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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. 
Годишната претплатата 
за весникот “Македонија“ 
за Канада е 100 канадски 
долари, за Соединетите 
американски држави е 150 
долари, а за другите земји 
200 долари со авионска 
пошта. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..
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Голема благодарност до нашите 
соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на 
весникот ,,Македонија’’, 
колумнист
Генерален Конзулат на 
Р.Македонија -Торонто,
Амбасада на Р. Македо-
нија – Отава
Генерален Конзулт на Р. 
Македонија во Детроит
Мето Колоски - 
вести од Обединетата 
Македонска Дијаспора
Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 

човекови права
Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник, печатар
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков

Специјални Дописници:
Од Мала Преспа, 
Албанија известува 
Васил Стерјовски
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 
Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 
Георги Христов

Славе Катин 
Лилјана Трајческа

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на 
македонската култура, јазик, идентитет и традиции е 
невозможно без вашата поддршка и помош почтувани 
читатели. 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.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска
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E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill
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(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

Shirak Delicatessen 
& Meat

1375 Danforth Rd #8, 
Scarborough, Ontario M1J 

1G7
(416) 266-7519
Tumbecafe

BAR & PUB I
1375 DANFORTH ROAD

SCARBOROUGH
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 Cafe 

Etobicoke
900 Rathburn Road W, 

Mississauga, ON L5C 4L3
(416) 546-5676

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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,,Во овие историски моменти, 
кога опстанокот на нашата 
татковина е доведен во пра-
шање заради грубо надво-
решно мешање во внатреш-
ните работи во земјата, ние 
Македонците од Канада 
изразувајќи длабока загриже-
ност за случувањата, го пови-
куваме македонскиот народ 
и другите етнички заедници 
во земјата на единство, а по-
литичките партии на разумно 
однесување заради заштита 
на унитарноста на државата’’ 
– стои во декларацијата на 
македонската заедница од 
Канада испратена на 2 април 
од пред парламентот на 
Провинцијата Онтарио кој се 
наоѓа во срцето на   неколку 
милионскиот канадски град 
Торонто.

Пред насобраниот македон-
ски народ обоен во боите на 
татковината најнапред беа 
инторинари македонската 
и канадската национална 

химна, по што следуваше 
обраќањето на Соња Пав-
ловска која во име на орга-
низаторот на протестот-Ма-
кедонската заедница од 
Канада потсети на славното 
македонско минато, уште 
повеќе осврнувајќи се на 
последните случувања во 
Македонија.Протаставрофор 
Трајко Босеовски пред при-
сутните ја пренесе загриже-
носта на Светиот Синод на 
Македонската православна 
црква-ОА во врска со акту-
елните случувања во Маке-
донија.
Декларацијата  од организа-
торот-Македонската Заед-
ница во Канада ја прочита 
Претседателот на Светскиот 
Македонски Конгрес за Ка-
нада Боби Темелков кој од 
говорницата порача: ,,Исто-
риските искуства укажуваат 
дека секогаш кога меѓународ-
ниот фактор бил замешан во 
решавање на македонското 
прашање, секогаш биле но-

сени решенија на штета на 
Македонците, без да се по-
читува неговата воља. Сега 
кога во прашање е доведе-
но името, идентитетот, уни-
тарноста и сувереноста на 
македонската држава, ние 
Македонците од Канада како 
нераскинлив дел на македон-
скиот народ рече тој и дода-
де:  Укажуваме на следното:  
(1)   Македонија е држава 
на Македонскиот народ како 
единствен носител на држав-
носта, во која сите граѓани 
се еднакви пред Уставот и 
законите, независно од со-
цијалниот статус, етничкото 
потекло, верското уверување 
и партиската припадност!

(2)   Да се спречи секаков 
обид за федерализација и 
воведување втор јазик како 
службен на целата терито-
рија на Македонија и во меѓу-
народните односи!
 
(3)   Го повикуваме целиот 

демократски свет да ја под-
држи унитарноста и држав-
носта на Македонија!

(4)   Да се отфрла секаква 
размисла за промена на име-
то, знамето, грбот и химната!

(5) Да се стави крај на разго-
ворите за името меѓу Маке-
донија со Владата во Атина 
и безусловно продолжување 
на членството во Обедине-
тите Нации и во сите меѓу-
народни организации под 
уставното име Македонија, 
без латинична транскрипција 
на македонскиот јазик туку 
на англиски јазик Republic 
of Macedonia, со можност за 
употреба на уставната до-
давка “Република“ како јасна 
дистинкција од истоимената 
северна провинција во Грција 
и југо-западна провинција во 
Бугарија, со меѓународниот 
код МК односно МКД, и но-
тификација на Македонскиот 
народ и Македонскиот јазик!

(6)   Независно од истори-
ските хипотеки – окупацијата 
вo Македонија и геноцидот 
врз Македонскиот народ од 
Балканските војни 1912-1913 
година, да се продолжи со 
развивање, надминување и 
зголемување на соработката 
со соседите за вителните ин-
тереси кои ги оптоваруваат 
народите на Балканот! 
 
(7)   Да се изврши итен попис 
на населението!
 
(8)   Да се отфрли владина 
коалиција која што нема да ја 

почитува оваа Декларација!
 
(9)   Повикуваме на семаке-
донско помирување и обеди-
нување, затоа што силата е 
во единството, за одбрана на 
името на државата и иденти-
тетот на нацијата!
 
Декларација е испратена до: 
Организацијата на Обеди-
нетите Нации, Европската 
Унија, Канада, Соединетите 
Американски Држави, Ру-
ската Федерација, Народна 
Република Кина, Република 
Франција и Обединетото 
Кралство Велика Британија 
и Северна Ирска, како и до 
властите во Македонија.
Истата на англиски јазик ја 
пренесе претседателот на 
студентската младинска ор-
ганизација на Македонците 
од Торонто Веле Тошевски, 
а свое обраќање имаше и 
Кристијан Роштанковски 
претседател на младинската 
организација од најголемата 
македонска православна цр-
ква од Торонто Св. Климент 
Охридски. 

Пред насобраните Маке-
донци кои во преддворјето 
на Онтарискиот парлемент 
на Квинс Парк скандираа: 
Македонија! Македонија!- се 
обратија и  претседателот на 
Организацијата Обединети 
Македонци од Канада Мен-
до Бакаловски,а во име на 
Обединети Македонци исто 
така се произнесе и  Петре 
Медичков, додека пак своите 
пораки од  жените од ВМРО 
во говор преполн со патриот-

ски пораки ги пренесе Ринка 
Синановска.
На македонскиот собир за 
поддршка на Заедничка Ма-
кедонија и претседателот 
Ѓорѓе Иванов  присуствуваа 
и осведочените пријатели на 
македонската заедница во 
Канада и Република Македо-
нија Исмаил Ватанер -прет-
седател на канадско- тур-
ската асоцијација и Медилин 
Зинијак – претседавач на ка-
надската етничка асоцијација 
на медиуми, која исто така е 
добар пријател и поддржувач 
на македонската заедница во 
Канада. Писмото упатено од 
претседателот на Светскиот 
Македонски Конгрес Тодор 
Петров исто така беше про-
следено со бурен аплауз од 
присутните.
Пред провинцискиот парла-
мент се развеа и македонско 
оро кое го предводеа игра-
орките од Ансамблот ,,Маке-
донка,, , по што со развеани 
знамиња во рацете заиграа и 
присутните Македонци на со-
бирот понесени од силните 
македонски татковински сти-
хови преку кои јасно и гласно 
им порачаа на Македонците 
во светот и на меѓународна-
та јавност дека македонско 
име нема да загине!

Од Торонто
Соња Лозановска - уредник 
на весникот ,, Македонија,,

Oд Торонто втора по ред  
Масовна поддршка за 

,,Заедничка Македонија,,
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The Honourable Chrystia Freeland
Minister of Foreign Affairs
House of Commons
Ottawa, Canada
K1A 0A6

March 7, 2017
Dear Minister:
In response to your March 6, 2017 call for Macedonia’s leaders 
to allow the formation of a new
government without delay, the United Macedonians Organiza-
tion of Canada asks you to
consider the following:
The Albanian Platform is a document listing the demands of the 
Albanian political parties in
Macedonia which:
1) was initiated and sponsored by the Prime Minister of Albania 
and signed by the
Macedonian Albanian parties in Albania’s capital of Tirana;
2) threatens the sovereignty, national identity and survival of 
Macedonia;
3) exceeds the rights granted to Macedonian Albanians in the 
2001 Ohrid Framework
Agreement drafted by the international community;
4) was publically announced after Macedonia’s elections of De-

cember 11, 2016, thereby
depriving citizens the opportun-
ity to vote on it;
5) is a non-negotiable demand 
by the Macedonian Albanian 
political parties in exchange for 
their support in forming a coali-
tion government;
6) is in contravention of the 
Macedonia’s Constitution.
President Charles de Gaulle of 
France on July 24, 1967 while 
visiting Expo 67 addressed a
large crowd from a balcony at 
Montreal City Hall where he 

loudly proclaimed 
“Vive le Quebec 
libre!”

Would Canada 
have tolerated 
an invitation from 
President De 
Gaulle to Que-
bec separatists 
to travel to Paris, 
France to sign a 
Separatist Platform drafted by President de Gaulle that would 
eventually lead to the dismemberment of Canada without Can-
adians having the opportunity to vote on it? Is it any wonder 
that daily mass demonstrations against the Albanian Platform 
are presently occurring in all major cities across Macedonia?
To the extent you urged President Ivanov to perform his consti-
tutional duty, please be assured that he has. President Ivanov 
is abiding by and protecting the Constitution of Macedonia.
President Ivanov cannot allow a political platform created and 
sponsored by a foreign government to be imposed on Mace-
donia to its detriment.
The meddling of the Prime Minister of Albania in the internal 
affairs of Macedonia is the issue here. It needs to be strong-
ly condemned by the international community for the sake of 
international stability and order.
A stable and legitimate government in Macedonia cannot be 
formed where the winning party with the majority of votes is 
relegated to the opposition, while the losing parties presume to 
assume power to satisfy the demands of the Albanian minority 
without a national vote.
The path to legitimacy and democracy and constitutional com-
pliance in Macedonia is early parliamentary elections soon as 
possible to allow the citizens of Macedonia to decide its future 
rather than the meddling of foreign governments.

Sincerely,
Mendo Bakalovski, President

Кој побара Иванов да ја повлече одлуката, а кој го поддржа?
Mar 08, 2017
Генералниот секретар на 
ОБСЕ, двајца еврокомесари, 
министри на земји-членки на 
ЕУ, амбасадорот на САД во 
Македонија, министерката за 
надворешни работи на Ка-
нада и заменик-помошникот 
државен секретар на САД 
за европски и евроазиски 
прашања досега побараа 
македонскиот претседател, 
Ѓорге Иванов, да ја преиспи-
та својата одлука да не го 
додели мандатот на СДСМ, 
кој обезбеди 67 пратенички 
потписи, односно мнозинство 
во Собранието.
Генералниот секретар на 
ОБСЕ, Ламберто Заниер:
„Загрижен сум поради раз-
војот на настаните во Скопје. 
Владеењето на правото 
мора да надвладее. Резул-
татите од декемвриските 
избори се цврста основа за 
формирање влада што ќе 
ги застапува интересите на 
сите граѓани“.

Високата претставничка за 
надворешна политика на 
Европската Унија, Федерика 
Могерини, за време на посе-
тата на Македонија, побара-
ла од Иванов да ја ревидира 
својата одлука во интерес 
на волјата и на интересот на 
сите граѓани.
Еврокомесарот за проширу-
вање и за соседска политика, 
Јоханес Хан, порача дека 
„во демократија мора да се 
признае парламентарното 
мнозинство, иако некому тоа 

можеби не му се допаѓа“:
Aмбасадорот на САД во 
Македонија, Џес Бејли, ми-
натата недела  го повика 
претседателот на државата, 
Ѓорге Иванов, повторно да ја 
разгледа својата одлука.
Се огласи и британскиот ми-
нистер за Европа, сер Алан 
Данкан, со порака објавена 
на веб-страницата на бри-
танската канцеларија за на-
дворешни работи:
„67 новоизбрани пратеници 
кои претставуваат различни 
заедници во Македонија по-
бараа да формираат влада. 
67 од 120 е јасно мнозинство. 
Претседателот Иванов треба 
да си ја преиспита одлуката“.
Шефот на германската ди-
пломатија, Зигмар Габриел, 
изјави дека е вознемирен од 
состојбата во земјава и по-
бара Иванов да ја преиспита 
одлуката..
Повик да се почитува демо-
кратската одлука на граѓа-
ните и да се прифати секое 
демократски договорено 
мнозинство упатија и трој-
цата европарламентарци 
Едвард Кукан, Кнут Фле-
кенштајн и Иво Вајгл:

Канадската министерка 
за надворешни работи, 
Кристија Фриленд 
испрати соопштение во кое 
ги повика македонските по-
литички лидери да дозво-
лат формирање влада без 
одложување, а претседа-
телот Иванов да ја изврши 
својата уставна обврска:

„Канада ги повикува ма-
кедонските лидери да го 
дозволат формирањето на 
новата влада без одложу-
вање. Апелираме до сите 
страни да продолжат со 
поддршката и јакнењето 
на нашите заеднички де-
мократски принципи, вклу-
чително и почитување на 

демократските институции 
и владеењето на правото. 
Апелираме и до претсе-
дателот на државата да ја 
изврши својата уставна 
обврска и да го прифати 
формирањето на новата 
влада што следува по пар-
ламентарните избори во 
Македонија одржани на 11 
декември 2016 година“.
Загриженост за актуелната 
состојба изрази и холанд-
скиот министер за надвореш-
ни работи, Берт Кундерс, 
кој повика на почитување на 
парламентарното мнозин-
ство и смирување на тензии-
те.
Заменик-помошникот држа-

вен секретар на САД за евро-
пски и евроазиски прашања, 
Хојт Брајан Ји од Загреб ги 
повика сите страни во Маке-
донија да бидат подготвени 
на компромис и да се форми-
ра нова постизборна влада.
Единствено руското МНР со 
соопштението од 2 март и со 
изјавата следниот ден го по-

ддржа Иванов:

„Еврокомесарот Јоханес 
Хан, високиот претставник 
за надворешна и безбеднос-
на политика на ЕУ, Федери-
ка Могерини, генералниот 
секретар на НАТО, Јенс 
Столтенберг, и други прет-
ставници на т.н. „просветле-
на Европа“, продолжуваат 
бесрамно да вршат невиден 
притисок врз македонскиот 
претседател Ѓорге Иванов, 
барајќи од него премиер-
скиот мандат да го даде на 
опозицијата, која ја прифати 
ултимативната „албанска 
платформа“.

