)
Не би рекол дека Лазар Ко-
лишевски губеше време од 
спиењето не само за обе-
динета Македонија, туку и 
за она парче во кое владее-
ше така што по неговото 
заминување од власт но и 
од овој свет не остави ни-
каков позитивен белег по 
кој ќе го памтиме.

Василевска: Бри-
шењето на исто-
ријата како учи-

лишен предмет се 
совпаѓа со кви-

слиншките полити-
ки на Заев

Бришењето на исто-
ријата како училишен 
предмет се води во исто 
време со квинслишките 
политики на оваа вла-
дејачка гарнитура, рече на 
прес-конференција Иванка 

Василевска од ВМРО-ДПМ-
НЕ. Информациите кои 
пристигаат се во насока 
на тоа дека Зоран Заев 
подготвува замена на 
членовит на комисијата 
за историски прашања, со 
цел поставување негови 
политички подржувачи 
кои ќе прифатат поли-
тичко наместо научно 
решение. Тргањето на 
историјата од основното 
образование се слуќува 
истовремено кога сиот 
народ прашува што содр-
жи понудата напишана од 
Заев до Софија, истакна 
Василевска додавајќи дека 
премиерот ја крие содржи-
ната на нонпејперот која 
што, како што кажа, не би 
можела да биде подалеку 
од содржината на сканда-
лозното интервју дадено 
за бугарски медиум. Спо-
ред неа, историјата ги 
содржи сите одговори за 
она што е содржано ви би-
тот на еден народ и едно 
современо општество 
и во која насока истото 
треба да се развива. “Бри-
шењето и менувањето 
на историските  факти 
заради дневнополитички 
потреби на Зоран Заев во-
едно со тргањето пред-
метот Историја како за-
себен училишен предмет 
е проект кој не смее да по-
мине“, порача пратеничка-
та Василевска која побара 

отворање на широка и де-
тална јавна дебата. (Мак-
факс)
Зошто ни е потребна 
историја  денес кога све-
тот гледа дека ние пре-
дводени од Зоранчо Заев 
станавме тиква без ко-
рен, народ без историја, 
без идентитет и ако утре 
има нови парламентарни 
избори ќе  му дадеме на 
Зоранчо одново мандат 
да го прави истото што 
најдобро знае да го прави – 
бришење на македонскиот 
народ и неговиот иденти-
тет.

Ако Груевски се 
врати, дури и со ли-
сици, на аеродром 

ќе го пречекаат 
пола милион луѓе

Груевски ќе се врати и ќе 
ја  одлежи казната, ече ми-
нистерот за внатрешни 
работи Оливер Спасовски 
на ТВ24, коментирајќи ја 
работата на МВР и кри-

тиките за бегството на 
поранешниот премиер Ни-
кола Груевски. 
Во јавноста ова предиз-
вика доста реакции, а ак-
терот Сашо Тасевски му 
порача дека Груевски ќе 
се врати кога тие ќе за-
минат во затвор за веле-
предавство. “А бе обиџу-
ко, Груевски ако се врати 
дури и во лисици, тоа ќе 
биде пораџ за вас. На ае-
родром ќе го пречекаат 
пола милион луѓе. Не екпе-
риментирајтеи така никој 
не ве сака. Оставете го да 
си ужива во Будимпешта. 
И онака ќе се врати штом 
вие ќе заминете во затвор 
за влепредавство“, комен-
тира Сашо Тасевски. (Ре-
публика)
Се плашам дека, како што 
одат работите и со опо-
зиција распарчена тешко 
дека ќе има промена на 
власта во Македонија во 
догледно време. А дали 
ќе може да се поврати се’ 
што е изгубено само Гос-
под знае.

Мицковски за 27 
април: Случајот 

е монтирани има 
и невини луѓе во 

затвор
На вчерашното госту-

вање на Инфомакс 
претседателот на 

ВМРО-ДПМНЕ, Христијан 
Мицковски, а во врска 

со случајот за 27 април 
истакна дека случајот 
е политички монтиран 

како и тоа дека има луѓе 
кои лежат во затвор, а се 
невини.  “Јас сум го кажал 

мојот став по тоа пра-
шање, жалам за тоа што 
им се слуќуваше на тие 
луже кои беа жртви на 

насилство и тоа не смее 
никкогаш да се повтори, 
но фактот за она што 
го кажа вештото лице 
дека изјавата дадена од 

сведокот во суштина не е 
точна бидејќи изјавата на 
сведокот дека се наоѓал 
во  тој момент во седи-
штето на ВМРО-ДПМНЕ, 
впрочем тој не бил таму, 

ако тоа не е монтиран 
случај  тогаш што е“, 

потенцираше Мицковски. 
Тој вели дека обвинител-
ката му поставила само 
едно прашање дали тоа 

што бил пред вратите на 
Собранието значело дека 
сакал да влезе, како и тоа 
дека немало потемелно 
испитување од страна 

на обвинителката, што 
укажува дека овој случај е 
монтиран. (ИНФОМАКС)

Хм. Има луѓе кои се неви-
ни, а лежат во затвор! Кои 
се тие невини, а другите 
се виновни господине 
Мицковски? Кои се тие ви-
новните? Мислиш на оние 
кои застанаа во одбрана 
на Уставот на Република 
Македонија? На оние кои 
си ја сакаат Македонија, а 
ти не си сторил ништо 
во нивна одбрана? Каде се 
протестите пред Влада-
та, каде се протестите 
пред затворот? Имаш 
проблем да собереш сто-
тина лица на протест? 
Ако беше твојот прет-
ходник (Никола Груевски) 
ќе собереше лесно стоти-
на илјади!
Претседателот на 
МАНУ: Единствена 
цел на реформите 
во образованието 
е да се избрише 

предметот историја

Претседателот на МАНУ 
(Макдонска академија на 
науките и уметноста) 
академик Љупчо Коцарев 
во текот на гостување-
то во емисијата “Што 
не е јасно“ на телевизија 
Алфа  меѓу останатото 
истакна дека реформите 
на Министерството за 
образование и наука има-
ат за цел да го избришат 
предметот историја и 
да се заборави неговата 
улога во воспитно-обра-
зовниот процес.  – Един-
ствена цел е да се избрише 
од наставната програма 
во основното образова-
ние предметот историја. 
Никој не е против пишу-
вање на нови учебници по 
историја и воведување на 
нови наставни методи и 
алатки за усвојување на 
историските содржини, 
но не само во Македонија.  
Меѓутоа, да се избрише 
предметот историја во 

овој момент и притоа да 
се заборави  местото и 
улогата на предметот 
историја во воспитно-об-
разовниот процес на мла-
дите генерации во евро-
пски и меѓународни рамки 
и важноста на историска-
та свест на современите 
генерации за историско-
то минато и за политич-
ката  и културна историја 
на Македонија е навистина 
непотребно – вели Коца-
рев.  Според академикот, 
МАНУ треба да даде една 
критичка анализа на кон-
цепцијата за основно об-
разование, самиот факт 
дека Министерството за 
обеазование (МОН) да се 
направи до крајот на јану-
ари 2021 година во краток 
рок е нетранспарентен и 
покажува дека односот на 
политичарит спрена об-
разованието што не е прв 
пат, не е само несериозен, 
туку е деструктивен и 
понижувачки. Според ака-
демикот, МАНУ треба да 
даде една критичка ана-
лиза на концепцијата за 
основно образование, са-
миот факт дека МОН бара 
да се направи до крајот 
на јануари 2021 година во 
краток рок е нетранспа-
рентен и покажува дека 
односот на политичари-
те спрема образование-
то што не е прв пат, не 
е само несериозен, туку 
е деструктивен и пони-
жувачки. – Реформите во 
образованието не смее да 
се носат преку ноќ. Како 
претседател на највисо-
ката научна институција 
во земјата уверувам дека  
е погрешно реформите 
во образованието да се 
носат преку ноќ. Во една 
од најсиромашните држа-
ви во Европа се предлага  
концепција која што не по-
стои во ниту една друга 
држава, вклучувајќи ги и 
најнапредните образовни 
земји во светот – оцену-
ва Коцарев. Според него, 
оваа реформа можеби ќе 
има несогледиви после-
дици врз македонската 
економија, но исто така  
сигурно ќе доведе до це-
лосно обезличување на 
професијтата учител. 
(Нова Македонија)
Најпосле, најпосле и Ака-
демијата да гугне! Однос-
но еден од академците. 
И тоа локално. Оние од 
истокот, татарските 
академци скоро пред поло-
вина година испратија ме-
морандум со кој ја “просве-
туваат“ Европа и светот 
дека ние сме вештачко ѓу-
бриво.  Ѓубриво од Тито. 
Нашата историја е бугар-
ска, нашиот јазик е бугар-
ски, културата бугарска... 
Подобро еден академец 
отколку ниту еден. А оние 
другите што прават?
Продолжува..

Низ минатите денови - крајот на годината и почетокот на новата
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Светски познат 

политиколог: Ова 
се најпознатите  

македонски исто-
риски личности 

Сонер Чагантај е тур-
ско-американски полити-
колог кој живее во САД. 
Тој е директор на турска-
та програма за истражу-
вање во Вашингтонскиот 
институт за политика 
на блискиот исток.  Тој 
е историчар вокација и 
е експерт за односите 
помеѓу Турција и САД, 
турската политика и 
турскиот национализам. 
Чагантај пишуваше мно-
гу за односите Турција 
– САд, турска внатрешна 
политика, турски нацио-
нализам, подемот на Тур-
ција како економска моќ и 
политиката на Анкара за 
Блискиот исток, објаву-
вање во научни списанија 
и големи меѓународни 
печатени изданија. Тука 
спаѓаат Волстрит Ќур-
нал. Њујот Таемс, Интер-
натионал хералд трибјун, 
Вашингтон таемс... Тој е 
редовен колумнист за Ху-

риет Деили Њуз и најста-
риот и највлијателен 
турски весник на англиски 
јазик и соработник на Си-
Ен-Ен. Тој редовно се по-
јавува на Фокд Нуз, Си-Ен-
Ен, Ал Џезира, БиБиСи и 
СиЕнЕн-Турк. Погледнете 
што пишува тој во по-
следната негова книга кои 
се најпознатит македон-
ски историски личности: 
Аристотел, Мустафа 
Ќемал Ататурк, Мохамед 
Али Паша, Мајка Тереза, 
Александар Велики, Ва-
силиј Први, Јустинијан 
Први, Свети Кирил, Свети 
Методиј, Клеопатра.  Спе-
цијални спомнувања: Есма 
Реџепова и Петар Нау-
мовски. (Инстаграм)
Убава лекција за Илините, 
за Татарите.  Тие што 
дојдоа по нас, сега му др-
жат лекции на забеганите 
македонски политичари. 
Професорот во книгата 
требаше да најде простор 
уште за една личност: 
Зоран Заев како најголем 
предавник на македонска-
та национална историја.

Стојков: Бугарија 
даваше      пасоши 

за вештачки да 
создаде впечаток 
дека постои бугар-
ско малцинство во 

Македонија

Соседна Бугарија почна се’ 
почесто да го спомнува 
фактот дека македонски 
граѓани поседуваат бу-
гарски пасоши, при што 
се спомнуваат бројки 
од 88.000 па до 120.000. 
Стојко Стојков од ОМО 
Илинден Пирин вели дека 
Бугарија ги даваше овие 
пасоши со намера вештач-
ки да создаде лажен впеча-
ток за постоење бројно 
бугарско малцинство во 
Македонија и истото да го 

користи за да 
ја уценува Ма-
кедонија, пре-
несе ФАКТОР. 
“Деведесет и 
девет отсто 
од оние кои 
зедоа бугар-
ски пасошши 
не се Бугари, 
туку се луѓе 
кои отидоа со 
овие пасоши да 

работаат во Европа. Ако 
утре Македонија влезе 
во Европа, кој би побарал 
бугарски пасош? Поскоро 
луѓето ќе ги фрлат веќе 
земените . За жал Бугарија 
продолжува со планската 
антимакедонска полити-
ка, охрабрувана од пасив-
носта и попустливоста 
на македонските влади“, 
рече Стојко Стојков.  (Ку-
рир)
Би рекол дека половината 
Бугари ја напуштија Бу-
гарија откако таа земја 
стана членка на ЕУ. Со 
издавањето бугарски па-
соши Бугарија се надева 
дека ќе го зголеми бројот 
на населението без да 
сфати дека тие кои зема-

ат бугарски пасоши не го 
прават тоа од љубов кон 
Бугарија туку од љубов 
кон Европа. 

Ќе излезе дека и 
Исус е Македонец: 

Каракашанов со 
нова провокација

Бугарскиот визе премиер 

Красимир Каракачанов во 
изјава за државната те-
левизија ННТ вели дека 
Софија не и’ ставила вето 
на  Македонија , туку само 
оставила простор пре-
говорите да почнат кога 
земјата ќе се подобри. Тој 
ги повика политичарите, 
македонската историја 
да ја градат брз основа на 
автентични факти. “Тука 
од југословенско време 

населението се обучува 
да мрази, се воспитува 
на омраза кон Бугари, Ал-
банци, кон Грци, љубов 
имаат само кон Белград 
и кон Србите. Се’ друго 
треба да биде мразено. 
Ние сме за нив Татари, 
фашисти, окупатори... Ќе 
излезе дека Македонци-
те постојат од времето 
на апостол Павле, а дека 
Исус Христос бил Маке-
донец. Само ние Бугарите 
сме некакво долно племе“, 
истакна во интервјуто 
Каракачанон. (ИНФОМАКС.
мк)
Токму така Красимире. 
Вие сте Татари, вие бе-
вте фашисти, тоа е 
факт. Цел свет знае на 
која страна бевте! Ма-
кедонската историја е 
изградена на факти. Еден 
од фактите е дека во Ма-
кедонија бевте заедно су 
албанските и италијан-
ските фашисти.

ВМРО-ДПМНЕ: Над 45.000 граѓани му кажаа НЕ на Заев за 
фалсификат попис

На над 300 пунктови 
во државата граѓаните 
масовно излегоа и без 
страв го кажаа својот 
став.
Граѓаните му ја упатија 
пораката на Заев. 
Доколку Зоран Заев 
има барем малку доблест по денешната порака која му ја упатија граѓаните, ќе го 
повлече Законот за попис.
Народот јасно кажа дека не е предмет за политички поткусурувања. Народот не е 
на пазар за некој со него да подмирува сметки.
Тоа што Заев го договорил како коалициски договор, нека најде друг начин да си го 
подмири.

Пописот не смее да биде политичка, туку статистичка операција.
Заев има можност да ја прифати подадената рака од ВМРО-ДПМНЕ и да организира 
електронски попис. 
Само така ќе се добие 
реална слика за бројот 
на населението, 
густината, верската, 
етничката и друг вид на 
припадност.

Со спроведување на 
електронски попис 
државата ќе има јасни 
податоци врз основа 
на кои ќе може да се 
прават среднорочни и 
долгорочни стратегии.
Заев веднаш да се 
откаже од фалсификат 
попис. Народот ја 
испрати пораката.
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Годината што веќе е зад 
нас, 2020 година, со пра-
во може да се каже дека 
беше најтешката година 
на оваа генерација. Се-
како, најголема причина 
за тоа беше појавата на 
респираторниот вирус 
КОВИД-19. Неговото 
влијание се почуствува 
насекаде низ светот. За 
жал борбата со овој ви-
рус ја изгубија илјадни-
ци луѓе. Најпогодени од 
овој вирус беа највоз-
расните и хронично бол-
ните. Владите и полити-
чарите мораа да воведат 
тешки карантински мер-
ки, забрани за движење, 
воведување заштитни 
протоколи и носење за-
штитни маски во затво-
рен простор. Иако крајно 
непопуларни, сепак, ова 
беа единствени мерки 
за борбата против овој 
смртоносен вирус. Мора 
да се каже дека овие 

мерки се покажаа како 
добри, имаа позитивен 
ефект, и во голема мер-
ка се намали ширење-
то на вирусот. Но, од 
друга страна, стручните 
лица од разни области 
потенцираат дека овие 
мерки донесоа и многу 
негативни ефекти. Се 

затворија многу 
мали и средни ком-

пании, а најголем удар 
почуствуваа ресторан-
тите. Со тоа илјадници 
вработени останаа без 
својата сигурна фи-
нансиска егзистенција. 
Поради карантинските 
мерки, многукратно се 
зголемија депресијата 
и алкохолизмот. Влади-
те мораа да влезат во 
огромни финансиски 
задолжувања за да 
обезбедат средства за 
поддршка на овие мер-
ки. Последиците од ова 
ќе се почуствуваат во 
наредните 5-10 години. 
Едноставно овие пари 
ќе мора да се вратат, а 
единствен начин за тоа 
ќе биде зголемување на 
даноците. Политиката 
на „задолжи се колку 
можеш повеќе сега, а 
потоа мисли за враќање 
на парите“ во блиска 
иднина ќе резултира со 
огромни последици врз 
буџетот на граѓаните. Го-

лемите и богати држави 
многу полесно ќе можат 
да го надминат ова, но 
помалите и сиромашни 
држави ќе имаат огром-
ни проблеми во справу-
вање со финансиските 
последици од оваа со-
стојба.
               

На локално ниво, 2020 
година, беше многу 
тешка година и за ма-
кедонската комуна во 
Торонто. Помина повеќе 
од една година од вове-
дувањето на карантин-
ските мерки во верските 
објекти. Тоа посебно се 
почувствува во секојд-
невниот црковен живот. 
Сé уште е во сила зако-
нот за ограничено при-
суство (најмногу до 10 
верници) на  неделните 
служби. Живееме во 
историско време. Нико-
гаш македонските пра-
вославни верници не 

поминале низ потежок 
период. Имало и војни, 
и други пандемии во ми-
натото, но никогаш нема-
ло вакви драстични мер-
ки од државата, а кои се 
однесуваат на секојдне-
вниот религиозен живот. 
Нафората отсекогаш се 

давала директно на рака 
од свештеникот, но по-
ради вирусот тоа е сега 
забрането. Поради ви-
русот е целосно запре-
но давањето причесна. 
Забраната за собирање 
до најмногу 10 луѓе пре-
дизвика голем финан-
сиски проблем врз се-
којдневното работење и 
одржување на црквите. 
Финансиската помош од 
државата е минимална, 
па Управите во црквите 
се соочуваат со огромни 
проблеми.
               Македонскиот 
православен храм во 

Торонто, „Св.Климент 
Охридски”, исто така, 
ги поминува најтешки-
те моменти од неговото 
постоење. Како активен 
учесник во секојдне-
вната работа на храмот, 
од прва рака можам да го 
потврдам тоа. Но, исто 
така, можам да потврдам 
дека нашите верни паро-
хјани не го заборавија 
својот храм. И покрај 
големите рестрикции и 
забрани македонските 
верници во голем број 
доаѓаат и ќе доаѓаат да 
го посетуваат овој ве-
лелепен храм. Управата 
се погрижи тоа да поми-
не во најдобар ред со 
спроведување на сите 
препорачани заштитни 
протоколи. Активна пом-
ош при ова даваат и мла-
дите од младинската ор-
ганизација при црквата 
„Mynet”. Голема благо-
дарност до нив и до нив-
ниот лидер Христијан 
Роштанковски. Во 2020 
година „Св. Климент 
Охридски” имаше и го-
леми финансиски про-
блеми кои за жал продо-
лжуваат и оваа година. 
Забраната за организи-
рање забави и игранки 
го стори своето. Но цр-
квата не остана забора-
вена и не остана сама на 
себе. Нашите верници се 

погрижија тие проблеми 
да се сведат на мини-
мум. Нивните донации, 
on-line и со лично при-
суство, помогнаат тој 
финасиски удар да биде 
помал. Од име на Упра-
вата на црквата предво-
дена од претседателот 
г. Владе Димитриевски 
и од име на отец Сашо 
Целески на сите верници 
и помагатели едно ГО-
ЛЕМО БЛАГОДАРАМ. Со 
вас и со вашата огромна 
поддршка, како морал-
на така и финансиска 
секој проблем е лесно 
решлив. Се надеваме 
дека во оваа 2021 година 
вирусот ќе биде побе-
ден и наскоро ќе му се 
вратиме на нормалниот 
секојдневен живот. Иако 
сé уште не сме излезени 
од кризата, сепак, не до-
зволувајте позитивната 
мисла и оптимизмот да 
ве напуштат.
Никогаш северна, само 
МАКЕДОНИЈА

Пишува Диме Костов

Чествување на роденденот на апостолот на Револуционерна Македонија Гоце Делчев 
пред споменикот на паднатите борци за слободата на Канада и Македонија 

кој се наоѓа пред МПЦ Св. Климент Охридски во Торонто

Организатор беше Организацијата 
Обединети Македонци од Канада.

На 4 февруари,1872, година кога е роден 
Гоце Делчев, македонскиот великан 
над великаните. Како и секоја година, 
така и оваа, иако не смеевме повеќе од 
петмина, го одблежавме 4ти февруари, 
роденденот на Гоце Делчев а истовремено 
и родендените на сите храбри Македонци 
кои ги посветија своите млади животи за 
слободата на Македонија и македонскиот 
народ. 

-Ние го одбележавме денот со света 
литургија во МПЦ Св. Климент Охридски 
во Торонто и со положување цвеќе пред 
споменикот во чест на Паднатите борци за 
ослободување на Македонија кој се наоѓа 
пред самата црква, изјави претседателот 
на Органiзиација Драги Стојковски кој во 
чест на апостолот одржа и краток говор 
исполнет со родољубиви мисли и пораки.
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Македонско добредојде – канадска убавина
Прекрасен мотел во сопственост на  Македонецот  Томе Арсовски

                                  
Познатиот македонски  патриот од Кана-
да Томе (Чаирчанец) Арсовски
Ви ги честита Новогодишно-Божикните 
празници и Ве поканува 
да го посетите и отседнете во неговиот 
мотел "Stone Fountain Motel" кој се на-
оѓа на 5876 Hwy 35 North Rd. Kawartha 
Lakes, On.со површина од 6.6 акри земја 
(парк за рекреација).

За повеќе инфрмации јавете се
 на тел: (cell) 647 - 300 - 2194

motel: 705 454 2167. 
Toll-free 1 888 274 8811

http://www.stonefountainmotel.ca
                info@stonefountainmotel.ca

,,Stone Fountain Motel"
Small, family-owned and operated 9-room motel. Open all year. Situated 

on almost 7 acres of peaceful country property. Clean, comfortable rooms 
with satellite TV, fridge, microwave, wi-fi , air conditioning. All rooms are 

non-smoking. 

Guests reviews:
 ► Awesome place to stay!
 ► Nice clean place, has eve-

rything you need. 
 ► Spent two nights and will 

be returning next time we are in 
the area. Fridge, TV,    micowave, 
small deck at rear with seating 

and BBQ.
 ► Clean room, friendly staff , all amenities provided, good 
location!Quaint and Cozy - A Plesant Surprise.Awesome 
country motel -Best motel in Fenelon Falls.

►
►
rything you need. 
►
be returning next time we are in 
the area. Fridge, TV,    micowave, 
small deck at rear with seating 

For reservation call: (cell) 647 - 300 - 2194 
motel: 705 454 2167/  Toll-free 1 888 274 8811

http://www.stonefountainmotel.ca
 info@stonefountainmotel.ca



Страница 11February 21, 2021

Вие и Вашето здравје

Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist

Витамините и нивното значење за нашето здравје (4)

Витамин Ц (Aскорбинска 
Киселина)

Витаминот Ц е еден од 
најиспитуваните и најопишуваните 

витамини и е воедно првиот 
синтетизиран витамин. Нивото 

на витаминот Ц во организмот е 
меѓу 300 мг и 2 г. Тој се наоѓа во 

клетките, ткивата а посебно во 
леукоцитите, како и во плазмата, 
плунката и црвените крвни зрнца.

Аскорбинската киселина е многу 
чувствителna na надворешни 
влијанија и брзо се инактивира и 
распаѓа со делување на  влага, 
светлина, воздух и висока  
температура. 
Витаминот Ц е растворлив во вода 
и неговиот вишок се излачува 
од организмот преку урината. 
Постојаното внесување на витамин 
Ц е потребно затоа што тој не може 
да се складира во организмот за 
подолго време. 

Природни извори на витамин 
Ц

Аскорбинската киселина ја има во 
растенијата како што се: црвени и 
зелени пиперки, шипка, магдонос, 
броколи, киви, јагоди, портокали, 
лимони,грејпрфрут и др.
Неговата количина варира кај 
пооделни видови растенија 
во зависност од: климатските 
услови во кои расте растението, 
од квалитетот на  почвата, од 
свежината на плодот (со стоење 
на набраниот плод витаминот Ц 
оксидира),како и од начинот на 
обработка на плодот (варење, 
сечкање, или мелење).

Улога на витаминот Ц

Овој витамин има редукциони 
својства и учествува во многу 
биолошки процеси, пред се’ како 

антиоксидант. Тој е најсилниот  
антиоксидант меѓу витамините кои 
се растворливи во вода. Неопходен 
е за синтезата на колагенот, како 
и за метаболизмот на масните 
киселини. Затоа е многу важен 
фактор во заштита на кожата, 

правејќи еден вид заштитна 
бариера од околните влијанија и 
помага во побрзо зараснување на 
раните.
Железото е важен нутриент, кој има 
многубројни функции во нашиот 
организам. Меѓу многубројните 
функции, една од поважните е   и 
дека игра улога во превенција на 
железо дефицитната анемија.
Тој е неопходен за создавањето 
на црвените крвни зрнца и 
пренесување на кислород во 
организмот. Витаминот Ц помага 
во абсорпцијата на железото, со 
тоа што го конвертира обликот што 
потешко се абсорбира (најчесто 
од растително потекло) во облик 
кој полесно се абсорбира. Ова 
е многу корисно за луѓето, кои 
не консумираат месо. Студиите 
докажуваат дека земањето 100 мг 
витамин Ц дневно, ја зголемува 
абсорпцијата на железото  за 67 %.
Познато е дека овој витамин 
се користи за подобрување 
на имунитетот. Причината е 
што, витаминот Ц е вклучен во 
многубројни имунилошки процеси 
како што се: поттикнување на 
синтезата на белите крвни зрнца, 
кои го заштитуваат организмот 
од инфекции. Витаминот Ц 
им помага на овие клетки да 
делуваат, со тоа што ги штити од 
потенцијално опасни материи, 
како што се слободните радикали. 
Toa го објаснува фактот што, кај 
заболени од пневмонија  кај кои e 
детектирано ниско ниво на витамин 
Ц, со додатокот на истиот  се 

подобрува клиничката слика.

Понатаму, студиите покажуваат 
дека витаминот Ц го намалува 
ризикот од кардиоваскуларни  
заболувања, преку редуцирање 
на ризик факторите кои водат 

до истите како 
што е високиот 
холестерол.

Дневни 
потреби од 
Витамин Ц 

Препорачаната 
доза на витамин 
Ц за здраво 
возрасно лице е 
околу 75-90 мг на 
ден. 
Кај зголемени 
потреби, при 

терапија, се препорачува 500 мг/
ден, со максимална доза од 2000 
мг дневно.
Ако организмот е изложен на 
дополнителни напори, потребни 
му се и дополнителни количини 
на витамин Ц. Зголемени потреби 
најчесто се јавуваат кај: стресни 
ситуации, разни заболувања 
(инфекции) и повреди, зголемена 
телесна температура, хируршки 
зафати, употреба на некои лекови 
и при консумирање на алкохол. 

Пушачите имаат хроничен 
недостаток од витамин Ц, затоа што 
тој се троши за неутрализирање на 
отровните тешки метали од чадот 
на цигарите.
Понатаму, недостаток на 
витамин Ц може да се јави при 
гастроинтестинални пореметувања 
или во услови на отсуство на свеж 
зеленчук и овошје во диетата.
На бремените и жените што 
дојат потребни им се до 50% 

поголеми количини на витамин 
Ц од вообичаените дневни 
препорачани дози, а на лицата 
заболени од дијабетес(шеќерна 
болест) потребите им се околу 30% 
поголеми.

Студиите покажуваат дека  дневниот 
внес на витамин Ц го зголемува 
нивото на антиоксидантите во 
крвта за 30%, со што му се помага 
на организмот во борба против 
инфламацијата.

Често се наметнува прашањето 
дали витаминот Ц штити од 
настинки. Литературата го нема 
докажано тоа, но е потврдено 
дека  витаминот Ц го штити 
организмот кога е изложен на ниски 
температури и силна физичка 
активност.
Употребата на витамин Ц може да 
ги намали периодот на траењето 

на настинката , најверојатно како 
резултат на анти-хистаминскотиот 
ефект што го поседува. Како и да 
е, земањето  витамин Ц откако ќе 
почнат симптомите на настинка не 
е покажано дека имаат бенефит 
во однос на симптомите или 
должината на траење на истата.

Витамин Ц недостаток

Силниот недостсток на витамин 
Ц може да доведе до болеста 
скорбут.
Времетраењето  oд недостсток на 
витамин Ц до појавата на скорбут се 
различни, но првите симптоми може 
да се јават во текот на првиот месец 
доколку се внесува  само по 10 мг/
ден витамин Ц.Првите симптоми 
се: малаксалост и воспаление на 
непцата. Хроничниот недостсток 
на витамин Ц ќе води до нарушена 
синтеза на колаген, што резултира 
до ослабување на сврзното 
ткиво, предизвикувајќи поткожни 

крварења, склоност кон 
појава на модрици и 
болки во зглобовите. Како 
последица на зголемената 
фрагилност на капиларите 
подоцна во текот на болеста 
се појавувaат:крварење од 
непцата, разлабавување 
од лежиштето на забите 

и нивно паѓање, како и успорено 
зараснување на раните. Додатни  
знаци за скорбут вклучуваат: 
депресија и железо дефицитна 
анемија, како последица  на 
зголемено крварење и намалена 
апсорпција на железо.
Во денешни услови појавата на 
скорбут е многу ретка, но може да 
се јави во исклучителни ситуациии 
на недоволна соодветна нутриција.

Дали е можно да се внесе 
премногу витамин Ц?

Витаминот Ц нема токсичен 
ефект и не е докажано да има 
сигнификантни несакани ефекти 
земен и во големи количини.
Најчести несакани ефекти се: 
дијареа, стомачни грчеви и 
абдоминален дискомфорт, како 
резултат на осмотскиот ефект на 

неабсорбираниот витамин 
Ц во гастроинтестиналниот 
тракт.
Зголемен внес на витамин Ц 
во вид на суплементи може  да 
доведе  во одредени случаи 
до камења во бубрезите. 

Витамин Ц и негoвата 
интеракција со 

одредени лекови

Одредени лекови 
како  нестероидни 

антиимфламаторни лекови 
(аспирин, ибупрoфен), одредена 
хормонална и антикоагулантна 
терапија, како и одредени 
антидепресиви не треба да се 
земаат заедно со витаминот Ц. 
Како што напоменав претходно, 
витаминот Ц ја зголемува 
апсорпцијата на железото, така 
што е потребна внимателност при 
нивното заедничко земање.
За да се избегне  можностa за 
намалување или зголемување 
на ефектот на некој од горе 
споменатите лекови, кога се земаат 
во комбинација со витамин Ц, се 
советува консултација со лекар.
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050

Волшебен детски Божикен Концерт на учениците од неделното 
училиште по Македонски јазик од МПЦ Св.Илија

Во пресрет на Божикните 
празници со посредство на 
фејзбук и youtube  каналот 
можевме да проследиме едно 
несекојдневно задоволство, 
Божикен концерт кој ги крепне 

сетилата и ја зацврстува 
нашата сила и вера во 
бога и нашата македонска 
православцна традиција.

-Во обид да ја зачуваме 
традицијата со организирање 
на Детскиот божиќен 
концерт, кој годинава поради 
околностите сме спречени да 
го одржиме во нашата црква, 
отец Константин предложи 

да го реализираме на 
единствениот можен начин, а 
тоа е виртуелно.
Децата коишто со својот 
настап празнично ги топлеа 
нашите срца за најубавиот 
христијански празник, повторно 
ќе ја имаат таа можност, но 
овојпат индивидуално со 
вклучување во живо од своите 
домови-изјави во очи на 
концертот учителката Елена 
Антеска.
Повеќе дечиња отсвирија 
и испеаја македонска или 
англиска божиќна песничка. 
Празникувањето на Раѓањето 
на Богомладенецот Христос 

еобјавувено на Фејсбукот на 
нашата Црква St. Ilija Macedonian 
Orthodox Church, Mississauga и на 
фејсбукот на Неделното училиште 
при нашата црква Свети Илија - 
Мисисага - Македонско неделно 
училиште “св. Илија” - Sunday 
school “St. Ilija” кадешто можат 
да се погледнат изведбите на 
младите Македончиња.

фОТОГРАФИЈА ОД МИНАТОГОДИШНИОТ КОНЦЕРТ

Почитувани, пензионерското 
друштво "Риверсајд" при 
МПЦ Св.Илија од Мисисага 
искажува голема благодарност 
до сите членови, поддржувачи 
и волонтери кои ни помогнаа 
и во втората хуманитарна 
акција за собирање на храна за 
социјално загрозени семејства 
и поединци. Со вашата подршка 
успеавме да обезбедиме 
1183 оброци за корисници на 
секојдневни намирници. Исто 
така се заблагодаруваме и 
на Делта Бинго  Оквил што 
ни дозволија да бидеме дел 

од нивните активности. Со 
исплатокот што го добиваме од 
Бингото за нашата 

партиципација ние ги помагаме 
луѓето кои што живеат во 
нашата заедница. Преку 
нашата помош пренаменета 
кон детската болница од 
Торонто, болницата  кредит 
валеј  Мисисага, болницата 
во Оквил, и други институции 
се овозможува по квалитетно 
работење за секојдневните 
здравствени потреби.