Могерини: Не играјте си со 
оган, не претворајте го ова во 
меѓуетничка конфронтација

Брисел, 6 март, 2017
Високата претставничка за 
надворешна политика и за 
безбедност на Европската 
Унија, Федерика Могерини, 
на прес-конференцијата по 
завршувањето на советот на 
министрите за надворешни 
работи на ЕУ рече дека е 
загрижена за состојбата во 
Македонија и на политичари-
те им порача да не си играат 
со оган.

– Колку сум загрижена? За-
грижена сум, но се обидувам 
да научам да се издигнам 
над грижите и да го видам 
потенцијалот за решавање 
на институционалната и на 
политичката криза. Верувам 
дека она со што се соочува 
Скопје денеска е сè уште по-
литичка и институционална 
криза. Најмногу сум загриже-
на дека ова се претвора во 
меѓуетничка криза. Ова беше 
главната порака што им ја 
пренесов на тие што имаат 
политичка одговорност. Не 
играјте си со оган, не претво-
рајте го ова во меѓуетничка 
конфронтација. Тоа ќе ја уни-

шти земјата и најверојатно ќе 
се рашири и надвор од држа-
вата – рече Могерини.

Шефицата на дипломатијата 
на ЕУ истакна дека верува во 
решение за излез од кризата 
и дека институциите во Маке-
донија ги имаат ресурсите да 
го пронајдат решението.

– Верувам прво во мудроста 
на претседателот, а второ во 
капацитетот на Собранието 
да продолжи, прво, со изби-
рање на спикер или да ја де-
блокира ситуацијата за оваа 
институционална и политич-
ка криза да може да се реши 
со инструментите што Скопје 
ги има, без мешање. Се на-
девам дека мудроста ќе на-
двладее – додаде Могерини.

Таа не сакаше да истакне 
детали за посебните изла-
гања на министрите во врска 
со Македонија, но рече дека 
генерално сите министри 
силно ги поддржале пораки-
те што таа им ги пренела по 
средбите во Македонија

Chrystia Freeland Canada 's Minister of Foreign Affairs

UNITED MACEDONIANS ORGANIZATION OF CANADA 
Letter to Canada's Foreign Minister Freeland

Заниер: Не вперувајте го прстот 
во меѓуетничките прашања

09/03/2017
   Политичките лидери мора 
да ги надминат партиски-
те интереси за да ја решат 
кризата за доброто на сите 
граѓани, порача генералниот 
секретар на ОБСЕ, Лимберто 
Заниер по средбите со прет-
седателот, Ѓорге Иванов и на 
министерот за надворешни 
работи, Никола Попоски.
Тој потенцираше дека криза-
та не смее да се претвори во 
меѓуетничка конфронтација 
и ги повика политичарите да 

се воздржат од острите рето-
рики.
Заниер на својот твитер-про-
фил напиша дека на прет-
седателот Иванов му ја наг-
ласил својата „загриженост 
за политичкиот ќор-сокак“ и 
дека „вперувањето со прст 
во меѓуетничките прашања 
е опасно и контрапродуктив-
но“.
Претседателот Иванов пак, 
побарал од него да ја осуди 
и отфрли албанската плат-
форма.

Македонија
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Вторник, 07 Март 2017   
PRMportretПретседателот на 
Република Македонија, д-р 
Ѓорге Иванов, упати писмо 
до членовите на Европскиот 
совет, до претседателот на 
Европскиот совет, г. Доналд 
Туск, до Генералниот секре-
тар на НАТО, г. Јенс Стол-
тенберг и до двата страте-
гиски партнери на Република 
Македонија, до претседате-
лот на Соединетите Амери-
кански Држави,  г. Доналд 
Трамп и до претседателот на 
Република Турција, г. Реџеп 
Таип Ердоган.
Во продолжение е интеграл-
ното писмо од претседателот 
Иванов:

Почитувани,
Во пресрет на состанокот на 
Европскиот совет, дозволете 
да Ве запознам со актуелна-
та состојба и со сето она што 
се случува во Република Ма-
кедонија.
Република Македонија веќе 
две и пол години минува низ 
длабока политичка криза. Со 
олеснувачката улога на ЕУ и 
на САД беше постигнат До-
говорот од Пржино во чија 
суштина беше организирање 
предвремени парламентарни 
избори во фер и демократски 
услови и формирање Влада 
на Република Македонија 
што најпрво ќе се фокусира 
на итните реформски прио-
ритети.
На 11 декември 2016 година 

се одржаа слободни, фер и 
демократски избори, кои беа 
поздравени од сите страни. 
Но, наместо излез од криза-
та и фокусирање на итните 
реформски приоритети, ние 
повторно се најдовме во 
длабока политичка криза. 
Имено, по изборите, три од 
четирите парламентарни 
партии на етничките Албан-
ци во Република Македонија, 
со 18 од вкупно 120 пратени-
ци во Собранието, под покро-
вителство на премиерот на 
Република Албанија, г. Еди 
Рама и неговиот министер 
за надворешни работи во 
Тирана создадоа платформа 
за Албанците во Република 
Македонија.
Тиранската платформа ста-
на предуслов за формирање 
Влада на Република Македо-
нија.
Платформата е постизборен 
документ усвоен во туѓа др-
жава во кабинет на странски 

државник и со посредство на 
премиер на туѓа држава. Со 
оваа платформа се загрозува 
сувереноста и независноста 
на државата, доведувајќи ја 
Република Македонија во 
положба на потчинетост или 
зависност спрема друга др-
жава. Реализацијата на плат-
формата подразбира проме-
ни во Уставот на Република 
Македонија со кои би се за-
грозил унитарниот карактер 
на државата. Платформата 
го нарушува Охридскиот 
рамковен договор, кој ги ре-
гулира односите на етнич-
ките заедници со државата 
Република Македонија и нив-
ните меѓусебни односи. Во 
спротивност со Охридскиот 
рамковен договор, платфор-
мата е дискриминаторска 
кон другите етнички заед-
ници, бидејќи приоретизира 
само една заедница. Оваа 
платформа од Тирана допо-
лнително ја дестабилизира 

внатрешнополитичката со-
стојба и ги зголемува меѓует-
ничките тензии во Република 
Македонија.
Со начинот на кој е донесена 
и со изјавите на официјал-
ните претставници на Репу-
блика Албанија и Република 
Косово, негативно се одразу-
ваат на меѓусоседските од-
носи и се врши дестабилиза-
ција на регионот на Западен 
Балкан. Оваа платформа, 
нас нè доведе во застој од кој 
е тешко да се излезе бидејќи 
има ултимативен и уценувач-
ки карактер.

Почитувани,
Во согласност со член 84, 
алинеја 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија, на 1 
март 2017 година донесов 
одлука да не определам ман-
дат за состав на Владата на 
Република Македонија на се-
кој оној кој преговара за плат-
форми на други држави со 
кои се уценува македонскиот 
народ, се загрозува унитар-
носта на државата, нејзиниот 
суверенитет и независноста. 
Како претседател на Ре-
публика Македонија, моја 
уставна должност е да ги по-
читувам Уставот и законите и 
да ги штитам суверенитетот, 
територијалниот интегритет 
и независноста на Република 
Македонија.
За сите овие нешта лично 
ги информирав комесарот г. 
Хан и високиот претставник, 

г-ѓа Могерини. Од нив поба-
рав јавно и јасно да ја осудат 
и да ја отфрлат платфор-
мата како чин на мешање 
во внатрешните работи на 
суверена држава и како до-
кумент што дополнително 
нè дестабилизира и изложу-
ва на внатрешнополитички, 
меѓуетнички и можни геопо-
литички влијанија. Ќе повто-
рам дека овој документ кој 
е ултимативен и уценувачки 
го суспендира и Договорот 
од Пржино во кој Европската 
Унија го вложи сиот свој на-
дворешнополитички креди-
билитет.
Сметам дека осудата и отфр-
лањето на овој документ е 
единствен начин за излез 
од безизлезната состојба во 
која се наоѓаме. Само на тој 
начин ќе ги постигнеме цели-
те на Договорот од Пржино, 
пред сè итните реформски 
приоритети, политичката 
стабилизација, намалување-
то на меѓупартиските и меѓу-
етничките тензии во Репу-
блика Македонија и враќање 
на државата на патот кон 
европските и евроатлант-
ските интеграции. Во тој кон-
текст, барам со внимание да 
ја разгледате вистинската 
реалност со која сме соо-
чени и да се заложите оваа 
штетна платформа да биде 
јавно отфрлена и осудена од 
страна на Европската Унија 
и НАТО и нивните земји 
членки. Понатаму, очекувам 

да го осудите флагрантното 
мешање во внатрешните ра-
боти на Република Македо-
нија од страна на два нејзини 
соседа – аспиранти за полно-
правно членство во Унијата. 
Конечно, очекувам да испра-
тите силна порака до нашиот 
геополитчки ранлив регион 
за неповредливост на гра-
ниците на Балканот и да ја 
реафирмирате европската и 
евроатлантската перспекти-
ва на земјите од регионот.
Отсуството на јавна осуда 
на платформата од Тирана 
од страна на меѓународната 
заедница само ќе охрабри 
слични обиди во нашиот, но 
и во други региони во Европа 
со сложена етничка, рели-
гиска и јазична реалност.
Најискрено се надевам дека 
ќе наидам на Вашето разби-
рање. Во прилог Ви доставу-
вам копија од горенаведена-
та платформа, како и изјави 
на официјални претставници 
и институции на Република 
Албанија и Република Косо-
во.
Како претседател на Ре-
публика Македонија, земја 
долгогодишен кандидат за 
членство во Европската 
Унија и НАТО, очекувам да 
се ангажирате и да ни помог-
нете бидејќи иднината и пер-
спективата на моите сограѓа-
ни се пред мошне сериозен 
предизвик.

Писмо од претседателот Иванов до членките на ЕС, до ГС на 
НАТО и до стратегиските партнери САД и Р.Турција

БРИСЕЛ ПОВТОРНО ГО ПРИТИСКА ИВАНОВ
11 Март, 2017   Брисел пов-
торно ги повика сите политички 
претставници во земјава, вклу-
чувајќи го и шефот на државата 
Ѓорге Иванов, да го почитува 
изборниот резултат и во соглас-
ност со Уставот и јасното пар-
ламентарно мнозинство кое ќе 
овозможи демократски процес 

и покренување на суштинските 
реформи.
Тоа е последната порака од 
Брисел која ја испорача портпа-
ролката на ЕК Маја Коцијанчиќ, 
истакнувајќи дека оваа порака 
на Скопје му ја испрати и шефи-
цата на европската дипломатија 
Федерика Могерини.

Тоа, воедно е и одговор на Бри-
сел на писмото на претседате-
лот Иванов, со кое тој ја повика 
ЕУ да ја осуди и отфрли плат-
формата на албанските партии, 
која е главна пречка поради која 
претседателот не сака мандатот 
за состав на нова влада да му го 
додели на лидерот на СДСМ.

„Го повикуваме претседателот 
Иванов да ја разгледа својата 
моментална позиција како би 
се овозможило формирање на 
нова влада“, наведува Коцијан-
чиќ.
Таа меѓутоа, ни на кој било 
начин не ја коментираше плат-
формата на албанските партии, 

освен што рече дека секоја вла-
дина програма треба да биде во 
рамки на Уставот.
„Чекаме броз формирање на 
влада која ќе мора да се занима-
ва со спроведување на остана-
тите реформи. Ние и понатаму 
ќе инсистираме да се спрове-
дат сите точки од Пржинскиот 

договор и итните реформски 
приоритети. Ова е од суштинско 
значење за обнова на земјата и 
нејзиниот пат кон ЕУ, што сакаат 
и заслужуваат сите граѓани на 
Македонија“, наведе Коцијанчиќ.

„Екстремно експлозивна комбинација на Балканот“
Аспирации за сецесија, антив-
ладини протести и етнички про-
вокации - се чини дека на Бал-
канот не може да се најде мир, 
вели за ДВ Силвиа Штајнингер 
од Хајделбершкиот меѓунаро-
ден институт за истражување на 
конфликти.
ДВ: Оваа година Балканот 
е дел од истражувањето 
„Конфликт барометар“ на 
Хајделбершкиот меѓународен 
институт за истражување на 
конфликти (ХИИК). Какви кон-
фликти откривте во регионот?
Силвија Штајнингер: Моментал-
но набљудуваме 18 конфликти 
на Балканот – повеќето се не-
насилни. Всушност, во мината-
та година откривме само два 
конфликти кои вклучуваат наси-
лство. Првиот е во Македонија, 
помеѓу тамошната власт и опо-
зицијата, кој го набљудуваме од 
2014 година. Другиот конфликт 
е сличен, тој започна минатата 
година помеѓу косовската влада 
и опозиција. Овие два конфлик-
ти се обележани како „насилни 
кризи“, што според нашата ме-
тодологија е најниско ниво на 
насилен конфлкт.
На Балканот можат да се за-
бележат три категории на 
конфликти. Првата категорија 
вклучува конфликти со силна 

етничка компонента. Тие кон-
фликти главно се „остатоци“ 
од Балканските војни и поради 
тоа се најмногу проминентни во 
земјите на поранешна Југосла-
вија. Втората група се состои од 
т.н. класични конфликти помеѓу 
владините и опозициските гру-
пи. Слични ненасилни верзии од 
овој тип на конфликти набљуду-
ваме во Романија и Бугарија. И 
како што веќе споменав, насил-
ни верзии во Косово и Македо-
нија. Третата група се состои од 
конфликти кои вклучуваат мили-
тантни групи. Такви конфликти 
се одвиваат помеѓу ксенофоби-
те, десничарските и екстремно 
десничарските групи и малцин-
ствата во Унгарија, или во кон-
фликтите со исламистички групи 
во Босна и Херцеговина.
Минатата година во Македонија 
се одвиваа масовни демонстра-
ции. Шарената револуција мар-
шираше против владата и про-
тив корупцијата. Во последните 
неколку денови во Македонија 
повторно има протесто, но овој 
пат против воведувањето на 
албанскиот јазик како втор офи-
цијален јазик. 
Како изгледа иднината на Ма-
кедонија?
Опозицискиот конфликт во Ма-
кедонија беше еден од најсе-

риозните конфликти кои ги 
набљудувавме на Балканот ми-
натата година. Сî уште очекува-
ме деескалација на конфликтот 
кој трае три години. Нашата про-
ценка за нивото на насилство во 
Македонија не води да верува-
ме дека деескалацијата нема да 
се случи наскоро. Затоа, нашата 
прогноза е негативна.
Нажалост, медијацијата од 
страна на бројни организации, 
вклучувајќи ја и ЕУ, не дове-
доа до долгорочно решение за 
конфликтот. Ситуацијата стана 
особено тензична по изборите 
во декември. Во тој контекст, на 
протестите против воведување-
то на албанскиот јазик како втор 
официјален јазик гледаме со 
голема нервоза во однос на тоа 
што може да се случи.
Дали Балканот ќе остане буре 
барут?
Иако географски тоа е релатив-
но мала територија, на Балканот 
има голем број на долготраечки 
и многу опасни и заканувачки 
конфликти. Пред се, големиот 
број на етнички конфликти кои 
ги набљудувавме на Балканот, 
низ годините и децениите не 
се намали. Нашата проценка е 
дека потенцијалот за конфликт 
на Балканот останува висок.
Дали ЕУ може да направи 

нешто да го обезбеди мирот 
на Балканот?
ЕУ има главна улога во целиот 
регион на Западен Балкан. За 
земјите од поранешна Југо-
славија, ЕУ нуди потенцијална 
иднина – често со цел на де-
мократска трансформација. Се 
разбира, можеме да видиме 
дека влегувањето на Хрватска 
во унијата испрати силен сиг-
нал до многу земји во регионот. 
Членките на ЕУ се исто така 

активни во обезбедувањето на 
мирот во северно Косово. Но, 
ЕУ исто така игра важна улога 
во целиот државен апарат на 
Босна и Херцеговина. Исто така 
набљудуваме дека во Црна Гора 
и Србија, процесот на прстапу-
вање во ЕУ е голем импулс за 
тие земји да најдат мирни реше-
нија за тековните конфликти.
ЕУ игра важна улога во Маке-
донија, затоа што неколку пати 
беше вклучена како медијатор 

помеѓу конфликтните партии во 
минатите неколку години. Сепак 
се чини дека таквите напори во 
скоро време нема да вродат со 
плод.
Силвија Штајнингер е поли-
тички научник и адвокат. Таа е 
одговорна за истражување на 
конфликтите на Балканот при 
Хајделбершкиот меѓународен 
институт за истражување на 
конфликти.

Македонија
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

 Formula Honda
Tel: 416-754-4555 Ext. 2704

Fax:  416-754-9465
E-mail: jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

work # 416-754-4555  x2708
cell   # 416-428-7007

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

Cell: (416) 999-1237
tel: (416) 754-4555 Ext.2022

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2015 Toyota Venza ALL WHEEL DRIVE 
BLUETOOTH SUNROOF AWD

Price: $24,995  Kilometers: 41,532

Certified Pre-Owned 2015 Honda Civic Sedan EX LOW KM! 
SUNROOF BLUETOOTH FWD Car
Price: 18,995 Kilometers: 20,742

Pre-Owned 2014 Acura RDX TECH PACKAGE 
NAVIGATION ONE OWNER AWD

Price $26,987   Kilometers:   63,880

Pre-Owned 2013 Acura ILX BASE SUNROOF 
ACCIDENT FREE

Price $16,987  Kilometers: 60,823

Pre-Owned 2013 Acura RDX BASE ALL WHEEL DRIVE 
HEATED SEATS AWD

Price $22,887  Kilometers: 68,042

Pre-Owned 2013 Acura MDX ALL WHEEL DRIVE 
BLUETOOTH ACCIDENT FREE AWD
Price $ 30,995   Kilometers:  45,882

Certified Pre-Owned 2013 Honda Accord EX-L 2 DR 
COUPE NAVIGATION FWD Car

Price $ 18,995   Kilometers:   92,030

Pre-Owned 2011 Mercedes-Benz C-Class C350 ALL 
WHEEL DRIVE LEATHER AWD

Price $20,886  Kilometers: 62,500
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„Премиерско“ експозе на Заев

Што содржи програмата на идната влада предводена од СДСМ?
10/03/2017
   Претседателот на СДСМ, 
Зоран Заев, ја презентираше 
програмата на идната влада 
предводена од неговата 
партија.
-Ова ќе биде реформска 
влада за заеднички страте-
гиски интереси на Републи-
ка Македонија, за членство 
во НАТО и ЕУ и надмину-
вање на политичката криза, 
поделба на власта, правна 
држава и силни институции. 
Никој нема право да ги бло-
кира демократските процеси 
за кои гласаа граѓаните. На 

граѓаните им требаат плата, 
квалитетно здравство и об-
разование, правна држава… 
За тоа гласаа граѓаните. 
Цврсто стојам зад овие наши 
заеднички цели, рече Заев.
Програмата го содржи след-
ново:
-Зголемена контрола на 
буџетот и на трошењето на 
буџетските пари, незави-
сен и ефикасен правосуден 
систем, еднаков пристап до 
правдата на сите граѓани, 
партиите ќе стојат настрана 
од судовите, а секој судија ќе 

биде подложуван на постоја-
ни контроли.
-Ќе се формира специјално 
одделение во Основниот 
суд Скопје 1 за предметите 
на СЈО, следењето на ко-
муникациите за кривичните 
истраги и за безбедносни 
прашања треба да бидат 
одделни функции и да имаат 
јасен мандат.
-Ќе има независни медиуми 
– реформи според предлогот 
за итни демократски рефор-
ми, т.н. документ блу принт 
создаден од граѓанските ор-

ганизации, ќе се реформира 
МРТ независно од политич-
ките влијанија. На граѓаните 
на Република Македонија 
им треба служба, сервис и 
поддршка од државата, сите 
службеници ќе работат сло-
бодно.
-Расветлување на кума-
новските настани, а за тоа ќе 
биде побарана и меѓународ-
на поддршка за истрагата.
-Закон за унапредување на 
јазиците, кој ќе овозможи 
сите граѓани полесно да 
функционираат во комуника-

циите со државните институ-
ции и тоа да биде во рамките 
на Уставот.
-Силно веруваме во концеп-
тот едно општество за сите. 
Македонија ќе се гради како 
граѓанска држава. На граѓа-
ните Албанци ќе им ово-
зможиме да комуницираат 
со институциите на својот 
јазик. Сите граѓани полесно 
и поефикасно да ги остварат 

своите уставни права, објас-
ни Заев.
Тој кажа и дека двојазич-
ни банкноти и двојазични 
униформи се противустав-
ни, а програмата на идната 
влада за свој темел го има 
Уставот на Република Маке-
донија.

Претседателот на СДСМ Зоран Заев рече дека „нема да воведуваат нови пракси“ и ќе го чекаат прет-
седателот Иванов да му го даде мандатот во рок од 10 дена. Тој најави дека во писмена форма на 
претстедателот Иванов ќе му биде доставена програмата на новата владина коалиција.

5 март 2017 година, Торон-
то, Канада - Денес во голе-
мата банкетна сала на Маке-
донската православна црква 
“Свети Климент Охридски“ во 
Торонто, а во врска со поли-
тичката криза во Македонија, 
се одржа Семакедонски со-
бир за унитарна Македонија.
 На Семакедонскиот собир 
присуствуваа повеќе од 600 
Македонци од цела Канада, 
управите и членовите на цр-
ковните општини, македон-
ските организации и здруже-
нија.
Македонците во Канада 
изразија сериозна загриже-
ност за политичката криза 
во Македонија и дадоа силна 
поддршка на унитарноста и 
државноста, истовремено 
отфрлајќи ја двојазичноста 
и федерализацијата на тат-
ковината.
 Пред присутните зборуваа 
македонската активистка 
Соња Павловска, претседа-
телот на Македонска Црква 
“Свети Климент Охридски“ во 

Торонто Чедо Миленковски, 
претседателот на Органи-
зацијата “Обединети Маке-
донци во Канада“ Мендо 
Бакаловски, и претседателот 
на Светскиот Македонски 
Конгрес за Канада и Заменик 
Претседател на Светскиот 
Македонски Конгрес Боби 
Темелков.
Семакедонскиот собир го по-
здрави и Генералниот конзул 
на Република Македонија во 
Торонто Јовица Палашоски.
Претседател на Светскиот 
Македонски Конгрес за Кана-
да Боби Темелков ја прочита 
Декларацијата на Македон-
ската Заедница во Канада.
Во декларацијата се вели: 
“Во овие историски моменти, 
кога опстанокот на нашата 
татковина е доведен во пра-
шање, заради грубо надво-
решно мешање во внатреш-
ните работи на земјата, Ние, 
Македонците од Канада, 
изразувајќи длабока загри-
женост за случувањата, го 
повикуваме Македонскиот 

народ и другите етнички за-
едници во земјата на един-
ство, а политичките партии 
на разумно однесување за-
ради заштита на унитарноста 
на Македонија.
 Историските искуства ука-
жуваат дека секогаш меѓу-
народниот фактор бил за-
мешан во решавањето на 
македонското прашње, секо-
гаш биле носени решенија 
на штета на Македонците, 
без да се почитува неговата 
воља. Сега, кога во прашање 
е доведено името, идентите-
тот, унитарноста и суверено-
ста на Македонската држава, 
ние Македонците од Канада 
како нераскинлив дел на 
Македонскиот народ, укажу-
вање на следното:
(1) Македонија е држава на 
Македонсиот народ како 
единствен носител на држав-
носта, во која сите граѓани 
се еднакви пред Уставот и 
законите, независно од со-
цијалниот статус, етничкото 
потекло, верското уверување 

и партиската припадноаст!
(2) Да се спречи секаков обид 
за федерализација и воведу-
вање на втор јазик како служ-
бен на целата терироија на 
Македонија и во нејзините 
меѓународни односи!
(3) Го повикуваме целиот де-
мократски свет да ја поддржи 
унитарноста и државноста на 
Македонија!
(4) Да се отфрли секаква раз-
мисла за промена на името, 
знамето, грбот и химната!
(5) Да се стави крај на разго-
ворите за името меѓу Маке-
донија со Владата во Атина 
и безусловно продолжување 
на членството во Обедине-
тите Нации и во сите меѓу-
народни организации под 
уставното име Македонија, 
без латинична транскрипција 
на Македонскиот јазик туку 
на англиски јазик “Republic 
of Macedonia“, со можност за 
употреба на уставната до-
давка “Република“ како јасна 
дистинкција од истоимената 
северна провинција во Грција 

и југо-западна провинција во 
Бугарија, со меѓународниот 
код МК односно МКД и ноти-
фикација на Македонскиот 
народ и Македонскиот јазик!
(6) Независно од историски-
те хипотеки - окупацијата 
врз Македонија и геноцидот 
врз Македонскиот народ од 
Балканските војни 1912-1913 
година, да се продолжи со 
развивање, надминување на 
недоразбирањата и зголе-
мување на соработката со 
соседите за виталните ин-
тереси кои ги оптоваруваат 
народите на Балканот!
(7) Да се изврши попис на 
населението во Македонија!
(8) Да се отфрли владина 
коалиција којашто нема да ја 
почитува оваа Декларација!
(9) Повикуваме на семаке-
донско помирување и обеди-
нување, затоа што силата е 
во единството, за одбрана на 
името на државата и иденти-
тетот на нацијата!
(10) Декларацијата се доста-
вува до: Организацијата на 

Обединетите Нации, Евро-
пската Унија, Соединетите 
Американски Држави, Ру-
ската Федерација, Народна 
Република Кина, Републи-
ка Франција, Обединетото 
Кралство Велика Британија 
и Северна Ирска, НАТО, 
ОБСЕ, Советот на Европа, 
како и до властите во Канада 
и Македонија.“ - се вели на 
крајот од Декларацијата за 
унитарна Македонија.
 
Поздравна телеграма до Се-
македонскиот собир испрати 
претседателот на Светскиот 
Македонски Конгрес Тодор 
Петров, во којашто се вели: 
“Почитувани браќа и се-
стри Македонци, во името 
на Светскиот Македонски 
Конгрес, како неформален 
Светски Парламент на Ма-
кедонците од сите делови на 
Македонија во целиот свет, 
упатувам искрени поздрави 
до организаторите и учесни-
ците на Семакедонскиот со-
бир за унитарна Македонија! 
И покрај сите разлики меѓу 
нас Македонците, и во татко-
вината и во светот, само Ма-
кедонија е нашиот единствен 
заеднички именител, само 
Македонија е нашиот един-
ствен заеднички содржател! 
Поради тоа, Ве повикувам на 
семакедонско помирување 
и обединување за одбрана 
на името на државата Ма-
кедонија и идентитетот на 
Македонската нација, затоа 
што силата е во единството! 
Ве повикувам на одбрана на 
унитарноста и на државноста 
на Македонија! Ве повикувам 
на одбрана на македонскиот 
јазичен простор во држа-
вата Македонија! Останете 
лојални државјани на Кана-
да, но никогаш не ги забо-
равајте вашите корени во 
Македонија и бидете горди 
и достојни Македонци! Нека 
Господ Бог Ве благослови 
сите Вас, нека Господ Бог 
ги благослови Македонија и 
Канада! - се вели на крајот 
од поздравната телеграма 
до Семакедонскиот собир од 
претседателот на Светскиот 
Македонски Конгрес, Тодор 
Петров.