          Успешни хуманитарни акции за собирање на храна 
во организација на пензионерското друштво

 "Риверсајд", "Св.Илија"- Мисисага

Хуманитарната  божиќна акција на Македонското неделно училиште се покажа 
повеќе од успешна! Благодарност до сите што донираа!!!
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Неосновани, непроверени информации за бројноста на македонската дијаспора
Танас Јовановски

Во електронското издание 
на дневниот весник “Вечер“ 
неодамна излегоа произво-
лни, без никаква поткрепа 
информации за бројноста 
на македонската дијаспо-
ра. Во првите редови беше 
сместена и нашата домови-
на Канада каде “живееле“ 
повеќе од сто илјади Ма-
кедонци! Дали е така? Со 
години наназад за нашата 
бројност во Канада но и во 
светот се манипулира со 
бројќи кои се далеку од ре-
алноста. Тоа се случува во 
медиуми во нашата татко-
вина. Но не само таму, туку 
и овде во дијаспората. За 
волја на вистината по по-
следниот попис на населе-
нието во Канада  попишани 
се вкупно 43.710 жители со 
македонско потекло. КОЛ-
КУ СМЕ, ТОЛКУ СМЕ, ДО-
СТА СМЕ!
   Зошто некои од нас  во 
татковината или пак овде 

во Канада сакаат да ја ви-
дат или да ја претстават 
таа бројка многу повисока?  
Што ќе значи  за нас пови-
сока бројка ако некој сака 
да ја провери во легити-
мни документи како што е 
извештајот на државниот 
попис? Ништо повеќе од 
СРАМ! И еве зошто. Пред 
многу, многу години, по 
осамостојувањето на наша-
та татковина, а Скарборо 
сеуште беше град  имав-
ме  желба пред градската 
општина да го подигнеме 
нашето знаме. Побаравме 
дозвола од градот Скарбо-
ро. На тоа се спротивстави 
градски  советник со грчко 
потекло. Пред мајорот и 
советниците на Скарборо 
излеговме со бројка од 10 
илјади Македонци кои жи-
веат во градот Скарборо, 
бројка која беше повеќе 
од три пати преувеличена, 
односно 3.000 (три илјади) 
Македонци во Скарборо! 
Советникот со грчко поте-
кло реагираше на спом-
натата бројка мафтајќи со 
парче хартија за бројноста 
на Македонците во Скар-
боро, не повеќе од 3.000. 
Имаше ли потреба да се 
изнесе лажна бројка? Зар 
три илјади народ е бројка 
за потценување?  Таман  да 
беше и триста, и тие се број 
на луѓе кои не смеат да се 
потценат. 

Сите ние знаеме дека 
бројот на Македонци во Ка-
нада е поголем од оној во 
статистиката. Станува збор 
за нашинците од Егејска 
Македонија, а исто така 
значаен беше и бројот на 
нашинците кои во времето 
на Југославија се деклари-
раа како Југословени. За 
нашинците од Егејска Ма-
кедонија ќе наведам еден 
пример кој во мојата мемо-
рија како да се случи денес. 
По барање на тогашниот 
Комитет за македонски чо-
вечки права каде бев член 
од неговото формирање, во 
Македонија беше издаде-
на кратка “биографија“ за 
развојот на македонскиот 
литературен јазик, а овде 
во Торонто преведена на 
англиски од Џим  Николов. 
Секој од членовите на Ко-
митетот беше задолжен 
за дистрибуцијата и секој 
на различни локации. Јас 
одбрав да ги посетам “грч-
ките цркви на Финч,  Кенеди 
и Свети Димитрија блиску 
до црквата Св. Климент. Се-
кој еден кој сакаше да земе 
од материјалот ме праша, 
шо даваш бе брачко?  Ниту 
еден, точно така, ниту еден 
не ме праша на грчки. Пред 
сите три “грчки“ цркви!  И 
уште еден пример. Недале-
ку од мојот дом во салон за 
коса работи брачен пар Грк 
и Македонка. Македонката 

вели дека е Гркинка поради 
сопругот, а мајка и’ не знае 
ниту еден грчки збор. Еве 
уште еден пример, а ги има 
стотици ако не и илјади. 
Пред петнаесеттина години 
добив информација од Бил 
Дандас (починат) дека со-
пругата на еден од врабо-
тените во грчкиот конзулат 
(конзул) во нашиов град е 
од Велес исто како и мојата 
сопруга Љубенка. Ја замо-
лив сопругата да и’ се јави 
на нејзината сограѓанка.  
Во меѓусебниот разговор 
сопругата на конзулот се 
изјаснила дека се иденти-
фикува како Гркина затоа 
што сопругот и’ е Грк. Тие 
се капка во морето приме-
ри. Толку. Бројот е толкав 
колку што е и неверувам 
дека било кога ќе се зголе-
ми, барем овде во Канада. 
Напротив, ќе се намалува 
дури еден ден не се изгуби-
ме како етничка заедница, 
исто како што тоа им се слу-
чило или им се случува и на 
други етнички групи.
   Не сакам да внесам за-
буна кај читателите со она 
што го напишав во претход-
ниот параграф и еве зошто. 
Иселувањето од Македо-
нија ниту било ниту ќе биде 
нешто ново. Оние нашин-
ци како мене кои сакаа да 
се иселат од татковината  
(Вардарска и Егејска Маке-
донија) се иселија пред цел 

век, половина или четврт. 
Малкумина нови иселеници 
доаѓаат во последно вре-
ме, пред се’ во Алберта и 
Бритиш Колумбија. Тие се 
луѓе со високи квалифика-
ции и статус на економски 
емигранти кои го пополну-
ваат недостигот од високо 
квалификувани кадри во 
државата. Сите нив како и 
нас од порано не чека иста 
судбина: Дојдовме, ство-
ривме фамилии, покрив над 
главата, пензии... И што се 
случи со нашите наследни-
ци? Нашите  деца? И тие 
се сега во бракови, со свои 
деца, наши внучиња. На-
шите внучиња или нивните 
поколенија во која етнич-
ка група ќе припаѓаат кога 
мајките или татковците им 
се од Италија, Ерменија,-
Филипините,  Португалија... 
? Најголемиот процент од 
нашите синови и ќерки ста-
пуваат во мешани бракови! 
Тие растат, се образуваат 
во оваа земја, не прават 
разлика во боја, култура, 
етничка припадност... и 
ќе очекуваме од нив да се 
двоумат во која етничка 
заедница ќе сакаат да се 
пријават на пописните фор-
мулари на идните пописи 
во Канада? Без двоумење 
КАНАДЕЈЦИ!
Знам дека многумина од 
вас драги читатели не ќе 
се согласите со мојот став, 

тоа и го очекувам. Но, за 
да ми биде полесно морам 
сосема да бидам јасен. Јас 
и сопругата бевме едни од 
незавидниот број на роди-
тели чии деца посетуваа 
неделно македонско учили-
ште. Го знаат македонскиот 
јазик прилично добро и го 
употребуваат во разговор 
со нас, но никаде подале-
ку. Ниту меѓусебно, ниту со 
своите македонски прија-
тели родени во Канада не 
разговараат на македонски!
П.С  Повеќе пати сум изја-
вувал во електронски или 
пишани медиуми дека во-
диме изгубена битка кога се 
во прашање нашите идни 
овдешни генерации. Таква 
битка во нашата домовина  
водат и голем број на други 
стари или нови етнички гру-
пи. Ако е за утеха, НЕ СМЕ 
САМИ!  Бројноста на насе-
лението во Канада е зголе-
мена повеќе од половина за 
време на мојот живот овде 
во Канада, повеќе од поло-
вина век односно 54 години.
Тие луѓе не паднаа од небо. 

Лошите рани заздравуваат, лошите  зборови не се забораваат!
Долниот текст (ПАТРИОТИ)) беше објавен во магазинот “Македонско време“ на 
30 ноември 1995 година. Автор на текстот е некој поранешен директор на МРТ 
(македонска радио телевизија) со име и презиме Слободан Трајковски. Драги 
читатели, со преобјавувањето на текстот за прв пат на овие простори немаме 

намера да ви го расипеме денот, туку да ве информираме дека меѓу нас живеат луѓе 
немакедонци, луѓе кои живеат за да го навредат другиот, да му ја ранат душата, да 
му го сршат срцето... Да не чува Бог од такви.  Ве молиме да го прочитате текстот 
целосно.

ПАТРИОТИ

Дојдоа во државата што мачно се 
породуваше во темни костуми, жолти 
чевли и тенки, прозирни чорапи (три 
пара за два долари).  

Дојдоа со канадски, американски, 
австралиски, белгиски и какви се’ не 
пасоши. Дојдоа силни, сериозни и 
намуртени за да ни кажат каква држава 
треба да направиме. Да ни кажат каков 
треба да ни биде Уставот, какво знаме 
и грб ќе има државата, кој да ни биде 
претседател, премиер, какви да ни 
бидат весниците, радиото, телевизијата.

   Ние сме дијаспората, оттргната, рекоа 
тие неколкумина. 
Долар нема да капне, рекоа, ако не не 
сослушате. 

Делеа значки со лавчиња, вратоврски 
со лавчиња, пак со лавчиња знаменца.
  
Засрамени, заплашени и стаписани 
чувме дека ние во Вардарска 
социјалистичка и комунистичка 
Македонија 45 години сме правеле 
што сме правеле, а сега Тие ќе кажат, 
ќе прават, за да не грешиме повеќе. 
Тие ќе ни ја направат државата што 
дотогаш ја немавме.  Ќе ве нема ако 
го смените името, рекоа и се заканија 
разните Јохиновци, Пауловци, ако не ги 
набркате србокомунистичките писатели, 
ако не ги смените новинарите јаничари, 
ни наредија.  

Главниот град на државата ќе биде 
Солун, столицата на Црквата ќе биде во 
Охрид, ни пресудија.

   Кажаа што кажаа и заминаа. Се 
вратија во своите ресторанчиња, 
драгсторчиња, дуќанчиња... Дојдоа 
ембаргата, блокадите, кризите и 
премрежијата. 

Државата, каква таква, ја направивме, а 
долар од нив не видовме. 
 Кога ги прашавме нашите, од 
дијаспората, каде се тие силни мажи 
Македонци, кренаа раменици.  Не 
дојдоа на пикниците, на  концертите, 
на демонстрациите, на собирите. И 
со боринче да ги баравме, не ќе ги 
најдевме. Фит фиделија фатиле, зинала 
земјата и ги голтнала...
                                                                                                                   
Слободан Трајковски
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Подготвил Диме Костов

КИРЕ ЛАЗАРОВ
            

Јануари е обично месец 
резервиран за зимските 
спортови. Но,не и за Маке-
донија. Последните 20-тина 
години,за Македонската 
спортска јавност,Јануари 
е резервиран за ракометот. 
Ракометот е Национален 
спорт број еден. Масов-
носта, квалитетот и самите 
резултати го потврдуваат 
тоа. Македонија одсекогаш 
имала одлични ракоме-
тари. Веднаш после неза-
висноста ке ја издвоиме 
генерацијата на легендар-
ниот Велешанец Пепи Ма-
насков. Во таа генерација 
ќе ги спомнам и крилата 
Алушовски и Јович, пике-
рите Димовски и Зарков,го-
лманите Кимевски,Ангелов 
и Стефановски, центрите 
Ангеловски,Шундовски и 

Чурлевски како и бекови-
те Мајнов, Митков и нату-
рализираниот словенец 
Вугринец и многу, многу 
други. За жал иако сите 
овие беа одлични играчи 
сепак не успееја да напра-
ват некој подобар резултат 
на меѓународната сцена со 
репрезентацијата на Маке-
донија.
               На почетокот на 
овој век со појавувањето 
на Кире Лазаров и него-
вата генерација доаѓаат и 

резултатите кои Македон-
ската ракоментна јавност 
долго време ги очекуваше. 
Оваа генерација успеа да 
ја однесе Македонската 
репрезентација на 7(седум) 
Светски првенства. Најдо-
бар резултат на Светските 
првенства го имаа 2015 
во Катар кога завршија 
како 9-та репрезентација 
на Светот. Во овој период 
Македонската ракомент-
на репрезентација пре-
дводена од Кире Лазаров 
успеа да се пласира и на 
6(шест) Европски првен-
ства. Најдобриот резултат 
на Европските првенства 
го имаа 2012 во Србија 
кога завршија на одлич-
ното 5-то место. Со малку 
повеќе среќа, на тоа Ев-
ропско првенство, можеа 
дури да се вклучат и во 
борбата за медали. Оваа 
генерација двапати игра-
ше и во квалификации за 
Олимписките игри но за 
жал не успееја да се квали-
фикуваат на некое Олим-
писко натпреварување. 
Стоилов, Миркуловски, 

Темелков, Ристовски, Мој-
соски, Јоновски, Маркоски, 
Д.Манасков, Георгиевски, 
Ф.Лазаров предводени од 
капитенот Кире Лазаров се 
најзаслужните за овие од-
лични резултати.
               КИРЕ ЛАЗАРОВ e 
роден на 10 Мај 1980 годи-
на во Свети Николе. Своја-
та богата ракометна ка-
риера ја започна во својот 
роден град Свети Николе. 
Потекнува од ракометна 
фамилија.Неговиот татко 

Благој Чкров беше еден 
од најдобрите ракометари 
во својата генерација. РК 
Овче Поле беше негов прв 
клуб каде под будно око 
на татко му Благој,малиот 

Кире ги учеше 
првиоте чекори 
во ракометот. 
Својот прв про-
фесионален клуб 
му беше РК Борец 
од Велес. Во тоа 
време Борец има-
ше одлична екипа 
и беше шампион 
на Македонија,и 
тоа беше одлично 
место за развој 
на младиот Кире.

После две одлични сезо-
ни во Велес,младиот Кире 
преминува во РК Пелистер 
од Битола.Одличните игри 
во Битола се доволни за 
тој својата кариера ја про-
должи во РК Загреб која 
во тоа време важеше за 
една од најдобрите екипи 
во Европа. Во Загреб, Кире 
се стекнува со голема по-
пуларност и станува еден 
од најдобрите десни бе-
кови во Европа и Светот. 
Следната негова дестина-

ција станува РК Веспрем 
од Унгарија каде помину-
ва одлични 5(пет) години. 
Повторно се враќа во За-
греб каде игра уште 3(три) 
години за потоа се пресели 
во Шпанија во екипата Сиу-
дат Реал/Атлетико Мадрид 
к а д е помина квали-
тетни 4(четири) годи-
н и . Во 2013 Кире 
се пресели во најдобриот 
светски ракометен клуб 
Барселона. Во Барселона, 
Кире помина неверојат-
ни 4 години и ги освои 
сите екипни титули што 
постојат.Но,неговата 
кариера не завршува 
тука. Кире од 2017 го-
дина се преселува во 
Франција и ги тресе 
мрежите во дресот на 
Нант.
              Во својата бо-
гата играчка кариера 
Кире има постигнато 
многу рекорди. Негови-
те 92 гола на Светското 
првенство во Хрватска 
сеуште се рекорд за голо-
ви на едно Светско првен-
ство. Неговите 61 гол на 7 
атпревари на Европското 
првенство во Србија е исто 

така рекорд на Европските 
првенства. Тој е прв играч 
кој има учествувано и по-
стигнувано голови во 4 
декади на светските првен-
ства.Учествувал на првен-
ствата како 19 годишник, 
потоа во неговите 20-ти, 30-
ти и 40-ти години.Невероја-
тен рекорд, кој ја покажува 
неговата долговечност и 
неговиот професионали-
зам. Рекордер во Лигата на 
Шампиони со постигнати 
1306 голови. Рекордер во 
Финал4 во Лигата на Шам-
пиони со постигнати 94 
гола. Во 2016 година беше 
избран за најдобар десен 
бек во Лигата на Шампио-
ни. Во организација на 
“Handball Planet” во Декем-
ври 2020 година Кире беше 
избран за најдобар светски 
десен бек на деценијата. 
Еднаш победник на Лигата 
на Шампиони и тоа со Бар-
селона. Три пати победник 
на Супер Глоуб. Има осво-
ено вкупно 18 Шампион-
ски титули во лигите каде 
учествувал и 18 пати бил 
победник на Националните 
Купови. Најдобар стрелец 
во Македонската репре-
зентација со неверојатни 
1717 голови. За најдобар 
спортист на Македонија 
бил избран 4 пати и тоа 
во 2009, 2014, 2017 и 2018. 
Кире е во брак со Љубица 

и имаат еден син Благојче 
и ќерка Лана.
                  Во едно интервју 
за еден Шпански спортски 
весник на прашањето што 

е разликата помеѓу Маке-
донците и Шпанците тој 
одговара: “ И двата народи 
имаат многу слични карак-
тери.Темпераменти,избу-
вливи, со борбен дух кои 
во моментот можат лесно 
да се налутат и се да кажат. 

Но,разликата е што Шпан-
ците уште следниот ден 
забораваат на се и се одне-
суваат како ништо да не се 
случило претходниот ден. 
Додека,од друга страна, 
кај Македонците лутината 
им стои уште долго време. 
Толку долго што дури и за-
боравиле зошто се лутат“.
              
    Ова е накратко “при-
казната“ за најдобриот Ма-
кедонски ракометар,најдо-
бриот светски десен бек и 
најдобар стрелец, живата 
легенда на ракометот на-
шиот Кире Лазаров.

  никогаш северна, само 
МАКЕДОНИЈА
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски
Comstock Auto Service Ltd 

19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski 

Amenities
Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fi replace and bar over looking the 
ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. There 
are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as trophies 
from the Macedonian Golf Tournament which fi rst took place in 1942. The Front Lounge 
with a cozy fi replace and three wall murals depicting the life in the “old country”, 
provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where 
residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and 
gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking 
distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby
• Restaurants
• Drug Stores
• Banks
• Beauty Salons
• Bowling Alley
• Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com
Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 65 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со 
туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

To be recognized within the commu-
nity as a home that celebrates the 
Macedonian culture and heritage 
and provides accommodations for 
Seniors capable of living indepen-
dently.

Our Values

We play a vital role in support of 
Macedonian heritage and culture. 
We strive to bring the Macedo-
nian and Canadian cultures closer 
together. 
We wish to create and support 
community involvement. We show 
respect, and support the feeling 
of self-dignity, to all our residents. 
We help bring a healthy lifestyle to 
the individuals that reside in CMP. 
We support and encourage family 
involvement and care. We value 
diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable ac-
commodations and companionship 
to Seniors of all backgrounds with 
an 
aim to encourage the vibrant Mace-
donian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

• Support and celebrate the 
Macedonian culture
• Offer companionship to all 
residents
• Provide quality accommod-
tions
• Provide affordable housing

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School Vol-
unteer Credits. Our many fun-
draising events welcome your 
volunteer time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf 
tournaments and today is Canadian Macedonian Place Foun-
dation’s largest annual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the bene-
fi t of Canadian Macedonian Place and other charitable causes 
supported by the current registered charity, Canadian Macedo-
nian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Првиот број на весникот 
„Македонска нација“ е отпе-
чатен на 30 јануари 1971 
година (како двомесечник 
за јануари—февруари). Во 
почетните броеви излегува-
ше како незавионо гласило, 
а потоа како орган на Дви-
жењето за ослободување на 
Македонија (ДОМ) и на Народ-
ноослободителниот фронт 
на Македонија (НОФМ). Денес 
веб-порталот „Македонска 
нација“ е познато и призна-
то информативно гласило 
на читателите во Републи-
ка Македонија и во голем 
број земји ширум светот. 
Неговата улога е огромна 
и непроценлива, особено за 
македонските иселеници во 
прекуокеанските земји.

Европската Унија (Европа) 
била, е и ќе биде континент 
на иселување на Македон-
ците од сите делови на 

Македонија.Таа е вечна 
дестинација за Македон-
ците чии интензитет на 
иселевување е условен,пред 
сè,од економските услови 
за живее-ње и работа,а и од 
причини што имаат нацио-
нално-политички карактер.

Иселувањето кон Европа 
се засилило по Илинден-
ското востание во 1903 
година, а особено било 
изразено по Балканските 
војни, по Првата свет-
ска војна по Граѓанската 
војна во Грција, кои наместо 
слобода од петвековното 
ропство, на Македонците 
им донеле тројна поделба, 
угнетување, асимилација, 
денационализација и фи-
зичко уништување,што ги 
спроведувале порано осло-
бодените соседи, Бугарија, 
Кралска Југославија, Грција 
и Албанија.Затоа и Европа 
за Македонците станала 
печалбарска земја.

Европа била континент со 
повеќе печалбарски земји, 
каде голем број Македонци 
се стекнале со образова-
ние, особено пред Втората 
светска војна. Меѓутоа, 
Исто така, за Македонците 
и за другите етнички групи 
во Република Македонија е 
карактеристичен периодот 
по 1960 година. Тогаш со 
отворањето на СФР Југо-
славија спрема светот и со 
вклучувањето во меѓународ-
ната поделба на трудот, 
паралелно со создавањето 
на аграрно население во гра-
довите и со либерализација-
та на политиката за одење 
на работа во други земји, 
дошло до иселување на пого-
лем број работници и инте-
лектуалци на привремено 
(постојано) вработување од 
тогашна СР Македонија во 
Европа. 

 

Тие, меѓу другото, иници-
рале создавање на нова 
политичка организација која 
била основана на 23 јуни 1962 
година и наречена „Осло-
бодителен комитет на 
Македонија” (ОКМ).Оваа ор-

ганизација пред 
македонското 
иселеништво 
се претставила 
како типична 
емигрантска 
организација со 
антикомунис-
тичка определба 
чијашто крајна 
цел била,созда-
вање на независ-
на и обединета 
македонска држава.

Непосредно пред и по 
излегувањето на првиот 
број на „Македонска нација”, 
биле одржани повеќе средби 
меѓу македонските поли-
тички емигранти за нивно 

политичко реактивирање, 
односно возобновување на 
ОКМ. Тие средби резултира-
ле со одржување на Првиот 
вонреден конгрес на ОКМ на 
30 мај 1971 година во Данска.

На Вториот вонреден 
конгрес на ОКМ што се 
одржал од 30 април до 1 мај 
1972 година се променува 
името на Организацијата 
во Движење за обедину-
вање на Македонија (ДОМ). 
Организац-јата под името 
Движење за обединување на 
Македонија дејствувала сé 
до есента 1973 го-
дина, кога името се 
менува во Движење 
за ослободува-ње 
и обединување на 
Македонија (ДООМ).

Во 1984 година бил 
одржан Петтиот конгрес 
на ДООМ,на кој името на 
Организацијата било проме-
нето во Народноослободи-
телен фронт на Македонија 
(НОФМ). Организацијата 
под ова име дејствувала 
сé до 1990 година, кога 
со пробивањето на поли-
тички-от плурализам во 
Македонија,се создале нови 
услови кои подразбирале и 
нови начини за реализирање 
на целите, односно активно 
вклучување на македонската 
политичка емиграција во 
политичките збиднувања во 
Македонија.

Повторното активирање 
на македонската политич-
ка емиграција во Западна 
Европа се случува во текот 
на 1971 година, кога Драган 
Богдановски започнал да 
го издава новото списание 
„Македонска нација”, чијшто 
прв број излегол на 30 
јануари 1971 година.Тоа беше 
регистрирано како независ-
но списание за општестве-
ни прашања и култура, како 
двомесечник и се печатеше 

во Минхен. Притоа, најголем 
донатор на весникот бил 
Гојко Јаковлески.

Списание „Македонска 
нација” започна како едно 
од македонските информа-
тивни гласила во иселени-

штвото кои имаат посебно 
значење и играат огромна 
улога, пред се’ во зачуву-
вањето на македонскиот 
јазик. Тие се поттикнувачи 
во врска со продлабочување-
то на националниот дух и 
самобитноста, како и про-
должувачи на културните 
вредности на Македонците 
во новите средини. Во исто 
време информативните 
гласила во дијаспората го 
јакнат единството меѓу 
иселениците од сите дело-
ви на Македонија.

      

Соред делото „Македонски 
иселенички печат“, НИО 
„Студентски збор“, Скопје, 
1993, 1-254. (на македонски), 
на авторот на овие редови 
Славе Катин, гласилото 
„Македонска нација" се пе-
чатеше на македонски јазик, 
на триесетина страници, на 
формат како списание на 21 
х29 см. Главата на списа-
нието е на македонски јазик, 
меѓутоа се менува бојата на 
секое клише. Од шестиот 
број понатаму се наведува-
ат уредниците, најнапред 
е Драги Радински, потоа 
Драган Богдановски, потоа 
инж. Танас Ташев, Благој 
Шамбевски, Ване Самоилов 
и други.

Во воведната статија од 
првиот број се нагласува 
следното: „Само во еден 
дел од нашата страдална 
татковина, во Вардарска 
Македоиија, Македонецот 
денес може слободно да го 
изрази своето национално 

чувство, да каже дека е 
Македонец. Во другите два 
дела на несреќна Македонија, 
нашите сонародници се 
присилени да бидат викани 
она што тие не се, па дури 
да не смеат да зборуваат на 
својот мајчин јазик. Нашите 
браќа и сестри под грчкото 

и бутарското ропство 
постојано се изложе-
ни на систематски 
денационализаторски 
режими кои имаат за 
цел да ги уништат 
како народ, да ги погр-
чи и да ги побугарчи, 
или пак присилно да 
се иселат од нивните 

родни огништа..,

Во сеопштиот маке-
донски национален 
подем живо учеству-
ваат и македонските 
иселеници и емнгранти 
во надворешниот 

свет, како и македонските 
нови печалбари што се на 
привремена работа во туѓи-
на, сплотувајќи се во прв 
ред под топлото мајчинско 
крило на својата национална 
автокефална Македонска 
православна црква. Како 
одраз на тој национален 
живот на македонските 
иселеници, емигранти и 
привремените печалбари 
во туѓина, се појави ова 
скромно списание чие име е 
„Македонска нација".

Во продолжвкие се вели 
дека целите на списанието 
„Македонска нација", покрај 
другото, се да ги заштити 
националните интереси 
на целокупниот македон-
ски народ; да води борба 
за извојување национални 
права и слободи за Македон-
ците под Грција и Бугарија; 
да подготвува терен за 
обединување на трите дела 
од распарчена Македонија во 
единствена македонска на-
ционална целина; да работи 
за побогат духовен, култу-
рен и политички живот на 
Македонците во туѓина и да 
ја шири во надворешниот 
свет вистината за Македо-
нија и македонскиот народ, 
разобличувајќи ги притоа 
лагите и клеветите што га 
шират балканските нацио-
налисти и империјалисти.

Притоа, името на списа-
нието јасно го оцртува 
неговиот општ македонски 
национален карактер, однос-
но дека тоа нe e орган на по-
литичка партија, друштво 
или организација, туку е 
широка национална трибуна 
во која може да соработува 
секој Македонец кој сака 
да работи за доброто и 
среќата на својата нација. 
Издавачите на „Македонска 
нација" сметаат дека на 
македонската нацпонална 

кауза може да и’ служи 
секој чесен Македонец 
без разлика на негавите 
филозофски погледи, 
идеолошки убедувања или 
партиска припадност. 
Списаниего нема цел да 
биде ни антикомунистич-
ко, ни комунистичко, туку 
надпартиско, една широка 
македонска национална 
трибуна, што ќе работи 
на постигнување маке-

доиско единство.

Драган Богдановски беше 
еден од најпознатите 
македонски политички 
емигранти. Тој беше човек 
со извонредно богата 

биографија, непоколеблив 
борец за остварување на 
македонските илинденски 
(Гоцеви) идеали, односно 
идеи за ослободување и 
обединување на сите делови 
од етничка Македонија. 
Богдановски 30 години се на-
оѓаше во челните редови на 
патриотски настроената 
македонска емиграција. Дра-
ган беше еден од најпозна-
тите македонски политички 
емигранти по 1945 година. 

Драган Гогдановски беше 
иселеникот најмногу следен 
од УДБ-а, а во 1977 година 
киднапиран од Франција и 
тајно доведен во Македо-
нија. На судскиот процес 
зад затворени врати беше 
осуден на 13-годишна робија. 
Тој починал на 31 мај 1998 
година, во воз (во местото 
Федерација, Данска), на пат 
од Шведска кон Германија. 
Погребан е во Куманово на 
1 август 1998 година во 
присуство на фамилијата 
и најблиските и до крај 
верните пријатели и сора-
ботници.

Вториот број на списание-
то „Македонска нација", е 
отпечатен како двоброј за 
март и април 1971 годна, на 
ист формат, на 20 страни-
ци, и со променета боја на 
главата. И наредните чети-
ри броеви во 1971 година, се 
идентични на првиот број 
како по формата, технич-
кото решение, така  и   по  
содржината.

Во текот на 1972 година 
отпечатени се пет броја, 
од кои од бројот 8 изда-
вач и редактор е Драган 
Богдановски и се печати во 
Минхен, Западна Германија, 
со годишна претплата од 
20 ДМ. Од бројот тринаесет 
како уредник на списапието 
се јавува ииж. Танас  Ташев, 
а  подоциа  повторно  Дра-
ган   Богдановски.

Од бројот 17 за септем-
ври—октомври 1973 година, 
списанието „Македонска 
нација" го мени клишсто 
на главата, со тоа што на 
левата страна е поместе-

на етничката карта на 
Македонија. Списанието 
стана орган на Движењето 
за обединување на Македо-
нија, дадено и во главата 
каде што стои слоганот 
„Македонци обединети за 
обединета Македонија". Од 
бројот 16 пак, како додаток 
започна да се печати прило-
гот „Македонска трагедија", 
а од бројот 23 списанието 
„Македонска нација" започна 
да се печати во Гетеборг и 
тоа веднаш по смртта на 
членот Благој Шамбевски.
Содржината на списанието 
„Македонска нација" обилува 
со теми кои имаат изразит 
национален карактер, а кои 
се претежно од областа 
на историјата, културата, 
јазикот, литературата и 
друго, вклучувајќи ги притоа 
прашањата и проблемите за 
обединување на Македонија.
Во наредните дваесетина 
години „Македонска нација" 
излегуваше, за жал, со изве-
сни осцилации и прекини, 
со постојано ривалство, 
несогласувања и расцеп 
еѓу лидерите на емигрант-
ските организации. Таков е 
случајот, покрај другите, со 
печатењето на бројот 27 од 
1975 година и разидувањето 
мeѓу Драган Богдановски 
и Ване Самоилов, како и со 
бројот 90 од 1990 година, во 
кој е поместено соопште-
нието на Контролната 
комисија на Народноосло-
бодителниот фронт на 
Македонија (НОМФ) во кое 
се коментира наводното 
одржување на Шестиот кон-
грес на НОФМ во август 1989 
година во Женева, на кој уче-
ствувал „само" д-р Богољуб 
Андоновски (во конфликт со 
Драган Богдановски). Поради 
тоа бројот 92 од 1990 годи-
на, на „Македонска нација" се 
јавува како орган на НОФМ 
и го уредува редакциски 
колегаум, чиј главен уредник 
е Диогенес, односно д-р 
Богољуб Андоновски.

Инаку, Драган Богдановски  
беше најинволвираниот во 
„Македонска нација“ и беше 
душата на ова гласило. Во 
исто време, тој беше голем 
борец против сите оние 
што го негираа посто-
ењето на македонската 
нација и македонскиот 
етнички идентитет. Така, 
во периодот од 1958 -1977 
година најголема битка 
водеше против „МПО“ на 
Ванчо Михајлов, бидејќи, по 
Втората светска војна МПО 
се обиде своето влијание да 
го прошири и во Европа.

Драган  Богдановски до 
својата смрт остана досле-
ден на идејата за самостој-
на, независна и демократска 
Македонија. Со таа идеја 
се градеше како личност, 
со таа идеја живееше и со 
таа идеја почина. Иако за 
таа идеја страдаше и беше 
прогонуван, сепак, исто-
ријата е последниот судија, 
и денеска, благодарение на 
демократскиот систем во 
кој живееме, историјата му 
го обезбедува заслуженото 
место.

Продолжува на следната 
страница..

50. ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА „МАКЕДОНСКА НАЦИЈА“ – ХРОНИЧАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА
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Покрај Драган Богдановски за 
„Македонска нација“ треба да 
се споменат и неговите исто-
мисленици кои за жал не се по-
веќе меѓу живите, а кои цело 
време се бореа за самостојна 
Македонија, а тоа, меѓу другите 
се: Благоја Шамбевски - Шамбе 
( 1921-1974); Панко Стамкоски 
(1938-2007); Михаил Шариновски 
- Солунски (1932-1999), Крсто 
Шкодров (1944-2005), Ристе 
Блажев - Ристески (1931-2000); 
Крсто Јенчев - Димитров (1912-
2003), Јонче Трајчевски (…-2015) 
и други.

Списанието „Македонска на-
ција”, беше едно од првите де-
мократски и емиграциски  гла-
сила, кое претставуваше голем 
печатен медиум на Македон-
ците во Европа и Европската 
Унија. Тоа остави вечни драги 
во историјата на македонската 
емиграција и воопшто во исто-
рискиот развој и вистината за 
македонскиот народ и етничка 
Македонија.
  

Продолжувач на гласилото „Ма-
кедонска нација”, кое се печате-
ше четириесеттина години и 
беше гласило на македонската 
емиграција е Мане Јаковлевски. 

Тој како емигрант во 
Германија беше голем 
поддржувач на ова ма-
кедонско гласило  и кон-
тактирал со голем број 
политички емигранти 
во светот. Меѓу друго-
то, постојано  бил во 
контакт со Драган 

Богдановски кој во тој период 
живеел во Париз. Тие двајцата 
како афирматори и бранители 
на етничка Македонија, покрај 
личните средби имаат и оп-
ширна писмена кореспонденција 
преку која може да се видат не-
говите погледи за иднината на 

организацијата и, воопшто, на 
македонското иселеништво во 
Европската Унија и во светот. 

Мане Јаковлевски е продолжу-
вачот и основоположникот на 
македонската национална сло-
бодна мисла со новото елек-
тронско издание „Македонска 
нација”. Денес како Веб-портал 
„Македонска нација”, претста-
вува вистинска нацонална три-
бина, во која учествуваат сите 
оние Македонци или Македонки, 

кои сакаат да работат за до-
брото и среќата на својата на-
ција и етничка Македонија. Веб 
порталот, всушност продо-
лжува со потрагата по висти-
ната, толку потребна за одбра-
на на македонската национална 
кауза, за македонската вистини 
во минатото, сегашноста и ид-
нината

Денес, електронското издание 
„Македонска нација”, со своите 
над пет илјади статии, прет-
ставува вистинска енцикло-
педија на македонскиот народ, 
а изнесената вистина која ја 

шири низ светот претста-
вува вистински браник на 
македонската национална 
кауза.

Инаку, познатиот и признат 
патриот и доблесен Македо-
нец, Мане (Маноил) Јаковле-
ски, со своите соработници 
го основа  Веб-порталот 
„Македонска нација” меѓу кои 
денес е и авторот на овие 
редови Славе Катин, овој 

Веб-портал е еден од водечките 
во Македонија во изминатиот 
период. Тоа е екипа која нема 
да отстапи од македонскиот 
патоказ, нема да престане да 
истражува и да ги расветлува 
страниците од македонската 
историја.

Покрај Мане Јаковлески како ос-
новач на веб-порталот, во него 
се вклучени: Горан Митевски, 
Киро Кипроски, вебмастер Дејан 
Донев, уредници: Тихомир Ка-
ранфилов, Гордана Димовска, 

Емил Јакимовски и Славе Ка-
тин, како и надворешните со-
работници: Васил Стерјовски, 
Бранислав Саркањац, Панде Ла-
заревски, Виолета Сековска, Жа-
клина Трпевска, Тодор Петров, 
Жаклина Петровска, Александар 
Џеповски и Костадин Керпичос-
ки, додека Иницијативниот од-
бор го сочинуваат 46 Македонци 
од целиот свет. 

Посебно место во збогатување-
то на содржините на веб-пор-
талот „Македонска нација” во 
информирањето на читатели-
те насекаде во светот имаат 
бројни личности на политичко-
то живеење, колумнисти и дру-
ги вид информатори за минато-
то, сегашноста и иднината на 
македонскиот народ во Македо-
нија и во дијаспората. Сите тие 
го прават Веб-порталот „Маке-
донска нација” да биде хроничар 
и да ја брани и чува македонска-
та вистина и Македонија.

Како дел од информативната 
дејноста на веб-порталот „Ма-
кедонска нација“, особено за 
македонското иселеништво 
ширум светот, ја користам 
оваа пригода да им честитам 
на сите добронамерници, по-
магачи, вљубеници во инфор-
мирањето, бранители и афир-
матори на својата татковина 
Македонија. Посебно им чести-
там на основоположниците, 
уредниците, соработниците, 
добронамерниците и пома-
гателите кои ги поставија 
темелите на весникот и веб - 

порталот „Македонска нација“. 
Нивната љубов, истрајност и 
самопрегор кон гласилото на-
правија сите ние со готдост да 
го одбележиме  50. годишниот 
јубилен на „Македонска нација“. 

Веб-порталот „Македонска 
нација“ е познато и признато 
информативно гласило на чи-
тателите во Република Македо-
нија и во сите земји ширум све-
тот. Улогата на „Македонска 
нација“ е огромна и непроцен-
лива особено за македонските 
иселеници во прекуокеанските 
земји: Австралија, Канада, САД, 
Европската Унија и бројни дру-
ги демократски земји каде “сви-
ле нови гнезда“, како и за голем 
број Македонци од сите делови 
на етничка Македонија.

Нека  50. годишниот јубилен од 
успешното постоење на ин-
формативниот хроничар „Ма-
кедонска нација“ биде поттик и 
патоказ на идните македонски 
генерации во Република Македо-
нија и насекаде по светот.

 Пишува: СЛАВЕ КАТИН

Happy 100-th Birthday to the legendary former 
Mayor of Mississauga, On. Ms. Hazel McCallion

Среќен 100-ти роденден на г-ѓа Хејзел Мекалион поранешна 
легендарна градоначалничка на градот Мисисага, Онтарио, 
Канада каде што живеат бројни македонски семејства. И’ 
благодариме за љубовта и поддршката подарена на македонската 
заедница.
По повод 100-от роденден г-ѓа Хејзел беше посетена од 
истакнатото македонско семејство Мачковски, Тодорка со 

нејзиниот син Џани. 
Госпоѓа Тодорка и нејзиниот покоен сопруг Владе го започнаа 
пријателството со поранешната градоначалничка пред 40-тина 
години, така што во една прилика таа и ја посети Македонија. И 
редакцијата на весникот Македонија и’ го честита 100-от роденден 
на г-ѓа Мекалион посакувајќи и добро здравје и многу радосни 
денови. 
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ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА МОРА ВЕДНАШ ДА СЕ ОТКАЖЕ 

Бугарската е една од низата 
блокади на кои е изложена 
независна Македонија. Ве-
ројатно не е ниту последна. 
Сите беа дел од сценарио 
замислено во Вашингтон, кое 
безмилосно се спроведува за 
дефинитивно затворање на 
“Македонското прашање“. 

Долгото непризнавање на са-
мостојноста беше првата бло-
када. Со неа започна процесот 
кој треба да го сотре македон-
скиот народ кој, очигледно, 
не е прифатлив за светот. 
Втората, долго го попречува-
ше приемот на Македонија во 
ООН. Зачленувањето е чиста 
формалност, ама не беше 
така и за нас, иако ги испол-
нивме сите услови: нелегал-
но ни го суспендираа името, 
ни наметнаа навредливи ре-
ференца и медијација... Се’ 
со цел да се прекрсти земјата 
а со тоа и народот. Грчката 
блокада на јужната граница, 
во 1994, беше третата. Во Бу-
курешт (2008), во очај, беше 
преземена четвртата блока-
да бидејќи преку 130 држави 
го прифатија нашето уставно 
име. Тогаш,  на срамен начин, 
НАТО ни ги затвори своите 
а со тоа и вратите на ЕУ, со 
уцена и ултиматум – прво 
името (прекрстување), потоа 
членство. Така требаше да се 
забрза разнебитувањето на 
македонскиот народ, што и се 
случи. Бугарската е јубилејна 
– петта.

Сите, што се’ уште мислат 
дека овие блокади биле слу-
чајни и неповрзани меѓу себе, 
немаат поим ниту што ни се 
случува ниту во кој неповрат 
насилно не тераат. Носител 
на една ваква современа ма-
кедонска трагедија не е, ниту 
може да биде Грција, Бугарија 
или која било трета земја. 
Такви долгорочни и преци-
зни планови и политики мо-
жат да генерираат само САД. 
Меѓутоа, воопшто не е за по-
тценување улогата на нашите 
политичари бидејќи никој не 
можеше да не прекрсти без 
наша согласност. Затоа е ви-
ната во голема мерка наша. 
Џелатите (со право!), уште 
утре ќе не прашуваат – а зо-
што се согласивте? 
Заедничко за сите блокади 
е што Македонија никогаш 
енергично не се спротивстави 
со аргументите кои секогаш 
беа на наша страна. Никогаш 
одлучно не се бореше про-
тив нив а сите беа нелегални, 
спротивни на меѓународното 
право и надвор од сите проце-
дури, принципи, правила... Во 
наведените случаи, како и во 
многу други, Македонија само 
го виткаше ’рбетот и прифаќа-
ше и исполнуваше се’ што се 

бараше од неа. Никогаш не се 
спротивстави ниту постави 
услови. Така е и денес. Исклу-
чок е апликацијата во Судот 
во Хаг ама одличната пресуда 
самите ја баталивме. Нашето 
однесување беше цело вре-
ме израз на неспособност, 
некомпетентност, неодго-
ворност и на недостиг на па-
триотизам... А секако имаше и 
корупција и криминал. Прити-
сокот на странците не е ника-
ков изговор бидејќи тие се за 
тоа платени и професионал-
но си ја вршат работата иако 
лично, можеби, и не се согла-
сувале со се’ што службено ни 
наметнувале. Биле пресреќни 
за своите успеси ама сигурно 
се чуделе на умот на нашите 
политичари кои прифаќале 
недостоинствени решенија. 

Македонија секогаш се одне-
суваше покорно додека пози-
цијата постојано ни се влошу-
ваше и дел по дел ги губевме 
државата и народот. Крајно 
време е, а можеби и последна 
шанса, да кажеме – НЕ и да не 
дозволиме повеќе разнеби-
тување со наша согласност. 
Ако макар нешто научивме 
од нашето неславно минато 
како независна држава тогаш, 
по ветото за почеток на пре-
говорите со ЕУ, Македонија 
има само една опција во од-
носите со Бугарија: одлучно 
да им порача дека, доколку 
одма не ја прекинат блока-
дата, веднаш ќе го откажеме 
Договорот за пријателство и 
соработка. Објаснувањето е 
едноставно – договорот не 
отвори простор за развој на 
односите туку за блокади. Тие 
го злоупотребуваат за свои 
националистички и шовинис-
тички цели и за надминување 
на своите бесмислени исто-
риски синдроми и ние повеќе 
не тема да го толерираме тоа. 
Како таков, договорот не е по-
требен.

Не смееме да ја повторуваме 
грешката со грчката блокада 
на јужната граница, поставе-
на во февруари 1994 година. 
Тоа беше страшен удар за 
економијата. Беше прекинат 
нејзиниот крвоток бидејќи 
преку Солун оди добар дел 
од размената со светот. Веќе 
подолго време, под блокада 
беше и северната граница, по-
ради санкциите на СБ на ООН 
врз Србија и Македонија беше 
оставена без железнички вр-
ски со светот. Секна и увозот 
на нафта, со што замреа речи-
си сите активности во земја-
та. Тешко дека друга земја 
ќе издржеше две години под 
речиси целосна транспортна 
блокада.

Со овој терористички по-

тег, Грција направи целосен 
пресврт  во спорот за името 
и ја доведе Македонија во 
безизлезна ситуација. Истото 
сега го постигна и Бугарија за 
нашето членство во ЕУ, кое го 
направи недостижно. Грчката 
блокада дојде во моментите 
кога Македонија се стабили-
зира по бурите сврзани со 
непризнавањето, приемот во 
ООН... бидејќи бројни земји 
започнаа да не признаваат со 
историското име. 

Откако светските фактори, 
кои безмилосно сакаат да не 
урнисаат како народ, сфатија 
дека работите им излегуваат 
од контрола, беше блокира-
на нашата јужна граница. Тоа 
во никој случај не беше само 
грчка измислица. Сите мол-
чеа, што потврдува дека и Ва-
шингтон, и Брисел, ја поддр-
жуваа блокадата. Логиката е 
јасна: со уништена економија, 
Македонија многу полесно 
ќе капитулира. Претрпените 
штети се непроценливи и се 
мерат во милијарди долари. 
Се’ уште не е доцна да се бара 
надоместок.
Наша непростлива историска 
грешка беше што не возвра-
тивме на блокадата. Додека 
границата беше затворена за 
наши, преку Македонија се-
којдневно транзитираа илјад-
ници тони грчки стоки. Авто-
рот на овој текст, кој тогаш 
беше потсекретар (државен 
секретар) во Министерството 
за надворешни работи, енер-
гично се залагаше за реци-
процитет и за наша блокада 
на јужната граница. 

Тоа не беше прифатено. Ста-
вот дека е рано Македонија 
да покажува заби беше погре-
шен. Благодарејќи токму на 
блокадата, следеше Привре-
мената спогодба (ПС) со Гр-
ција (1995), со која САД, кои 
ни ја наметнаа, максимално ја 
девалвираа нашата позиција 
околу името. Со неа беше де-
финирано дека мора да има и 
трајна спогодба што неизбеж-
но водеше во Преспа и во наш 
целосен пораз. Ако возвра-
тевме, пак, многу е извесно 
дека работите ќе се одвиваа 
сосема поинаку: а) Атина ќе 
мораше бргу да ја прекине 
блокадата бидејќи и нејзи-
ните штети ќе беа огромни а 
нашите ќе се минимизираа; 
б) ќе немаше ПС или таа ќе 
беше неспоредливо подобра 
за нас и, што е најважно - в) 
немаше да бидеме доведени 
до безусловна капитулација 
во Преспа и до срамниот до-
говор со Бугарија. Пресвртот 
со грчката блокада е коренот 
на сите наши последователни 
страдања. Поуката е дека во 
политиката мора да се пре-

земаат и одредени ризици, за 
да се постигнат целите. Тоа е 
мудроста без која тешко може 
да се зачува своето. Македо-
нија мораше да одговори на 
грчката блокада, со што ќе 
спречеше многу катастрофал-
ни последици. 
Повторно сме под блокада 
која по многу што наликува 
на грчката. Ако тогаш не реа-
гиравме и доживеавме тешки 
порази, НЕ СМЕЕМЕ ДА ЈА 
ПОВТОРИМЕ ИСТАТА ГРЕШ-
КА. Ако не и поставиме улти-
матум на Софија – или блока-
дата, или договорот,  сигурно 
ќе се доведеме во иста ситу-
ација како и во 1994/5 годи-
на. После таков наш услов и 
странскиот фактор, кој е на 
страната на Бугарија, ќе мора 
сериозно да не сфати и да 
бара балансирано решение 
без да не жртвува нас, по кој 
знае кој пат. Ако не постапи-
ме и овој пат одговорно и од-
лучно, било САД, како  тогаш, 
или сега Брисел, ќе се поја-
ват со “излез“ преку некаква 
нова “привремена спогодба“, 
анекс или нешто слично, што 
ќе биде погубно за Македо-
нија. Ако не се бориме по-
светено и со сите сили, ќе се 
соочиме со предлози кои де-
финитивно ќе го разнебитат 
македонскиот народ. Мора да 
сфатиме дека странците ги 
бранат своите интереси а не 
нашите. САД не се наш “прија-
тел“ и “партнер“ бидејќи тие 
не прекрстија, а не Грците, а 
ЕУ не знае што сака. Ако не 
го спречиме злото, кое е пред 
врата, дефинитивен пораз не 
ни гине. 

Во нашите анализи, освен 
предноста што ја има Софија 
со членството во ЕУ, мора да 
се нагласи и нашиот хендикеп 
заради страшните неразум-
ности кои ги прифативме во 
договорот со нив. Крајно не-
замисливо, ние се сложивме 
– а) дека нашиот јазик не е 
автохтон туку произлегува од 
Уставот што ipso facto потвр-
дува дека е бугарски дијалект; 
б) дека имаме заедничка исто-
рија, која може да биде само 
бугарска бидејќи два народа 
не можат да имаат иста туку 
само еден и в) да се формира 
комисија која треба да ни ја 
дефинира историјата. 

Преку овие наши фантазма-
гории, ОФИЦИЈАЛНО ПО-
ТВРДЕНИ  И ПОТПИШАНИ, 
Софија може да постигне што 
сака во Брисел, во голготите 
пред кои сме исправени за 
зачленување во ЕУ. Унијата 
и членките веќе покажуваат 
разбирање за тоа. За нив, до-
говорите кои си ги потпишал 
се нешто свето и мораат да се 
почитуваат. Всушност, ние са-

мите се доведовме во ќор-со-
как. Реакцијата на Чешка и 
Словачка, кои не поддржаа 
околу преговарачката рамка, 
е повеќе исклучок отколку 
правило и главно е предизви-
кана од револтот што Софија 
бескрупулозно ги присвои 
Кирил и Методи, кои се нивни 
симболи.

Нашето досегашно неразум-
но толерирање на бугарскиот 
екстремен национализам и 
шовинизам е порака за Софи-
ја дека е во право и дека така 
треба да продолжи. Премол-
чувањето на нивните небуло-
зи значи дека сме помирени 
со последиците кои неизбеж-
но претстојат. Исправени сме 
поред тешка историска одго-
ворност која никој не смее да 
ја игнорира. Како никогаш до 
сега, Македонија е на истори-
ско распаќе. Прашањето е - ќе 
не биде како народ, или не. 
Ништо помалку од тоа. Секој 
мора три пати да размисли 
што и како ќе, или нема да пре-
земе. Одговорноста ќе следи. 
Правдата можеби доцни ама, 
на крајот, секого стигнува. 

И минимално позна-
вање на дипломатијата, 
та и на политиката, по-
кажува и докажува дека 
со виткање на ’рбетот 
ништо не се постигнува. 
Тоа правило го потвр-
дуваат и катастрофите 
кои следеа по нашите 
не реагирања на грчка-
та блокада од 1994 или 
на таа во НАТО, во Бу-
курешт во 2008. На не-
каков успех можат да 
сметаат само тие што 
беспоштедно се борат. 
Понижувачкото и срам-
но прифаќање на бло-
кадите, уцените и ул-
тиматумите на другите, 
како и затворањето на 
очите кога те плукаат и 
те прават недоквакан, 
води само во неизбе-
жен пораз.

Ристо Никовски
Февруари, 2021                                              
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time

Join the VAC Dev Team!
An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our 

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com

VAC Developments Ltd careers

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во 
авио металската индустрија, лимарија, машинство и инжинерство, планирање и други можности

http://www.vacdev.com
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Recipes by MarijaMarija Angeleski

Dessert by Marija: Espresso Café-Vanilla 

A tasty-light dessert after 
lunch or dinner.

Ingredients:
1 small espresso coffee
2 scoops vanilla ice-cream
whipped cream
chocolate fudge topping
*mint for garnish
Preparation:
Make the espresso coffee and 
leave it for 10 minutes to cool.
Then take your vanilla ice-

cream and scoop in 2 large 
scoops.
Put as much as whipped 
cream as you like and top with 
fudge topping, or shredded 
chocolate.
Add a little mint leaf / 
strawberry for some colour.
Enjoy this quick, ready to go 
dessert. :)

Dinner by Marija: Postni Cabbage Rolls
Depending on size for 20 
cabbage rolls - The kind of 
cabbage is sour cabbage - 
Take 1 whole cabbage - take 
out the whole leaves

- 5 medium onions - clean and 
peeled - and chopped fi nely
- 2 cups rice (parboiled rice is 
what I use)
- 1 tbsp. red paprika
- 1/2 cup vegetable oil
- garlic, black pepper, salt and 
parsley to taste.
- you only leave a little salt 
since the cabbage is sour.

Preparation:
- First take the rice  - you want 
to wash the rice with hot water
- Then pour in hot water 
up until one inch above the 
rice - to soak for about 1 hour 
minimum)
Now:
- Take non-stick frying pan - 

pour in the oil, onion, and 
garlic and leave to fry

- Then take the rice and 
pour into the pan with the 
chopped onions.
- Mix and sprinkle in the red 
paprika, black pepper, salt 
(to taste) and mix well. Then 
remove from heat.
- Pour in the chopped 
parsley here, and mix.
Now take the cabbage leaves 
prepare the fi ll them with the 
onion-rice mixture in the frying 
pan you have.
- You fi ll the middle of the leaf 
with the rice, and roll it once, 
then fold the sides inwards 
and roll it all up. Repeat this 
to fi nish off the stuffi ng and 
cabbage leaves.
- Place these fi lled cabbage 
leaves and place neatly in a 
cooking pan to fi ll it all up.
- Pour all over 1 cup water and 

1/2 cup tomato juice
- And take a large plate to 
place upside down over the 
cabbage rolls so they do not 
move and stay in place during 
cooking.
- Cover with tin-foil (if you 
don't have the tray cover) and 
place middle of oven rack 
at 350°F. for 1.5 hours to 2 
hours.
When you remove from oven, 
take off the plate and you are 
ready to serve!

Dinner by Marija: Posni Stuffed Dried Red Peppers
Posni meals are served during fasting before Easter

Dinner for 4 people

Ingredients:
- 12 dried red peppers
- 4 large onions - chopped
- 16 tbsp cooked parboiled 
rice
- 1/4 cup olive oil
- 2 tbsp chopped fresh parsley
- 1 tbsp red sweet paprika
- 1 to 2 cloves of garlic - fi nely 
chopped
- 4 tbsp of tomato sauce
- salt & pepper to taste

Preparation:
- Remove all seeds from dried 
red peppers
- Place all red dried peppers 
in large bowl
- Pour boiling hot water 
over dried red peppers in 
bowl. Ensure peppers are 
completely covered by boiling 
hot water.
- Keep red peppers in boiling 
water for 10 - 15 min. until soft

- In large frying pan,  add 1/4 
cup olive
- when oil is hot, add all 
onions

- once onions have 
carmalized, add balance of 
ingredients (not red peppers)
- mix and fry for approx. 5-10 
min
- place frying pan to side

- remove and drain red 
peppers
- with tablespoon, stuff 
ingredients from frying pan 
into red peppers
- place fi lled red peppers into 
baking dish/pan/stoneware/
corning ware etc...
-store in refrigerator or freeze 
until ready to  bake stuffed 

posni red peppers
Baking:
-prior to baking  posni red 
peppers, pour enough water 
to cover the peppers
- cover entire pan/baking dish/
stoneware/corningware with 
tin foil 
- bake in oven at 350 degrees 
for 1 hour
- turn off oven, leave dish in 
oven for approx. 30min, until 
all water has been absorbed 
or until water is not visible
Serve cold/hot for lunch/
dinner or cut up as an 
appetizer.

Healthy 15-Minute-Meals by Marija:Grilled-
Veggies with Can-Salmon

Serves 1

Ingredients:
5 pieces Asparagus
8 small pieces Broccoli
1/4 Red Pepper
1 Can - Clove Leaf Salmon-
Rose, Salmon (213g)

Preparation:
Take frying pan fi lled with 
water, put in the broccoli and 
asparagus bring to boil, 4-5 
minutes, or until tender. Drain.

In the same 
pan, pour in a 
small amount 
of olive oil, salt 
and pepper to 
taste, fry for a few 
minutes and ready 
to serve with the 
salmon.
(For an example 
of frying up the veggies, refer 
to the video!) 
Add lemon and pepper for 
garnish.

This is a nice quick - healthy 
meal, even good for fasting 
now in time for Easter!

Soups by Marija: Spinach & Rice Posno Spring Soup
This Recipe serves 8-10 
people.

Ingredients:
1/2 cup chopped carrots
1/2 cup chopped green 
peppers
1/2 cup chopped celery
1 cup chopped onions
1 bunch spinach
3 tbsp. vegetable oil
1/4 cup parboiled rice
1/2 cup tomato sauce (or 2-3 
fresh tomatoes chopped)
2 cloves fresh garlic
1/2 tsp. red Spanish paprika
black pepper & salt to taste

Preparation:
In a large pot, pour in all 
chopped ingredients and the 

oil.
Fry for a few minutes, sprinkle 
with black pepper, tomatoes 
and pour in 2L of water.

Sprinkle with salt and leave to 
boil for 1/2 hour.
Then pour in your rice, and 
leave it to cook/boil for another 
1/2 hour.
10 minutes Before serving, 
wash the spinach and chop it. 
Then put it in the soup.
Cook for 10 minutes and to 
fi nish the soup take:

2 tbsp, fl our
1/2 cup COLD water
- Whisk them together in a 
separate bowl and pour it into 
the soup to thicken up a bit.

Leave it for 5 minutes to boil, 
and before serving chop up 
some garlic very fi ne along 
with a half a cup of parsley 
and place it in there.

*Make sure you try it out and 
see how it tastes!
** Enjoy this spring-time, light 
soup
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ST NEDELA
 MACEDONIAN 

ORTHODOX 
CHURCH 

AJAX, ONTARIO

Св. Недела, Ејџекс

PHONE: (905) 426-5355
485 BAYLY ST W, 

AJAX, ON
 L1S 6M7

DIOCESE: 
MACEDONIAN OR-

THODOX  
DIOCESE OF AMER-

ICA
 AND CANADA

Посетете ја возобновената  МПЦ-ОА Св. Недела од 
Ејџекс која плени со новиот фрескопис

Македонската заедница во Канада и 
пошироко на овие северно-американ-
ски простори веќе ја информиравме 
за поставувањето на новите фрески 
во црквата Св. Недела.
Управата на црквата со претседателот 
на управата г-ин Славе Бунтески ги 
повикуваат сите Македонци, верници 
и почитувачи на нашата македонска 
православна вера, што е од посебна 
важност во овие времиња-невре-
миња да станат донатори, односно да 
купат икона, со што вашето семејно 
име и имињата на вашето семејство 
засекогаш ќе останат запишани врз 
иконата на црковниот ѕид.
Во моментов можете да подарите 
пари и да ги купите следните икони:

Големи сцени
Сретение Господово;
Христос мие нозете на Апостолите;
Бегство во Египет;
Христос во Храмот;
Сослушувањето пред Пилат;
Оплакување и Погребение Христово;
Несогорива капина;

Светители на балконот:
Св. Злата Мегленска;   
 
Св. Екатерина;
Св. Кузман;
Св. Дамјан;
Св. Георгиј;
Св. Арх. Стефан;
Св. Атанасиј Велики;
Св. Спиридон;

Поединечни на балконот:
Христос на престол;
Богородица на престол;

Ангели:
Мали ангели на таванот;

12 Апостоли на куполата:
Св. Апостол Матеј;
Св. Апостол Марко;
Св. Апостол Лука;
Св. Апостол Јован;
Св. Апостол Симон;
Св. Апостол Вартоломеј;
Св. Апостол Јаков;
Св. Апостол Андреј;
Св. Апостол Петар;
Св. Апостол Павле;
Св. Апостол Тома;
Св. Апостол Филип.
Наскоро ќе бидат насликани и 7 маке-
донски светители, повеќето новока-
нонизирани, 
како што се: Гаврил Лесновски и Јо-
анаки Ракотински кои ќе бидат изра-
ботени во креативното иконографско 
студио Артсоме ( http://artsome.ca ) 
на фресосликарот и скулптор Глигор 

Стефанов. 
За сите новости благовремено ќе ве 
информираме.  Во оваа пригода упа-
туваме голема благодарност до прет-
седателот на управата Славе Бунте-

ски, свештеникот Александар Зашов 
и фрескосликарот Глигор Стефанов 
за проследените информации.
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонски Православен Календар 2021
Подготвил Отец Сашо Целески, 

парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)

Македонска заедница
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St. Nicholas Macedonian Orthodox Church Community Centre
Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6

Phone: (519) 966-6257

Известува:
отец Емил Атанасов, 
парохиски свештеник 
при МПЦ „Св. Никола“ 

во Виндзор

Македонската 
Православна Црква 
„Св. Никола“ во 
Виндзор, во изминатите 
месеци имаше 
редовен богослужбен 
поредок. Со оглед 
на здравствените 
мерки кои беа на 
сила, Божиќните 
и Богојавленските 
празници ги поминавме, 

без присуство на поголем број на верници. 
Сепак, се потрудивме, молитвено и литургиски 
да се прослават овие значајни празници и да се 
пренесат со помош на електронските медиуми 
во вид на видео, слика и текст и така да допреме 
до многу наши македонци и нивните семејства и 
да го пренесеме Божјиот благослов за здравје и 
секое добро. Фактот дека на сите ни недостасува 
Црквата и нејзиниот живот, покажува дека нашиот 
македонски народ е Христољубив и насочен кон 
Црквата. Би сакал овде, да се заблагодарам 

на сите несебични дарители коишто штедро ја 
помагаат нашата Црква што е особено важно во 
овој тежок период.
За Богојавление – Водици по Литургијата, 
беше осветена вода и благословен славскиот 
колач. Кумови оваа година беа Крсто и Бранка 
Стојановски. Успеавме да ја направиме 
традиционалната лицитација на икони, што 
се прави секоја година и на која верниците 
земаат икони за благослов во нивните домови, 
а воедно ја помагаат Црквата. Заради мерките, 

презентацијата на иконите се 
изведе на виртуелен начин, 
а земањето на иконите се 
одвиваше повеќе денови.
За Св.Трифун, заштитникот 
на лозарите и овоштарите, 
нашата Црква секоја година 
организира натпревар за 

најдобро вино. 
Оваа година овој 
настан изостана. 
Виното секој си 
го пиеше дома 
уверен дека му 
е најдоброто, 
а се надеваме 
наредната 
година да 
продолжи оваа 
манифестација 
на виното.
Се случи 

посета на семеството на 
Стефо Крунтовски, добар 
и врвен винар. Кај него ги 
благословивме виновите лози 
се помоливме за бериќет и добра година полна 
со здравје и според традицијата, закроивме од 
лозите.
На празникот Сретение, по Светата Литургија, 
направивме осветување и благословување на 
црковните свеќи. Овој чин се прави еднаш во 
годината на овој празник, а се практикува во 

многу Цркви.
Наредниот период ни наближува периодот на 
Велигденските пости, па се надеваме во Бога, 
да помине пандемијата, па во голем број да ги 
наполниме нашите Цркви за Велигден и да ја 
прославиме Христовата победа. 
Амин!
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First Macedonians, Now Jews
The man whose job was 
to change my people's 
name, erase our iden-
tity and rewrite our his-
tory is now – in a bru-
tally ironic twist of fate 
– watching his people's 
history being changed 
and the human rights 
abuses that they suf-
fered be whitewashed, 
all in the name of poli-
tics and as a direct re-
sult of his actions.
He had already white-
washed the human 
rights abuses that my 
people suffered and 
continue to suffer – 
while adding, exponen-
tially, new ones.
Matthew Nimetz is Jew-
ish. I'm Macedonian. 
The UN Envoy spent 
over two decades im-
plicitly proclaiming that 
my ethnicity is lesser 
than every other one in 
the world.
You see, my ethnic 
group's existence 
was deemed a “diplo-
matic dispute” by our 
most vocal oppressor, 
Greece, and the United 
Nations joined in. (Be-
ing romanticized has 
its privileges). So they 
appointed an envoy to 
negotiate us away and 
help Greece achieve 
its admitted objective 
– our eradication. The 
first envoy was Robin 
O'Neil, but once he real-
ized Greece's motives, 
he did something differ-
ent – he defied orders, 
resigned his post and, 
in full support of Mac-
edonia, condemned the 
name negotiations:
“Macedonia must not 
and will not change its 
name in order to ap-
pease Greece. If Mac-
edonia succumbs to 
pressures and changes 
its name, such events 
will only give more fire-
power to Greece until 
it reaches its final goal 
– Macedonia to vanish 
from the map.”