Македонците во Канада со Семакедонски 
собир за унитарна Македонија

Македонија



Страница 8 April 03, 2017

Брисел очекува влада, ВМРО-ДПМНЕ 
отфрлање на платформата,

во Македонија протести
21 март 2017 година 
Итно да се формира ре-
формска влада, потребно е 
државништво, а на тактизи-
рање, порача еврокомесарот 
Хан во Скопје. ВМРО-ДПМ-
НЕ бара отфрлање на плат-
формата или нови избори
 EU - Erweiterungskommissar 
Johannes Hahn 
Да се почитува демокра-
тијата и парламентарното 
мнозинство, да не се потпа-
луваат меѓуетнички тензии, 
да се избере претседател 
на Собранието, итно да се 
формира реформска влада, 
бидејќи е потребно државни-
штво, а на тактизирање. Ова 
се пораките што на средбите 
со лидерите на парламен-
тарните партии ги пресе ев-
рокмесарот Јоханес Хан и 
европратениците Иво Вајгл, 
Едвард Кукан и Кнут Фле-
кенштајн. 
„Пораката на еврокомесарот 
и европратениците се јасни 
како бел ден“, изјави лиде-
рот на СДСМ, Зоран Заев по 
средбата со еврокомесарот. 
„Се договоривме дека про-
цесите мора да бидат за-
брзани. Секој ден изгубен 
за Македонија е изгубен и 
за македонските граѓани и 
за европските перспективи 
на Македонија. Остануваме 
насочени на демократските 
процеси во државата, би-
рајќи претседател на Собра-
нието кој ќе испрати писмо 
до господинот Иванов, и да 
ги отстрани тие десет дена. 
Веќе е презентирана програ-
мата на идната влада и отво-
рање можност за трошење 
на нови денови е ризично за 
Македонија“, рече Заев.  
Тој соопшти дека еврокоме-
сарот и европратениците 
испратиле многу позитивни 
пораки за европската идни-
на. 
„Тие се подготвени, после 
успешни реформи и отпоч-
нати процеси на реформи 
сериозно да пристапат кон 
Македонија, отворајќи ги 
Поглавјата 23 и 24, да ги 
забрзаат процесите и да ги 

охрабрат тие 75 отсто граѓа-
ни кои до денеска веруваат 
во европската перспектива 
на Македонија. Тоа е само 
уште една причина повеќе за 
нас политичарите да носиме 
брзи и храбри одлуки во ин-
терес на сите граѓани“, рече 
лидерот на СДСМ. 

Јасните пораки од Хан прет-
ходно ги пренесе и лидерот 
на ДУИ, Али Ахмети, потвр-
дувајќи дека се бараат мож-
ности да се надмине криза-
та и земјата да се врати во 
нормала со функционални 
институции.
„Еврокомесарот Хан и ев-
ропратениците побараа ин-
ституциите што поскоро да 
се формираат, земјата да 
ги надмине сите недоразби-
рања и сите политички сили 
да преземат одговорност се 
до успешното конституирање 
на институциите. Мора да 

водиме дијалог и да бараме 
решенија затоа што не треба 
да ја донесеме ситуацијата 
до ниво да ги разочараме 
нашите пријатели во овој 
случај ЕУ. Мора да собереме 
позитивна енергија и да ја 
насочиме во функција на ре-
шавање на кризата, а не на 
предрасудите кои се голем 
ризик за можни судири по-
меѓу етничките заедници или 
меѓу претставници на иста 
заедница“, изјави Ахмети.
  По средбата се огласи Ан-
тонио Милошоски кој ги 
повтори досегашните ставо-
ви  - дека има два начина да 
се надмине кризата: СДСМ 
да се откаже од платформа-
та на албанските партии или 
да се оди на нови избори, на 
кои граѓаните ќе може да се 
изјаснат што мислат за неа. 

Навреди и свирежи за Хан
Додека зад собраниските 
врати се одвиваа разговори, 
на улицата пред парламен-
тот  продолжи протестот на 
иницијативата „За заедничка 
Македонија“. Според про-
ценките на организаторите, 

во Скопје 50.000 луѓе дошле 
да се спротивстават на Ти-
ранската платформа, однос-
но над 200.000 на вкупно 43 
локации. Дел од говорници-
те директно му се обраќаа 
на еврокомесарот кој во тоа 
време зад собраниските вра-
ти водеше разговори со пар-
тиските лидери.  
Пред парламентот продо-

лжуваат протестите на ини-
цијативата „За заедничка 
Македонија“
„Дојдовте да ни помогнете 
или да ни ја ставите бесил-
ката на вратот? Овој народ 
нема да си ја предаде тат-

ковината. Да барате од нас 
да ја прифатиме Тиранската 
платформа е истио како да 
барате од САД да ја прифа-
ти нуклераната програма на 
Северна Кореја. Пренесете 
срдечни поздрави до Брисел: 
Македонија не ја даваме!“, 
порачаа од иницијативата 
„За заедничка Македонија“.

Трајко Вељаноски закажа 
собраниска седница

17 март 2017
Досегашниот претседател на 
Собранието, Трајко Веља-
носки, свика координативна 
средба со партиите на која 
ќе биде утврден предлогот 
за составот на Комисијата за 
прашања на изборите и име-
нувањата. Како што се вели 
во писмената изјава, средба-
та ќе се одржи во вторник, 21 
март, во 12 часот.
„Денес во Собранието на Ре-
публика Македонија ми беше 
доставено барање од 67 пра-
теници за закажување продо-
лжение на Конститутивната 
седница на деветтиот парла-
ментарен состав, започната 
и прекината на 30 декември 
2016 година. Од тие при-
чини, а после извршените 
консултации со овластените 
претставници на политички-
те партии застапени во пар-
ламентот, закажав коорди-

нативна средба за вторник, 
21 март 2017 година, во 12 
часот", се вели во писмената 
изјава на Вељаноски.
 На координативната средба 
треба да биде утврден пред-
логот за состав на Комисија-
та за прашања на изборите и 
именувањата, кој ќе послужи 
како основа за закажување 
продолжение на конститутив-
ната седница на Собранието.

СДСМ до Собранието доста-
ви иницијатива за свикување 
седница за избор на претсе-
дател на законодавниот дом. 
Всушност, станува збор за 
продолжување на конститу-
тивната седница започната 
на крајот на минатата година.
Иницијативата ја поднесе 
генералниот секретар на 
СДСМ, Оливер Спасовски, 
и на неа има потписи од 67 
пратеници.

Skopje, 21 March 2017
We met today with the repre-
sentatives of the parliament-
ary parties. We reiterated very 
clearly that all leaders of the 
country, including the Presi-
dent, must now respect the out-
come of the recent elections. In 
a democracy, everyone must 
acknowledge parliamentary 
majorities.
We therefore encourage the 
President to reconsider his 
position urgently. There is no 
time to lose. We now expect all 
political leaders and institutions 
to let the democratic process 
run its course – in the interest 
of the country's citizens. The 
delays of the past months are 
already damaging the country-
´s economy.
We thus call on a swift forma-
tion of a new government com-
mitted to implement overdue 
reforms. The parties and the 
new government are expected 
to continue implementing all 

parts of their Przino agree-
ment.
In particular, we urge every-
one to refrain from any actions 
and statements which might 
fuel inter-ethnic tensions or 
undermine good neighbourly 
relations. No one should be 
tempted to play with fire. We 
are deeply concerned about 
tensions and hate speech. The 
freedom of assembly and the 
freedom of expression are fun-
damental rights in democratic 
societies, but they come with 
responsibilities.
In the same vein, negative rhet-

oric targeting the international 
community and civil society or-
ganisations is entirely counter-
productive. It undermines the 
country's standing internation-
ally, and the credibility of those 
who use it.
In conclusion, we need to see 
in the very next days serious 
and responsible statesmanship 
by the relevant institutions to 
enable a swift formation of a 
new and solid coalition. That 
is the only way to get back 
onto the EU path – which is 
what your citizens want and 
deserve.

STATEMENT21 March 2017

Joint statement by Commissioner Johannes Hahn 
and Members of the European Parliament Eduard 

Kukan, Knut Fleckenstein and Ivo Vajgl

No one should be tempted to play with fire

Конститутивната седница нема крај

Конститутивната седница на 
Собранието на Република 
Македонија продолжи мачно 
и јалово а резултатите од 

неа се исти како и во прет-
ходните денови: реплики, 
контрареплики и процеду-
рални забелешки во врска со 

изборот на прет-
седател и члено-
ви на Комисијата 
за избори и име-
нувања.
ВМРО-ДПМНЕ 
се задржува на 
т.н. тиранска 
платформа и 
на предлогот 
да се оди на 
п р е д в р е м е н и 
парламентарни 
заедно со ло-
калните избори, 
а СДСМ обвини 
дека се прекршу-

ва и целосно се суспендира 
собранискиот Деловник со 
бројните реплики. Албански-
те партии, пак, уште еднаш 

повторија дека платформата 
воопшто не е тиранска, туку 
е нивен заеднички документ 
кој произлегува од барањата 
на албанскиот народ во Ма-
кедонија.
ВМРО-ДПМНЕ повторно 
укажа дека народот не ѝ 
верува на СДСМ и сака да 
слушне што прифатила од 
платформата на албанските 
партии, а СДСМ обвини дека 
ВМРО-ДПМНЕ со постојани-
те меѓусебни реплики намер-
но го блокира Собранието. 
Декларацијата е заедничка 
платформа на албанските 
партии во Македонија и со 
неа се бара рамноправност 
и имплементација на зако-
ни. Не провоцирајте ги и не 

охрабрувајте ги граѓаните 
со нешто што не е вистина, 
истакна Хадри.
Реагираше Илија Димовски 
од ВМРО-ДПМНЕ со став 
дека платформа има, неза-
висно дали е напишана или 
потпишана во Тирана.
Павле Богоевски дополни 
дека ВМРО-ДПМНЕ штити 
криминал, не дебатира, а 
Јагода Шахпаска од СДСМ 
дека се дозволува седницата 
да трае во недоглед.
- Дали и која е цената што 
треба да се плати за Маке-
донија и дали татковината 
воопшто има цена. Народот 
надвор, револтиран и загри-
жен, на протести за заеднич-
ка Македонија, бара одговор, 

не е дојден ни партиски, ни 
етнички - рекоа  некои од го-
ворниците.
Пратеници од СДСМ апели-
раат до ВМРО-ДПМНЕ да се 
соочи со фактот дека веќе не 
е власт, туку опозиција.
- Треба поскоро да се форми-
ра новата влада и да се ре-
ализира нејзината програма. 
Но вие за тоа немате слух, 
ниту за граѓаните и за нив-
ните потреби, ја попречувате 
работата на Собранието, не 
дозволувате да се носат за-
кони – истакнуваат во своите 
собраниски обраќања прате-
ници од СДСМ.

Македонија
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UNITED MACEDONIANS 
ORGANIZATION OF 

CANADA
6A-170 The Donway West, Suite 214

Toronto, ON, M3C 2E8
March 25, 2017

Open Letter To
U.S. State Department 
Mark Toner, Deputy Department Spokesman Hoyt Brian Yee, Deputy Assistant Secretary for Euro-
pean & Eurasian Affairs Jess Baily, Ambassador, Skopje 
Canada 
Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs 
European Union 
Federica Mogherini, EU High Representative Foreign Affairs and Security Policy Johannes Hahn, 
Commissioner, European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations Ivo Vajgl, MEP, Euro-
pean Parliament Committee on Foreign Affairs Maja Kocijančič, Spokesperson, Foreign Affairs & 
Security Policy 
Britain 
Sir Alan Duncan, Minister of State for Europe & Americas Charles Garrett, Ambassador, Skopje, 
Macedonia 
Germany 
Sigmar Gabriel, Minister for Foreign Affairs Christian Hellbach, Foreign Office Envoy for Southeast-
ern Europe 
France 
Christian Thimonier, Ambassador, Skopje, Macedonia Arles Désir, Secretary of State for European 
Affairs
Netherlands
Wouter Plomp, Ambassador, Skopje, Macedonia

Honourable Sirs/Mesdames:

Collectively, you have called upon President Gjorge Ivanov to immediately give the mandate to 
Zoran Zaev, leader of the SDSM party.

You point to Zoran Zaev’s “majority” as your justification.
This is an illegitimate “majority” which violates the constitution of Macedonia because it is based 
on the Tirana Platform.
The Tirana Platform was drafted in Albania’s capital of Tirana and sponsored by its Prime Minister 
Edi Rama for the Albanians in Macedonia.
The leaders of the Albanian parties of Macedonia attended in Tirana to sign it.
Therefore, the Tirana Platform is a political agreement of foreign origin putting Macedonia in a 
position of subordination or dependence of another country
The Tirana Platform is a precondition of the Albanian parties in Macedonia to supporting the forma-
tion of a government.
The Tirana Platform, among other things, seeks to change Macedonia’s constitution, flag, coat of 
arms, anthem, and make Albanian an official language throughout the country.
Zoran Zaev accepted in writing the Tirana Platform to achieve his illegitimate “majority”, but avoids 
disclosing to the public his agreement with the Albanian parties.
We assert that Zoran Zaev has committed Crimes Against the State by violating Article 308 of 
Macedonia’s Criminal Code which states:

Endangering the independence
A citizen of the Republic of Macedonia, who places the Republic of Macedonia in a position 
of subordination or dependence in relation to some other country, shall be punished with 
imprisonment of at least five years.