Thank you Mr. O'Neil. 
Just as Nobel laureate 
and Holocaust survivor, 
Elie Wiesel, famously 
said, “We must take 
sides. Neutrality helps 
the oppressor, never 
the victim. Silence en-
courages the tormentor, 
never the tormented.”
Unfortunately, silence 
is the chosen option for 
far too many. Imagine 
watching your nation 
go through a forced 
name, identity and his-
tory change. Sadly, 
Macedonians don't 
have to imagine and 
now, neither do Jews 
as Jewish history in the 
region is being rewrit-
ten. We (Macedonian 
Human Rights Move-
ment International) 
have called on Jewish 
organizations to make 
a statement in defence 
of both of our peoples. 
We reiterate our call to 
the international com-
munity to do the same, 
and to stop treating our 
existence as something 
that is negotiable. Since 
our inception, as our 
tagline states, “MHRMI 
has been active on hu-
man and national rights 
issues for Macedonians 
and other oppressed 
peoples since 1986.”
We don't ignore hatred 
against anybody – we 
condemn it.
I'll summarize what 
we're going through:
• Greece annexed 
a big piece of Macedo-
nia after its partition 
in 1912/13 and began 
the ethnic cleansing of 
Macedonians, includ-
ing mass murder and 

expulsion;
• Greece brutally 
suppressed the name 
“Macedonia” and any 
expression of Macedo-
nian identity;
• Sudden tactic/
propaganda change – 
Greece began claiming 
the name “Macedonia” 
in 1988. Their M.O.: 
claim the name of the 
oppressed in order to 
mask heinous human 
rights violations against 
it. (Side-note: If England 
claimed the names of 
First Nations groups, 
does that mean coloni-
zation and brutalization 
did not occur?);
• Greece con-
vinced the wilfully blind 
West to force a name, 
identity and history 
change on Macedonia 
and Macedonians, oth-
erwise it would veto 
NATO and EU member-
ship for Macedonia and 
put a grinding halt to 
Western imperialism in 
the Balkans. (Macedo-
nia doesn’t need NATO 
and EU membership, 
but that’s a story for an-
other day);
• The highly-de-
rogatory name “North 
Macedonia” and, sub-
sequently, “North Mace-
donian” were imposed. 
As I explained here, “I 
am Macedonian from 
Macedonia. Any other 
term is designed to ne-
gate my ethnic identity."
• Fellow NATO/
EU member Bulgaria 
got jealous and upped 
its demands on Mac-
edonians...and Jews.
Here are the specifics 
on Bulgaria: They also 

annexed a piece of Mac-
edonia in 1912/13 and, in 
order to mask their own 
heinous human rights 
violations against Mac-
edonians, they want to 
declare that everything 
Macedonian is “really 
Bulgarian”, including 
our identity, language, 
history, and heroes who 
fought for Macedonian 
freedom against Bulgar-
ian oppression. This in-
cludes rewriting history 
to deny that Bulgaria 
was a Hitler-ally, occu-
pied Macedonia during 
WWII and deported over 
7,000 Macedonian Jews 
to the Treblinka death 
camp in Poland. Oh, 
and Bulgaria wants to 
be known as an “admin-
istrator” and “liberator” 
of Macedonia instead. 
Let's ask Macedonians 
who fought against the 
Nazis what they think...
So this begs the ques-
tion – will Matthew 
Nimetz finally follow 
the lead of his prede-
cessor and denounce 
the forced name/iden-
tity/history change on 
Macedonia as a blatant 
violation of our most 
basic of human rights? 
Especially consider-
ing that it has given 
free rein to Greece and 
Bulgaria to ramp up 
attacks on Macedoni-
ans – including Greek 
government enabled 
neo-Nazis physically at-
tacking Macedonians, 
Bulgarian secret police 
detaining and threaten-
ing Macedonians, offi-
cial government agen-
cies completely wiping 
out any expression of 
Macedonians' ethnic 
identity, and the daily, 
non-stop attacks, by 
the media and govern-
ment officials, declar-
ing that Macedonians 
are “sub-human” and 
“should be shot dead in 
the streets”.
Will Matthew Nimetz 

act, especially consid-
ering that it now even 
affects his own people?
No. He decided that 
he wants to be known 
as the person who 
"solved" the so-called 
"name dispute". He 
should realize though (I 
believe he already has), 
that his legacy will be 
as a collaborator in the 
campaign of cultural 
genocide against Mac-
edonians. When I met 
with him a few years 
ago, his knowledge of 
the truth about Macedo-
nia and Macedonian his-
tory stood out, yet what 
was more striking was 
his willingness to set 
it aside in order to get 
"credit" for ending the 
"name dispute", while 
knowing full well what 
Greece's goals are. He 
should realize though 
(he has not), that hu-
man rights are more 
important than seeking 
credit for something 
that should not be cel-
ebrated. But will he de-
nounce the revision of 
Jewish history? No. He 
realizes that the issues 
facing Jews in the re-
gion and Macedonians 
are intrinsically tied, 
and one cannot raise 
the issue of one without 
raising the other.
After our initial meeting, 
I asked him the question 
below in subsequent 
discussions, which is 
even more applicable 
now. (Background: He 
had said to me “Out of 
respect and in spite of 
Greece's opposition to 
it, I'm going to refer to 
you as Macedonian dur-
ing our meeting.”)
My question to Nimetz: 
“During our meeting, 
you told me that you are 
of Jewish origin. What if 
I told you that 'Out of re-
spect, I'll refer to you as 
Jewish', but that I would 
work tirelessly, every 
day, to change your eth-

nic identity and white-
wash all of the human 
rights abuses that your 
people have endured?”
He ended up doing 
that to himself and to 
his own people. What 
did Macedonians do? 
MHRMI and I included, 
and we are the most vo-
cal (appropriate, as I'm 
incredibly loud) – we 
denounced the white-
washing of abuses 
against Jews. That's 
what Macedonians do. 
As an oppressed peo-
ple – we get it. We de-
nounce hatred against 
everyone. We just ask 
for the same.
Bill Nicholov, President
Macedonian Human 
Rights Movement Inter-
national
twitter.com/billnicholov

---
Macedonian Human 
Rights Movement Inter-
national (MHRMI) has 
been active on human 
and national rights is-
sues for Macedonians 
and other oppressed 
peoples since 1986. 
MHRMI demands re-
spect for Macedonia's 
name, identity and 
human rights for op-
pressed Macedoni-
ans in the Balkans. 
For more information: 
1-416-850-7125, info@
mhrmi.org, www.mhrmi.
org, twitter.com/mhrmi, 
facebook.com/mhrmi, 
instagram.com/Mac-
edonianHumanRights 
#OurNameIsMacedonia



Страница 26 February 21, 2021MHRMI

Help us save Macedonia's name. Help us defend the rights of Macedonians throughout 
all of partitioned Macedonia

Dear Macedonians,

My name is Victoria Tosevski and 
I'm Macedonian Human Rights 
Movement International's Media 
Liaison Director.

I'm asking for your support. Mac-
edonia and Macedonians are fac-
ing the biggest threat to our identity 
– and existence as Macedonians – 
in modern history. Our name has 
been forcibly changed, our identity 
given away to our oppressors, and 
our history rewritten.

Each passing day brings a new 
attack on Macedonians throughout 
all regions of partitioned Macedonia, 
and throughout the world. Bulgaria 
relentlessly suppresses our Macedo-
nian identity on its soil and has now 
ramped up its efforts to turn Mac-
edonians in Albania into “Bulgarians”. 
Greece is using the anti-Macedonian 
“Prespa Agreement” - which officially 
denies the existence of Macedonians 

everywhere – to justify its cultural 
genocide against us. Macedonians in 
the Republic of Macedonia are fight-
ing against their own political parties 
who have either committed treason 
or have done nothing to stop it. And 
Macedonians throughout the world 
are facing an uphill battle in the right 
to use our own name.
But with the support of Macedonian 
Human Rights Movement Interna-

tional, Macedonians are refusing to 
give up and are united in defence of 
our name and identity. MHRMI is the 
organization that funds, organizes 
and supports human rights projects in 
defence of our Macedonian name and 
identity throughout all of partitioned 
Macedonia - and we've been doing so 
for over 30 years. MHRMI's unrelent-
ing defence of Macedonia and Mac-
edonians is the reason that I became 

a member.

We meet with inter-
national and Macedo-
nian leaders, heads 
of state, foreign 
ministers, diplomats 
and United Nations 
officials and edu-
cate those who are 
unaware and garner 
support for our Mac-
edonian cause. We 
condemn those who 
are complicit in the 
forced Macedonia 
name change. We do 

not condone any expression of sup-
port for Macedonia's NATO member-
ship under the imposed, anti-Mac-
edonian name "North Macedonia" 
while the same people feign outrage 
at subsequent anti-Macedonian ac-
tions. Membership in any organization 
under "North Macedonia" only serves 
to enable the cultural genocide of all 
Macedonians. Our rights are sup-

posed to be guaranteed by interna-
tional human rights conventions and 
the rule of law. We demand equality. 
Macedonians deserve it.

I'm asking you to join us. We do not 
want our children to have to ask why 
they're being called "North Macedo-
nians" from "North Macedonia". We 
do not want them learning in school 
that Macedonia's name "belongs to 
Greece". We do not want them to 
be told that they have no right to call 
themselves Macedonian. It has al-
ready started happening, even here 
in Canada.

We need your help. Macedonia and 
Macedonians are facing a crisis that 
threatens our existence as an ethnic 
group. Join us. Take action. Please 
visit mhrmi.org/donations today and 
contribute. Our Name Is Macedonia. 
Help us save it.

Sincerely,
Victoria

To donate, please visit mhrmi.org/donations, call 416-850-7125 
or fill out and send us this form. Thank you for your support.
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Dr. Blagoj Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski  DDS, Dentist

Dr. Ljubinka Kozovski  DDS, Dentist
Victor Kozovski  RDT Registered 

Dental Technician  

LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
NEW LOCATION:  1049 McNicoll Ave.
Scarborough ON, M1W 3W6  Tel: 416 - 750 - 8080  

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100



Страница 28 February 21, 2021Successful Macedonian Businesses

We specialize in Buying/Selling your home, Mortgage approvals, 
New to Canada and if needed major or minor renovations to 

get your home ready for the market! 
We are proud to be in the Top 5% of Royal LePage Agents in our Marketplace!!

Call Vasko Nedanovski @ 647.333.9628

We would like to share our sincere 
thanks to our clients,friends and 
family for putting their trust in 

our team with their business and 
referrals. We are proud to be a 
part of the Top 5% of all Royal 
LePage agents. It is our goal to 

make your transaction a safe and 
successful one! 

1483 PRINCETON CRESCENT
OAKVILLE

300 WEBB DRIVE #1411
MISSISSAUGA

3975 GRAND PARK DRIVE #201
MISSISSAUGA

391 BUSSELL CRESCENT
MILTON
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New Women’s Auxiliary committee at St. Nedela, Ajax for 2020
2020 Women’s Auxiliary Executive
President - Milica Poposki
Vice President - Marija Angelevski
Treasurer - Dijana Antaris
Deputy Treasurer - Luba Tasevski
Secretary - Donka Fermanov

Deputy Secretary - Rina Servinis
We thank you for your dedication and 
support to St. Nedela and the Macedonian 
Community!
Свечена заклетва на новата управа на 
женската секција   во Св. Недела од Ејџекс 

за 2020 година
2020 Женска Секција Предеседателство
Претседателка - Милица Попоски
Потпретседателка - Марија Ангелевски
Благајника - Дијана Антарис
Заменик Благајника - Луба Тасевски

Секретарка - Донка Ферманов
Заменик секретарка - Рина Сервинис
Ви благодариме за вашата посветеност и 
поддршка на Света Недела и македонска-
та заедница!

New Women’s Auxiliary committee at St. Nedela, Ajax for 2020

Александар Зашов е нов свештеник во 
МПЦ Св. Недела од Ејџекс

Во Македонската православна црква Св. Недела во Ејџекс пристигна новиот свештеник од 
Р. Македонија, отец Александар Зашов.
Срдечно добредојде нему, на попадијата Марија и на ќеркичката Лена во попладневните 
часови на 2 -ри март годинава им посакаа членовите на црковната управа од црквата Св. 
Недела кои со радост го пречекаа на меѓународниот аеродром во Торонто.
На  6-ти март во негова чест во банкетната сала на црквата Св. Недела управата со прет-
седателот Славе Бунтески организираше коктел со топло добредојде.
Првата официјална служба новиот свештеник отец Александар Засов ќе ја одржи на 8-ми 
март со почеток во 10:00 часот.
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St. Nedela Sunday School
Celebrating our teacher’s accomplishment and getting 

art work ready to celebrate March 8th!

Александар Зашов е нов свештеник во 

Кратка биографија на свештеникот Александар Зашов
Отец Александар Зашов е роден 1981 година во Штип, дипломирал на богословскиот фа-
култет Св. Климент Охридски при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Професионално службувал во Кума-
новско-Осоговска Епархија на Македонската 
Православна  Цраква -Охридска Архие-
пископија. До своето доаѓање во Канада 
работел во црквата Св.Јован Крстител во 
Кратово, Република Македонија. Од 2008 до 
2014 години  бил учител во редовно учили-
ште по Етика во Религиите.
Зборува македонски и англиски со  позна-
вања на рускиот и црковно-словенскиот 
јазик.
Оженет е со Марија и заедно ја имаат ќер-
кичката Лена.
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Претседателката на женската 
секција од црквата Св. Недела 
од Ејџекс Милица Попоска на 

сите свои соработнички и на сите 
Македонки има го честита 8-ми 
Март, Меѓународниот Ден на 

Жената и им посакува да бидат 
среќни, достоинстевни и сакани. 

сите свои соработнички и на сите 

Жената и им посакува да бидат 
среќни, достоинстевни и сакани. 

Сеќавања
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49-та Гоцева Комитска Вечер 
во Торонто

Свечениот банкет во чест на л е г е н -
дарниот Гоце Делчев и сите знајни и неза-
јни македонски родољуби кои ги посветија 
своите животи во борбата за слобода на 
Македонија, организиран од Обедитени 
Македонци се одржа на 1-ви февруари во 
банкетната сала на македонската право-
славна црква Св.Климент Охридски. 
Оваа година гостин на вечерта кој за оваа 
пригода допатува од Македонија беше 
оперскиот пеач маестро Игор Дурловски 
светски признат уметник, суден за „терори-
зам“ во Македонија затоа што се обидел да 
ја сочува сопствената држава. 
Програмата ја отпочна водителот и се-
креатар на Организацијата Обединети 
Македонци Никола Делов кој го најави ин-
тонирањето на канадската и македонската 
химна.
,,Денес над Македонија се раѓа,, предизви-

ка возвишени чувства по интерпретацијата 
од страна на длабокиот моќен и елоквен-
тен бас на големиот уметник Дурловски. 
По настапот на фолклорниот ансамбл 
"Македонка" со прекрасната изведба на  
"Комитското Оро",  започнаа поздравни-
те говори, најнапред на претседателот на 
организацијата Драги Стојковски и следеа: 
маестро Игор Дурловски, Роберт Олифант, 
пратеник во Собранието на Канада за Дон 
Вали, Владе Димитриевски, претседател 
на МПЦ Св.Климент Охридски од Торонто, 
Грегори Цанев, претседател на Леринското 
Македонско Културно Здружение во Кана-
да, Кочо Стерјовски, претедател на МПЦ 
Св.Наум од Хамилтон, Живе Латиновски, 
претседател на МПЗ Андон Лазов Јанев - 
Ќосето и Ана Дуковска која за оваа пригода 
допатува од Вашингтон, САД.
Поздравот од Неговото високопреос-

вештенство надлежниот архиереј за АКМ-
ПЕ го пренесе канадскиот намесник на 
епархијата отец Константин Митровски.
 Во текот на програмата поетесата Блага 
Дафовска прекинувана со бура од аплаузи 
од страна на гостите на Гоцевата Вечер 
емотивно ја рецитираше својата поет-
ска творба инспирирана од Македонија. 
. Ученици пак од црковното училиште по 
македонски јазик при црквата Св.Климент 
Охридски настапија со рецитал подготвен 
од претседателот на канадско-македонско-
то историско друштво  Тони Марковски.
Организацијата годинава ја востанови на-
градата ,,Македонски непокор,, а нејзин 
прв носител е маестро Игор Дурловски.

Забавниот дел од вечерта со родољубиви 
македонски песни  го исполни оркестарот 
"Децата од Буф.

Сеќавања
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49-та Гоцева Комитска Вечер во Торонто
Добровечер сестри и браќа 
Македонки и Македонци,

Од мое име и од името на 
управата на Организацијата 

Обединети Македонци во 
Канада, Ве поздравувам и 
Ви се заблагодарувам на Ва-
шето ценето присуство.
Честит Божик, Среќна Нова 
Година и да ни е честит 
четврти февруари, денот 
кога во 1872 година е роден 
легендарниот македонски 
револуционер Гоце Делчев. 
Чествувајќи го Гоцевиот 
роденден, ние ги честиме 
родендените на сите ма-
кедонски родољуби кои ги 
посветиле своите млади 
животи за слободата на 
Македонија и македонскиот 
народ.
Не дозволуваме некои да си 
играат со нашите национал-
ни чувства, па тие и да се 
врвни политичари во неза-
конската и неморална Влада 
во Република Македонија. 
Не доволуваме воопшто да 
се разговара за етничката 
припадност за нашиот вели-
кан и апостол Гоце Делчев. 
Гоце е етнички Македонец, 
роден во Македонија, од 
родители Македонци, кој 
сиот свој живот се бореше 
за ослободувањето на Ма-
кедонија и македонскиот 
народ, како и обесправените 
малцинства во Македонија. 
За оваа цел и го положи 
својот млад и бурен живот.
Затоа одбиваме секаква вр-
ска и соработка со поединци 
и установи кои го сменија 
името на нашата татковина 
Република Македонија, и се 
обидуваат да ни го сменат 
етничкото име и национална 
историја. Но, мора секој да 
знае дека порано или подоц-
на, ние, национално свесни-
те и храбри Македонци ќе си 
го повратиме државното име 
Македонија, ќе си го вратиме 
како службено знаме маке-
донското шеснаесеткрако 
златно сонце и ќе си ги за-
циментираме за секогаш ма-
кедонската етничка припад-
ност и македонскиот јазик.
Имам еден сон кој секојдне-
вно ми се повторува од мои-
те младешки години. Ова не 
е ноќен сон додека спијам, 
туку сон со кој станувам, го 

поминувам целиот ден и 
легнувам со него. Тоа е сон 
Македонија да биде цела, во 
своите етнички, природни и 
оддржливи граници. Маке-

донија без граници. Да нема 
граница помеѓу Битола и Ле-
рин. Да нема граница помеѓу 
Струмица и Петрич. Да нема 
граница помеѓу Охрид и По-
градец.  Да нема граница 
помеѓу Отешево и Пустец. 
Да нема граница помеѓу Гев-
гелија и Солун. Да нема гра-
ница помеѓу Делчево и Бла-
гоевград. Да нема граници и 
делби во живото македонско 
тело. 
Додека јас, а сигурен сум 
дека и многу од Вас имате 
сличен сон, размислував 
што и како треба да се на-
прави за остварување и 
исполнување на сонот за 
Обединета Македонија,  на-
станите не‘ претекнаа и од 
раце ни ја одзедоа држав-
носта во единствениот дел 
од Македонија каде изгра-
дивме држава.
Без разлика колку години 
ќе земе да си го оствариме  
сонот за Обединета Македо-
нија, ние сепак мора да ме-
чтаеме и секојдневно да ра-
ботиме кон остварување на 
тој сон. Има многу примери 
во светот кога народите меч-
таеле за својот совршен сон 
и само тие кои никогаш не се 
откажувале го постигнале. 
Еден пример за најдолгото 
чекање погоден момент се 
Евреите кои, по две илјади 
години прогон од својата тат-
ковина, конечно по Втората 
светска војна и најголемата 
трагедија која ги снајде, т.е. 
Холокаустот, си основа своја 
држава во лицето на Изра-
ел. Нешто помалку години 
за остварување на еден сон, 
кој најдобро беше претста-

вен од Мартин Лутер Кинг, 
беше сонот за слобода и 
рамноправност на црните 
Американци. Нив им зеде 
околу 250 години. Сигурно 
е дека нас ќе ни земе мно-
гу помалку години да си го 
оствариме сонот, но важно 
е да сме истрајни и достојни 
на великаните како Филип 
Втори Македонски, него-
виот син Александар Трети 
Македонски, Цар Самоил, 
Капрош, Ѓоргија Пулевски, 
Јане Сандански, Ѓорче Пе-
тров, Крсте Мисирков, Ме-
тодија Ченто, и секако Гоце 
Делчев, човекот чиј роден-
ден го славиме вечерва.
Да не заборавиме дека 
Македонија е поделена во 
1912 година, пред само 108 
години. Да не заборавиме 
дека само 32 години по дел-
бите нашите великани од 

Втората светска војна изле-
гоа победоносни и на еден 
дел од македонската земја 
успеаја да основаат маке-
донска држава. Замислете, 
само 32 години по делбите 
и Букурешткиот договор кој 
требаше да ја зациментира 
делбата, македонскиот на-
род воскресна од пепелта и 
основа своја држава. Не ни 
требаа две илјади години 
како Евреите, бидејќи наши-
те великани демнеја за да ја 
искористат секоја можност 
за своја слобода и држава. 
Така и ние сега треба да 
демнеме за секоја можност 
и веднаш да ја зграпчиме. 
Следните собраниски избо-
ри во Република Македонија 
се една од тие можности 
која мора да ја зграпчиме 
преку избор на слободоум-
ни, независни македонски 
родољуби, кои се кристално 
чисти и не извалкани од сите 
досегашни анти-македонски 
дејанија на продадените и 
корумпирани политичар-
чиња кои владееја со Репу-
блика Македонија.
Затоа и не е премногу да се 
бара ние Македонците по-
стојано и секогаш да се по-
здравуваме со повикот „До 
година во слободен Солун“, 
главниот град на самостал-
на, независна и обединета 
Македонија.
Благодарам на Вашето 
присуство, имајте пријатна 
вечер, уживајте во вечераш-
ната програма, веселете се 
со прекрасните македонски 
песни и ора, и до година во 
слободен Солун.

Почитуван Претседател на Организацијата Обединети Македонци од Канада,
Драги пријатели, роднини, мои Македонци!

Дозволете ми на почетокот да ве поздравам и срдечно да ви се заблагодарам за укажаната 
чест да бидам со вас, на овој голем настан , кој го слави името на македонскиот револуцио-
нер Гоце Делчев. Вечерва сум илјадници километри далеку од дома, но без чувство дека 
сум во туѓина,  бидејќи сум меѓу пријатели,меѓу свои, бидејќи силно ја чувствувам  вашата 
љубов кон татковината и сплотеноста во желбата да си ја сочуваме државата во овие тешки 
и мрачни премрежија.Токму заложбите за правда и родољубието на големиот Гоце Делчев 
денес му се и повеќе од потребни на секој Македонец! Затоа овој настан е убава можност 
да се потсетиме на неговиот влог, да се поклониме пред неговото дело и храбро и одлучно, 
да ја прифатиме нашата историска задача и одговорност, да ја сочуваме Македонија за 
идните генерации. 
Ценети браќа и сестри,
Во изминатите две години се соочив со најголемите предизвици во мојот живот. Освен {to 
kako уметник кој што со гордост ја претставувал татковината насекаде низ светот, заедно 
со моите истомисленици i се посветив и на борбата за Македонија. Насетувајќи дека може 
да се случи тоа што подоцна na`alost и навистина го доживеавме, решив да се вклучам во 
gra|anskata иницијатива За заедничка Македонија каде sо денови и месеци бевме по улици-
те низ целата држава , секој како што умееше и можеше. Сторивме се за да ја зачуваме уни-
тарноста, да ја сочуваме Македонија за која се бореа нашите предци. И поминавме многу.
Потоа, следеше завршниот удар- заради бранење на Уставот, не затворија со  обвинението 
терористичко загрозување на уставниот поредок и упатија силна и јасна порака...дека никој 
не смее да им се спротистави во исполнувањето на нивните замисли за иднината на наша-
та земја. Живот во молк и со наведната глава. Разделени и поделени. 
 Верувам дека гледате и пратите како на брзина се брише, ништи, се што е македонско. 
Исчезнува придавката македонски пред институциите, ги менуваат топонимите. 
Од соседите слушаме дека македонскиот јазик бил дијалект на бугарскиот, некоја „стручна“ 
комисија ни ги ревидира учебниците, ја менуваат историјата. Уште еден катастрофален 
пример е што веќе трета година во Република Македонија  не се доделува државната на-
града што го носи името на  Гоце Делчев. 
Драги пријатели,
Македонскиот народ не смее да се потценува. Македонската дијаспора несмее да се потце-
нува.  Знаеме колку голем, чист и искрен е вашиот патриотизам.Тие се плашат од него. Но, 
затоа поддршката од вас за нас е драгоцена и од срце сакам да ви се заблагодарам за се. 
Оваа благодарност не е само од мене туку и од Македонците кои во моментов уште лежат 
во затворските ќелии, осудени со долгогодишни казни. . 
Во периодот што следува пред нас стои огромна задача. Мораме да им покажеме дека овој 
народ, каде и да е, е  мудар. Македонскиот народ постои. Можеби е мал по бројност, но е 
голем по суштина и значење, а епски по својата историја која нема да дозволиме некој да 
ја избрише. Ние, Македонците сме повторно на нозе. И нивниот удар врз нашето минато, 
врз сегашноста и иднината на генерациите што доаѓаат, не  прави само посилни. Она што, 
верувам,  а е заедничко за сите нас, е силната верба и оптимизмот. Ја имаме правдата и 
вистината на наша страна и знам дека ќе успееме да се издигнеме и да излеземе од оваа 
темнина. Затоа ни треба вашата поддршка, со разум, со мудрост, да се обединиме за Маке-
донија. Да му покажеме на светот дека оваа медена земја постои и ќе постои, дека е наша 
и  нема да дозволиме да биде територија за поткусурување!
 Ние, сите заедно, мораме да излеземе како победници, посилни од кога bilo. Можеме да 
победиме само сплотени за-
едно! 
Ќе завршам со мудрата 
мисла на великанот Гоце 
Делчев, кој верувал дека, 
не силната индивидуа, туку 
организираната сила на на-
родот треба да ја извојува 
победата. 
Да сте ми живи и здрави, da 
`ivee Kanada, да живее Маке-
донија! Македонија вечна!
Ви благодарам!

Добровечер сестри и браќа Добровечер сестри и браќа вен од Мартин Лутер Кинг, 

Говорот на претседателот на ООМК  Драги Стојковски на Гоцевата, Комитска Вечер Обраќањето на маестро Игор Дурловски на Гоцевата Комитска Вечер

Обединети Македонци во донија без граници. Да нема 

е дека нас ќе ни земе мно-
гу помалку години да си го 
оствариме сонот, но важно 
е да сме истрајни и достојни 
на великаните како Филип 
Втори Македонски, него-
виот син Александар Трети 
Македонски, Цар Самоил, 
Капрош, Ѓоргија Пулевски, 
Јане Сандански, Ѓорче Пе-
тров, Крсте Мисирков, Ме-
тодија Ченто, и секако Гоце 
Делчев, човекот чиј роден-
ден го славиме вечерва.
Да не заборавиме дека 
Македонија е поделена во 
1912 година, пред само 108 
години. Да не заборавиме 
дека само 32 години по дел-
бите нашите великани од 

Втората светска војна изле-
Почитуван Претседател на Организацијата Обединети Македонци од Канада,
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Македонската култура опстојувала низ 
многу векови, но и се збогатувала со 
влијанија што ги носеле различните вре-
менски периоди.
Ова е посебно видливо денес преку раз-
новидноста на уметничките форми и сло-
бодата на изразувањето.
Инспирацијата и мотивацијата што сите ја 
носиме од Македонија е уникатно споена 
со карактерот на Канада, земјата во која 
одлучивме да живееме и во која продо-
лжуваме да пронаоѓаме нова инспира-
ција.
   ,,Вечерва сме тука да ја славиме 
уметноста во сите нејзини форми и 
да дозволиме уметничките дела да 
бидат предизвик за нашите мисли и 
чувства’’.
    Со  краткиот вовед во ноќта која долго 
ќе се памети како извонредно квалитетен 
уметнички и културен настан во македон-
ската заедница во Канада, ви пренесува-
ме почитувани дел од атмосферата која 
владееше во македонската православна 
црква Св. Илија во Мисисага во саботата 
на 2-ри април годинава. 
Програмата започна со неколку излож-
би кои ги претстави младата водителка 
Марија Пешевски за потоа бројните сла-
докусци на уметноста одблиску да се 
сретнат со делата и  нивните автори Вера 
Белазелкоска, Гордана Кожовска, Мими 
Синановска и Зоран Андоновски. Рамо до 
рамо со нив изложуваа и младите умет-
нички Јана Савевска и Јана Атанасовска, 
а приликата беше одлична за запозна-
вање и со креациите на фотографите 
Дарко Цветаноски и Славица Панова.
Свеченоста ја поздрави неговата Ек-
селенција Амбасадорот на Република 
Македонија во Канада Тони Димовски, а 
присуствуваше и Генералниот Кознул на 
Република Македонија во Торонто Јовица 
Палашевски.
Со молитвата на свештениците архие-

рејскиот заменик протаставрофор Трајко 
Босеовски, Отец Драги Костадиновски 
и протајереј Константин Митровски кој 
како парохискисвештеник посака срдечно 
добродојде и благослов, пред црковниот 
олтар започна долгоочекуваниот концерт, 
од каде што уметниците ги пренесоа свои-
те најсофистицирани музички пораки.

   ,,Ова е втора по ред културна вечер 
која се обидуваме да ја востановиме да 
ни биде и традиционална во нашава за-
едница, која го носи патронот на македон-
скиот непокор, Свети Илија, токму овде во 
западно Торонто, во градот Мисисага. Ќе 
си дозволам да одам дури и подалеку, та 
ќе ветам преубави моменти и многу заба-
ва на исто место. Моменти за паметење 
кои ги надминуваат нашите очекувања. 
За време на изведбите и после, ќе се 

чувствувате како да газите по 
облаци, вистина е верувајте 

ми, си спомнувам за мината-
та културна вечер одржана 

пред две години. Искрено, среќен 
сум и горд, а и благодарен, што по втор 
пат сум присутен на ваков навистина уни-
катен настан,,- рече протојереј Костантин 
Митровски и додаде:

- Нека вечерашнава вечер биде дел од 
низот со кои ќе ја одбележиме 10 годиш-
нината од осветувањето на овој молитвен 
дом.  Еден веќе е во големо планирање за 
да земе место некаде во октомври, за што 
благовремено ќе ве известиме.
  Во духот на сите овие вредности, заедно 
и токму овде, ние вечерва ќе бидеме спло-
тени, обединети со уметност и музика, кои 
покрај молитвата кон Бога се универзален 
јазик, средство за разбирање на народите 
и нациите, надминувајќи ги сите идеоло-
гии и разлики од секаков вид. Вечерва сме 
овде собрани сите кои во себе го носиме 
тој млад  дух кој сеуште престојува некаде 
во нас, дали млади по возраст или млади 
по дух, вечерва дојдовме овде на свето 
место, кое не собра како едно големо се-
мејство со отворени срца, да им посакаме 
најтопло добредојде на овие кои вечерва 
ќе ни пеат, ќе ни свират, ќе ни се претста-
ват со нивните ликовни творби.
Еден романски композитор, виолинист, 
пијанист и диригент Георги Енеску кого 
Пабло Касалс го нарече најголемиот му-
зички феномен после Моцарт и кој беше 
длабоко посветен кон поттикнување на 
младите музичари имаше обичај да рече:  
” Ние не стареете само затоа што има-
ме проживеано определен број години, 
ние старееме само кога ќе ги напуштиме 
нашите идеали. Годините можат да ни 
направат брчки на лицето и телото, но 
откажувањата од идеалите ќе ни направи 
брчки на душата наша’’.
   Музичката вечер ја отвори Давор Јор-
дановски со изненадувањето на вечерта 
Ангелина Пешевски, за потоа да настапи 
и Ема Николовска испратени со бурни 
аплаузи на публиката.
Младите момчиња Михаил Ренџов и Пе-
тар Арсовски со изведбите на неколку 
македонски антологиски песни на пиано и 
гитара ги воодушевија пристните.
Следуваше настапот на доајените Тасе 
Стојановски, Беџо Синаноски, Павел 
Ренџов, Велибор Перендија и гостинката 
Олга Денисова.  
  Вечерта на уметноста и музиката продо-
лжи во опуштена џез атмосфера во црков-
на банкетна сала на Св. Илија. Со свои-
те изведби пленеа Давор Јордановски и 
Мики Петковски, Алек Секуловски, Огнен 
Георгиевски, Александар Јовановиќ и Ан-
гелина Пешевски.
  Особена благодарност беше искажана 
кон помагателите:
- Capiton Elecric  Slave Dimitrov 
- Homes GTA Mile Lukarovski
- CanMac Siding Zoran Ivanoski,
- Dairy King Ice cream, Maja Velkovska-
Panevska
- Marko’s Bakery
   Благодарност беше упатена и до органи-
заторите на културно-уметничката вечер: 
Корнелија Нушева, Елизабета Христовска 
и Жарко Несторовски за нивната неумор-
на работа и креативност во реализацијата 
на настанот. 
Според покажаниот интерес на 2-та по 
ред вечер на музиката и уметоста, повеќе 
од сигурно е дека истата ќе стане тради-
ционална.

Vtora tradicionalna ve~er na umetnosta i muzikata vo M.P.C. Sv. Ilija
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Sojna Aleksovski Miric
President of the Ladies Auxiliary at St.Dimitrija 
Solunski 
Women are truly special,

 Happy International Women's day to all the special 
women at St. Dimitrija Solunski ladies auxiliary. 
Thank you to all of you for helping me in making a 
difference in my life. Your support, encouragement 
and knowledge has been passed down to the next 
generation and I will do the same for the next. A 

special Thank you to my mother who taught me to be a strong woman. I also 
want to thank and wish all the beautiful Macedonian Women in Canada and 
around the world a very Happy International Women's day. You all deserve it. 

Family day English Service at Sveti Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church with Father Goran Risteski and Father Trajko  Boseovski

Литургија на претходно осветените дарови
На 4-ти март годинава во македонската православна црка Св. Димитрија Солунски од 
Маркам беше отслужена литургија на претходно осветените дарови.
Во литургијата учествуваа повеќемина свештеници од македонските православни цркви 
во Канада и тоа: Отец Сашо Целески од Свети Клиемент Охридски,Торонто,отец Трајко 
Босеовски од Св. Димитрија Солунски, отец Александар Зашов нов свештеник во Св. Не-
дела, Ејџекс,  отец Гоце Деспотовски од Св. Мала Богородица во Кембриџ, отец Горан 
Ристеки од Св. Димитрија Солунски од Маркам, отец Константин  Митровски од Св. Илија 
Мисисага (архиерејски намесник на канадското намесништво на АКАМПЕ), отец Драги 
Костадиновски, отец Јован Босеовски од манастирот Св. Илија, отец Илија Димитриевски 
од Св. Недела, Ејџекс, отец Благе Димитриевски и отец Ангел Станчев од Св. Наум Охрид-
ски од Хамилтон. 

Литургија на претходно осветените дарови

The fi rst "How to make Maznik like Baba" was a very successful event

The ladies Auxiliary of Sv.Dimitrija Solunski Markham hosted the event /cooking class on"How to 
make Maznik like Baba".
The Ladies Auxiliary send a huge thanks to everyone, who helped and participated in the event.

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church 

201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4

Phone: (905) 471-5555

Macedonian Orthodox Diocese of 
America and Canada
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NATPREVAR  NA  DOMA[NI  VINA  2019
Kako i sekoja godina, taka i ovaa, na 17 Februari vo salata Filip II 
pri Makedonskata Prvoslavna  Crkva vo Vindsor,  Ontario se odr`a 
Trinaesetiot po red natprevar na doma{ni vina. Natprevarot pomina vo 
vesela prijatelska atmosfera koja site u~esnici gi napravi pobednici. 
Za natprevar bea prijaveni osum vina, sto e malku vo sporedba so drugite 
godini, no kvalitetot na vinata i natprevaruvackiot duh ne bea nisto 
pomali. Prvoto mesto mu pripadna na Boris Crvenkovski, vtoroto na Ruse 
Janevski a tretoto na Mende Taleski. Radosta na pobednicite, a osobeno 
radosta na pobednikot Boris Crvenkovski ja opravduva celta na ovoj 
natprevar. Za mnogu godini da ni e Sveti Tripun.
                                                                                                  Iljo Vartukopli

On Saturday, February 23, 2019, St. Nicholas Macedonian Church 
in Windsor celebrated the  40th anniversary of the Consecration of 
St. Nicholas Macedonian Orthodox Church and the 50th anniver-
sary of  the founding of the first church committee.  Over 200 people 
attended the anniversary banquet.  Seated on the head  table were: 
the  president of St. Nicholas Macedonian Church Mr. Mende Tale-
ski and his wife  Dr. Elizabeth Taleski, the priest of St. Nicholas 
church  the very reverent Dr. Aleksander Mustenikov, the mayor of 
town of  LaSalle the  Honorable Marc Bondy and his wife Mary, from 
the Macedonian Consulate of the Republic of Macedonia  in Toron-
to,  Dr. Jovica Palashevski –  The Consul General and his wife  Dr. 
Ivona  Palashevska and Mite Stojanovski,  president of the board of 
St Nicholas Macedonian Banquet Center and his wife Rodna.
Other distinguished  guests included; Member of  Parliament Essex 
Riding Ms. Tracy Ramsey, Member of Parliament Windsor West-  
Mr. Brian Masse, Member of Parliament Windsor Tecumseh – Ms. 
Cheryl Hardcastle, The Mayor of Tecumseh town the honorable 
Gary McNamara and the vice President of the Multicultural Council 
of Windsor and Essex County, Mrs. Aruna Koushik.  
His Eminence the Metropolitan of the American-Canadian Diocese 
Gospodin Metodij, could not attend due to unexpected and unfore-
seen circumstances.  He sent  his congratulation and best wishes  
and in his place father Dragan Jordanov come.
The celebration was started by singing the national anthems of Can-
ada and the Republic of Macedonia.  Both anthems were sung  by 
the 15 year old Teodora Taleski.    Vera Najdovska, was Master of 
Ceremony for the evening.  The importance of the very first founding 
church committee was honoured and appreciated in her speech. 
One of the original founding members out of the 11 was in attend-
ance, Tommy Shapardanov, who later addressed the audience.  
The president of the Administrative Council of Saint Nicholas Mace-
donian Church,  Mr. Mende Taleski addressed the audience.  Other 
speakers included  Dr. Jovica Palashevski,  father Dragan Jordanov,  
and Members of  Parliament Ms. Tracy Ramsey and Brian Masse. 
Mr. Taleski  presented plaques and certificates of appreciation  to  
individuals and organizations.  Recipients were; the very Reverent 
Dr. Aleksandar Mustenikov,  priest of St. Nicholas church who was 
given a plaque for 25 years of distinguished service.  Certificate of 
appreciation was given to The First Board of Directors Nick George 
and Tommy Sapardanov in recognition of their roles  as one of the 
founding fathers of St. Nicholas church.
A certificate of appreciation  was  presented to the Vice President  of 
the Multicultural Council of Windsor and Essex County  Mrs.  Aruna 
Koushik and to the  Honorable Marc Bondy  Mayor of the town of 
LaSalle,  for their support in the past several decades.  
Saint Nicholas Macedonian Community also received two certificat-
ed of appreciation, one  from the Multicultural Council of Windsor 
and Essex County and one from Brian Masse, Member of Parlia-
ment.
After dinner Liljana Djurovic, recited Konstantin Miladinov’s  famous 
poem “T’ga za Jug”.  To commemorate the  event from the 50 year 
of the founding of the church committee, and 40-year anniversary 
of the concretion of the church and all the important and memorable 
events that happened in between  120 page book in colour  was put 
together by Gligor Stefanov. One book was distributed per family.
The rest of the evening was enjoyed in dancing and singing by the 
very entertaining and lively music by Sonja and Oliver Band from 
Toronto. Overall it was a great evening! 

Vera Najdovska

Anniversary Banquet, the 50th 
Anniversary of the Founding 

of the Church Committee and the 
40th Anniversary of the Consecration 

of the Saint Nicholas Church, Windsor 
Canada. Saturday, February 23, 2019

Св. Никола Виндзор
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КОМИТСКА ВЕЧЕР ВО МПЦ СВ.ИЛИЈА,МИСИСАГА 
ПОСВЕТЕНА НА МАКЕДОНСКИТЕ УСТАВОБРАНИТЕЛИ

На 8-ми Февруари 2020 год. 
Во просториите на Македон-
ската Православна Црква  
Св.Илија во градот Мисисага 
се одржа традиционалната 
комитска вечер која беше по-
светена на уставобранители-
те  кои се уште се во притвор 
заради одбрана на својата 
татковина.  Оваа комитска 
вечер која што се одржува 
неколку пати по ред овој 
пат е поразлична од прет-
ходните по тоа што имаше 
благородна , добротворна 
и хумана цел, за помош на 
уставобранителите и нив-

ните семејства. Така рече 
во своето излагање Зоран 
Ивановски еден од органи-
заторите на оваа специјална 
вечер. Како наша обврска  
презедовме иницијатива за  
да направиме нешто, она 
што е во нашите можности, 
да помогнеме на сите оние 
кои се жртвуваа себеси за да 
го спасат животот на други-
те, за нив поскап е   животот 
на другите  од сопствениот. 
Нашите уставобраните-
ли  излегле      жртвително 
за да им го попречат  патот 
на оние кои ги нарушува-

ат идентитетските чувства 
на нашата нација. За да го 
одбранат идентитетот, ин-
тегритетот и достоинството 
наше македонско. Во салата 
беа поставени фотографии 
од нашите илинденски војво-
ди кои ги положија младите 
животи за нашето човечко 
постоење само како  маке-
донци и како нација. Во за-
бавниот  дел учествуваше 
групата “Македонски мелос” 
и со песните на Драганчо 
немаше душа што не ја  по-
чуствува таа развеселена 
комитска состојба. Ама, пак, 
комитско  си е комитско, ко-
митски амбиент, кој те пре-
несува далеку во она комит-
ско време, комитско јадење 
подготвено од Пенка  која 
поседува извонредни кули-
нарски способности, а благо-
словенo  од свештеникот на 
МПЦ  Константин Митровски,  
комитски песни, комитски  
ора, на една ваква вечер се 
е комитско. Покрај  Драганчо 
, Живче и Веле кои ги разве-
дрија и растреперија срцата 
на дојдените, кои ги имаше 
од  Мисисага, Торонто, Мар-
кам , Пикеринг... со својата 
позната песна “Се собрале 
комитите”, од “Гоце фест 93” 
Торонто, се претстави наша-
та  позната интерпретаторка  
на македонски песни Смиља   
Андоновска,  и тоа беше до-
волно да се создаде вистин-
ско комитско расположение 

за да се разгори пламенот на 
комитските  очи. Програма-
та ја водеше амбициозниот 
младич  Иван Точкоски  а  
започна со настапот на фолк 
ансамблот  “Илинден “ при 
Македонската Православна 
Црква Св. Илија, Мисиса-
га,  тие се претставија со 
неколку комитски народни 
ора. Играорците со нивните 
спектакуларни кореографии  
ги освоија симпатиите на 
присутните оти тие се  млад 
виор на нашите надежи и ам-
басадори за промовирање на 
македонскиот фолклор и кул-
тура. Но , од се најзабележи-
телно беше читањето на бе-
седата насловена со “Прости 
ми даскале”, напишана од 
Зоран Ивановски а неа ја чи-
таше  Магдалена Ивановска, 
ова беше проследено со 
емотивно чувство, и за час ги 
остави присутните без здив. 
Во редовите на беседата 
се сокрива  еден прекрасен 
стил , и пренагласена ши-
рочина на една разбирлива 
идеја и цел, за која не учел 
даскалот. Пишувачот  на ова 
убаво стилизирано  поглавје 
во духот на јазикот не добли-
жува до она реалното, 

она што е вистинито и полно 
со емоции а ни го разоткрива 
онаа креативното, за да не 
спои со онаа животна сила 
што ние потребна за да ги 
пребродиме сите негативни 
спреги за да исцртаме  нови 
патеки но и да ги изодиме  
оние стари недоодени оста-
вени  од нашите претходни-
ци кои водат и  кои отвораат 
нови и посветли хоризонти. 
Публиката со овации го  по-
здрави секој протчитан ред. 
Средствата од Комитската 
вечер ќе бидат подарени 
за помош на семејствата на 
сите уставобранители. Има-
ше поставено кутија за со-
бирање на парична помош , 
исто така имаше и надавање  
на печено прасе  кое беше 
подарено од  Марко бекери, 
за да се зголеми донацијата 
прасето  беше откупено за 

500 долари, 250 од Зоран 
Ивановски и 250 долари од 
Боне  Темелков, и овие пари 
ќе одат во  фондот за пом-
ош на уставобранителите 
и нивните семејства. Свое 

излагање  имаше и Боне 
Темелков,  тој ги поздрави 
присутните и укажа колкава 
значајност има оваа Комит-
ска  вечер за нашите брани-
тели кои покажаа смелост и 
храброст, застанаа простум 
за одбрана  за  уставноста 
на Република Македонија. 
Но оние неуставните,  про-
давачите на се што е ма-
кедонско и нивниот Суд им 
изрече ( имагинарна ) но 
сурова затворска казна од 

5 до 15 години. Затоа ние 
вечерва ќе ги спомнеме тие 
борци за нашата иднина и 
за иднината на поколенијата 
што доаѓаат, да испратиме 
една симболична помош за 
нивните родители, за нивни-
те деца за да можат да пре-
живеат. Истовремено, Боби 
информираше за донациите 
кои се собираа во минатото 
за уставобранителите  биле 
доставени до семејствата 
до сите осудени, тој посочи 
дека било испратено 15 000 
долари, што значи секое се-
мејство добило по 500 евра. 
На крајот тој потврди дека 
акцијата за помош ќе про-
должи и понатаму додека е 
потребна. Од реакцијата на 
присутните можеше да се 
заклучи дека борбата за ма-
кедонскиот опстој   доправа  
пламнува,  борба до послед-
ната можност. Од оваа до-
наторска вечер беше испра-
тена јасна порака , дека 
македонците од дијаспората 
обединети и облеани   од со-
нчевите  зраци на златното 
знаме од Кутлеш, не ги  забо-
раваат нашите сонародници, 
дома или надвор тие секогаш 
ќе им бидат во пресрет. Ма-
кедонци со македонци, Маке-
донија се сака и од близу-и 
од далеку. Татковино  Маке-
донијо,  не  те забораваме!

ГОРНАН   ЈОВАНОВСКИ

,,Sloboda ili smrt,, za Makedonija

500 долари, 250 од Зоран 5 до 15 години. Затоа ние 

нивните родители, за нивни-
те деца за да можат да пре-
живеат. Истовремено, Боби 
информираше за донациите 
кои се собираа во минатото 
за уставобранителите  биле 
доставени до семејствата 
до сите осудени, тој посочи 
дека било испратено 15 000 
долари, што значи секое се-
мејство добило по 500 евра. 
На крајот тој потврди дека 
акцијата за помош ќе про-
должи и понатаму додека е 
потребна. Од реакцијата на 
присутните можеше да се 
заклучи дека борбата за ма-
кедонскиот опстој   доправа  
пламнува,  борба до послед-
ната можност. Од оваа до-
наторска вечер беше испра-
тена јасна порака , дека 
македонците од дијаспората 
обединети и облеани   од со-
нчевите  зраци на златното 

Даскале прости ми
Ни името не се осмелувам да ти го изго-
ворам.
Ти што светот го гледаш во културен на-
тпревар, ти што не задои со љубов кон 
татковината, ти што ни запали оган во жи-
ливе за да ја чуваме и браниме, ти што го 
даде последниот здив за неа, прости ми. 
Те изневеривме, те изневеривме и тоа го 
правиме секој ден, секој момент. 
Се бориме за власт за моќ, се натпрева-
руваме во лакомост и алчност, го газиме 
светото го валкаме изграденото, плукаме 
на историјата и ја поганиме сегашноста. 
Прости ми даскале
Што ли тоа не’ учеше се’ заборавивме. Се 
збратимивме со душмани. 
Сами ги поканивме, душата си ја прода-
довме и се натпреваруваме не во култу-
ра, туку во алчност, еден на друг лебот 
од уста му го вадиме и нож под грло му 
ставаме та се фалиме колку ли убаво му 
направивме лебот не е убав за зравјето.
 Ах мајко што ли ти стана,зар заборави 
како јунаци да раѓаш, борци и патриоти, 
сал кодоши и лигуши подмолници недо-
стојни земјава да ја газат а само ја пога-
нат и чедата свои безлични ги раѓаат за 
да се продолжи проклетството што не’ 
гори одвнатре за да се снебитиме и из-
гниеме гнилеж гнилеж гнилеж.
Прости ми даскале
Го заборавивме законот единствен од 
бога создаден со љубов испишан, во вре-
мето и облакот на стената и водата во 
вечноста. 
Да љубиме, да градиме и создаваме 
да подаваме рака и пееме и воспеваме 
дедовци наши великани и патриоти, со 
гордост да го носиме знамето свето и со 
љубов името да си го изговараме со крв 

испишано на земјава наша македонска. 
Прости ми даскале 
Зошто ќе ја молам мајка ми повторно да 
ме роди, да ме задои со македонштина  
со оган во душава за да ја бранам и чувам 
за син ми и внука ми 
Да ја садам со цвеќе и жито, та вино да 
протече по змјава место крв, песна да 
заори место крик и славеј да се слуша 
место пукот
Ејјјјјјј браќа и сестри!! 
Отворете ја душата силно широко
Исплукајте го горчилото што ви го труе 
разумот
Вдишетего воздухот што излезе како по-
следен здив од јунаците што загинаа за 
оваа мала грутка земја и ни оставиа ама-
нет де не е взалуд поролеана крвта нивна
Свртете се кон честа зошто тоа е един-
ственото богатство што ќе ви дари мирен 
сон
Подели го лебот со соседот зошто исто 
сонце ве грее
Љубете се бескрајно зошто тоа е радоста
Оставете ги боите тие се за уметници-
те да ствараат убави дела, а не да се 
ништат веќе создадените
Оставете ги фотељите тие се за уморни-
те да починат после напорната работа а 
не за анархиско владеење
Судиите да имаат уши само за гласот од 
народот а да се глуви за сите други
Полицијата и војската се да го штитат ре-
дот народот и земјава а не да се штитат 
од не народот
Прости ми даскале
Што ти го нарушивме мирот во гробот

Зоран Ивановски

Сеќавања
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Macedonian Snowbirds in Florida
Balkan by the Beach Heads to "Macedonia"

Well, not really ... 

For the third year in a row, a number of our dancers have joined the local Macedonian snowbird 
community at their folk dance picnics in Tradewinds Park. Each year Balkan by the Beach dan-
cer Paula Tsatsanis, herself a member of the Macedonian community, has graciously extended 
the invitation to gather at the park for a delicious picnic lunch and a few hours of traditional 
Macedonian dancing. 

As Paula explained, the picnic would provide a chance for us to do something different from the 
choreographed dances we usually do at Balkan by the Beach and other international folk dance 
sessions. And though the music sounded familiar, these village dances were not. Most consist 
of only a single pattern which is repeated throughout the dance. 

The dances we did at the picnic are typically done by everyone, young and old, at Macedonian 
social gatherings. The emphasis is on enjoyment. Anyone who wants to can lead just by step-
ping to the front of the line. Once a leader gets tired -- and the dances are long -- she steps out 
of the way to make room for someone new.

 
Here's a photo of several of our Balkan by the Beach dancers paying careful attention to Margie 
and Costa, two of the picnic's organizers, and to Paula, who's third in line. We may have done 
this dance before, but we're not quite sure of the steps. 
 
Let's hope there's another picnic, and another chance to do these lovely dances, next 
year!

Пикник на ,,птиците преселници,, во Флорида

На 1-ви март во Tradewinds Park --Coconut Creek 
Florida се одржа традиционалниот пикник кој секоја 
година на почетокот од месец март го оргазинизира 
македонската павославна црква  Св. Димитрија од 
Вест Палм Бич од Флорида.
На истиот и годинава беа присутни Македонци од 
САД и Канада кои зимските денови ги м инуваат во 
сончевата држава Флорида. Присутните со свои 
убави македонски песни ги забавуваше македонска-
та фолк ѕвезда Благица Павловска.
Ви пренесуваме фотографии од овој настан. 

Подготвил Одисеј Белчевски
Март 2020

Македонски Лингвисти 
Книгата Македонски Лингвисти од познатиот новинар, пу-
блицист Иван Глигоровски уште пред да се промовира 
го привлече вниманието во македонската јавност. Во споме-
натата двотомна монографија е претставен животниот пат и 
истразувачкиот потфат врз македонскиот јазик од дваесет-
тина врвни македонски лингвисти. Да ги споменеме најпо-
знатите Блаже Конески, Крум Тошев, Круме Кепески, Васил 

Иљоски, Божидар 
Видоески, Благоја Корубин, Трајко Стаматоски,  
Аритон Поповски и др. Нивната задача не беше 
лесна, тие требаше во новосоздадената држава 
Република Македонија да го обработат грама-
тички јазичниот матерријал што им го нудеше 
народниот македонски јазик. Нивното  лингви-
стчко образование, иако стекнато во  немаке-
донски центри, главно во српскиот и бугарскиот, 
интуицијата и желбата ги упати кон идејата и 
книгата на Крсте Петков Мисирков, објавена 
уште во почетокот на 20-иот век, поточно 1903 
год., непосредно по Илинденското Востание.  
Тој  во својата програмска  книга За македонцки-
те работи јасно се определи дека централните 
македонски говори, велешкиот, прилепскиот и 
битолскиот треба да ја дадат основата на маке-
донскиот литературен јазик, еднакво оддалече-
ни и од српскиот и од бугарскиот јазик, независ-

но што Мисирков бесе роден во Егејска Македонија,Ениџевардарско,с. Постол.
 Спомнатите македонски лингвисти,  врз основа на централните говори  ги создадоа  
првите македонски граматики и правопис. Веќе споменавме дека патот и активностите 
на насите основоположници на македонскиот литературен јазик не беше лесен, бидејки 
беше оспоруван од соседните државни центри во Софија и Белград, кои поттикнати од 
желбите за доминации и престиж го оспоруваа македонскиот јазик. Некои од нив и де-
неска не сакаат да ја  прифатат реалноста за постоење на македонскиот јазик, но ре-
алноста и вистината се тврди и опстојуваат. Денеска, а и со децении назад ние имаме  
свој  Универзитет, своја Академија на науките,свој Институт за македонски јазик, свои 
македонски театри, свое радио, телевизија, нашиот  јазик е регистриран во Обединетите 
нации, македонскиот јазик се предава во повеќе универзитети во светот, па и во овдеш-
ниот, во Торонто во рамките на словенските јазици професор Кристина Крамер предава 
и  на македонски јазик.  За споменатите  резултати од  големо значење е активноста и 
заложбите на дваесетина   лингвисти претставени  во двотомната монографија на Иван 
Глигоровски: Македонски лингвисти. 

Секој заинтересиран за набавување на оваа нова книга можи да се јави на 
тел. 437- 998- 8446
Одисеј Белчевски

ПРОФ. Д-Р КОСТА ПЕЕВ
Др Коста Пеев е еден од врвните Македонски Лингвисти и диалектози кој вистина го по-
светил поголемиот дел од неговиот живот за задржување на нашиот идентитет ,јазик и 
историја. 
 Од поодамна тој престојува во Торонто, кај семејството на својата ќерка Валентина.Пред 
неколку години овде, во Торонто го промовиравме  неговото дело Монографија за Ку-
кушкиот говор во два тома потоа и неговиот голем труд , Речник на Македонските говори  
во југоисточниот Егејски дел,во 6 
тома
Коста  денеска е присутен  во на-
шава средина, меѓу македонската 
дијаспора во Торонто. Ќе си дозво-
лиме преку него, како   една од 
личностите присутни во првиот 
том од  монографијата Македон-
ски лингвисти, да го претставиме 
скорообјавеното значајно изда-
ние МАКЕДОНСКИ ЛИНГВИСТИ.
Проф.д-р  Коста Пее, е автор на 
150 трудови од областа на маке-
донскиот јазик, од кои позначајни 
се оние од областа на македон-
ска дијалектологија горе спомна-
тите :  двотомната монографија 
Кукушкиот говор и Речник на македонските говори  во југоисточниот егејски дел, во 6 
тома. Неговите резултати се вреднувани со високи награди од Република Македонија: 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за наука, СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСККИ за образование и највисокото 
државно признание 11-ти ОКТОМВРИ. Особено треба да се истакне дека пред две годи-
ни тогашниот претседател на Република Македонија Ѓорге Иванов на ПЕЕВ му додели 
медал ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА.
Секако од големо значење е фактот дека за книгите на Пеев има објавено прика-
зи и рецензии во врвни универзитетски гласила во Москва, Софија, во Љубља-
на, на три пати од различни пофесори, во Братислава,во Брно и во Краков.                                                                                                                                          
Покрај сето ова во моите Јазични Студии за јазикот на Пелазгите ( Античките Словени 
- Венети) кој е всушност и Античкиот  Хомеров Јазик од нашата далечна Историја јас ги  
користам  диалектичките материјали  од големото дело на Др.Коста Пеев. За сето тоа 
јас му сум бескрајно благодарен. 

Сеќавања
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 ► На 1 март 2017 година 
новоотворенатата маке-

донска паралелка во про-
сториите на училиштето 
Bur Oak Secondary School 
во склопот на International 
Languages Program во York 
Region District School Board 
во градот Маркам, ја посе-
тија генералниот конзул на 
Р. Македонија во Торонто 
д-р Јовица Палашевски како 
и челните луѓе на Македон-
ското меѓународно движење 
за човекови права од Канада 
предводено од Бил Николов. 
Со тоа му оддадоа почит и 
поддршка на македонско од-
деление во кое часовите ги 
одржува учителката Блага 
Дафовска со над  40-години 
работен стаж како учителка 
по македонски јазик во Ка-
нада. 

 ► На 3-ти март 2018 годи-
на во просториите на маке-
донската православна црква 
Св.Климент Охридски во То-
ронто, а во организација на 
Македонската Глобална Ко-
ординативна Мрежа - Кана-
да како сојуз на македонски 
патриотски организации во 
Канада под мотото ,,Маке-
донија е се’ што имаме,, , се 
одржа голем донаторски бан-
кет. Целта на истиот според 
организаторите беше помош 
во борбата за зачувување на 
македонските национални 
интереси и Македонија, а це-
лосниот приход од донациите 
ќе се употреби за поддршка 

на македонските патриотски 
организации во Македонија 

во одбрана и заштита на 
македонските национални 
интереси. На банкетот беа 
собрани 116 илјади канадски 
долари од Македонците во 
Канада за одбрана и заштита 
на македонските национални 

интереси.
 ► На 4 март 1945 година 

во Скопје е одржан првиот 
слободен црковно-народен 
собор. Во присуство на над 
триста делегати, свештени-
ци, претставници на народ-
ната власт и на Народниот 
фронт, делегатите автен-
тично го искажаа расположе-
нието на македонскиот народ 
од сите краишта на слободна 
Македонија за создавање на 
Македонска православна цр-
ква преку обнова на старата 
Охридска архиепископија, 
во 1767 година незаконски 

укината од турскиот султан 
Мустафа III, а по барање 
на Цариградската патријар-
шија.

 ► На 8-ми март 1945 годи-
на во Скопје првпат е про-
славен Денот на жената. По 
тој повод во салата на Офи-
церскиот дом се одржа голем 
митинг.

 ► На 11 март 1945 година 
во Македонија почнаа првите 
слободни избори за селски, 
градски и околиски народно-
ослободителни одбори. На 
овие избори кои траеја до 25 
март, за прв пат гласаа и же-
ните, лицата со навршени 18 
години и сите припадници на 
Југословенската армија

 ► На 18 март 2018 година 
пред парламентот на Онта-

рио во Торонто во присуство 
на 5000 илјаден македонски 
народ и топла поддршка 
од пријатели, поединци од 
Русија и Турција се одржа 
мирниот протестен собир 
,,Нашето име е Македонија,, 
организиран од македон-
ско-канадската заедница за 
поддршка на Македонија и 
ставање крај на антимаке-
донските преговори за име-
то. ,,Денес ние Македонците 
од Торонто и од други гра-
дови им се придружуваме 
на нашите браќа и сестри во 
Македонија, САД, Австралија 

и Европа, барајќи итен пре-
кин на преговорите за името 
со Грција. Наметнатите ан-
тимакедонски преговори за 
името го загрозуваат опста-
нокот на Македонија и ги на-
рушуваат сите меѓународни 
конвенции и конвенциите на 
Обединетите нации за чове-
кови права, на кои и Канада 
е потписник. Ја повикуваме 
меѓународната заедница да 
ги поддржи нашите основни 
права на самоопределување 
и самоидентификација - бе-
ше порака која Македонците 
од Канада ја упатија од про-
стестот. 

 ► На 23 март 2014 година 
над 700 Македонци и бројна 
канадска публика во најпо-
знатиот спортски центар во 

Торонто, Ер Канада центар 
(Air Canada Centre) ја прос-
ледија втората средба по-
меѓу кошаркарските тимови 
на Торонто Рапторс и Hawks 
Атланта. Натпреварот за 
Македонците беше нов пре-
дизвик за средба со нашиот 
кошаркарски ас Перо Антик, 
првиот НБА играч чиј што 
успех се поистоветуваше со 
националнен триумф, от-
таму и таквата желба да се 
поддржи нашето национално 
богатство и да се открадне 
момент кога и македонските 
бои ќе го преплават видикот 

и ќе заблескааат на видео 
бимовите во и надвор од 
центарот. Заслуга за голема-
та македонска посета освен 

во добрата волја на Маке-
донците слободно може да 
се препише на Македонска 
Нација од Канада предво-
дена од Велешанецот Боне 
Темелков, координатор и 
на првиот натпревар што се 
одржа во февруари 2014-та 
година. 28 македонски де-
ца беа  облечени во боите 
на Македонија и го красеа 
теренот за време на интони-
рањето на  канадската и аме-
риканската  химна веднаш до 

Перо и останатите кашаркар-
ски ѕвезди.   

 ► На 24 март 1949 годи-
на во Скопје, главниот град 

на Република Македонија 
е формиран Државниот ан-
самбл на народни игри и 
песни на Народна Република 
Македонија, кој од 2.06.1953 
година го носи денешното 
име - Ансамбл за народни 
игри и песни на Македонија 
„Танец“.

Низ Годините и Европа, барајќи итен пре-

Февруари или Сечко е вто-
риот месец во годината 
според Грегоријанскиот 
календар. Тој е месецот со 
најмалку денови, 28 дена 
во редовните години и 29 
дена во престапните годи-
ни.

На 4-ти февруари 1872 во 
Кукуш, Егејска Македонија 
е роден Апостолот на маке-
донската револуционерна 
борба Гоце Делчев.
На 6 февруари 2016 година 
во Торонто се одржа тради-
ционалната Гоцева Вечер
во организација на Орга-
низзацијата Обединети Ма-
кедонци од Канада чиј што 
претседател Мендо Бака-
ловски упати порака до Ма-
кедонците: Да си подадат 
рака независно на која пар-
тија и уверување припаѓаат.
Пратеникот во македонскиот 
парламент за Северна Аме-
рика Павле Саздов  го од-
ликуваше претседателот на 
Организацијата Обединети 
Македонци од Канада Мен-
до Бакаловски со посебно 

признание испратено од Со-
бранието на Република Ма-
кедонија.
Прота Илија Донев, паро-
хиски свештеник во Св. Кли-
мент Охридски во Торонто ја 
пренесе пораката од името 
на Неговото Високопреос-
вештенство Митрополитот 
Американско-канадски Го-
сподин Методиј. При тоа тој 
истакна:
-Да си ја сакаме Татковина-
та - МАКЕДОНИЈА, да си го 
сакаме својот народ, да си ја 
сакаме нашата Македонска 
Православна Црква – Охрид-
ска Архиепископија. Тоа се 
вредности кои ја гарантираат 
нашата иднина како посебен 
народ и идентитет.
Присутните ги поздрави и 
неговата екселенција Ам-
басадорот на Р.Македонија 
во Канада Тони Димовски,а 
Претседателот на црков-
ната управа во Св. Климент 
Охридски госпоѓа Вера Бел-
чевска во своето обраѓање 
пред присутните на  Гоцева-
та Вечер истакна: 
-Ние, Македонците, се гор-

дееме со Гоце Делчев и  
затоа, наша обврска е да го 
чуваме и продолжуваме не-
говото дело. 
Специјален гостин од Маке-
донија беше Стефан Влахов 
Мицов,професор на Нацио-
налниот институт за исто-
рија на универзитетот Св. 
Климент Охридски во Скопје, 
активист, историчар, писател 
и филозоф. 
Почесниот македонски кон-
зул во Аризона  Џејсон Мико 
добар понавач на состојбите 
во нашата земја и продуцент 
на документарниот филм 
,,Името е име,, се осврна за 
наметнатиот спор со нашето 
вековно име и позициите за 
влезот во Нато. 
На свеченоста присуствува-
ше и пратеникот во Собра-
нието на Република Маке-
донија Зоран Георгиевски, а 
познатиот интерпретатор на 

македонски песни во фол-
клорен дух Спасен Силја-
новски одново ги зававуваше 
гостите на Гоцевата Комит-
ска Вечер.
На 11 февруари 2017 година 
на традиционалната забава 
која секоја година се одржува 
кон средината на месец фев-

руари повод денот на вљубе-
ните, а во органзација од 

МАЈНЕТ, за најубави млади 
Македонец и Македонка беа 
прогласени: Веле Тошевски 
и Џенифер Рачковска.
Прва придружничка беше 
Христина Велјановска а вто-
ра Елена Јовчевска.. 
На 12 ти февруари 2014 
година во тогашниот Air 

Canada Centre (де-
нешна Scotia Bank 
Arena) повеќе од 600 
Македонци ги обоија 
трибините во жол-
то-црвена боја.
Нашиот спортски  
херој, македонската 
гордост кошарка-
рот Перо Антиќ чија 
што екипа Атланта 
Hawks се натпрева-
руваше во гости со 
домашниот Торон-
то Рапторс и покрај 

огромната поддршка на 
македонските навивачи од 

трибините ја загуби играта 
со 104:83 за домаќините. Во 
соработка со Рапторс, Ма-
кедонска Нација предводена 
од Боне Темелков  овозможи 
на 28 млади Македончиња 
директно присуство на тере-
нот за време на интонирање-
то на канадската и химната 
на Сад.
Неколки дена пред тоа на  
8 ми февруари Македонска 
Нација, организираше 
забава во очи на натпрева-
рот, каде што Македонците 
кои дојдоа во голем број 
имаа можност да ја обезбе-
дат комплетната навивачка 
опрема: македонски капи, 
маички и шалови на кои најм-
ногу им се радуваа најмла-
дите. Оваа преднатпревар 
забава беше надополнета со 
музика, пијалоци и закуска. 
На истата присуствуваше и 
врвот на македонската ди-
пломатија во Торонто.

Низ Годините

дееме со Гоце Делчев и  македонски песни во фол- МАЈНЕТ, за најубави млади 

со 104:83 за домаќините. Во 
соработка со Рапторс, Ма-
кедонска Нација предводена 
од Боне Темелков  овозможи 
на 28 млади Македончиња 
директно присуство на тере-
нот за време на интонирање-
то на канадската и химната 
на Сад.
Неколки дена пред тоа на  

руари повод денот на вљубе-

Canada Centre (де-
нешна Scotia Bank 
Arena) повеќе од 600 
Македонци ги обоија 
трибините во жол-
то-црвена боја.
Нашиот спортски  
херој, македонската 
гордост кошарка-
рот Перо Антиќ чија 
што екипа Атланта 
Hawks се натпрева-
руваше во гости со 
домашниот Торон-
то Рапторс и покрај 

огромната поддршка на 
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Makedonsko literaturno dru{tvo 
"Bra}a Miladinovci - Toronto

30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

Кајмакчалан или Белото Море, а ако ги затвориш ќе продолжиш да 
ја сонуваш Македонија онака стемена и голема, распослана дур до 
Нијагарините водопади.
Драги вљубеници во пишаниот збор  ова катче од ,,Македонија,, им 
го посветуваме токму ним, на авторите и делата од друштвото на 
писателите ,,Браќа Миладиновци,,од Торонто. Уредник на рубриката 
е претседателот на друштвото 
г-ѓа Маја Доневска –Ивановска.