The Tirana Platform is post-election engineering. The citizens of Macedonia were neither informed 
nor given the chance to vote on it.
Zoran Zaev’s illegitimate “majority” violates the EU established protocol where the Macedonian and 
Albanian parties with the most parliamentary seats form the government of Macedonia.
Citizens have risen in their hundreds of thousands to reject the Tirana Platform with daily marches 
in cities and towns throughout Macedonia.
You ignore President Gjorge Ivanov’s March 7, 2017 letter of appeal to the international community 
to condemn the Tirana Platform.
You ignore calls by United States senators and Judicial Watch to investigate the activities of the 
US Embassy in Skopje, who together with USAID, Soros Foundation and affiliated NGO’s actively 
intervened in the party politics of Macedonia, as well as in the shaping of its media environment and 
civil society, often favouring left-leaning political groups over others.
You ignore the rising opposition to the Tirana Platform by citizens across all of Macedonia.
You continue to ignore the ruling of the International Court of Justice where:
The Court finds that Greece, by objecting to the admission of the former Yugoslav Republic 
of Macedonia to NATO, has breached its obligation under Article 11, paragraph 1, of the 
Interim Accord of 13 September 1995.
We hear warnings from the EU’s Enlargement Commissioner, Mr. Johannes Hahn “not to play with 
fire”, but we ask, who is lighting the matches?
We hear warnings from the MEP, Mr. Ivo Vajgl of the possibility of EU sanctions against certain 
Macedonian political leaders.
We assert this is no longer an issue between you and President Gjorge Ivanov and any other 
politician.
You have placed yourselves at odds with a growing number of Macedonia’s citizens who are rising 
to protect Macedonia’s sovereignty.
Macedonian citizens realize the fulfillment of the Tirana Platform will dismantle Macedonia as a uni-
tary state and foreshadows changing the name of the state, the loss of sovereignty through phased 
subdivision into cantons, and ultimately the territorial division of Macedonia among its neighbours, 
and the final extinction of the Macedonian identity.
You call for democratic principles to be respected. Then you must condemn the Tirana Plat-
form as foreign interference in the internal affairs of Macedonia, and support the taking of a 
fair and accurate census, to be followed immediately by new elections.

Над 150.000 граѓани 
секојдневно  маршираат ширум 
Македонија за зачувување  на 

унитарноста и отфрлање на 
Тиранската платформа

Над 30 градови и поголем 
број на села маршираат се-
којдневно со иста цел, зачу-
вување на унитарноста на 
Република Македонија. 30-
тина  дена граѓанската ини-

цијатива „За заедничка Ма-
кедонија“ одржува протести 
во Скопје, Охрид, Струмица, 
Куманово, Кичево, Неготино, 
Кавадарци, Крива Палан-
ка…., како и поголем број на 
села. Над 150 илјади граѓани 
секојдневно маршираат за 
зачувување  на унитарноста 
и отфрлање на Тиранската 
платформа.
Граѓаните мирно и достоин-
ствено покажуваат сила и му-
дрост, но и испраќаат пораки 
за зачувување на македон-
ската држава, јазик, знаме, 
химна,…На политичарите, 
пак, им порачуваат јасно и 
недвосмислено да ја отфр-
лат Тиранската платформа, 
а пратениците во законодав-
ниот дом да не дозволат да 

се изгласа претседател на 
Собранието кој нема да ја 
отфрли платформата која е 
составена и потпишана во 
соседна земја, а со крајна 
цел распарчување на Репу-

блика Македонија и промена 
на нејзиното име.
–Тука уште еднаш да им по-
рачаме дека граѓаните секој 
ден на повеќе од 40 места 
излегуваат се помасовно на 
улиците за да ја одбранат 
унитарноста на Република 
Македонија која е загрозена. 
Нема да дозволиме тиранска 
платформа да биде офи-
цијална програма на влада, 
истакна Богдан Илиевски 
еден од иницијаторите на 
протестите.
Борис Дамовски посочи дека 
пратениците се прочитани 
одамна. 
– Прочитани се пратеници-
те одамна: Откажете се од 
тиранската платформа. Се 
изнавикавме, ги наброивме, 

апелиравме, рече Борис Да-
мовски.
Актерот Ванчо Петрушевски 
на еден од протестните мар-
шеви исто така, побара јасно 
откажување од тиранската 

платформа и додаде дека се-
кој ден ќе бидат се побројни 
во борбата против таа плат-
форма. 
– За оваа Македонија, уни-
тарна Македонија, животите 
ги давале пред 100 години, 
пред 60 години и пред 17 
години. Овде има плоча на 
која се испишани имињата на 
храбрите синови кои загинаа 
во 2001 година. Затоа ние 
секојдневно излегуваме овде 
и велиме дека Македонија 
само таква, унитарна и един-
ствена, ја сакаме и во таква 
Македонија сакаме да живее-
ме, истакна Петрушевски кој 
се обрати пред зградата на 
Собранието.

Македонија
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Генерален конзулат на 
Република Македонија во Торонто

Конзуларна информација

Продолжување на рокот за поднесување на апликации на Јавниот повик за стажирање во 
државните институции на Република Македонија

Во врска со Јавниот повик за поднесување на апликации за за стажирање во државните 
институции на Република Македонија, а со цел излегување во пресрет на барањата на 
граѓаните, организациите и културните асоцијации на Македонците во соседните држави на 
Република Македонија и во земјите со значителна концентрација на македонска дијаспора, 
информираме дека рокот за поднесување на истите се продолжува и истиот е постојано 
отворен за аплицирање.

Напомнуваме дека апликациите потребно е да се  достават до Министерството за на-
дворешни работи - Сектор за следење на националните приоритети преку Генералниот 
конзулат на Република Македонија во Торонто или директно преку електронската пошта на 
адресата dijaspora@mfa.gov.mk 

Апликацијата е потребно да ги содржи следните документи:
- потврда за статусот студент во завршна година на студирање (додипломски или последи-
пломски студии) од високо образовната институција на која што кандидатите студираат;
- кратка биографија (CV);
- мотивационо писмо; и
- потврда за македонско потекло на кандидатот.

http://mfa.gov.mk/index.php/mk/dijaspora-izvestuvan
ja/1926-2016-04-06-16-35-57

Со почит,
Д-р Јовица Палашевски

Генерален конзул на Република Македонија во Канада

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
OTTAWA, CANADA

     Почитувани,
                  Како што е познато оваа 2017 година е јубилејна за Канада, се навршуваат 150 
години од нејзиното формирање. Прославата на овој голем канадски јубилеј ќе се реали-
зира во текот на целата година во главниот град Отава. Многубројните културно-уметнички 
национални манифестации се очекува да бидат претставени пред повеќе од 11 милиони 
гости во Отава во текот на идната година.
                  Во врска со наведеното градоначалникот на Отава, Џим Вотсон упати покана до 
сите амбасади во Отава и етничките заедници во Канада активно да се вклучат во проектот 
Ottawa Welcomes the World, преку презентирање на нивните земји, во областите како што 
се трговијата, културата, образованието, туризмот, национална храна, вино, пијалоци и др. 
Земањето учество во прославата на 150 годишниот јубилеј претставува израз на длабока 
почит кон канадските власти и воедно исклучителна прилика за промоција на нашата држа-
ва, традиција и култура во мултиетничка Канада. 
                  По овој повод  амбасадорот Тони Димовски потпиша писмо за намери за учество 
на Амбасадата на РМ заедно со македонската заедница на овој исклучително значаен 
настан. За таа цел амбасадорот Димовски, како генерален секретар на Асоцијацијата на 
дипломатите во Отава, оствари  средба со градоначалникот Вотсон и неговите соработни-
ци, при што беше договорено нашата држава да има своја презентација на 6 Август 2017 
год. Наведениот датум се совпаѓа со прославата на големиот национален празник Илинден 
и истовремено претставува извонредна можност за негово одбележување идната година и 
во главниот град Отава.
                   Амбасадата на РМ во Отава веќе ги извести надлежните ресори во РМ (минис-
терствата за култура, за економија, стопанските комори и други институции) кои активно ќе 
се вклучат во презентација на Р.Македонија во проектот Ottawa Welcomes the World.
                    Со ова обраќање ја покануваме целокупната македонска заедница, сите црков-
ни општини, асоцијации, здруженија, клубови и поединци активно да се вклучат и придоне-
сат за најдобро претставувување на Република Македонија на наведениот настан. Одбеле-
жувањето на големиот канадски јубилеј подеднакво претставува јубилеј и за македонската 
заедница која е една од најстарите и најпочитувани заедници во Канада.  
                    Вашето активно вклучување како канадски граѓани со македонско потекло е 
драгоцено и уникатна можност преку презентацијата на 
македонската култура и традиција сите заедно достојно да 
го одбележиме големиот јубилеј на Канада.
                     Во врска со подготовките за учество на овој 
настан, упатуваме јавен повик до сите други организи-
рани облици на здружување на македонската заедница 
и поединци во Канада, да одредат свои претставници во 
координативното тело на Амбасадата со цел непосредна 
соработка во организационите активности. Пријавувањето 
на претставниците го очекуваме на емаилот на Амбасадата 
на Република Македонија во Отава ottawa@mfa.gov.mk 

Амбасадор,
Тони Димовски

Почитувани,
Дозволете ми во мое лично име и во име на Генералниот конзулат на Република Маке-
донија во Детроит, на сите верници на Македонската православна црква од Американ-
ско- канадската епархија да им го честитам најголемиот христијански празник – Велиг-
ден.
Важноста и суштината на ваквите големи празници и пораките кои тие ни ги упатуваат се 
особено значајни за уважување на нашите заеднички вредности 
и взаемната почит.
На празници на кои се прославува победата на животот над 
смртта, вечноста над миговноста, дозволете ми да ја потенци-
рам важноста на Македонската православна црква на патот кон 
осознавање на вистинските вредности на нашето постоење. На-
шата соединетост околу вербата и благословот да го сочуваме и 
продолжиме учењето Христово за мирен и спокоен живот, чиста 
љубов кон ближните, трпение и милосрдие, не прави многу поси-
лни да истраеме на божјиот пат,  патот на љубовта, приземноста 
и меѓусебното разбирање. На тој пат, заеднички ќе продолжиме.
Нека ни е честит и за многу години, големиот христијански празник ! 

 Елена Зарковска
Генерален конзул на

Република Македонија- Детроит

Македонија



Страница 11April 03, 2017

The Association of Macedonian Students at the University of Toronto (AMSUT) was officially 
formed in 1988 at the St. George Campus. The original and founding members of the group 
saw a need for the Macedonian students at the university to form a strong coalition and become 
active members within the community. That same year, AMSUT was officially recognized as an 
active campus association.
Within a year of the group's inception, AMSUT was able to host a series of formal events that 
attracted over two-hundred people. Despite these events being successful and effective, the 
need to become more involved culturally and politically within both the Macedonian and campus 
communities was quickly realized.
Facebook page was created to bring together current Macedonian students at the University 
of Toronto, and form the next generation of this legendary student group. It is also intended for 
those before us who have made all of this possible - the U of T and AMSUT alumni. Our goal is 
to embark on the same paths as our predecessors and keep the cause and vision viable. We 
must be active in bringing about positive changes within our respective communities, creating 
cohesion among all Macedonian youth organizations and establishing stronger ties between 
social, cultural and political characteristics of what it is to be Macedonian.

All students at all U of T campuses are encouraged to join this group.

The Association of Macedonian Students at U of T is a student 
organization that brings together Macedonian students at U of T to 

create events for the betterment of our Canadian Macedonian culture.

The Association of Mace-
donian Students at the 
University of Toronto would 
like to thank everyone who 
came out to our first Mace-
donian Pub Night of the year 
on Friday and helped make 
it the incredible success it 
was!

We would like to give a spe-
cial thanks to The Boys from 
Bouf for providing the enter-

tainment of the even-
ing and keeping the 
dance floor packed 
all night long, along 
with everyone else 
who donated their 
time to making this 
event successful.

We would also like to thank 
all the members of AMSUT 
for their hard work and com-
mitment over the past year in 

starting this group up again 
for the first time in many 
years at the University of To-
ronto’s St. George campus. 
We hope to see this group 
grow and be a strong voice 
for all the Macedonians at 
the University of Toronto and 
the Macedonian community 
of Toronto. We can’t wait to 
see you all again!

- The #AMSUT Team

ABOUT MYNET
MYNET - Macedonian 
Youth Network, is the youth 
auxiliary of the Macedon-
ian Orthodox Churches St. 
Clement of Ohrid in Toron-
to, St. Dimitrija Solunski in 
Markham, St. Ilija in Mis-
sissauga and St. John in 
New Port Richie, Florida. 

MYNET began as the youth 
committee of St. Clement 
with the simple goal of pro-
moting youth involvement in 
the Macedonian community. 
This goal led to the creation 

of MYNET, a Macedonian 
youth network with the aim 
of providing Macedonian 
youth an opportunity to 
connect with one another 
and actively promote and 
preserve Macedonian cul-
ture. We also aim to create 
affiliation and foster positive 
relationships with Macedon-

ian groups and professional 
organizations through cul-
tural and social activities 
such as arts, student sup-
port groups, professional 
affiliations, and athletics 

from within the Macedonian 
Orthodox Church Commun-
ities of North America. 

Our vision is to expand this 
group to every Macedonian 
church in North America to 
strengthen the Macedonian 
identity amongst Macedon-
ian youth and keep our com-

munities alive and strong for 
generations to come. 

#MYNET #JoinMYNetwork

MYNET - Macedonian Youth Network
The youth auxiliary of various American-Canadian MOCs.