Македонски поетеси од Торонто - Честит 8-ми март
НЕДА ЛОЗАНОВСКА

ДЕНУ ЈАС И ТИ - 
ПО ЦЕЛИОТ СВЕТ

Бурните реки останале
по мугрите пресни
да бијат срцата млади 
да растат силните гради
Земја недогледна 
по улици наши истекле реки
со изграден живот
останале маки тешки
денови биле од солзите жешки.

Виори на бурни времиња
мачно демнеат светулки од огнови.
Безусловни навреди бдеат
и стари босоноги стапала 
траги оставиле.
Затоа биди чист ти дену,
биди силно сонце
одново разцвет на нов цвет
на стебло
чисти души, срца нивни
секаде да жарат.

Маја Доневска – Ивановска.

Без наслов но со повод
Навидум повлечен и со рамен дух
Поглед наведнат кон шпицот од конду-
рите
гледајки во малите флекички направени 
од калта
во која предходно цапнал,
Му ја откривам тајната насмевка
На неговото лице.
Нема да ја забележиш, не…
Ниту пак ќе ти дозволи…
Обично ги набира веѓите
Кои му го брчкаат целото
И тоа со цел,
да изгледа посериозен,
Ненаметлив,
да се спои со секојдневието.
Рацете скрстени, чиниш навиката
Да се прегрнува самиот себе си
Му е неговото најголемо задоволство.
Ама само навидум…
Ја гледам тетка Цана,
Баба Дара,
И другарка и Мара…
Светнати во лицето,
Озарени во џагор расказуваат
За момчето со лик на Ален Делон.
Тој е Цано тој е,

Срцето што ми го грее,
Другата со цигарата во уста 
Им расказува за сините пеперутки во 
стомакот…
Ги доживеала конечно со нејзините 65 
девствени години.
А јас под нивниот балкон,
На мојот, со скрстени нозе
Ги следам последните зраци од сонцето
Кое заоѓа…
Кој би рекол си помислив,
Се појави младичот во моето маало
Среќа да им подари
На заборавените души.
Одлетав со мислите..Вера Вржовска Петревска

Живот и Смрт 

Се врати како вино и жито 
Високо во небото 
Дознав оти си ти 
Солзи од очи сронив и си 
реков 
Биди среќен биди светол 
Во тој век, јас овде
Кога солзи ронам за тебе 
ме остави 
Сама во овој свет 
Ако една ноќ длабоко 
во сонот се сретнеме 
Ти со твоите ангели 
а јас со моите дyшмани 
Ќе те барам секој ден
И во секој час да бидеме заедно 
И никој дрyг со нас.....

Драгица Димовска

ЌЕ ДОЈДАМ

Ќе дојдам при тебе во твојата градина
Да ме стоплиш во твоите прегратки 
Да ме вратиш во моето детство
Да прошетам во дворот на татко ми
Да го чујам пак жагорот на детската 
игра
Да зберам воздишка под стариот даб
Да седнам на мојата школска клупа
Во училиштето среде селото 
Во бујната младост разцветана 
Во мојата рајска татковина 
Во мојата Македонија.
Драгица Димовска - Торонто

Рада Видиновска

Желба
 
Желбата ми е мала, Господи,
сосема мала: љубам да ме пресоздадеш
во ѕвезда на небото
за да ги слушнам ангелите
кога му пеат на Исуса
и кога му пеат на праведниот народ,
Тој праведен народ, е мојот народ
Господи,
Ти тоа најдобро го знаеш,
зашто нашите непријатели од
нашата земја и од мене
направија една црна гламна, недогорена,
Која само тлее... тлее...

Желбата ми е мала, Госпо-
ди,
Љубам да ме пресоздадеш
во ѕвезда на небото
за да го слу=шнам твојот 
глас
Кога ќе заповедаш да бидат 
казнети
сите кои ја мразеа мојата 
земја и мојот народ.

Мојата желба е мала, 
Господи,
Да доживеам да ги казниш непријателите!

Сеќавања
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Тимот на „Медена земја“: Не добивме Оскар, но 
сосема сме свесни за големината на овој филм
 
И покрај тоа што „Медена земја“ не доби Оскар, сосема сме свесни за големината на овој 
филм, за значењето на пораката што ја пренесува, за силата на бескрајните приказни што 
се кријат во оваа земја и за многуте наши талентирани уметници кои знаат како тие приказни 
да и ги покажат на публиката. Почестени сме што бевме номинирани покрај овие одлични 
филмаџии со смели приказни кои им се обраќаат на луѓето од целиот свет, на универзалниот 
јазик на кинематографијата, објави екипата од „Медена земја“ на фејсбук-страницата на фи-
лмот по завршувањето на доделувањето на Оскарите. 
 Велат дека не можело да се предвиди дека нашиот филм ќе влезе во историјата на Македо-

нија и во историјата на номинациите за „Оскар“. „Медена земја“ истовремено беше номини-
ран во две категории, за најдобар документарен и за најдобар интернационален филм, затоа 
што, пишува тимот „универзалноста на приказната и јазикот на филмот ја даваат неговата 
компетентност и сила да се натпреварува со останатите номинирани“. 
– Кога го промовиравме филмот на фестивалот „Санданс“, пред повеќе од една година, не 
се ни надевавме дека ќе стигнеме толку далеку. Им се заблагодаруваме на сите што веруваа 
во нашиот мал филм и нè поддржуваа, а особено му се заблагодаруваме на дистрибутерот 
„Неон“ за вербата во моќта на кинематографијата и во смелото раскажување приказни. На 
крај, би сакале да и се заблагодариме на нашата водечка ѕвезда, Атиџе Муртова што ни доз-
воли да влеземе во нејзиниот 
прекрасен свет. 
Филозофијата на Атиџе - земи 
половина, остави половина- е 
едноставна, но длабока. Тоа е 
порака во којашто може да се 
пронајде секоја публика. Гор-
ди сме што сме гласниците на 
таа порака, напишаа авторите 
на „Медена земја“.Во објавата 
на Фејсбук ја додават и пора-
ката што од Лос Анџелес ја 
упатува главната протагони-
стка на документарецот, Атиџе Муртова: 
Мојот живот по снимањето на филмот драстично се промени. Сега имам нова куќа, и се 
станува подобро и подобро. Сакам публиката да извлече само една порака од филмот: како 
што јас споделувам со своите пчели, така сакам и сите луѓе да споделуваат едни со други, 
вели Атиџе. Во категоријата документарен филм Оскарот го доби „Американска фабрика“, 
а за најдобар интернационален филм беше прогласен јужнокорејскиот „Паразит“ кој освои 
вкупно четири златни статуетки. 

Honeyland did not win the Academy Award for Best Documentary Feature , but Julia Reichert from 
American Factory won the heart of every Macedonian around the world. Thank you for calling us 
by our rightful name - Macedonia! 

Македонски хероини на новото време: Јас сум 
Рашела Мизрахи, горда Еврејка од Македонија

Јас сум граѓанин на Република Македонија кој никогаш не го прекршил ниту Уставот ниту 
законите. А Република Македонија е таа затоа што за неа на деветнаесет години загина 
народниот херој Лиман Каба, Република Македонија е затоа што Бабисадо Хамезе за неа 
изгуби нога во втората светска војна, Република Македонија е затоа што мојата баба Ри-
зова Трајанка и нејзината бригада „Добри Даскалов“ пет години крвареа. Поради Коста 
Солев Рацин, Македонија е поради Јордан Пиперката, Даме Груев и Карев. Република 
Македонија е затоа што нејзината иднина лежи на нејзината историја. А без историја нема 
иднина. Реалноста денес е дека парламентарното мнозинство ја заборави историјата, ба-
рајки иднина. Јас сум Рашела Мизрахи горда Еврејка од Македонија, кажа во својот говор 
во Собранието министерката Мизрахи при чинот на разрешувањето само затоа што заста-
нала пред таблата на Република Македонија како министер за труд и социјална политика 
во нејзинататехничката влада .

Тања Каракамишева Јовановска професор по уставно 
право и политички систем на правниот факултет 

,,Јустинијан Први,, во Скопје Македонија:
1.Преспа не е, и не може да биде реалност 
се додека има желба за борба, има повеќе 
сценарија за враќање на името, идентите-
тот, достоинството,
2.Ветингот на уставните судии е нужен за да 
ги исправиме неправдите нанесени послед-
ните неколку години,
3.Неопходни се вистински, а не квази ре-
форми во правосудниот систем на земјата,
4.Владеење на правото без исклучоци кон 
сите и кон секого,
5..Обединување на сите здраворазумни 
граѓани за уривање на Заев и неговите 
пајташи!

Професор Виолета Ачковска: 
-Убав ни е јазикот македонски. Само да ги слушнете охридските китки на оригинални песни 
од почетокот на 20 век (ги собирал С. Мокрањац) ќе се стоплите од милина. Незаборавна 
музика и еден прекрасен архаичен јазик што се зборувал во Охрид. Да не кажувам за број-
ните македонски дијалекти. Нека послушаат бугарските академици кои изгледа имаат про-
блем со сопствениот јазик и идентитет. Долго време веруваат во перпетум мобиле. Од ни-
што да создадеш човек, јазик, народ?!. Ниту едно дрво не никне на земјава ако нема корен. 
Македонското милениумско дрво многупати го сечеле, ама коренот е длабок и секогаш по 
долгата зима доаѓала пролет 
со нови фиданки. Со нови 
генерации Македонци. Жално 
е што кај нас нема академија 
од типот на БАН, САНУ, ЈАЗУ 
итн. Зошто постои МАНУ како 
институција ако не го брани 
јазикот, името, идентитетот, 
историјата. Или нека застане 
на браникот на Македонија 
или нека замине во нечија 
"заедничка историја". Чест 
на поединци. Македонскиот 
народ постои со свој јазик , 
традиции и култура, со своја 
историја. Кој се плаши за 
сопствениот идентитет или 
сака да ги прикрие црните 
дамки од сопственото минато 
бара "заедничка" историја. 
Ние Македонците имаме 
премногу историја. Не ни е 
потребна туѓа. Македонија на 
Македонците. Вечна.

Сеќавања

Сеќавања
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

Stanka Karapanceva, 
Real Estate Sales Representative

stanka@rogers.com
t.416-975-5588 c. 647.237.9330 

f. 416.975.8599
wwww.foresthillyorkville.

com

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2
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Aleksandar Georgievski
November 9, 1926  - February 12, 2021

Aleksandar Georgievski "Alek" "Alex" "Cane"

Aleksandar Georgievski, known to his friends as "Alek", 
"Alex", "Cane" and more affectionately as "Dr G", passed 
away peacefully on February 12th, 2021.

Son of Mihailo and Bena Grujovich, predeceased by sister 
Milica, survived by his loving wife Helen "Elka", brother 
Risto (Dobrila), daughter Susan (Stephen) and son Emil 
(Claudie), adored Dedo of Ryan (Rashmi), Daniel, Jolianne 
and Zacharie.

Aleksandar was born November 9th, 1926 in Krstoar, near 
Bitola, Macedonia. After interruptions to high-school with 
a year spent in the army during WWII, he entered the Fac-
ulty of Medicine at Skopje University graduating in 1951. 
He subsequently obtained his Doctor of Medicine and 

Surgery from the School of Medicine at Zagreb University 
in 1953. He specialized as an Ob-Gyn for several years in 
Skopje, Macedonia before deciding he wanted to be a sur-
geon. Denied his pursuit by local offi cials and determined, 
he decided to take a chance and uprooted his young fam-
ily moving to Toronto in 1958. Living with his parents 
who had emigrated to Canada earlier, he s t u d i e d 
and wrote his Canadian medical exams ob- taining his medical diploma from Queen's 
University, School of Medicine in 1960 while concurrently interning at Toronto East General 
Hospital in 1958 and The Doctor's Hospital in 1959. He ran his own private family medical 
practice before joining Shouldice Hospital as a surgeon in 1962 quickly becoming an expert 
in the renowned Shouldice hernia repair technique. After more than thirty years and many 
thousands of successful hernia repairs, he became Surgeon-in-Chief at Shouldice from 1995 
to 2000 after which time he became a trainer and assisted in surgeries and patient examina-
tions before fully retiring in 2013.

Aleksandar was deeply involved in the Macedonian commu-
nity in Toronto and played an active role in the establish-
ment of the fi rst Macedonian Orthodox church in Canada 
in 1962 - St Clement of Ohrid. He gave freely of his time, 
working on social committees, fund-raising for causes such 
as the Canadian Macedonian Place Foundation, and serv-
ing as President and Vice-President multiple times on the 
Church Board of Directors. Selfl ess and acutely aware of the 
struggles faced by newly arrived Canadian-Macedonians, he 
provided friendship, moral support and assistance in times 
of need. Golfi ng became a passion later in life, mostly for the 
camaraderie it afforded; he loved it almost as much as the 
regular Macedonian coffee-club socials he rarely missed.

His family is grateful for the wonderful support and care pro-
vided by the Wexford Residence doctors, nurses, personal 
support workers and staff who looked after Aleksandar and 
ensured his comfort and well-being throughout his stay 
there.

A small private funeral service was held at St Clement of 
Ohrid Macedonian Orthodox Church. with interment follow-
ing at York Cemetery. 

Dr. Aleksandar Georgievski was the president of “St. Clement of Ohrid Macedonian Ortho-
dox Cathedral” in 1966 and served a second term from 1977-1978. In 1981, Dr. Georgievski 

was elected to serve as second vice-president of the administration and again in the 
mandate period 1985-86. Over the years Dr. Georgievski also served as a member of the 

Control Committee and the Court of Justice many times.

Memory eternal  
Бог да го прости ! 
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 ► Како деца сме под родителско 
воспитание, како возрасни на партиска 
дресура.

 ► Ветија ќе се борат против арамиите-
испадна против народот.

 ► Зетот што ја сака бабата 
сеуште не е роден.

 ► Тој што нема деца плаче еднаш, а тој што има двапати.
 ► Ергенот е лав, свршеникот мисир, а сопругот магаре.
 ► Староста е отров опколен со смрт.
 ► Во виното е вистината, во пивото слободата, а во водата 

батериите.
 ► Не е богат тој то има многу, туку тој што дава многу!.
 ► Осум од дест маекдонци живеат во стрес а, другите двајца 

во странство.
 ► Насмевката не не’ чини ништо, а многу вреди.
 ► Кавачката ги збира пилињата, а не петелот.
 ► Никогаш немај деца-само внуци.
 ► Госпоѓо: Дозволи насмевката да ти биде чадор во 

врнежливите ноќи.
 ► Сексуалното незадоволство - темпирана бомба.

►
воспитание, како возрасни на партиска 
дресура.
►

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

Мисија
Жената има две мисии во 
животот:
– Првата е да смири маж 
додека е нервозен
– Втората е да изнервира 
маж кој е смирен.

Совет
Мажот се јавува во канце-
ларијата на лекарот и го 
прашува лекарот за совет:
- Докторе, жена ми е бол-
на, го изгуби гласот и не 
може да зборува. Што да 
правам?
- Уживај, човеку!

Дијагноза
Лекарите во Македонија 
имаат две дијагнози:
- Тоа не е ништо.
- Што чекавте досега!

Диплома
Двајца македонски полити-
чари се расправаат. – Јас 
ја платив дипломата 2000 
евра, а сега ќе ме научиш 
ти кој си платил само 500 
евра??

Како се живее
Го прашуваат локалниот 
политичар:
-Како се живее?
Па, зависи- како ќе се 
земе...

Доказ
Во јавното обвинителство 
испрашуваат инспектор од 
УЈП:
– Како со платата на оби-
чен инспектор изградивте 
ваква луксузна вила?
– Фатив златна рипка и таа 
ми исполни една желба.
– Како ќе докажете?

– Па не ли ја гледате 
вилата?

Гласање
Бабичка оди на гласање.
– Синко, помогни ми, те мо-
лам, ги заборавив очилата.
– Нема проблем, госпоѓо 
– вели еден новопечен 
административец и си ја 
заокружува својата партија 
на ливчето.
– Може ли да знам за кого 
гласав, синко?
– Не може, госпоѓо. избори-
те се тајни!
Колкава доза ракија ти е 

таман? 
Пиеш 100 грама – спремен 
си да го започнеш животот 
од почеток и… да си пу-
штиш во грлото уште 100.
200 грама – буквално 
праќаш љубов кон ближ-
ниот, особено ако тој е 
жена.
300 грама – ти се отвораат 
очите – сите кои седат 
покрај тебе на маса, ти се 
браќа.
400 грама – моментот на 
вистината – излегува дека 
сите покај тебе, се идиоти.
500 грама – филозофска 
доза – од мозокот ти течат 
генијални мисли, но толку 
се генијални што не се 
преведуваат на македон-
ски, а другите мислат дека 
јазикот ти се плетка.

Глаголот „гласа“ во 
македонскиот јазик 

– Михаил, ајде менувај го 
глаголот „гласа“ во сегаш-
но време.

– Јас гласам, ти гласаш, тој 
гласа, таа гласа, тоа гласа, 
ние гласаме, вие гласате.
– А „тие“?
– Тие после ни ја плачат 
мајката наставничке!

Ало полиција! Жена ми 
исчезна! 

Очаен сопруг се јавува во 
полиција:
– Ало полиција! Жена ми 
исчезна. Ве молам да 
ја најдете што е можно 
побрзо!
Наредниот ден повторно се 
јавува во полиција:
– Ало полиција! Преста-
нете со барањето на жена 
ми.
– Зошто? Ја најдовте ли? – 
прашува дежурниот.
– Не. Само размислив.

Како згаснала големата 
љубов?)

Се среќаваат двајца прија-
тели кои не се виделе уште 
од младоста:
– Што се случи со твојата 
голема љубов?
– Ништо, ми помина!
– Зошто? Се разделивте 
ли?
– Не! Си ја зедов за жена!

Македонец си зборува 
сам со себеси

Што држава ќе беше 
нашава?
Ако во дворот ти пронајдат 
злато или нафта-тоа е др-
жавно, а ако ти пронајдат 
марихуана, тогаш е твоја?? 

-Како се живее?
Па, зависи- како ќе се 
земе...

Во јавното обвинителство 
испрашуваат инспектор од 
УЈП:
– Како со платата на оби-
чен инспектор изградивте 
ваква луксузна вила?
– Фатив златна рипка и таа 
ми исполни една желба.
– Како ќе докажете?

Мали поуки за животот
Земи го тоа што ти го даваат, а не тоа што ти го сакаш!
Прими ги луѓето онакви какви што се, а не такви како ти што сакаш да бидат.
Никој не може да ме промени како се сошив, така ќе се искинам.
Одбери партнер преку слухот, а не преку видот.
Успех не се постигнува  ако се преправаш дека си некој што не си.
Немој да тагуваш што луѓето не те познаваат, туку обратно-што ти не ги познаваш. 
Ако ја изгубиш битката, внимавај да не ја изгубиш војната.
Признај си ги сопствените грешки и учи од нив.
Ако немаш лек за раната-не ја разранувај повеќе.
За да бидеш заљубен значи да бидеш под постојана наркоза.

Ташко Кубановски

НАПРАВИ 
САМ

Во рубриката НАПРАВИ 
САМ ќе се запознаете 
како да направите дизајн, 
декорација, украс, нова 
облека, разни акцесорис 
за вас лично или во ва-
шиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна 
и понекогаш на машина 
за шиење. Материјалите 
кои се користат во изра-
ботката на предметите 
и облеката се веќе упо-
требени или постоечки во 
некој друг дезен и вид, кој 
се разбира не е повеќе по-
требен. Рециклирањето е 
број еден заштита на на-
шата планета и затоа да 
бидеме инвентивни и да 
направиме нешто убаво и 
корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви покажам како 
да си сошиете панчо од 
шал и тексас јакна. Што 
ви е потребно:
 

1.Една стара или 
мала тексас јакна;
2.Шалови и тоа што 
пошироки;
3.Машина за 
шиење;
4.Ножици;
5.Метро за мерење.

На тексас палтото треба 
да му ги исечете ракави-
те и да го отворите од 
страните. Потоа двата 
шала ги мерите да дој-
дат наместо ракави, ги 
кроите и прицврстувате 
со шпенагли(иглички). 
Доколку имате уште еден 
шал можете да додадете 
мали парчиња напред и 
назад како и на грбот и на 
џебовите за декорација. 

Морам да признаам 
дека овој модел го 

видов пред 
две години во мал град-
ски бутик и посакав да го 
сошијам. Дизајнот е супер 
успешно сошиен благода-
рение на мојата упорност 
да ги стокмам сите дело-
ви точно онаму каде што 
треба да бидат сошиени 
со машината за шиење. 
Онаму каде што материја-
лот е подебел употребив 
рачно шиење на шалот 
со тексас јакната. Се 

надевам ви дадов одлична 
идеја за шиење! Среќен 
нека ви е денот на вљубе-
ните и Свети Трифун!
 Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 
                                                     
Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина 
Ристеска
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The 2020 Valentine’s Dance was 
MYNET’s biggest event to date!

 Over 400 young Macedonians came 
together to celebrate the day of love 
with music, dancing, food and drinks. 
Like every year, the annual Mr. and 
Ms. Valentine contest was held at the 
event. Anastasija Sioukovska was 
selected Ms. Valentine 2020 and An-
tonio Temelkov was chosen to be Mr. 
Valentine. They were the lucky win-
ners of a gift card to Toronto’s Eataly 
market and restaurant complex. 
Without the support and donations 
from the Macedonian community, 
these events would not be pos-
sible. MYNET would like to thank all 
the ladies’ auxiliaries of the Greater 
Toronto Area churches for donating 
the bouquets for our female winners 
and boutonniere for Mr. Valentine. To 
Zora Gusevski and Ana Dukoski for 
the chocolates, Violeta Rostankovski 
for the tiara, Anngie Jovanovski 

for Ms. Valentine’s sash and Jackelyn 
Dimovski for the Jello shots. A special 
thanks goes to Eataly Toronto for donating 
the grand prize for our winners and Presi-
dent Vlade Dimitrievski and the executive 
board of St. Clement for supporting us. 
Thank you to Suzy G Photography for the 
Photo Booth which has become a popular 
part of all our events and Balkan Entertain-
ment for keeping everyone on their feet all 
night long. A huge thank you also to our 
volunteers who spent the night working 
the bar, door and food. Last but not least, 
thank YOU, the Macedonian youth of the 
GTA and those who travelled from the US 
and elsewhere to make it to our event. We 
hope these events keep attracting young 
Macedonians in even greater numbers. 
We invite you all to our Fall event on Oc-
tober 10th!

Christian Rostankovski

Antonio Temelkov Mr. Valentine 2020 :
It's a great event for young Macedonians to get together and celebrate the wonderful culture. 
I'm honored to be given the title of Mr.Valentine 2020. I didn't have high hopes going into it but 
i ended up winning. The atmosphere and music were great. i had lots of fun and can't wait for 
next years Valentines Day Dance. 

Anastasija Sioukovska Miss Valentine 2020:
I am very proud and very honoured to be crowned Miss Valentine this year. This events are 
a great opportunity for us young people to come together and carry our beautiful Macedonian 
music, culture and traditions and at the same time get to know each other and have fun! 

Сеќавања

Сеќавања
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Народот вели: Кој пости, душата ја гости!
Велигденскиот пост - ова се 
правила кои мора да ги почи-
тувате 
 
Времетраење на постот
Велигденскиот пост опфаќа 
7 недели, односно 7 седми-
ци. Трае 48 дена, од Прочка 
до Велигден. Тогаш, зошто 
се нарекува Четириесетни-
ца? Затоа што по 40 дена 
од постот, продолжува по-
следната седмица пред Ве-
лигден, дополнителен строг 
пост, заради деновите на 
предавството, страдањата, 
распнувањето на крстот и 
погребението на Господа 
Исуса Христа. Таа се нареку-
ва Страдална или Страстна 
седмица. Севкупно Велиг-
денскиот пост ги опфаќа Че-
тириесетницата и Страстна-
та седмица.

Причина и цел на постот
Велигденскиот пост започ-
нал од две причини и со две 
цели:
1. Да се подготват оние што 
требало да бидат крстени 
на Велигден, а кои во текот 
на постот биле поучувани во 
верата и во христијанскиот 
живот и биле огласени за кр-
штение.
2. Крстените, пак, да се по-
дготват за Велигден – за 
Воскресението Христово, за 
Празникот што претставува 
основа на верата. Христијан-
ската вера е вера во воскре-
сението. Тоа му дава смисла 
и цел на христијанскиот жи-
вот.
А Велигден е празник на 
Воскресението и на Живо-
тот. Нова Пасха. Премин од 
привременото во вечното 
живеење. Тие што се со Хри-
ста овде, ќе бидат со Него и 
во вечноста.
Постот е време на соедину-
вање со Бога – Причесту-
вање, Заедничарење, Благо-
дарење – Евхаристија.
  
Начин на постење и 
исхрана

Постот е како човекот: теле-
сен и духовен. Со две при-
роди: за телото и за душата. 
Постиме од гревовноста и од 

мрсноста.
Се пости на вода, освен во 
сабота и недела, кога се 
дозволува масло (зејтин) 
и вино. Масло и вино се 
допушта и на празниците: 
Упокоение на свети Кирил 
Солунски, Наоѓање на глава-
та на свети Јован Крстител, 
свети Агатангел Битолски, 
Младенци Собор на свети 
архангел Гаврил, света Ли-
дија Македонска, Упокение 
на свети Методиј Солунски 
и на храмов или домашен 
празник. Масло се допушта и 
на „преполовение“ на постот 
и на Велики Четврток заради 
Тајната вечера.
Риба се јаде само на Благо-
вец и на Цветници. На Лаза-
рева сабота се јаде икра.
Првите три дана – тримери 
(понеделник, вторник и сре-
да) не јадат ништо, оние што 
доброволно одлучиле да не 
јадат, а не е обврска за сите. 
Таквите, во средата, по Ли-
тургијата, најпрво вкусуваат 
една лажичка светена вода 
на Водици (агјазма), а потоа 
Причест.
Велигденскиот пост е 
најстрогата форма на по-
стење. А постот значи  воз-
држување телесно и духов-
но: воздржување од мрсна 
храна и од гревовност. Во 
постот ние му даваме пред-
ност и поткрепа на духовното 
пред телесното. Тоа е време 
за повеќе молитва и за по-
веќе добри дела. Време за 
откажување од гревот и за 
покајание.
Во Велигденскиот пост не се 
прават свадби, ниту се до-
зволува венчавање.
Телесниот пост значи во 
сите дни воздржување од 
месо, млеко, јајца и произво-
ди со нив, односно од сè што 
содржи месо, млеко и јајца, а 
во одредените денови, воз-
држување и од масло и од 
вино. Храната доминантно е 
од растително потекло.
Иако, само во сабота и не-
дела е дозволена храна со 
масло (зејтин), а во другите 
денови без масло, сепак, 
има и ублажување на постот, 
кога е тоа потребно. Ако е чо-
векот болен, слаб и немоќен, 

може да добие благослов, 
да пости со зејтин, млеко и 
риба. Тоа се однесува и на 
малите деца до 7 години, 
но и на длабоката старост, 
како и за луѓето во посебни 
услови и состојби, како што 
се болестите, затворите, ар-
мијата, војните, бремените, 
леунките, доилките, патници-
те и сл.
Во таквите случаи постот 
може да се ублажи. Благо-
словот за тоа се добива од 
православен свештенослу-
жител. Од постот не се осло-
бодува, туку тој се олеснува. 
Никако не се допушта месо.
Светите отци постот го наре-
куваат мајка на здравјето, а и 
современиот начин на исхра-
на сè повеќе му придава зна-
чење на постот, односно на 
откажувањето од храната со 
животинско потекло.
Постот е потреба и за телес-
ното и за духовното здравје. 
И најважно, постот не е само 
воздржување и одрекување 
од храна, туку е важен и ду-
ховниот пост – одрекувањето 
и воздржувањето од секое 
зло и грев. Во тие дни треба 
да се испитаме себеси, да се 
воздржиме од лошите мисли, 
зборови и дела, да се покае-
ме и да се исповедаме. Да се 
измириме и да се очистиме. 
Духовно да се зајакнеме и 
да се збогатиме. Да правиме 
добри дела и да покажеме 
љубов кон Бога и кон луѓето.
Од телесниот пост може да 
бидеме и ослободени, но од 
духовниот пост – никако и 
никој, од никого, па дури ни 
ангел од небото не може да 
нè ослободи.
Свети Јован Златоуст вели: 

„Кога ќе слушнете за постот 
не плашете се од него. Тој 
не е страшен за нас, туку за 
лошите духови.“
Затоа и Исус Христос рекол: 
„Овој род се истерува само 
со пост и со молитва“ (Матеј 
17, 21).
  
Постот на Страстната 
седмица
Велигденскиот пост завршу-
ва пред Страстната седмица 
која се издвојува во посебна 
седмица на страданијата. 
Постот, според поставениот 
ред, ги завршува своите 40 
дена во петокот пред Лаза-
рева сабота (во VI седмица).
Тие последни денови пред 
Велигден се поминуваат 
во строго постење, според 
зборовите на Господ Исус 
Христос, којшто рекол: „Но, 
ќе дојдат дни, кога ќе се од-
дели од нив младоженецот и 
тогаш, во тие дни, ќе постат“ 
(Лука 5,35; Марко 2,19-20; 
Матеј 9,15).
Апостолските правила, 
Велигденскиот пост го на-
рекуваат Велика/Голема 
Четириесетница на која се 
надоврзува Страстната сед-
мица, постејќи со страв и 
трепет.
„Четириесетница е до седум-
те дена пред Пасха. Потоа, 
шесте дни до Пасха целиот 
народ ги поминува во сувоја-
дење“, вели свети Епифаниј 
Кипарски.
На Велики Четврток, се јаде 
еднаш дневно и тоа по завр-
шувањето на Светата Литур-
гија.
На Велики Петoк, по своја 
волја, некои верници не јадат 
ништо до зајдисонце.

Велика Сабота е единстве-
ната сабота во која се пости 
со пост на вода, а оние што 
можат, остануваат цел ден 
на суво јадење.

Пост и диета. Се сла-
бее ли со постење?

Постот не е диета. Неговата 
цел и задача е друга. Не се 
пости за да се слабее, туку 
за да се зајакне духот и за да 
се претпочита духовното над 
телесното. Но, се разбира, 
тоа воздржување во текот на 
постот може да придонесе и 
за зацврстување на волјата и 
за решеноста да се храниме 
поумерено и поздраво.
Добро е да се користи раз-
новидна храна и за време на 
постот. Сите сме различни 
во односот кон храната и во 
односот на храната кон нас 
и кон нашиот организам. За 
некого храната се лепи вед-
наш, а за друг не. Важно е и 
воздржувањето од количина-
та во исхраната. Таа навика 
ќе помогне.
Сигурно е дека постењето е 
здраво и корисно.
 
Поуки и препораки за 
христијанскиот живот во 
текот на постот
Постењето не е само воздр-
жување од мрсна храна или 
нејадење, оти и ѓаволот во-
општо не јаде, ама јаде души 
човечки и е полн со злоба, па 
не може да се спаси.
Затоа, кога постиш, не зави-
дувај, туку радувај се; не осу-
дувај, туку проштевај; не пра-
ви неправда, туку помагај; не 
отфрлај, туку поткрепувај; не 
скарувај, туку смирувај; не 

навредувај, туку пофалувај 
итн. Зашто, каква е ползата 
што не јадеш месо, ако го ја-
деш брата си?
Постот е време на духовна 
будност, очистување, покаја-
ние, молитва, подвизи и до-
бри дела. Тој е неразделно 
поврзан со молитва, со чи-
тање духовни книги, со дела 
на милост и љубов кон ближ-
ниот, духовни разговори, по-
сета на богослужби, читање 
и проучување на Светото 
писмо, посета на часови по 
веронаука и верски поуки и 
правење добро.
Најдобро е така христијански 
да живееме постојано, но ако 
во тоа не успеваме, тогаш 
постот е најдобар период 
за вежбање во доброто и 
придржување кон тоа, за да 
ни постане доброто навика 
и да биде наш начин на жи-
веење. Добро е во тој период 
да се воздржиме од вообича-
ените лоши навики, недоста-
тоци и пороци.
Да ги контролираме страсти-
те. Да не говориме неумесни 
зборови, пцости и шеги; да 
не гледаме премногу теле-
визија, особено, она што е 
непотребно, непристојно и 
соблазнително; да одбегну-
ваме кавги и расправии; да 
го отфрламе гневот и злоба-
та; да го оставиме пушење-
то или да го смалиме; да се 
воздржиме од алкохолни 
пијалoци или да се ползуваат 
умерено; да се одбегнува се-
кое зломислие, злочувство и 
злодело. Да мислиме повеќе 
на духовното, отколку на те-
лесното – повеќе за душата, 
отколку за телото.
Народот вели: Кој пости, ду-
шата ја гости!
(Извор Миа/ Проф. д-р Рато-
мир Грозданоски)

Прочка или Велики поклади е ден во православното христијанство 
на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на 
велигденскиот пост. Датата на Прочка се менува во зависност од 
датата на Велигден, и секогаш е точно на 7 недели пред Велигден. 
Од верски аспект, Прочка е една од манифестациите на искрената и 
пожртвуваната љубов кон ближните, кој треба да го следи примерот на 
Исус Христос за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето.
Прочка бара помладиот од постариот со зборовите „прости ми“, а 
постариот одговара „простено да ти е од мене и од Бога“.
Неделата пред Прочка се нарекува бела или сирна недела, кога не се 
јаде месо, туку се јадат млечни производи или сукани пити. Прочка во 
семејството се одбележува со богат ручек кој завршува со амкање јајца.
Варено јајце се врзува на конец над трпезата и се завртува над главите 
на децата. Детето што ќе успее да го гризне јајцето се прогласува за 

најсреќно во следната година и добива награда.
Денот по Прочка е чист понеделник кога почнува големиот велигденски 
пост. Прочка го означува и крајот на зимските и почетокот на 
пролетните празници.
Еден од главните елементи на Прочка е маскирањето и преоблекувањето. 
Според обичајот, за Велики поклади порано се маскирале само мажите, а 
маските требало да бидат што пострашни и посмешни.
Најпознатиот настан за Велики поклади во Македонија е Струмичкиот 
карневал или Тримери кој е влезен и во Светскиот календар на 
карневалите и во последните години стана голема туристичка 
атракција.

Прочка
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Симбол на бесмртноста на македонскиот народ
Симбол на еден народ е ре-
презантативен препознатлив 
знак, кој на индиректен начин 
ни ја претставува неговата 
култура, традиција и вера. 
Самиот симбол е историски 
производ кој произлегува од 
народните обичаи и преста-
вува еден сублимат на сите 
аспекти од самобитноста на 
заедницата. Отука симболи-
те преставуваат еден конти-
нуиран  атрибут од животот 
на заедницата, било тој да го 
отсликува, родот, племето, 
државата, религијата или пак 
разни други облици на здру-
жување на заедницата.
Симболите како знамето, 
химната и грбот подразби-
раат народ, татковина, су-
вереност, граници и иден-
титет. Тие ја означуваат 
припадноста, честа, слогата 
и единството на заедница-
та. Без нив е назамисливо 
уредувањето на државите и 
нивните институции. Тие го 
поврзуваат народот, терито-
ријата и настаните низ исто-
ријата. Следејќи го човекот 
низ различните стадиуми на 
неговиот развој, во завис-
ност од културниот развој, 
се раѓаат нови симболи кои 
го отсликуваат новото вре-
ме и новите вредности.  Во 
тој процес, како вечен со-
патник на народот, некои од 
старите симболи одумираат, 
некои се видоизменуваат, 
а некои се возобновуваат и 
со извесни прекини имаат 
повеќевековен континуиетет, 
изразувајќи го притоа заед-
ничкото и далечно паметење 
на идејата, целта, стремежот 
и состојбата во која се наоѓа 
народот. Сето тоа овозможу-
ва преживување и опстоју-
вањето на народот пред на-
пливот на новите современи 
цивилизациски вредности.
Во повеќе милениумска-
та историја на Македонија, 
сонцето се сретнува како 
доминантен симбол. Главно 
сонцето се сретнува искле-
сано или насликано во каме-

ни стели, сакрални објекти и 
обредните предмети, облеки, 
штитови и монети. Најстари-
те соларни симболи на те-
риторијата на Македонија, 
датираат од времето на нео-
литот, т.н. „варварска идила“. 
Прекрасната керамика од 
времето на неолитот, полна 
со симболика поврзана со 
годишните времиња, јасно 
сведочи за тогашниот изра-
зен култ кон сонцето и космо-
сот. Дека навистина овој култ 
кон сонцето е изразен пока-
жуваат примерите со Цоцов 
Камен и опсерваторијата 
Кокино. На овие места освен 
извршувањето култни обре-
ди, се следат звездите што 
овозможувало создавање на 
прецизен календар кој пома-
гал да се одреди времето за 
жетва или други важни дату-
ми, што од друга страна пак 
укажува за постоење на една 
високоразвиена цивилиза-
ција кај древните Македонци. 
Печатот од Говрлево на кој е 
преставено дванесетокрако-
то сонце, не само 
жто го потврдува 
сонцето како си-
мбол на народот 
од Македонија, 
туку зборува за 
можноста од по-
стоење на орга-
низирана држава 
многу порано од 
легендите за по-
теклото на вла-
дателската куќа 
на Македонците, 
поврзани со мит-
скиот полубог 
Херакле, односно 
неговиот потомок 
Темен.  
Првите пишани 
докази за култот 
кон сонцето на Македонци-
те се поврзани со „таткото 
на историјата“ Херодот (484.
ок.425,г.п.н.е.). Тој 200 годи-
ни по владеењето на Перди-
ка I (653г.пр Хр.), ќе раскаже: 
"...Трите потомци Темено-
ви, браќата: Гаван, Аероп и 

Пердика избегале од Арг во 
Илирија, а од Илирија нав-
легувајќи во Горна Македо-
нија дојдоа во градот Лебаја. 
Тука се вработија да служат 
кај кралот. Едниот ги чувал 
коњите, вториот говедата, а 
најмалиот од нив Пердика, ги 
чувал козите и овците. Беше 
тоа време кога и кралевите, 
а не само народот, беа сиро-
машни и немаа пари. Лебот 
го месеше и печеше самата 
кралица. Ама кога и да го пе-
чеше лебот за најмладиот, 
овчарот Пердика, тој секогаш 
двапати нараснуваше. И от-
кога тоа истото секогаш се 
повторуваше, му раскажа таа 
на својот маж за ова. Штом 
кралот тоа го дочу, се сети 
дека тоа може да биде некој 
и дека претскажува нешто 
важно. Тој ги повика слугите 
и им нареди да ја иапуштат 
неговата земја. Овие пак му 
рекоа дека веднаш ќе си одат 
штом ќе ја добијат платата 
што ја заслужиле. А кога кра-
лот слушна дека овие бараат 

плата, многу се разлутил, и  
бидејќи сонцето ги фрлаше 
своите зраци во куќата низ 
отворот на покривот каде ми-
нуваше чадот, им рече, би-
дејќи божеството го наведе 
на таа лудост, покажувајќи со 
раката на сонцето: „Еве, тоа 

е платата што ја заслуживте 
и што ви ја давам“. Гаван и 
Аероп беа вчудоневидени 
кога ова го дочуа, а најмла-
дото дете, бидејќи случајно 
имаше меч рече: „Се согла-
суваме, кралу, да го примиме 
тоа што ни го даваш“ па со 
ножот го нацрта сончевиот 
зрак на куќниот под, и, исцр-
тувајќи го тоа, зафати три 
пати сончеви зраци во свое-
то крило, па потоа отиде и тој 
и тие со него“.
Освен по јазикот кој го упо-
требувале, начинот на воју-
вање и облекување, Маке-
донецот се разликувал од 
другите соседни народи и по 
симболот на сонцето кој го 
употребувал за да ја истак-
не својата божественост, 
бесмртност и својата посеб-
ност како народ. Култот кон 
сонцето кој постоел од праи-
сторијата, за време на ма-
кедонските кралеви ќе дојде 
до полн израз. Симболот на 
сонцето бил прикажан на на-
китот, монетите, оружјето и 

посебно на штитовите. Овој 
одраз кон култот на Сонце-
то, вербата во бесмртноста, 
односно вечното раѓање, ќе 
му овозможат на Александар 
и македонските војници да ги 
надминат сите искушенија, 
да ги добијат сите битки и 

да стигнат до Индија, нешто 
што во досегашната историја 
никому не му успеало. Маке-
донските војници го имале 
овој симбол на своите шти-
тови и се верувало дека си-
мболот на Сонцето, дава моќ 
и победа на тој што го носи.

Првобитниот македонски 
антички штит бил изработен 
од дрво, кожа и малку ме-
тал, како и бројни заковани  
метални клинови, а подоцна 
заради подобра заштита од 
непријателот ќе биде изра-
ботен од метал. Шеснасто-
крако, дванаесетокрако и 
осумкракото сонце го срет-

нуваме на штито-
вите и монетите на 
македонските кра-
леви. Шеснаесето-
кракото сонце ста-
нало доминантен 
симбол за времето 
на владеењето на  
Филип П и на него-
виот син Алексан-
дар Ш Македонски. 
Дванаесетокрако-
то и осмокракото 
сонце главно го ко-
ристеле македон-
ските кралеви од 
династијата Анти-
гониди. Го сретну-
ваме на штитовите 
на македонскиот 
крал Деметриј, 

припадник на истоимена-
та династија. На штитот по 
страните и во центарот се 
забележливи осмокракото 
и дванаесеткракото сонце. 
На монетите кој ги издава 
Антигон Досон исто така се 
втиснати осмокракото и два-

наесеткракото сонце.

Следејќи го континуитетот на 
сончевиот симбол со осум, 
дванаесет и шеснаесет кра-
ка,  тој се јавува во разни 
периоди во македонската 
историја. Посебно интересна 
е виничката теракотна икона 
на која случајно или не, таа е 
илустрирана со старозавет-
ната приказна за запирањето 
на сонцето над палестин-
скиот град Гаваон, опишана 
во книгата на Исус Невин. 
На оваа илустрација, додека 
Исус Невин со божја помош 
го запира сонцето се до ко-
нечна победа на неговите 
воини, неговиот придружник 
Калеб облечен во панцирна 
кошула на која е забележли-
ва буквата М, држи штит со 
симбол на сонцето. 
Во средниот век симболот 
на сонцето се забележува и 
на наметката на царот Са-
моил, откриена во неговиот 
гроб. Исто така како мотив се 
сретнува и на многубројните 
фрески и иконостаси во цр-
квите од различни периоди. 
Но се сретнува и во куќите 
на граѓаните, поставени на 
зидовите и таваниците како 
заштитници на домот.
Шеснастокракото сонце како 
симбол на македонскиот 
народ го сретнуваме на ма-
кедонското знаме непосред-
но по осамостојувањето на 
Македонија. За жал под при-
тисок на Грција ова знаме е 
променето со сегашното, кое 
го претставува осмокракото 
сонце.
Македонска Нација

да стигнат до Индија, нешто 

нуваме на штито-
вите и монетите на 
македонските кра-
леви. Шеснаесето-
кракото сонце ста-
нало доминантен 
симбол за времето 
на владеењето на  
Филип П и на него-
виот син Алексан-
дар Ш Македонски. 
Дванаесетокрако-
то и осмокракото 
сонце главно го ко-
ристеле македон-
ските кралеви од 
династијата Анти-
гониди. Го сретну-
ваме на штитовите 
на македонскиот 
крал Деметриј, 

Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 



Страница 49February 21, 2021

28-та Тетовска Вечер  во Торонто испрати порака за 
сплотување на сите Македонци

Токму 505 гости присуствуваа на годинашната 28 традиционална тетовска вечер која се 
одржа во во Торонто а во организација  на Тетовското Друштво ,,Шар Ппланина од Канада..
Од нив 60-ина специјално допатуваа од градот Детроит од соседната држава Мичиген во 
Соединетите Американски Држави, како и од канадскиот град Виндзор кои важат за градоби 
со голема македонска емиграција, односно Македонци од Тетово и тетовкиот крај.
Програмата ја водеа Елеонора Серафимовска и Томче Бојаџиески, а за самиот почеток на 
програмата свој настап имаа малата и големата група на фолклорниот ансамбл ,,Илинден,, 
од македонската православна црква Св.,Илија од Мисисага.
По нивните прекрасни изведби следуваше богата вечера и забава со безброј македонски 
ора и песни во изведба на  фолклорниот бисер од Македонија Дејан Николоски Чуле и до-
бро познатиот Балкан Ентертејмент ..
Како и секоја година бројни дарители подарија вредни награди во лотаријата, каде што 
главната нагрда беше телевизор.
Големите манифестации, каква што е тетовската, со себе носат и посебна енергија и уба-
вина, не само од веселите лица на присутните, туку и нивната желба и порака  до сите 
Македонци низ светот.
Годинашната порака беше повеќе од сплотувачка и толку потреба во овие времиња за нас 
Македонците, заедно и со љубов кон татковинат,а мноу сме посилни и свои на своето.
Честитки до Тетовчани и за многу години!

Сеќавања

Сеќавања

Сеќавања
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New Women’s Auxiliary committee at St. Nedela, Ajax for 2020
2020 Women’s Auxiliary Executive
President - Milica Poposki
Vice President - Marija Angelevski
Treasurer - Dijana Antaris
Deputy Treasurer - Luba Tasevski
Secretary - Donka Fermanov

Deputy Secretary - Rina Servinis
We thank you for your dedication and 
support to St. Nedela and the Macedonian 
Community!
Свечена заклетва на новата управа на 
женската секција   во Св. Недела од Ејџекс 

за 2020 година
2020 Женска Секција Предеседателство
Претседателка - Милица Попоски
Потпретседателка - Марија Ангелевски
Благајника - Дијана Антарис
Заменик Благајника - Луба Тасевски

Секретарка - Донка Ферманов
Заменик секретарка - Рина Сервинис
Ви благодариме за вашата посветеност и 
поддршка на Света Недела и македонска-
та заедница!

New Women’s Auxiliary committee at St. Nedela, Ajax for 2020

Александар Зашов е нов свештеник во 
МПЦ Св. Недела од Ејџекс

Во Македонската православна црква Св. Недела во Ејџекс пристигна новиот свештеник од 
Р. Македонија, отец Александар Зашов.
Срдечно добредојде нему, на попадијата Марија и на ќеркичката Лена во попладневните 
часови на 2 -ри март годинава им посакаа членовите на црковната управа од црквата Св. 
Недела кои со радост го пречекаа на меѓународниот аеродром во Торонто.
На  6-ти март во негова чест во банкетната сала на црквата Св. Недела управата со прет-
седателот Славе Бунтески организираше коктел со топло добредојде.
Првата официјална служба новиот свештеник отец Александар Засов ќе ја одржи на 8-ми 
март со почеток во 10:00 часот.
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St. Nedela Sunday School
Celebrating our teacher’s accomplishment and getting 

art work ready to celebrate March 8th!

Александар Зашов е нов свештеник во 

Кратка биографија на свештеникот Александар Зашов
Отец Александар Зашов е роден 1981 година во Штип, дипломирал на богословскиот фа-
култет Св. Климент Охридски при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Професионално службувал во Кума-
новско-Осоговска Епархија на Македонската 
Православна  Цраква -Охридска Архие-
пископија. До своето доаѓање во Канада 
работел во црквата Св.Јован Крстител во 
Кратово, Република Македонија. Од 2008 до 
2014 години  бил учител во редовно учили-
ште по Етика во Религиите.
Зборува македонски и англиски со  позна-
вања на рускиот и црковно-словенскиот 
јазик.
Оженет е со Марија и заедно ја имаат ќер-
кичката Лена.
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Претседателката на женската 
секција од црквата Св. Недела 
од Ејџекс Милица Попоска на 

сите свои соработнички и на сите 
Македонки има го честита 8-ми 
Март, Меѓународниот Ден на 

Жената и им посакува да бидат 
среќни, достоинстевни и сакани. 

сите свои соработнички и на сите 

Жената и им посакува да бидат 
среќни, достоинстевни и сакани. 

Сеќавања
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Во мартовските сончеви денови кога процу-
тува кокичето, јагликата, дренот, развигор-
чето... а низ широките зелени простори ѕуни 
пролетната песна на птиците; со сето ова 
прекрасно и мелозвучнонавестување на про-
летта, ќе пееме:

ЗА СЕКОЈА ЖЕНА
„Плетам  „Ловоров Венец“
да го посветам на жената

наречена „Совршенство на природата“
А, која ли е таа?

Дали на жената домаќинка,
стожер на нејзиното семејство?

Дали на мајката што ги одгледала
и воспитала своите деца?

Или пак на жената работничка 
која го изгубила времето за одмор.“

                         ( Натка Џебова –Македонија )
Токму  со овие стихови со симболичен нас-
лов и мотив кој асоцира  на Осмомартовски-
те  прослави, поетесата не воведува во лите-
ратурниот прилог посветен на празникот на  
жената. Во оваа празнична атмосвера на се-
која мајка и жена да и оддадеме почит; -  да 
им подариме букет,  топла прегратка и песни 
за нивната добрина и грижа:

„Утрото мартовско од исток што руди
во нашите срца желбите ги буди.

Во тој месец  што со сонце плави, -
чујте, мама Осми март го слави !“ 

„Не е важно искрено ви велам
дали ќе е црна, жолта или бела!“

Веќе секоја година 8 Март се слави во Ма-
кедонија и во повеќе земји низ Европа, а со 
собири и маршеви завзеде широки размери 
скоро низ целиот свет.Но патот по кој жената 
успеа да ја добие својата еманципација, да 
го запише во историјата како значаен ден за 
сите жени во светот беше долг и напорен. За 
да се истакне важноста и улогата на жена-
та во општеството „ќе навратиме“ во повеќе  
градови и земји „ќе ѕирнеме“ на тешките де-
нови кога од болки и навреди, таа како да 
била овенчана со тежок „ореол на маките“. 
Врз жените се натрупувале повеќе обврски, 
работеле  подеднакво тешка работа со мажи-
те, а со помали месечни примања.  Жената 
беше третирана само како помошнса сила, 
родилка и домаќинка. Тоа ќе се промени со 
појавата на штрајковите од 1854 до 1857 г. 
кога во Америка долга колона од работнички 
се појави низ улиците на Њујорк. Но протес-
тите биле угушувани. Во овие тешки години 
на обесправеност, на 8-ми март, 1907 г. во 
Штутгард се одржа Првата меѓународна 
конференција на жените на која беше поста-
вено барањето за право на глас. Исто така 
во 1909, во Чикаго се дигнаа демонстрации 
каде жените барале подобри услови за рабо-
та. Демонстрациите биле крваво угушувани а 
жените завршувале во затворите:

„Со векови беше робинка, жено
со векови беше газена...

но не и згазена.“
Ќе дојдат подобри времиња кога во 1910 г. 
на Втората  меѓународна конференција во 
Копенхаген беше донесена  Резолуција за 
право на глас на жените. Беше прифатена 
идејата на големата револуционерка и по-

литички работник, Германката- КЛАРА ЦЕТ-
КИН (1857-1933) која го прослави 8  Март за 
Меѓународен ден на сите жени во светот, 
заедно со Полјакињата РОЗА ЛУКСЕМБУРК 
(1871- 1919) која е основач на Интер-
националата. Со Клара и Роза започна 
нова ера во историјата на човештвото, 
симболизирана со борбата за избору-
вање на социјалните правата на жена-
та, кога таа успеа да го издигне своето 
„Јас“. Покажа решителност и храброст, 
рамноправно да работи рамо до рамо 
со мажот, да чекори на полето на нау-
ката, културата и политиката.
Дојдоја тешки денови и во Македонија 
за време на НОБ, кога многу жени 
и младинки им се придружија на 
партизаните борејќи се со непријате-
лот, смело умираа и станаа народни херои. 
Ова ја докажа еднаквоста со мажот. Тие 
се овековечени во народните песни и во 
поетското творештво каде е дадена реална 
слика и одраз на нивниот хероизам. Нивните 
имиња зацртани се во историјата како трајно 
сведоштво за нашата слобода:

„Во Втората светска војна,
со смрзнати нозе, дланки,

се бореле безброј партизанки!
Како Елпида Караманди, Мирка Гинова

Невена Георгиевска- Дуња, Вера  Циривири
 ... за сите букети цвеќе и вечна им слава !

Меѓу партизанките значајно место завзема 
учителката од Русиново,Егејска Македонија- 
МИРКА ГИНОВА (1916-1946) која заедно со-
македонските и грчките патриоти се борела 
со германскиот окупатор на Грција. Во 1946, 
во една акција на грчката војска била заро-
бена, осудена и стрелана во Ениџе- Вардар. 
Умрела храбро пеејќи ја Интернационалата. 
Народот со песна и возврати за нејзиниот 
хероизам  преку прекрасните и тажни звуци 
на народната песна „Тихо Мирка си заспа-
ла“, која се пее низ годините, зашто маке-
донскиот народ нема да ја заборави Мирка:

„Тихо Мирка си заспала
во Пачемските планини,
во Пачемските планини,
таму долу во ливади.“

Оваа песната ќе каже повеќе за тешките 
маки што и беа нанесени на „македонска-
та маченица“ Мирка Гинова каде се пее 
следното:

„Во зората пристигнале 
клети шпиони фашисти,

местото го заградија
жива Мирка ја фатија.

Жива Мирка ја фатија
во град Воден ја носија,
тешко Мирка ја мачија

жива во гроб ја ставија.“

Оваа тажна и трогателна песна не поврзу-
ва со спомените и за хероината од Лерин- 
ЕЛПИДА КАРАМАНДИ (1920 – 1942) која 
само неколку години пред егзекуцијата на 
Мирка, како партизанка на Битолскиот одред 
„Пелистер“, кој на 3 мај, 1942 г. бил нападнат 
од Бугарската војска кај с. Лавци, Битолско, 
таа  храбро загина. Како гимназијалка во 
Битола била активна вополитичкиот живот, 
поради кое била затворана. За народен хе-
рој е прогласена во 1955 г. Народот ја опеал 
со Таќи Даскало во песната  - „Таму ле мајко 
близу Битола“ 

„Таму ле мајко, близу Битола,
во ореовската густа корија
таму загина Таќи Даскалот

со неговата верна дружина,
со нив загина смела другарка,
млада Елпида Карамандова.“

Само за неколку години Мирка и Елпида не 
ја дочекаа слободата, ниту  8-ми Март, 1954 
г. кога во Скопје за првпат е прославен Де-
нот на жената со голем митинг на кого гово-
рела ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА ( 1917-1987) 
учесничка во Втората светска војна. Како 

член на АФЖ од Македонија,  учествувала 
на првото заседание на АСНОМ, на 2 август 
1944, во манастирот Прохор Пчински.
Многу  достоинствено и посветено  ги 
истакнавме херојските подвизи, достигну-
вања и заслуги на жените од различни земји 
и градови и преку овој историски времеплов 

сознавме дека сите жени од светот ги ба-
раа нивните права, се бореа за слобода и 
подобра иднина на своите деца, секогаш ги 
помагаат загрозените земји во светот и ги не-
гираат војните. Било сега или во минатото, 
жената се докажа со сите свои способности  
и ги ужива придобивките на 8 Март, прогла-
сен за Меѓународен Ден на жената. Таа веќе 
одамна рамноправно чекори со мажот на 
полето на науката, културата и политиката. 
Во нивна чест, поетите инспирирани од же-
ната-мајка, како „непресушен извор на жи-
вотот“, со нејзината дарежливост и нежност 
како„ да го држи светот на дланка“, и пода-
руваат песни, честитки со мили желби од по-
етски  цветен венец. Верувам дека ќе допрат 
до вас и ќе ги разнежнат вашите срца. Пое-
тот Блаже Конески  со особена лиричност и 
нежни  чувства, ја опишал во неговата песна:

ЖЕНАТА
Само жената му дава
Димензија на животот

Со својата нежност и цврстина,
Со својот силен допоир,

Пофин од допирот на нејзината
Свилена облека,

Со своите брановити движења
Да си помисли човекот

Дека е исполнет со смисла
И дека се гушка со бескрајот.

Кон поетскиот цветен мартовски венец 
изразија желба да се приклучат  и поетите  
од „Здружението на просветни работници 
– литературни творци на Р. Македонија“ од 
Скопје, чија претседателка е Благојка Фили-
пчева. Нивните песни  исполнети се со неж-
ност и  љубо кон жената. Тоа ќе го почувству-
ваме во песната „ЖЕНА“ од поетот  ЈОВАН 
МАЗГАНСКИ од Скопје, каде во неговите 
поетски изливи,  љубовта кон жената нема 
граници:

Не ти го знам ни името
- жено посакувана.

Не ти ја знам ни расата
- жено елегантна.

Не ти го знам ни јазикот
- жено елоквентна

Ја замислувам твојата преданост
- жено идеална

Ја воспевам твојата добрина
- жено верна.

Ја посакувам твојата мекост и топлина
- жено љубена.

Уживам во твојата пламена страст
- љубов моја.

Литературниов прилог започна со песната 
„За секоја жена“ од наставничката и поете-
са НАТКА ЏЕБОВА од Штип, која животот го 
посветила на воспитно-образовната дејнот и 
литратурно творештво, а продолжуваме со 
истата, каде поетесата ја возвеличув и ува-
жува жената: 

„Да, да докажано.
Жената е совршенство на природата.

Без неа светот не би бил.
Затоа, секоја заслужува Ловоров венец“

Убаво и поетично опеано;  секоја жена и 
мајка заслужува најголема награда. Било 
сега или во минатото, таа игра важна улога 
како во семејството, така и во општеството. 
Затоа денес нејзиниот празник се одбележу-
ва насекаде во светот. Почнувајќи од 1954, 
Денот на жената  во Македонија  се слави се-
која година. И во другите земји се е во знакот 
на празникот на жената и мајката: - За сите 
добрини и нежности, за сите грижи и ноќи 
непроспиени, мајките заслужуваат со букети 
цвеќиња и прегратки  да бидат завиени !
На 8 март, во Торонто жените од сите бои и 
националности ќе маршираат низ улиците и 
ќе апелираат за мир во светот. Во македон-
ската заедница во Торонто и другите окол-
ни градови, со песна и оро свечено ќе биде 
прославен Денот на жената во сите Црковни 
општини, и културни друштва.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК  8- МИ МАРТ НА СИТЕ  
ЖЕНИ И МАЈКИ !

Март, 2020 – Тороонто

Поезија со повод

Во мартовските сончеви денови кога процу-

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД

литички работник, Германката- КЛАРА ЦЕТ-

член на АФЖ од Македонија,  учествувала 
на првото заседание на АСНОМ, на 2 август 
1944, во манастирот Прохор Пчински.
Многу  достоинствено и посветено  ги 

ОСМИ МАРТ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА, ЗАКИТЕН СО 
ЦВЕТНИ БУКЕТИ И ПОЕТСКИ ВЕНЕЦ ОД ПЕСНИ И СТИХОВИ

лот, смело умираа и станаа народни херои. сознавме дека сите жени од светот ги ба-сознавме дека сите жени од светот ги ба-сознавме дека сите жени од светот ги ба-
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Тоа беше ревија на македон-
ската народна носија од сите 
делови на нашата преубава 
татковина од Врадар до Егеј, 
од Пирин до Преспа, млади 
манакенки и манекени, сите 
веќе очеличени младински 
активисти во македонската 
заедница во Канада.
Млади и кршни од играор-
ци до дами во зрели години 
понесени од убавината на 
македонската носија која во 
себе ги вткала црвената и 
црната боја, бојата на крвта 
и животот и бојата на маке-

донските тежини и црнила, 
чекореа празнично и со ми-
лост каква што поседувале 
нашите предци.

Освен ревијата на носии, во 
големата сала на црквата Св. 
Климент Охридски беше при-
ложена и изложба на фол-
клорни богатства, реликвии, 
поставка која сама по себе 
значи богатство.
А трпезата беше преполна 
со македонски национални 
јадења, во сите бои и вкусо-
ви со кои располага македон-

ската плодна земја, а овде 
пренесена и зготвена од 
вредните раце на македон-
ските домаќинки.

За комплетен македонски 
дух не изостана ниту убава-
та традицонална македонска 
музика која ја исполнуваа 
златните грла на најпозна-
тата македонска интрепре-
таорка од Егејскиот дел на 
Македонија, Мери Мајнас и 
младата но бескрајно тален-
тирана Викторија Тошевска 
која рамо до рамо со својот 

брат Веле Тошевски отпеа 
неколку македонски анто-
лоигиски песни.
За  забавниот дел се погри-
жии Христо Георгиев Ице со 
неговата група, а низ про-
грамата водеше убавата и 
единствена Маја Доневска 
Ивановска.
Овој настан кој привлече го-
лемо внимание кај македон-
ската јавност се одржа на 11 
февруари 2018 година.

Лидија Гурбанска - прет-
седателка на женската сек-

ција од црквата Св. Климент 
Охридски, организатор на 
настанот: Изразувам голема 
благодарност до сите учес-
ници, до младите играорки и 
манекени кои со голема гор-
дост и прекрасна насмевка 
на лицата не’ прошетаа низ 
минатото.
Веле Тошевски, музичар 
учесник во програмата: Го-
лема благодарност до жен-
ската секција на Св. Климент 
за прекрасно организираната 
ревија која не врати кон коре-
нот и преубавата македонска 

фолклорна традиција.
Зоран Карапанчев, фо-
тограф: Фестивалот на 
македонскиот фолклор и 
традиција беше прекрасна 
манифестација. Ова беше 
ретко убаво случување во 
нашата македонска заедни-
ца и како такво го посочија 
сите присутни Македонци тој 
ден. Се надевам дека овој 
фестивал ќе стане традицио-
нална семакедонска мани-
фестација. 

Празник  на македонската  фолклорна традиција во 
Св. Климент Охридски во организација на  женската секција

Сеќавања
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Друштвото ,,Крклино,, од 
истоименото село близу Би-
тола важи за едно од најор-
ганизираните во македон-
ската заедница во Канада, 
барем кога станува збор за 
прославата на нивниот свет 
ден и селска слава Тодорова 
Сабота.
Иако бројот на Крклинци во 

Торонто не е голем, слава-
та се памти како една од 
најголемите во битолската 
околија, а таа традиција ја 
пренеле и на овој континент.
На 28 февруари годинава во 
црквата Св. Климент Охрид-
ски беше одржана просла-
вата на Тодорова Сабота на 
која кумуваа Миле и Соња 

Митковски. Со чинот честву-
ваа Прота-ставрофор Трајко 
Босеовски и Отец Горан 
Ристевски, а  догодина ку-
мови ќе бидат Диме и Мери 
Малаковски.
Диме Малаковски кој воедно 
е и претседател на друштво-
то, им се обрати на присут-
ните посакувајќи им убава и 

весела вечер, а на крајот на 
оваа Крклинска вечер задо-
волно истакна дека е радо-
сен што од година во година 
бројот на младите кои прису-
ствуваат на истата е се пого-
лем. Со тоа нашата мисија е 
исполнета, рече Малаковски.
Со оглед на велигденските 
пости, на прославата се слу-

жеше посна македонска хра-
на подготвена од вештите 
раце на позната македонска 
готвачка Марија Ангелевска 
и нејзините помошнички.
На традиционалната Кр-
клинска вечер гостите ги 
забавуваше музиката на 
Соња и Оливер Бенд,а си 
заминаа задоволни и од до-

биените награди во богатата 
лотарија. Со своја изведба 
се претстави и познатата 
Крклинка, активистка во цр-
квата Св. Недела во Ејџекс,  
Паца Стјуарт.

Крклинска вечер во Торонто во чест 
на празникот  Тодорова Сабота

Сеќавања
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Како по толку години ја доживувате Гоцевата порака:
„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - 

изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по 
традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа.“

Невена Костовска, патриотка, активистка во македон-
ската заедница во Канада: 

После толку години пора-
ката на нашиот Великан 
е многу вредна денес, ја 
чувствуваме истата тага, 
болка, потценување и урни-
сување на се’ македонско. 
И како пред многу години 
патиме од домашни пре-
давници кои не жалат за 
болката во нашите души и 
срца.

Павле Филипов (Воскопулос), член на претседа-
телството на ,,Виножито,,- Гр-
ција:  
За пишувањето сметам дека 
Македонштината да излезе 
од филмот односно реченото 
на Гоце. Клеветувањето од Македонец против Македонец 
треба да се елиминира при прогресивната демократска ма-
кедонска мисла. 
Блага Петреска, доајен на македонската народна 
музика: 

Искрено неможам да се помирам со агресијата што се 
врши на македонскиот народ како на никој друг во светот, 
дури сега се разоткри Европа и нивната демократија која 
има две лица за нив има едни правила, за нас други. Наро-
дот е многу разочаран затоа што никој ништо не го праша.

Розалија Крстаноска, претседател на управниоѕт од-
бор на МПЦ Св. 
Јован Крстител од  
Clearwater, Флори-
да:  
Гоце Делцев бил 
вистински визио-
нер, кој беспрекор-
но ја предвидел 
судбината на ма-
кедонскиот народ или барем на оној дел од населението 
од Македонија кој во себе го носи националното чувство 
без разлика на временската и просторната дистанца. Оваа 
порака ја доживувам безвременски, и ќе опстои се додека 
постои народ кој себеси се нарекува Македонски.
Зоран Ќосески, почесен македонски конзул од Австра-
лија:

 Прво поздрав до македон-
ците во Канада и во врска со 
пораката на Македонскиот 
великан потполно се согласу-
вам и би ја дoдал и изјавата 
на ирскиот патриот Роџер Ка-
земент (кој го егезекутирале 
Британците по востанието во 
Ирска 1916 година): " Знам 
за две трагични истории во 
светот - за Ирска и за Маке-
донија. И двајцата се лишени 
и мачени ". 

(“I know of two tragic histories in the world – that of Ireland 
and that of Macedonia). Both of them have been deprived 
and tormented.” 
Сепак останувам со полна верба во македонскиот народ 
насекаде во цел свет бидејки верувам во Македонија и ве-
рувам во македонскиот народ. И како што рече другиот ма-
кедонски великан Димо Хаџи Димов. "Бидете горди што сте 
синиви и ќерки на Македонија" Борбата продолжува.

Перо Гулевски, претседател на пензионерскиот клуб 
,,Гоце Делчев,, од Св. Кли-
мент Охридски, Торонто: 
 
Гоце го почувствува тоа на 
себе, а сега дојде време 
ние во тоа да се увериме 
дека е така....