Generation M is the United Macedonian Diaspora's next generation 
program educating, empowering, and uniting Macedonian youth around the globe

General Information
Follow us on Twitter: @GenMacedonia

For more information, contact:
Filip Jotevski, Global Chairman

(filipjotevski@gmail.com)
Mario Hristovski, Chairman of U.S. Operations

(mariohristovski29@gmail.com)
Kristina Dimitrievski, Chairwoman of Canadian Operations

(kristina.dimitrievski@gmail.com)
Angela Gjekanovik, Chairwoman of European Operations

(a.gekanovik@yahoo.com)
categories

Youth Organization · Non-Profit Organization

Македонска Заедница
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Ladies Auxiliary 2017/18 
at "St.Clement of Ohrid" 

Toronto

Нова управа на женската секција во 
Св. Климент Охридски во Торонто

Претседател е Лидија Гурбанска Браш-
нарски
Розита Лазаревски - потпретседателка
Габриела Трпковска - втора потпретсе-
дателка
Блага Бошевска - секретарка
Марица Јошевска - втора секретарка

Вера Тошевска - благајничка
Јагода Миленковска -  заменик благај-
ничка 
Марина Атанасовска втора подблагај-
ничка
Емилија Димитриевска и Кристина 
Димитриевска -Координатори  

Новата управа во Св. Климент 
Охридски која ќе раководи со 

црквата во наредните две години
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,,Македонија’’: Господине 
Миленковски најнапред при-
мете ги нашите честитки по 
повод изборот за прв човек 
на МПЦ ,,Св. Климент Охрид-
ски’’ во Торонто.

Какво е чувството и одговор-
носта  да се биде на чело на  
„Свети Климент Охридски“ 
во Торонто, првата македон-
ска православна црква во 
Канада, која е катедрална 
и е една од најзначајните 
и најпознатите цркви и кул-
турно-просветни институции 
на Македонците во Северна 
Америка и пошироко?

Чедо Миленковски: Чув-
ството... Да бидеш претседа-
тел, прв човек на ова наша 
катедрална црква “Свети 
Климент Охрудски” ми пред-
ставува големо задоволство 
затоа што ќе му служам на 
бога и на целиот македон-
ски народ во нашата комуна. 

Одгоорноста е голема. Јас 
ја преземам најодговорно со 
мојот тим и совесно и свесно 
ќе ја извршуваме.

,,Македонија’’: Какви се Ва-
шите програмски планови за 
наредните две години колку 
што ќе трае Вашиот мандат?

Чедо Миленковски: Со це-
лата моја управа од нашите 
предложени планови, сакаме 
да ја реновираме кујната, 
сервисот, целиот инвентар и 
подобрување на квалитетот 
на јадењето. 

,,Македонија’’: Кои се прио-
ритетите на кои ќе се фоку-
сирате со Вашиот тим во на-
редниот период?

Чедо Миленковски: Најго-
лем приоритет за нашиот тим 
е зближување и враќеawе на 
целиот македонски народ во 
нашата црква и комуна. За 

прв пат по доста долги годи-
ни, формирана е младинска 
организација која работа са-
мостојно како гранка при на-
шата црква и соработува со 
другите младински организа-
ции од Канада и Америка.

,,Македонија’’: Која е пора-
ката која би ја пратиле 
до читателите во 
пресрет на Велиг-
денските празници?

Чедо Миленковски: 
Мојата порака и во-
едно е моја голема 
желба единство, 
љубов, среќа, почит 
еден спрема друг, 
напредок и верба 
во бога. До сите читатели на 
вашиот весник “Македонија”, 
им благодарам за довербата 
што ми ја дадоа да бидам 
претседател на Свети Кли-
мент Охридски. 

Среќни Велигденски 
празници на целиот 
Македонски народ и 
што пoмасовно да се 
собираме во нашите 

верски храмови.
Со Господ напред
Чедо Миленковски

76 Overlea Blvd, 
Toronto, ON. M4H 1C6

Св. Климент Охридски - Торонто

Banquet Halls
In addition to the beautiful church we have built, St. Clement 
of Ohrid also has three banquet halls available to church 
members. Whether your function is a wedding, a christening, or 
a bridal shower, St. Clement's banquet halls can accomodate 
you. Our table arrangements can accomodate groups as small 
as 50, all the way up to 500 guests seated comfortably. Our 
full kitchen and very capable staff has wide variety of foods 
that can be prepared and served in top quality fashion.

Need a banquet hall for your wedding, baby 
shower or other event?

416.421.7451

"Hall A" - The Clement Room

"Hall B" - The Saunders Room

"Hall C" - The Goce Delchev Room

416-421-7451

Чедо Миленковски, претседател на црковната 
управа во МПЦ Св. Климент Охридски во Торонто

Интервју

Меѓународниот ден на жената одбележан и 
во Св. Климент Охридски, Торонто

Меѓународниот ден на жената— светски празник што се одбележува секоја година на 8 март денот е симбол на борбата 
на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите.
Македонија сеуште една од ретките земји во кои се празнува Меѓународниот ден на жената, а таа традиција Македонките 
ја понесоа со себе каде и да живеат по светот. Иако овој празник има само симболичен статус и нема политички конота-
ции, многу Македонки 8-ми март, кој сега е само убава традиција го користат како повод за забава и меѓусебно дружење. 
На 12 март се славеше со музика, песна, осмомартовски ручек и букети свежи рози и во Св. Климент Охридски во Торонто 
во организација на  тамошната женска секција предводена од Беровчанката Лидија Грубарски Брашнарски.Ви пренесува-
ме дел од атмосферата. 
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Хејзел Меккелион - 8 март 
го прослави заедно со 

Македонките во Св. Илија

Женската секција од црквата 
Св.Илија од Мисисага како 
што налага традицијата пре-
несена од родната Македо-
нија и годинава  организира-
ше 8-мо мартовска прослава 
со повод меѓународниот ден 
на жената.
Прославата се одржа на 11  
март во прекрасно украсе-
ната црковна банкетна сала 
каде што присуствуваа околу 

200 Македонки и нивни прија-
телки кои до раните утрински 
часови другаруваа и се заба-
вуваа на веселите музички 
звуци.
 Весна Амиконе како прва 
дама на женската секција за-
едно со својот тим се погри-
жи за прекрасната 
8-мо мартовска ноќ во чиј 
што забавен дел учествува-
шеСоња и Оливер Бенд.

На огромно задоволство на 
пристните забавата беше 
збогатена и со присуството 
на поранешната градона-
чалничка на градот Мисиса-
га Хејзел Меккелион која не 
само што уживаше во разго-
ворот со Тодорка Мачковска 
и нивните пријателки туку и 
загра македонско оро, потоа 
се присети и на својата мла-
дост, играјќи во диско ритам 

што предизвика вистинско 
воодушевување, како пример 
како треба да се сака и живее 
животот и дека годините не 
се никаква пречка, туку само 
број, а духот е тој кој не чува 
и одржува млади. 
На забавата беше присутна 
и Ели Танаскоска една од 
најпознатите македонски во-
дителки и новинари од маке-
донската државна телевизија 
од Скопје, која не ја криеше 
својата возбуда и воодуше-

вување од Македонките кои 
доаѓаат од различни краеви 
на нашата земја, носејќи со 
себе парче од пределот од 

каде што потекнуваат, што 
дава на квалитет и убавина 
во нашата македонска заед-
ница.
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Коле Димески

Дијана Веселиновска е новата 
претседателка на женската секција 

при М.П.Ц. Св.Илија од Мисисага 

Дијана Веселиновска е избрана за Претсе-
дателка на женската секција при М.П.Ц. Св. 
Илија од Мисисага за наредните две години-
ни 2017-2018. Како долгогодишна волонтер-
ка при самата црква Св.Илија и двегодишно 

искуство како потпретседа-
телка со огромна љубов кон 
бога и самата црква ке стори 
се заедно со својот тим  овие 
две наредни години да бидат 
успешни. Да соработуваме 
сите заедно во мир и слога, 
да ја почитуваме нашата пре-
красна црква и да ја зачуваме 
секоја наша македонска тра-
диција.
Членките на извршниот одбор 
на женската секција ја сочину-
ваат:
Претседателка – Дијана Весе-
линовска
Потпретседателки – Соња 
Димчевски, Љубица Хри-
стовска и Василија Павловска
Секретарка – Елизабета Гла-
винчевска, Заменик Секретар-
кa – Душанка Погачевска
Благајничка – Виолета Здра-
вевска, Заменик Благајничка 
– Елисавета Тасева

Им честитаме на изборот 
и им посакуваме успешна работа во 

нивниот  двегодишен мандат.

Sv. Ilija - Misisaga

Коле Димески 
претседател 
на црковната 

управа во МПЦ 
Св. Илија во 
Мисисага:

Со новата управа планираме 
да ги завршиме  фрескописот и 

новата кујна

Долгогодишниот активист и член на 
разни функции во црквата Св. Илија од 
Мисисага Коле Димески, роден Прилеп-
чанец од неодамна е прв човек на црковната управа во истоимената црква.
Димески беше избран со заедничка поддршка на сите членови на црковното годишно 
собрание што се одржа на 26 февруари годинава. 
При тоа тој пред присутните истакна: ,, Со новата управа планираме успешно да ги завр-
шиме започнатите проекти како што се фрескописот, новата кујна и други преокти што ќе 
бидат наша задача зададена од вас драги мои’’.
Според зборовите на претсдеателот Димески покрај проектите, најголема задача на новата 
црковна управа ќе биде меѓусебното зближување, соработка, реализација на идеи и пред-
лози, зачувување и изградба на црковниот свет дом за новите генерации, онака како што 
граделе нашоите претходници. 
Кон идеите и целите на новата управа во Св. Илија се и поддршката на свештеникот во 
новата мисија за духовно воздигнување и осознавање на себеси како духовна, кулктурна и 
национална припадност, затоа што според зборовите на Димески: ,,Единствено црквата и 
верата може да го сочува нашето духовно и етничко наследство оставено од дедов-
ците низ векови за нас и за следните генерации’’.
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Do you have a leaky roof or wet 
basement? 
Do you have cold rooms or insufficient 
heating or cooling in the house?
How about electrical or plumbing 
issues?
Call for consultation and we will be 
glad to help you out.

Македонска Заедница

L o u i s  P .  S t r e z o s
B a r r i s t e r  &  S o l i c i t o r

Criminal, Constitutional and Appellate Advocacy

Te l :   4 1 6 - 9 4 4 - 0 2 4 4
C e l l :  4 1 6 - 4 5 9 - 0 5 7 5
l p s @ 1 5 b e d f o r d . c o m

1 5  B e d f o r d  R o a d
To r o n t o  O n t a r i o 
M 5 R  2 J 7

Lawyer

Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage 
Meadowtowne Realty 

Brokerage Inc. 
Direct 647.333.9628

vasko@royallepage.ca

Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски

Macedonian Community in Canada will take part in the biggest 
Canadian Celebration "Ottawa 2017", 

celebrating Canada’s 150th anniversary.
On August 6th, 2017, we will showcase our Macedonian Culture, 

Food & Entertainment ,right in the capital of Canada!
http://www.ottawa2017.ca/about/what-is-ottawa-2017/
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8- ми март со Македонките 
во Маркам

Во организација на женската 
секција од МПЦ Св. Дими-
трија Солунски од Маркам, 
на 5март се одржа свечена 
заклетва на новоизбрана-
та управа и 8-мо мартовска 
прослава која следуваше по 
оваа свеченост.
Госпоѓа Љуба Панос повтор-
но е избрана за претседател 
на женската секција која е 
една од најзанчајните при 
реализацијата на бројните 
активности во текот на цела-
та година.
По завршувањето на утрин-
ската служба следуваше 
свечената заклетва и потпи-
шувањето пред олтарот како 
завет за одговорна и чесна 
волонтерска година во след-
ната мандатна година.
Женската секција по тој по-
вод , за добар почеток на 

својата работа освети и ле-
пче, а со чинот раководеше 
Отец Трајко Босеовски со 
своите свештено-сослужите-
ли.
Претседателот на управниот 
одбор на црквата Св. Дими-
трија Солунски од Маркам 
господин Крсте (Кице) Алек-
совски ги поздрави дамите, 
честитајќи им го 8-ми март, 
меѓународниот ден на жена-
та кој од неодамна се празну-
ва и во црковните заедници 
во Канада.
8-мо мартовската забава 
беше весела и вистински спој 
на музички ритми и напеви од 
сите краишта на Македонија. 
За доброто расположение на 
гостинките и овојпат се по-
грижи Соња и Оливер Бенд.

@SV. Dimitrija Solunski@ - MARKAM

Интервју со Крсте Алексовски 
претседател  на црковната управа во 

МПЦ (Македонската православна црква) 
,,Св. Димитрија Солунски’’ од Маркам

,,Македонија,,: Пред се че-
ститки за повторниот избор 
за претседател на црковната 
управа во Св. Димитрија 
Солунски и благодарност за 
можноиста да поразговара-
ме со вас.
Би сакале на почетокот да Ве 
запрашаме околу плановите 
и активностите предвидени 
за оваа 2017 година.

Крсте: Благодарам за че-
ститките. Оваа година цр-
квата во месец јуни ќе биде 
присутна на  Markam Festival 
и Unionville Festival, а потоа 
во месец септември ќе се 
одржи и големиот фестивал 
на црквата Св. Димитрија.
За време на фестивалите,  
како и секогаш ќе продаваме 
македонска  скара, женската 
секција се погрижи за изра-
ботка и продажба  на благи 
работи напреавени од наши-
те домаќинки без кои ниедна 
црковна манифестација не 
би била успешна, без нив 
нивните вредни  дела. 
,,Македонија,,: Во вашата 
управа има многу млади 
луѓе, каква е соработката на 
помладите со повозрасните 
членови на управата?
Крсте: Можам слободно да 
ве известам дека соработка-

та помеѓу нас ста-
ри-млади е на многу 
високо професио-
нлано ниво  и тоа не 
прави многу среќни 
што имаме кому да 
му ја пренесеме тра-
дицијата и морам да 
бидам искрен дека 
сум многу среќен 
што конечно и мла-
дите ни се придру-
жија во црквата.
Сакам да го спомнам 
и Ансамблот ,,Билја-
на,,, а не можам да 
не кажам дека деца-
та другаруваат секој 

вторник и се трудат да ги на-
учат сите наши македонски 
песни и ора.
На сите играорци и членови-
те од Куд ,,Билјана,, сакам да 
им се заблагодарам за својот 
придонес во црквата, а воед-
но на одборот и на женската 
секција на црквата. На сите 
Ви благодарам од срце.
,,Македонија,,: Господине 
Алексовски, во црквата од 
поодамна постои проект за 
изградба на лифт, до каде е 
со неговата реализација?
Крсте: Што се однесува до 
изградбата на  лифтот,  се-
уште чекаме дозвола од гра-
дот Маркам за да почнеме со 
реализација на проектот.
Крсте: Ви благодарам Соња 
и Оливер, како главни уред-
ници на весникот ,,Македо-
нија,,. Им порачувам на сите 
читатели да го читаат весни-
кот и да се информираат за 
нашите активнсоти. Им по-
сакувам на сите читатели се 
најдобро каде и да се.