Јани Малески, член 
на управата на друштвото 
,,Мала Преспа,, од Канада: 
Жалосно... ама Вистина .... 
сепак ние како Македонски 
Народ и не треба да подклек-
ниме на Предавниците, било 
каков чин да носат, било как-
ва позадина да имаат, било 
кој да ги подржува. Со слични 
тешки времиња, Македонија 
била соочена низ историја-
та, никогаш не подклекнала, 
народот постојано  со пожр-
твување и гордост знаел да ја  
извлече Татковнината од темнината што и’ била кроена. 
Јас верувам дека повеќето од македонскиот народ , упорно 
ќе се спротистават на било каква сила, иако моментално 
се гледа изгубено. Повикот и делото на славните херои од 
минатото, како и од сегашноста, писатели, проредбеници, 
уметници, научници, артисти и спортисти е многу помоќен 
од тоа што изродите и’ кројат на Македонија. Јас верувам 
во тоа, јас верувам во македонскиот народ, јас верувам во 
македонските вредности, јас верувам во Македонија. Изро-
дите се дел од секоја нација, тие се како отпад во секое 
општество , се знае каде им е местото во историјата.

Марија Јакимоска, ќерка на првиот претседател на 
Македонија Методија Андо-
нов Ченто: 
За жал во текот на целиот мој 
не баш краток живот Гоце-
вата порака беше актуелна. 
Болно е сознанието дека Ма-
кедонците најмногу зло си на-
несле меѓу себе, а со тоа и на 
МАКЕДОНИЈА Ќе беше многу 
добро наместо оваа порака 

да беше актуелна Гоцева-
та дека ,,Светот го разбира 
како поле за културен на-
тпревар меѓународите,, .Но гледајќи ги двојните стандар-
ди на "големите" светски велесили низ светот а посебно 
во случајот со МАКЕДОНИЈА веројатно ќе помине многу 
време тоа да се оствари. Сепак надежта последна умира, 
па да се надеваме дека нешто ќе се промени на подобро.
Ѓорѓија Атанасоски, бизнисмен од Флорида, претсе-
дател на Македонска Алијанса, сопственик на ,Македонско 
Сонце,,:
 Од времето кога живееше Гоце Делчев и големата пора-

ката што ја кажал денешните Македонци не научиле ништо. 
Историјата за жал ни се повторува одново...Горнан Јовановски, писател, патриот,долгогодишен 

активист во македонска-
та заедница во Канада: 
Веќе се навршуваат 147 
години од раѓањето и 
116 години од смртта 
на најголемиот син на 
Македонија, Гоце Дел-
чев. Нема дилеми ако 
за миг ке се обидеме да 
ја потврдиме Гоцевата 
мисла и гоцевата епоха 
која служи како стожер и 
како најсветлосна звез-
да, во тоа созвездие 
каде се раѓа надежда, 

желбата и иднината на македонскиот народ, кој ке живее со 
мечтите прекршени од великанот кој создал широки визии, 
македонецот вечно да живее како македонец и да биде свој 
на своето. Тие се вистинските пораки на визио- аберот, кој 
ни отвори широк простор за да создаваме држава,онаква 
како што тој ја замислуваше, македонска држава, со сите 
традиции и македонски обележја. Денес ние можеме да на-
правеме синтетизиран преглед на гоцевото дело И објек-
тивно да ги изнесеме гоцевите цели и идеали за што тој го 
подарил својот млад живот за Македонија,за земјата за која 
веруваше дека својот Народ, иако тој вршел предавства во 
минатото, но сепак во едно поново време тој ке извлече по-
ука, и да проникне од Гоцевите патоводни ,стратешки, иде-
олошки, предводнички и визионерски карактеристики, за да 
го кристализира патот на својата држава и да избере светла 
иднина за својот народ. Но за жал денешниот македонски 
народ незачекори по гоцевиот од. И покрај предавствата 
со кој се соочувал Гоце Делчев, тој сепак развивал сил-
на револуционерна дејност И неговата посветеност била 
само Македонија и нејзината целосна слобода. Денешната 
состојба во Македонија ни малку не е слична на онаа во 
гоцевото време.Сега сме по разделени како никогаш,каде 
преовладува материјалната потреба пред се. Жалосно но 
вистинито: Нашите претходници ги подариле своите животи 
за татковината - А денешните македонски политичари ја по-
дарија татковината за својот живот. На Македонија и треба 
дефинитивно нов лидер, нов водач, вистинска македонска 
национална партија што ке може да го сплоти и обедини 
македонскиот народ. 

Стојко Стојков, член на претседателство на партијата 
на Македонците од  Бугарија 
,,Омо Илинден Пирин,, профе-
сор, писател, работи во списа-
нието ,,Народна Волја,,: 

Поделбите и предавствата 
за кои зборува Гоце не биле 
природен квалитет на маке-
донскиот народ - туку финан-
сирани и подржани од туѓи др-
жави. Кога еден помал народ е 
опкружен од поголеми соседи 
кои се готови скапо да го на-
градат предавството, тогаш 

најлошото во најлошите излегува на виделина. Последните 
140 години во Македонија предавништвото било највисоко 
наградуваниот квалитет, најмилостиво третираниот зло-
стор и си останува единствената македонска стока за која 
постојано има побарувачка. Во таа смисла времето за нас е 
замрзнато повеќе од сто години и нема знаци дека скоро ќе 
се размрзне. Напротив! 
Нада Димитрио, претсдетател на МПЦ Св. Димитрија 

од Рочестер, САД, истакната 
македонска активистка: 
Големиот Македонски син, 
великанот Гоце Делчев, како 
добар познавач на македон-
скиот народ, пред 115 години 
го предвиде капитулантскиот 
акт на денешната ПРЕДАВ-
НИЧКА, нелегална влада. 
"Партиската поделеност и 
изгубената македонска на-
ционална свест доведоа до 
ваква катастрофа и срам".
Сега, повеќе од секогаш, на-
шиот отпор не смее да се 

сруши. Нашиот македонски дух и нашата надеж не смеат 
да згаснат. МАКЕДОНИЈА е нашиот вековен идентитет и не 
случајно Сонцето е симболот на нашето постоење.... И од-
ново тоа ќе се вее и ќе не' грее. Наша света должност е да 
останеме столб и огледало за Македонската вистина.

Сеќавања
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Филип Бојаџиески млад 
патриот, македонски деец од 
Канада: 
Кога го пишувам ова Грчкиот 
Парламент со 153 пратени-
ци го потврди договорот од 
Преспа помеѓу Грција и ДРУ-
ГАТА СТРАНА како што не’ 
нарекуваат во потпишаниот 
договор.. После 118 години 
оваа реченица на Гоце Дел-
чев денеска не да е актуел-
на, туку денеска сите крвави 
бразди во Македонија од 
оние кои загинаа за Македо-
нија беа едноставно измиени 
збришани закопани некаде 
длабоко се со цел да се за-
борави нашето минато. Кру-
шевската Република траеше 
само 10 дена, но не поради 
силата на турскиот аскер, 
туку поради нашето НЕЕ-
ДИНСТВО од кои едни биле 
за подоцнежно кревање на 
востанието, а други веднаш 
без чекање, а сите ние зна-
еме како крваво беше заду-
шено а тоа ни дава за право 
да веруваме дека реченица-
та на Гоце е нашата сурова 
вистина . Историјата ни ра-
скажува дека после првата 
светска војна со убиството 
на Ѓорче Петров започнува 
пресметка помеѓу разни Ма-
кедонски организации, фрак-

ции, пресметка со физички 
ликвидации за престиж во 
позициите на Македонското 
Национално Ослободително 
Движење. Повторно сенката 
на реченицата од Гоце Дел-
чев е над нас. Борбите на на-
шите Илинденци а подоцна и 
Партизани придонесе да до-
биеме своја држава во овие 
денешни географски рамки 
во склоп на СФРЈ. Подоцна 
после крвававото распаѓање 
на Југославија бевме един-
ствената република во СФРЈ 
која на 8 Септември 1991 без 
ниеден испукан куршум кон 
ниедна соседна земја ниту 
пак кон ниеден различен 
етникум од Македонскиот 
прогласивме Независнот. 
Ја прогласивме Независна 
Република Македонија. Свој 
Независен Парламент, своја 
Влада на Република Маке-
донија и Претседател на 
Република Македонија ...Ко-
нечно !? Но дали ја фрливме 
реченицата на Гоце Делчев 
длабоко во фиоките на забо-
равот ? Турболенции не’ сле-
дат низ нашата Независност, 
не сме веќе за светот Репу-
блика Македонија, туку Бив-
ша Југословенска Републи-
ка Македонија. Го немаме 
нашето Независно знаме од 
1991, сонцето со 16 крака, од 
16 станаа 8. Се повторува ли 
1913? Македонија од 4 дела 
се сведе на еден, ги нема 
Македонците од Пиринска 
Македонија ,Македонците од 
Беломорска Македонија, Ма-
кедонците од Мала Преспа. 
Тивко но сигурно реченицата 
на Гоце Делчев се враќа на 
голема врата. 2016 Година 

реченицата на Гоце Делчев 
ВОСКРЕСНА на социалните 
мрежи и умот на македо-
нецот. Започнува редефи-
нирање на државата од оние 
исти синови кои го предале 
и го убиле Гоце Делчев. 
Денеска во 2019 прво не 
предадоа оние исти синови 
кои седат во Македонскиот 
Парламент, а денеска истите 
оние кои 1913 не поделија 
само овој пат се вратија да 
не уништат. Аманетот кој ни 
е оставен од нашите предци 
не смееме да го отфрлиме, 
наша должност е да се слуш-
не Вистината за Геноцидот 
на Македонскиот народ кој 
се прави , преку негово не 
признавање како народ и 
правото на Македонецот да 
го изрази својот Национален 
и Религиски идентитет на-
двор од државните граници. 
Можеме да кажеме дека сме 
биле предупредени од наши-
те предци, но сепак како една 
стара македонска говорка: 
влега во едно уше, излага 
од другото. Но како можеме 
да го заборавиме цитатот 
на Гоце Делчев ,тој ни кажу-
ва преку неговите зборови 
нам на народот каде е од-
говорот . "Ослободувањето 
на Македонија се крие во 
внатрешното востание. Кој 
мисли инаку да се ослободи 
Македонија, тој се лаже и се-
беси и другите." Македонија 
ќе живее и постои додека 
постои Македонскиот Народ.
акедонци Обединете се каде 
и да сте. Борбата Продолжу-
ва! Да Живее Република Ма-
кедонија!

Aco Krstevski, 
потпретсдател во управниот 
одбор на МПЦ Св. Илија 
Мисисага.: 

Istorijata na Makedon-
skiot narod i negovata 
borba za slobodna Make-
donska dr`ava, e proslede-
na so kontinuirani pre-
davstva od makedoncite 
koi u~estvuvaat vo tie or-
ganizacii i dvi`ewa.

Vo vremeto na Goce Del~ev 
makedonskiot narod preku 
borbata na revolucioner-
nata organizacija VMRO 
se obiduval da formira 
svoja nezavisna dr`ava 
Makedonija.  Po zadu{u-
vaweto na Ilindenskoto 
vostanie i posle  mlado-
turskata revolucija  vo 

1908,  VMRO se deli na 
dve krila koi  zapo~nu-
vaat  bezmilosna me|useb-
na borba za prevlast vo 
Makedonija vo koja najve}e 
stradale samite tie, kako 
i Makedonskiot narod vo 
celina po{to bil razdel-
en i bez vodstvo.
Site makedonski revolu-
cii , vklu~itelno i bor-
bata na makedonskite par-
tizani za osloboduvawe 
na cela Makedonija, bile 
osudeni na propast poradi 
toa {to bile kriti~nite 
momenti bile predadeni 
tokmu odvnatre od samite 
makedonci.  Ne e slu~ajno 
{to Makedonskiot narod  
ne mo`el da sozdade svoja 
vistinski nezavisna dr`a-
va sve do 1991 god.                                                  
Na 11-ti Janauari  2019, се 
случи edno od  најголемite 
предавствa на Македонија 
i makedoncite, tokmu od 
lu|eto izbrani  od make-
donskiot narod za da ja 
vodat i {titat Makedoni-
ja, makedonskiot ustav i 
poredok. So edna odluka se 
poni{tuva cela edna na-
cija, se poni{tuva voqata 
na narodot izrazena preku 
bojkotot na referendumot 
za promena na imeto.
Sledna cel na samouni{tu-
vaweto }e bide na{ata 
crkva, t.e. preimenuvawe-
to na Makedonskata Pra-
voslavna Crkva- Ohridska 
Arhiepiskopija vo samo 
Ohridska Arhiepiskopi-
ja, {to }e dovede do celos-

no obezli~uvawe na make-
donecot. 
Sakam da naglasam deka i 
tuka vo dijasporata, situ-
acijata na ova pole ne e  
mnogu podobra. Kako {to 
znaete tuka naskoro }e 
se od`at izbori za novi 
crkovni upravi. Na{a-
ta komuna sobrana pri 
crkvata Sveti Ilija od  
Misisaga e mala i spored 
mene bilo kakvi izbori so 
pove}e kandidati ne se do-
bri, po{to lu|eto po~nu-
vaat  da se delat, karaat i 
da zazemat strani i kraj-
niot rezultat sekako }e 
bide na {teta na crkvata 
i komunata vo celina.  

Nakraj, iskreno se na-
devam  deka razumot kaj 
Makedonecot  }e pobedi 
kade i da e , i }e se nadmi-
nat site nedorazbirawa i 
podelbi se vo interes na 
za~uvuvawe na Makedoni-
ja, Makedonskata Naci-
ja i Makedonskata Pra-
voslavna Crkva.

Борис Папучкоски, еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ, долгогодишен македонски 
патриот од Чикаго, САД: 
Мудрите мисли на апостолот и војвода Гоце 
Делчев секојдневно се повторуваат мегу шко-
лските учебници ,весници книги,медиумитеи др. 
но никаква поука до нашите по род македонски 
предавници и изроди не стигнува во нивните 
празни глави, како познатата порака на Гоце 
Делчев :,,Јас не познавам друг народ кој повеќе 
страдал од предаствата на своите синови и ќер-
ки изроди како македонскиот. Историјата не па-
мети друг таков пример кога еден ист народ по 
традиција,јазики вера се разделува наразлични 
спротивни, една од друга потуги и по замразени 
појавување на кодоши и предавници.
Во тогашните времиња беа поединци предавни-
ци. Денеска пола од македонскиот народ се по-
делени на предавници и бранители кои се борат 

за својата држава,нација и вера. Денеска политичките предавници станаа најголеми биз-
нисмени во Македонија кои го процветаа предавничкиот бизнис за разлика во поранешните 
времиња, на пример за време на турското ропство кога беа поединци и предаваа за мали 
суми на грошеви-пари. Така беше предаден Апостолот на ВМРО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ од една 
стара бабичка која го предаде Гоцета за неколку гроша.
Денеска најголемите лажни патриоти станаа предавници за лични интереси и збогатување. 
Во старите времиња црквите беа тие кои играа најважна улога за зачувување на верата,-
нацијата и сокривајќи и заштитувајќи  ги војводите кои се криеја во црквите и планините,кои 
одбегнаа да се кријат во населените места за да не настрадаат населените места оти доста 
предавници ги предаваа. Македонија е окупирана од домашни и странски окупатори кои 
уништија еден цел народ ,вера и нација ,каде сега има некоја нова држава без историја и 
македонска нација. Во постарите времиња народот си ја испеа песната за големите животни 
маки песната: ,,Црна сеума зададе над Македонија,а до кое дереџе дојдовме денеска многу 
поголема црна чума, се е црно во Македонија од оваа предавничка влада.
Секогаш Македонија,  вечна и никогаш северна. Амин!

Драги Стојковски, претседател на Организацијата Обединети Македонци, колумнист: 

Точно е дека македонскиот народ трпел од изродите, како 
што трпи и секој друг народ. Но мора да се каже дека обично 
изродите виреат како печурки после дожд кога надворешни-
те непријатели ни се мешаат во нашите внатрешни работи. 
Нема да има бугаромани ако нема бугарска пропаганда, нема 
да има гркомани ако нема грчка пропаганда...Туѓата пропаган-
да и интереси си го прават своето. Тие прво ги привлекуваат 
малодушните и лакомите кои се продаваат за еден сребре-
ник. Секој народ има и предавници/изроди, меѓутоа нема и 
друг народ кој од сите соседи е под постојан притисок. Треба 
истовремено да се прашаме и дали има друга земја која толку 
соседи сакаат да ја поседуваат? 
Треба да бидеме внимателни на сите странски пропаганди кои 
работаат против македонските национални интереси бидејќи 

македонските национални интереси се посебни и исклучиви за македеонскиот народ. Мора 
да внимаваме на пропагандите кои историски стварале србомани/бугаромани/гркомани, а 
сега ствараат нато-мани и еу-мани кои ни се претставуваат како спасители а во стварност се 
волци во овчи кожи. Главата горе Македонци, една изгубена битка не значи и изгубена војна. 
А ние Македонците сме познати во светот по победи во војните. 

Соња Павловска –дол-
гогодишна гласноговорничка 
за македонската вистина од 

Канада: 
 Малку е да се рече дека сите 
сме шокирани од она што му 
се направи на Македонецот, 
од Македонецот - предавни-
кот. па , СДС овци и нивните 
симпатизери, ви признава-
ме, ја победивте оваа битка. 
но си ја скршивте самите 

кичмата. и онака чуму ви е 
, не ви треба кичма. еј , се 
правевте “ класа сте,”. “СДС 
и нивните подржувачи “да,,. 
на ваквата класа светот и’ се 
чуди и неможе да се изначу-
ди. изроди, продадени души, 
да си ја продадат м а ј к а 
т а во проституција и одма 
почна секој да пика раката и 
да прави што сака. И додека 
оние чесните Македонци со 
скршени души, немоќни, во н 
е м а ј к а д е, гледаат н е в 
и д е н о во светот , во исто-
ријата -предавниците, изро-
дите, со главите кренати 
немаат бре гајле. Облечени 
во перјата на рајската птица, 
забавата продолжува , со 
шамивчето в’раце, напред 
оро се води во еуфорија , 
сите трчаат да се фатат , 
се пее каде сте , Македонци 
ја, каде сте, кај отидовте, еј 
да се чудиш и да се крстиш. 
Што вели Мирка Велиновска 

: овие се тие накалемените 
сливи што ги носеа кој знае 
од каде, додека Македо-
нецот го товараа и го прода-
ваа за робје, еј вие предав-
ници, вие го носите бајракот 
за криминал и затоа според 
бога вие ќе горите во веч-
ниот оган.. и вашето семе ќе 
го носи вашиот белег, а ние 
пак ќе се собереме, да си ја 
присобереме енергијата што 
од бога ни е дадена нам на 
македонските синови и ќер-
ки, и да почне  со чистење на 
балганите што и’ ги фрливте 
на нашата мајка, М а к е д о 
н и ј а. И ќе ги бериме балга-
ните и ќе ви ги вратиме , ке 
ви ги шлакнеме, на вашето 
лице, предавничко.
 Нема никој да куртули од 
страмоТ на народот.

Ѓорѓи Сараѓилов - патриот, многугодишен македонски 
активист, Канада: 

Е тоа е тоа и ништо друго, Дедо Ѓорѓи (Гоце) Делчев и по 
други 100 ќе е во право Едно време во реп, Македонија под 
Југославија ни викана Егеци и србите им беја Браќа а ние 
Егеци значи дошлаци па и сега уште повеќе не делат меѓу 
Словените кој дојдоја од зад Карпатите и ние од Антиката на 
Александар Македонски

Сеќавања
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46та ГОЦЕВА ВЕЧЕР 
ВО ТОРОНТО

На 3-ти февруари годинава 
во Торонто, Канада а во орга-
низација на Обединети Маке-
донци од Канада во големата 
сала на македонската пра-
вославна црква “Свети Кли-
мент Охридски“ во Торонто, 
се одржа 46-та традиционал-
на Гоцева Вечер. Специја-
лен гостин на вечерта беше 

режисерот, писател и колум-
нист Александар Русјаков .
Присутните ги забавуваше 
оркестарот “Децата од Буф“ 
и гостинот од Македонија 
Дарко Стојаноски..
Поздравен говор одржаа 
претседателот на Органи-
зацијата Обединети Ма-
кедонци во Канада Мендо 

Бакаловски, кој говореше за 
историското минато на ор-
ганизацијата и актуелните 
тешки состојби и искушенија 
пред кои е исправена наша-
та држава Македонија, а со 
слични пораки се обратија 
и  претседателот на маке-
донската православна црква 
Св. Недела од Ејџекс Сла-
ве Бунтески, архиерејскиот 
намесник за Канада Отец 
Трајко Босеовски, претседа-
телот на Светскиот македон-
ски конгрес за Канада Боби 
Темелков, претседателот 
на патриотското здружение 
,,Ќосето,, од Канада Живе 
Македон Латиновски, прет-
седателот на македонска-
та православна црква Св. 
Мала Богородица од Кемб-
риџ Питер Медичков, прет-
седателот на македонското 
меѓународно движење за 
човекови права од Канада 
Бил Николов како и гостинот 
од Македонија Александара 
Русјаков.
Во уметничкиот дел на про-
грамата настапи фолклор-
ниот ансамбл ,,Македонка,, 
со легендарното македонско 
оро ,,Комитско,, кое нико-
го не остави рамнодушен. 

Македонците сплотено до 
доцна во ноќта споделуваа 
мислења за иднината на ма-
кедонската држава, пробле-
мот со името, но и пееја ма-
кедонски патриотски песни 
кои ги лееше грлото на Драко 
Стојаноски внук на големиот 
македонски пеач и патриот 
Војо Стојаноски.
Ви пренесуваме фотографии 
од Гоцевата Вечер 2018-та и 
трибината која се одржа во 
неделата на 4-ти февруари 
на роденденот на Апостолот 
на македонската револуцио-
нерна борба Гоце Делчев.,.

Сеќавања

Сеќавања
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ЧОВЕКОТ СО СТРУЈА: Ѓорѓи Филев
+389 70 217 374 телефон за 

контакт од г-дино+т Филев 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Засекогаш ќе се сеќавам на 
средбата со Бисерка Ѓорѓевиќ 
од Сребреница . Во нејзината 
соба од хотелот во Бања Банско 
, чекаме да дојде Ѓорѓи .
- Дали е Ѓорѓи негде во близи-
на ?Чувствувам дека е тука , 
се потам - кажува Бисерка . Во 
бањата стигна од Сребреница 
.Како мала ја прележала дет-
ската парализа .Пред се ,со јака 
воља , а потоа и со помош на 
докторите , воглавном успеала 
да ги преброди сите последици 
од болеста. Меѓутоа , десното 
стапало и останало укочено , а 
скочниот зглоб на левата нога и 
бил фатен.
Во тој миг влегува човек во бели 
панталони и блуза.Скоро и не ја 
гледа Бисерка. Само брзо и вика 
: „Ајде легнувај .“
Потоа се случува нешто што до-
тогаш не сме го виделе . Жената 
легна на кревет , човекот ги впе-
ри рацете во неа - не подолго од 
две - три секунди - и тогаш се 
сврте и излезе. Во меѓувреме , 
жената почна да скока како не-
која невидлива сила да ја фати 
и да ја превртува низ креветот.
- Ова е како електро- шок - тивко 
вели Жика Перишиќ, возачот на 
„БОРБА“ , на кого му е прв пат 
да присуствува на ваква демон-
страција на лечење со помош на 
биоенергија. Кога излеговме , ме 
гледа зачудено, како да бараше 
да му потврдам дека тоа што го 
видовме не беше сон.
- Потполно сум свесна , све слу-
шам што зборувате, но устата не 
ми се отвора , бидејќи ми е така 

убаво- кажува Бисерка Ѓорѓевиќ 
, додека убрзано диши.
- Каде е Ѓорѓи ,зошто излезе?И-
мам впечаток ; дека е тука;уште 

повеќе ќе ми помага ;да успее 
да ми го исправи и стапалото.
Додека работи , го чувствувам 
грчењето на мускулите , крво-
токот ми се забрзува, тетивите 
ми се затегнуваат.По едно по-
ловина час , целата сум лесна.
Како да сум се ослободила од 
некаков голем товар. После тоа 
сум многу уморна . После секоја 
средба со него , се ми е подобро 
и подобро.
Без оглед на дилемата Ѓорѓи 

Филев и на неговата разбир-
лива желба да дознае како им 
помага на луѓето , цврсто стои 
на фактите дека тој , кога и да 
е тоа можно , соработува со док-
торите.
Еве што ни зборуваа при заед-
ничката работа во Бањата Бан-
ско др Иван Гогов и др Владо 
Трајков :
- Заклучивме дека терапијата 
со биоенергија не ја применува-
ме кај оние пациенти кои имаат 
протези, или ако на пример , 
скршеници на рацете , нозете 
имаат коски споени со метална 
плоча, се додека е таа во тело-

то- ни кажува др Владо Трајков.- 
Потоа кај тешките...
Потоа кај тешките...коскени де-
формации, таму каде коските 

сраснале , мислиме дека таму 
биоенергијата не би помогна-
ла.
Потоа , избегнуваме да ја 
применуваме и кај срцеви за-
болени пациенти .Едноставно 
, немаме кардиолог во тимот 
за да можеме одговорно да ја 
следиме и да знаеме како деј-
ствува оваа терапија.
-Цел овој објект не само што 
е добро опремен , туку ја има 
и таа угодност да можеме да 

ја користиме навистина мине-
ралната вода - додава неговиот 
колега Иван Гогов. - Во неа има 
радон, натриум, калијум, фос-
фор,магнезиум...Потоа таа е и 
радиоактивна , 370 милибеке-
рела на литар, при што, се ова 
заедно ја прави лековита.затоа 
можеме да помогнеме и кај со-
стојби на ревматска грозница , 
хронични ревматски воспале-
нија, дегенеративен ревмати-
зам, состојба после фрактура на 

коски и хируршки интервенции.
Потоа , кај болести на метабо-
лизмот, невролошки заболу-
вања, гинеколошки, болести на 
панкреасот и жолчниот канал и 
болести на желудникот и цре-
вата.
- Благодарение на инзвонред-
ните и, би рекол, уште необјас-
нети можности на Ѓорѓи Филев 
, ние на сите наши терапии им 
ја додадовме новата - биое-
нергетската - додава др Иван 
Гогов.- Тој најповеќе работи со 
деца , бидејќи така сака, а и има 
забележани резултати. Вистина 
да ви кажам , додека не видев , 

и јас бев скептичен кон биоенер-
гијата.Сега за мене тука нема 
никакви нејаснотии(дилеми) , 
таа навистина помага. Многу 
добри резултати, благодарение 
на Ѓорѓи Филев , постигнуваме 
во лекувањето на главоболка-
та, детската парализа, добри се 
резултатите и кај дистрофијата, 
потоа оштетување на видот , 
слухот, говорот,лекување на си-
нуси, детска бронхијална астма.
Ние никој не го примаме на трет-
ман без потполна медицинска 
документација. Најчесто на нас 
луѓето ни ја праќаат документа-
цијата, ние ја разгледуваме и ги 
известуваме кога можат да дој-
дат .Ако мислиме дека неможе-
ме да им помогнеме веднаш им 
кажуваме. Зошто да доаѓаат по-
пусто (залудно) и да се изложу-
ваат на трошок кога неможеме 
да им помогнеме. И во круг на 
пропишаната терапија , одреду-
ваме и колку пати ќе ги третира 
Ѓорѓи Филев - кажува др. Гогов...
Објаснување баравме и од 
примариус др Ристо Чанев, кој 
е специјалист токму за физија-
трија, кој и беше водач на тимот 
доктори кои соработуваа со 
Ѓорѓи Филев.Покрај редовната 
работа во деловниоткруг на не-
говата специјализација , работа-
та на др Чанев беше и следната: 
примаше пациенти исклучител-
но со специјалистички клинички 
наоди, и проценуваше дали био-
терапијата на Ѓорѓи филев може 
да помогне, и сам ја користеше 
биотерапијата.
- Филев не е „светец“ и не може 
да им помогне на оние кои се 
долго... време во постела- кажу-
ва др.Чанев .- Иако таа негова 
моќ треба да ја објаснат луѓе 
далеку постручни од мене, и тоа 
после долготрајни испитувања 
, ефектот може да се објасни 
со следното: биоенергијата на 
големо им помага на  пациен-
тите да во својот организам со 
ангажираат одбрамбениот ме-
ханизам..Бидејќи кај сите кои 
ја примаа овој вид на терапија 
, подобрувањата се видливи(е-
видентни).. Меѓутоа поради 
краткото време , контролата 
на тестовите уште не сме ја 

направиле , иако на таква кон-
статација упатуваат досегаш-
ните тестирања на мускулите.
Клиничките услови за видливите 
докази овде во Бања ги нема , 
но зарем не е доволен  и овој : 
дистрофичар
 ( http://www.osi-uzice.rs/udzo/sta-
je-distrofija  )
 , на пример ,после неколку при-
мени биотерапии  застана на 
свои нозе и прооде?  -Филев не 
треба да се смета за чудотво-
рец, бидејќи тој тоа во никој слу-
чај не е - кажува доктор Чанев 
- не може , на пример , да им по-
могне на заболените од рак или 
епилепсија, па таквите пациенти 
воопшто не ги ни примаме.Се-
дам во станот на еден познаник 
, пациент на Ѓорѓе , кој секогаш 
бурно реагира на моќта на ра-
цете на Ѓорѓи.Доволно е само 
да ги испружи и впери кон него 
, некогаш и да го допре болното 
место.Го известувам познаникот 
дека се јавил Ѓорѓи и дека во тоа 
време ќе му дава далечинска 
енергија , и дека сум дошла да 
ги видам реакциите , при тоа не 
му кажав дека нашиот заеднички 
познаник се наоѓа во тој миг во 
Шведска.
Реакцијата беше сосема иста , 
како Ѓорѓи да е во собата со нас.
Ѓорѓи беше со нас но илјадни-
ци километри далеку;кога пред 
крајот на посетата на домаш-
ните им кажав каде е Ѓорѓи, 
тие неможеа да веруваат , беа 
збунети бидејќи присуствуваа 
на “чудесии“(волшебства).Тие 
денови во каролинската (швед-
ска)болница,   - http://www.
carolinashealthcare.org/ 
  - (како доказ ви ја најдов линк 
адресата ) ,се случуваше на-
вистина нешто спектакулар-
но,Ѓорѓи успеа да врати дете 
кое живееше четири месеци во 
кома само со помош на апарати.
Сите витални функции на орга-
низмот му се вратија , и за тоа 
поседуваме медицинска доку-
ментација.
Крајот на мај месец , Филев на 
повик на некои Југословени , ( 
најверојатно Македонци биле 
ама книгата е пишувана во вре-
ме на СФРЈ :)  ) .....заминува за 

Австралија .
Се договоривме да во таа при-
лика го направиме првиот про-
бен експеримент.Саат време 
пред да слета во Сиднеј , двајца 
лекари од белград ,снимател 
од ТВ Белград и јас ќе бидеме 
во Бор , кај едно дете кое сил-
но(бурно) реагира на терапијата 
од Ѓорѓи, за да ја забележиме 
, се надеваме , на телевизиска 
видео) лента.
Ѓорѓи имаше повеќе повици од 
странство за да остане таму и да 
работи, за сега не ги прифати .- 
Сакам , пред се , да помогнам на 
своите луѓе , јас тука припаѓам.
Во странство ќе одам само како 
туриста .Признавам,не еднаш, 
се сретнав со недоразбирања 
од разни видови , бев во иску-
шение се ова да го оставам и да 
одам по белиот свет...Несакам 
,и нема.Верувам дека ќе дојдат 
подобри денови...
За Ѓорѓи ,изгледа , не важат сите 
оние теории за тоа дека биотера-
певтите се моќни на сите места 
, туку родното место е пресудно 
за потенцијалот на исцелителот, 
и затоа не треба да се корне од 
неговото „Пиперево “ , место 
каде е најделотворен(најмоќен).
Затоа што и Земјата е жив ор-
ганизам , постојат места за 
кои е сосема утврдено дека се 
ЗЕМЈЕНИ ЕНЕРГЕТСКИ ЧАКРИ 
!? КРАЈ.
ПРЕВОДОТ НА ОВАА КРАТКА 
КНИГА  ЗА  ЃОРЃИ ФИЛЕВ  ГО  
ВЕТИВ  И СО ЗАДОВОЛСТВО 
ГО ИСПОЛНУВАМ ВЕТЕНОТО 
!!! - Каролина Ристеска.

Од книгата: 
Биоенергија Моќта на 
исцелувањето
Автор: Наташа 
Маркович
Печатница Аквариус 
1985-86/ Белград

Превела:
 Каролина Ристеска

КРАЈ

      Во светот на Карикатурата со Блаже Докуле 
ДОДЕЛУВАЊЕТО 
НА ПАКЕТЧЕТО 
СО ИНЕКЦИИ 
ПОМОШ ОД 

СОСЕДИТЕ !!

ВО МАКЕДОНИЈА, СЕ’ ТИ Е 
ПРОСТЕНО, ОСВЕН УСПЕХ 
И РАЛИЧНО МИСЛЕЊЕ ОД 
ПОЛТРОНИТЕ НА СЕКОЈА 

АКТУЕЛНА ВЛАСТ! 
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