,,Македонија,,:  Ви благода-
риме и Ви посакуваме успеш-
на работа.

Црковната управа во 
Македонската православна црква 

,,Св. Димитрија Солунски’’ од Маркам

Новата управа на 
женската секција од МПЦ 
Св. Димитрија Солунски 

од Маркам
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Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

SgP
Photo booth set up and onsite printing 
available. It is a great, fun approach for 
your events that will leave your guests 

with everlasting memories.
Call, text, or email to discuss your event

suzygphoto@gmail.com

Suza Gjorovska
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Јане Сандански

Јане Сандански (с. Влахи, 
Мелничко, 31. I 1872  - м. Пи-
рин Планина Мелничко,  22. IV 
1915) – е истакнат македонски 
револуционер, војвода и рако-
водител на ТМОРО – ВМРО. 
Од 1895 до 1897 година уче-
ствувал во четничкото  дви-
жење организирано од ВМК, 
а од 1899 година преминал 
во ТМОРО. Јане Сандански ги 
поминал сите развојни фази 
од обичен борец, преку гла-
вен војвода, до командант на 
оперативен штаб. Бил еден 
од главните организатори на 
пленувањето на мис Елен 
Стон. Се противел на реше-
нијата на Солунскиот конгрес 
за кревање востание во 1903 
година, но по започнувањето 
на востанието го извел Кр-
стовденското востание во сер-
скиот револуционерен округ. 
Бил поистакнат преставник 
на Серската група и Реформ-
ската струја, и е еден од осни-
вачите на Народната федера-
тивна партија. Со своите чети 
учествувал во Младотурската 
револуција и во Балканските 
војни. Животот го завршил 
обидувајќи се да ја спречи 
Бугарија во вклучувањето во 
Првата светска војна бидејќи 
тоа би значело нова катастро-
фа за Македонија. Во текот 
на неговата бурна воена и 
политичка дејност, се застапу-
вал за ослободување на цела 
Македонија, за сочувување на 
територијален интегритет и 
создавање самостојна маке-
донска држава.
Јане Сандански е роден на 
18 мај 1872 година во селото 
Влахи, Пиринска Македонија. 
Потекнува од земјоделско 
семејство. Татко му Иван, во 
1878 година учествувал во 
Кресненското востание како 
знаменосец (барјактар), од-
носно заменик на главниот 
војвода. По задушувањето на 
Кресненското востание, се-
мејството било приморано да 
се пресели во Дупница, Буга-
рија. Тука Јане пораснал, за-
вршил основно образование 
и втор клас гимназија. Две го-
дини работел како чевларски 
чирак, потоа уште две години 
како молбописец, па адвокат-

ски помошник кај својот вујко и 
самостојно.
Воениот рок во бугарската 
армија го отслужил од 1892 
до 1894 година во Ќустендил, 
во 13 – от пешадиски рилски 
полк. Како резултат на пока-
жаните резултати во воената 
обука бил произведен во чин 
помлад водник. Уште како 
младинец бил активен меѓу 
македонската емиграција во 
Дупница и се запознал со 
револуционерните идеи и 
за борбата на македонскиот 
народ за слобода. Сето тоа 
кај него предизвикувало чу-
ство на долг кон татковината. 
Слушајќи дека Македонскиот 
врховен комитет (МВК) во Со-
фија, подготвувал востание и 
дека за војводи на чети биле 
повикани старите ајдути, се  
одлучил веднаш по отслужу-
вањето на воениот рок да им 
се приклучи.
Во 1895 година се приклучил 
во четата на Стојо-војвода, 
но првите искуства по навле-
гување на четата во Серско, 
биле разочарувачки. Наместо 
да се борат за заштита на ма-
кедонското население четата 
грабела и убивала, не само од 
турското туку и од македонско 
христијанско население. Ра-
зочарувањето се зголемило 
слушајќи ги избеглиците од 
Македонија, кои зборувале 
за уште поголеми злостор-
ства. Но целосен пресврт 
во размислувањата на Јане, 
направил Ефто, дојденец од 
неговиот роден крај. Неговото 
прашање: „Вие избегавте, се 
спасивте, а колку незаштитени 
останале, а ти син на барјак-
тар - зошто ти избега", оста-
виле тешко бреме во душата 
на Јане. Тој ќе одлучи да се 
врати во Македонија, со нови 
одбрани борци, со кои ќе се 
бори за нејзината слобода. За 
намерата го запознал и Димо 
Хаџи Димо во 1896 година,  од 
кого за првпат ќе разбере дека 
во Македонија имало рево-
луцпонерна организација.
Сепак Јане ќе одбере да не 
учествува во никакви акции 
се додека добро не ги проучи 
приликите во Македонија и 
проблемите со кои се соочува 

македонското револуционер-
но движење. Со цел самоо-
бразување и дружење со се-
дум други Македонци во 1897 
година ќе го формира дру-
штвото „Младост“ . Две години 
бил претседател на друштво-
то, а по разговорите во 1899 
година со Димо Хаџи Димов 
кој бил учител во Дупница  и 
Гоце Делчев, најпосле станал 
официјален член на ВМРО.
Објаснувањата на Гоце дека 
„Кон слободата нема лесен 
пат“, и дека „Слободата нема 
да ни ја донесе ниту Ферди-
нанд. нигу кој било друг. Сами 
ќе си ја пзвојуваме. но треба 
да се подготвиме за долга и 
тешка борба. Внатрешната 
организација ќе го подготви 
народот за востание. Робот 
треба да се прероди и да вос-
тане.". всушност ќе ги разбие 
сите нејаснотии и двоумења 
кај Јане. За него Гоце ќе стана 
апостол чија идеја како сенка 
ќе ја следи до крајот на својот 
живот. Синот на знаменосецот 
од Кресненското востание, 
следејќи ја идејата како и пате-
ките на војводите од неговиот 
крај, Иљо Малешевски, Дими-
тар Поп Георгаев Беровски 
и други, кои за Јане биле ви-
стинска духовна храна, многу 
брзо се возвиши во народен 
трибун и во заштитник на на-
родот, кој од почит го варекол 
„пирински цар".
Во 1901 година, од Делчев 
бил испратен за војвода во 
пограничните региони на Сер-
скиот округ за заштита на ор-
ганизацијоната територија од 
навлегување на врховистите. 
Со помошта на Гоце, Согледу-
вајќи дека населението е си-
ромашно за набавка на оружје 
и дека неможе да смета на 
ВМК на чие чело, по апсењето 
на Борис Сарафов, бил  ге-
нералот Цончев, човек на бу-
гарскиот кнез, кај првите луѓе 
на Организацијата се родила 
идеја за доаѓање до парични 
средства преку грабнување 
на богати или други значајни 
лица, и добивање откуп за 
нивно ослободување.
Идејата за грабнување созре-
ала токму кај Сандански. От-
како пропаднал планот да го 
грабнат Сулејман-бег, синот 
на пашата во Џумаја. Сандан-
ски ќе го изврши познатото 
киднапирање на американска-
та мисионерка мис Елен Стон. 
Грабнувањето на мис Стон и 
нејзината преведувачка Цил-
ка, од македонска народност, 
го извршува во август 1901 
година на патот кон селото 
Банско. Турските власти, од-
бивајќи да го исплатат отку-
пот, испраќаат многуилјадна 
војска која безуспешно се оби-
дува да ги ослободи заложни-
ците и да ја ликвидира четата 
на Сандански. По трите неу-
спешни битки, Турците на 20 
јануари 1902 година во Банско 
ќе му исплатат на Сандан-
ски 14.000 лири, а мис Стон 
и Цилка, која во меѓувреме 
роди девојче, ќе бидат осло-
бодени кај струмичкото село 
Градошорци на 10 фебруари 
1902 година. Подоцна Сан-
дански ќе ги искористи парите 
за купување на оружје и му-
ниција, неопходни за водење 
на револуционерната борба. 
Додека траеше целата оваа 
драма, а мис Стон и Цилка 
уживаа во гостопримството на 
македонскиот народ, дотогаш 

печатот во Европа и Америка, 
непрекинато се занимава со 
сензационалниот настан и се 
содаваа легенди.
Во текот на 1902 година Сан-
дански ќе справува се после-
диците на врховистичките 
вооружени правокации во 
Горноџумајско и ќе работи на 
ширењето и зацврстувањето 
на Организацијата. Согледу-
вајќи ја состојбата на теренот, 
тој жестоко се спротивставил 
на решението на Солунскиот 
конгрес во 1903 година за 
кревање на востание. Сепак 
во Серскиот округ Окружниот 
конгрес решил востанието 
да почне на 14 септември, на 
Крстовден, акциите да имаат 
партизански карактер и да се 
одвиваат надвор од населени-
те места. До поголеми судири 
дошло во Демирхисарско, 
Мелничко, Неврокопско, Раз-
лошко и Горноџумајско, а во 
акциите заеднички учеству-
ваат и врховистичлите чети 
по налог на ЦК. Дошло до 
неуспешна соработка со вр-
ховистите, кои го прекршуваат 
договорот за востание и на-
бргу ќе избегаат назад преку 
граница во Бугарија.
По задушувањето на воста-
нието основната цел на врхо-
вистите и понатаму останала 
иста, а тоа било завладување 
со организацијата и потчину-
вање на потребите на бугар-
ската држава. Главна пречка 
за оваа реализација бил Јане 
Сандански кој како престсе-
дател на Серскиот револу-
ционерен округ ја предводи 
левицата на македонското ре-
волуционерно движење и же-
стоко се пресметувал со нив. 
Сандански ја застапува идеја-
та дека: „македонскиот народ 
е самостоен народ кој има 
право на самостоен живот“ и 
затоа “треба да се борат за 
издвојување на својата слобо-
да без да се надеваат на туѓа 
помош, зошто оние кои ќе дој-
дат да ги ослободат, всушност 
ќе дојдат да не заробат“. Би-
дејќи сите дотогаш употребе-
ни средства не дале резулта-
ти, врховистите организираат 
поход со цел да го ликвиди-
раат Сандански. Во жестока 
борба на 7 април 1904 година, 
кај селото Кашна, врховистите 
биле наполно разбиени.  Про-
блемите во Серскиот како и во 
другите револуционерни окру-
зи ќе бидат причина за свику-
вање на Рилскиот конгрес во 
1905 година, на кој учествувал 
Сандански.
Лордот Лансдау изнесувајќи 
факти за состојбата во овој пе-
риод во Македонија, во дело-
то „The Balkan Question“ (Бал-
канското прашање), објавено 
во март 1905 година, во Лон-
дон, покрај другото, ќе наведе 
дека: „Во Македонија постои 
една таква состојба во која 
луѓето од една иста народно-
ст се фаќаат за врат еден со 
друг поради верските особи-
ни, додека луѓето од една иста 
вера си ги вадат очите еден 
со друг поради особините на 
народноста". Неколку месеци 
подоцна и д-р Карло Блинд 
во својата статија „Бугарските 
злосторства против Бугарите" 
објавена во весникот „Пал-
Мал Газете" од 5 јули 1905 
година, ќе напише: „...Двата 
воставички комитети меѓусеб-
но се уништуваат. Цончев го 
предводи врховистичкиот, а 

Сандански централистичкиот 
комитет, односно внатрешна-
та организација. Сандански 
се прикажува како единствен 
претставник, Македонец. Тој 
си поставил за цел од Маке-
донија да создаде независна 
држава, која единствено би 
можела да влезе во составот 
на „Балканска федерација", 
кога таквата сомнителна твор-
ба еднаш би се создала. Цо-
нчев од своја страна тежи да 
создаде „Бугарска автономна 
Македонија", која потоа би се 
соединила со Кнежевството 
Бугарија".
По Рилскиот конгрес и целос-
ниот расцеп во Организација-
та, Сандански целата своја 
дејност ја заснова на самос-
тојноста на Македонското ос-
лободително движење, а бор-
бите со четите на врховистите 
продолжиле со целата жести-
на во цела Македонија се до 
младотурската револуција. 
Влијанието на Јане Сандан-
ски врз македонската левица 
било забележано и од страна 
на бугарската влада, па и таа 
настојувала да го ликвиди-
ра. Македонската десница по 
убиствата на Борис Сарафов 
и на Иван Гарванов во 1907 
година, донела решение да се 
изврши атентат врз Јане Сан-
дански. На 24 септември 1908 
година во Солун, една група, 
испратена од Софија на чело 
со војводата Тане Николов, 
извршила неуспешен атентат 
врз Јане Сандански, при што 
е ранет.
Нешто подоцна групите на 
Сандански и Чернопеев ја 
формираат Народната фе-
деративна партија, во која 
зазема активно учество во 
создавањето и раководењето. 
Нејзината програма предвиду-
вала Отоманската империја 
да се реформира како Источ-
на федерација и да се обра-
зуваат самоуправни вилаети: 
Македонија, Албанија, Ерме-
нија. На 14 август 1909 година 
само четири дена по основач-
киот конгрес на НФП, пак во 
Солун, бил извршен втор обид 
за убиство на Сандански. Како 
организатори на овој атентат 
се споменуваат Димитар Ри-
зов, бугарски дипломат родум 
од Битола и публицистот Ни-
кола Наумов од Штип, кој по-
стојано престојувал во Солун 
како дописник на Бугарската 
телеграфска агенција, секако 
со логистика на бугарските и 
австриските тајни служби.
Во 1908 година соработувал 
со младотурците и се залага 
за автономна Македонија и ле-
гален политички живот. За тоа 
зборува неговиот манифест 
од 18 јули 1908 година во кој 
ги поканува малдотурците за 
соработка. Кога реакционер-
ните сили го презеле турскиот 
парламентот, кон силите на 
Младотурците се приклучил 
и одред од 1200 македонски 
револуционери предводени 
од Јане Сандански, Тодор 
Паница и Христо Чернопеев. 
Тие учествуваат во Младо-
турскиот поход на Цариград 
и по тридневни борби, на 24 
април 1909 година, контраре-
волуцијата била совладана. 
Македонските револуционери 
со својата храброст одиграле 
важна улога во совладување-
то на реакционерните сили и 
во детронирањето на султа-
нот Абдул Хамид II.

Кога веќе не успеале со атен-
татите, бугарската влада се 
обидела да ги искористи несо-
гласувањата помеѓу Влахов и 
Сандански и да создаде раз-
дор во НФП. Бугарската тајна 
полиција ангажирала група 
лнтелектуалци од македон-
ската десница кои со заговор 
ќе ја растурат НФП. Со низа 
валкани игри и подметнувања 
од страна на лица од македон-
ската десница. судирот помеѓу 
Димитар Влахов и Јане Сан-
дански, односно помеѓу „вла-
ховистите" и „сандинистите" 
толку се заострил што нивното 
натамошно заедничко дејству-
вање во НФП боло невозмож-
но. Нејзиното доуништување 
го завршиле бруталните ак-
ции на Младотурците во 1910 
годша. На 5 јуни 1910 годша 
излегол последниот број на 
партискиот орган, а веќе во 
август 1910 година НФП, речи-
си, престанала да постои.
Јане Сандански учествувал и 
во Првата балканска војна, на 
страната на Балканскиот сојуз 
со јасно изразени цели за са-
мостојна македонска држава. 
На 30 октомври 1912 година 
со своите чети го ослободил 
Мелник и како претходница 
на Бугарската армија деј-
ствувал при заземањето на 
Рупелската клисура, со што 
го овозможува поразот на тур-
скиот Струмски корпус. Како 
претходница на 7 – та Рилска 
дивизија, Сандански со своја-
та придружба и бугарските 
коњаници на мајорот Цонев 
влегуваат во Солун, веднаш 
по предавањето на градот на 
Грците од страна на Таксим 
паша на 8-ми ноември 1912 
година. Дури следниот ден во 
Солун влегуваат 7-мата Ри-
лска дивизија и грчки трупи. 
На банкет одржан по повод 
ослободувањето на Солун, 
Сандански одржал здравица 
и рекол, дека пие за здравјето 
на новата држава автоном-
на Македонија. Тогаш сите 
присутни бугарски офицери, 
ги извадиле своите сабји и 
започнале да се закануваат 
дека за такви зборови гла-
ви ќе паѓат и јазици ќе сечат 
и дека не за тоа е пролиено 
толку бугарска крв. По ваквите 
изговорени зборови тој мирно 
го напуштил банкетот и Солун.
За време на Втората балкан-
ска војна, кога Грците го запа-
лиле Кукуш и вршеле геноцид 
над македонскиот народ, Јане 
Сандански наново ја собрал 
четата и ја зазел Рупелската 
клисура. Со тоа ги прекинал 
врските на грчката војска, што 
овозможило таа да биде пора-
зена од бугарската војска кај 
селото Бело поле, Џумајско.
Разочаран од поделбата на 
Македонија, сакал да ги казни 
виновниците. Неговите неме-
ри биле откриени а како го-
лем противник на врховизмот 
и на бугарската завојувачка 
политика кон Македонија и 
неговата непомирлива борба 
за самостојна Македонија, по 
наредба на кнезот Фердинанд, 
бил убиен од заседа од своите 
идејни противници на Пирин 
Планина, на 22 април 1915 
година..

Македонски херои
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Д-р Енди Плуков, маке-
донската заедница во 
Канада го познава како 
сестрана личност по-
светена на македонско-
то дело. Освен неговата 
професионална преоку-
пација како стоматолог, 
подеднакво се залага и 
за македонските чове-
кови права, активно уче-
ствува во македонската 
православна  црква Св. 
Климент Охридски во 
Торонто, а истовремено 
е и еден од најпознати-
те увозници на вино и 
ракии од Македонија.
,,Македонија,,: Господине 
Плуков вие сте еден од 
најзначајните  увозници 
на вина и ракии од Ма-
кедонија во Канада.
Како започнавте со овој 
бизнис, кој всушност 
претставува пренесу-
вање на дел од   маке-
донската традиција и на 
овие простори каде што 
живее втора, трета па и 
четврта генерација на 
Македонци? 
Д-р Енди Плуков: Prvo da 
vi исka`am golema bla-
godarnost za va{ata 
aktivnost i rabota vo 

na{ata мakedonska 
заедница vo Kanada.
Vo 1997 godina jas 
po~nav da mu pomagam 
na poznatiot na{ 
rodoqub G-dinot  Xon 
Kuzev koj mnogu go-
dini uvezuva{e vina 
i rakii od Makedoni-
ja. G-dinot Kuzev, isto 
kako i jas denes, се 
соочуваше со golemi 
pre~ki postaveni od 
birokratijata na LCBO. 
Koga G-dinot Kuzev 
re{i da se penzionira 
me ponudi mene da go 
prezemam biznisot. Mi 
potcrta deka tuka nema 
pe~alba, но е од  golema 
pomo{ za Makedonija, 
a i golema usluga za 
na{ata заедница vo 
Kanada da si prodol`i 
so svoite obi~ai i da 
gi ima proizvodite od 
Makedonija.
Jas ќe dodadam deka vo 
isto vreme e i golema 
usluga za мakodonskiot 
naroд vo Ontario da si 
imat мakedonsko vino, 
rakija i pivo tuka. 
Toa e del od na{ata 
tradicija а има и  do-
kaz дека vo Makedonija 

pravea vino i rakija и 
pred nekolku milen-
iumi.
,,Македонија,,: Колку сте 
задоволен од пласма-
нот на производите 
преку канадскиот (онта-
рискиот)гигант  LCBO?
Д-р Енди Плуков: 
LCBO e provinциско 
pretprijatie, no se 
dobiva ~uvstvo kako 
da e dr`ava vo dr`ava 
i mnogu pati pravi 
golemi pre~ki bez 
nikakvo opravdanie. 
Jas voop{to ne sum 
zadovolen od nivnata 
rabota. Se forsiraat 
vinata na Francija, 
Italija, Portugali-
ja, Avstralija dodeka 
so bиrokratskite ne-
marnosti gi otsranija 
na{ite vina od tezgite 
na prodavnicite na 
LCBO. Za primer, ne go 
pora~uvat na vreme, ne 
go stavaa na tezgite za 
proda`ba, im davaat 
pogre{ni informacii 
na kupuva~ite, i.tn.
,,Македонија,,: Каков е 
интересот од страна на 
македонските банкетни 
црковни сали, рестора-

ни и поедници вашите 
вина и ракии да  бидат 
достапни на нивните тр-
пези?
Д-р Енди Плуков: Na{ata 
заедница vo Kanada e 
golema i komplicir-
ana. Генерално ke vi 
kaжаm deka sum mnogu 
zadovolen i bev mno-
gu iznenaden kolku 
na{ata komuna saka 
da kupuva мakedonski 
vina, rakii i pivo. 
Mnogu Makedonci si 
go sakaat toa {to go 
imaa koga `iveеa vo 
Makedonija, a za mno-
gu Makedonci [to 
porasnaa tuka ili se 
rodeni tuka, im pret-
stavuвa vrska so niv-
nata тatkovina. @al 
mie da ka`am deka 
pove}eto od na{ite 
мakedonski crkov-
ni sali ne go slu`at 
мakedonskoto vino do-
deka МПЦ Sv. Nedela 
go slu`i celo vreme 
a novata uprava na 
MPC Sv. Kliment }e go 
slu`и повторно мake-
donskoto vino. Ima 
mal broj na restorani 
{to go slu`at na{eto 
vino i apeliram do 
site Makedonci {to 
imaat restorani da 
kupuvat мakedonsko 
vino ne samo deka e 
poevtino od mnogu dru-
gi vina, ama e pokval-
itetno, poprirodno i 
povkusno od mnogu raz-
ni i poskapi vina. 
,,Македонија,,: Дали во 
моментов, а во пресрет 
на Велигденските праз-
ници ваши производи 
можат да се купат во 
LCBO и каде?
Д-р Енди Плуков: Na{ite 
мakedonski vina i 
rakii moжat da se 
kupuvat direktno od 
mene. Rabotam so LCBO 
kon povtorno vra}awe 
na мakedonski vina 

i rakii vo prodav-
nicite, ama ne e sigur-
no dali ke uspeam.
,,Македонија,,: Господине 
Плуков нашата татко-
вина Република Маке-
донија подолг период е 
во политичка криза која 
ги надмина нејзините 
граници, поточно допре 
и ги вознемири Маке-
донците во целиот свет. 
Каква разрешница оче-
кувате во целата ситуа-
ција и кои се вашите по-
зиции и размислувања 
во поглед на истата?
Д-р Енди Плуков: Make-
donija i Makedoncite 
postojat mnogu milen-
iumi  iako bevme bez 
svoja dr`ava za mnogu 
dolgi vremiwa. Stot-
ici godini Makedonija 
be{e okupirana od raz-
ni dr`avi i imperii i 
do den denes pogolem 
del e pod okupaci-
ja od Grcija, Bugari-
ja, Albaniјa, i Srbija. 
Nikoj ne ne uni{ti, pa 
nitu }e uspee vo toa. 
Nie kako Makedonci 
ostanavme Makedon-
ci, so na{ мakedonski 
jazik, kultura, obi~ai, 
religija i volja da 
bidime Makedonci i 
da imame мakedonska 
dr`ava. Toa {to се 
случува vo Makedoni-
ja ovie godini e ne{to 
{to е нeprifatlivo. 
Krizata vo Makedoni-
ja e stvorena od nad-
vore{ni faktori i 
dlaboko sum uveren 
deka Makedoncite ќe 
si ja odbranat svojata 
тatkovina. Dвојни се 
standardi na zapadot, 
se gledaat koga i kako 
тие reagiraat  koga dru-
gi dr`avi se me{aat 
vo nivnite vnatre{ni 
raboti.
Kako moжe platforma 
napravena vo Tirana, 
Albanija da se pri-

fati vo Makedonija 
od makedonska pol-
iti~ка partija? O~eku-
vam site мakedonski 
drжavjani da stanat da 
јa branat nivnata тat-
kovina od site udari 
{to doa|aat od nadvor 
ili od vnatre i da gi 
anuliraat Zaev i ne-
govite sledbenici od 
politi~kiot `ivot na 
Makedonija.
Makedonija kako 
dr`ava treba da si gi 
obezbedi granicite, 
da gi registrira site 
dr`avjani na Make-
donija i da ima novi 
izbori. Makedonicite 
kako indidualci treba 
da razberat deka ima-
me edna Makedonija i 
kako Makedonci treba 
da se soedinat za do-
broto na Makedonija i 
Makedoncite.
,,Македонија,,: Докторе 
Плуков, за крај на на-
шиот разговор која би 
била вашата порака до 
читателите на весникот 
,,Македонија,,?
Д-р Енди Плуков: Sakam 
da gi pozdravam site 
~itateli na vesni-
kot ,,Македонија,,  i 
voop{to site Make-
donci i да im po`elam 
dobro zdravje. Sakam 
da apeliram do site 
Makedonci da kupuvat 
makedonski produkti, 
da gi pobaruvaat usl-
ugite na makedonskiте 
biznisi, da se dru`at 
i da si pomogaat pom-
e|u sebe. Sakam site 
Makedonci, kade и da 
se rodeni ili kade и 
da `iveat, sekoga{ da 
biдat dobri dr`avjani 
kade шto жiveat i se-
koga{ da rabotat za 
dobroto na nivnatа 
тatkovina Makedonija.

Ви благодарам на 
разговорот.

Соња Лозановска 

Интервју со д-р Енди Плуков
"Sakam site Makedonci, kade i da se rodeni 

ili kade i da `iveat, sekoga{ da bidat dobri 
dr`avjani kade {to `iveat i sekoga{ da 

rabotat za dobroto na nivnata 
tatkovina Makedonija."

ПРВО ВИНО ВО СВЕТОТ ПРЕТОЧЕНО НИЗ БИЛКИ
Тера Македоника е суво црвено вино од сортата 
Вранец по чиј вкус трагавме повеќе од 15 години. 
Вранецот му дава интензивна темноцрвена боја, ра-
скошен и длабок вкус на зрело темно овошје и зачини, 
но неговата длабочина и компелксност не доаѓа само 
од Вранецот. Уникатноста на Тера Македоника лежи 
во допирот на виното со лековитите билки и диви 
цветови кои растат на ова поднебје.
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

CABERNET SAUVINGON, VRANEC SEMI-DRY, SHIRAZ, PLAVAC.
WHITE WINES: 

MUSCAT FRONTIGNAN, CHARDONNAY BARRIQUE, PINOT GRIGIO,CHARDOONAY
ROSE WINE

RAKIJA: 
ZOLTA-BRANDY, BELA-STAROKRAJSKA, GROZD STRUMICKA MASTIKA

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com

^estit Veligden
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MOC Sv. Mala Bogorodica 
Cambridge

Со концерт на светски по-
знатиот пијанист Симон 
Трпчевски и Македонската 
филхармонија, на 21-ви мај 
ќе биде отворена новата 
концертна сала на Филхар-
монијата. Ќе има нови музич-
ко-сценски содржини, студио 
за режија и нови инструмен-
ти. Ова ќе биде историски 
ден за филхармонијата, ве-
лат музичарите.

Новиот објект на Македон-
ската филхармонија со моде-
рен изглед и архитектонски 
и акустични карактеристики 
по сите светски стандарди 
ќе биде отворен на 21 мај. 
Овој свечен чин ќе биде 
одбележан со ексклузивен 
концерт на Македонската 
филхармонија, со која како 
солист ќе настапи нашиот 
светски етаблиран пијанист 

Симон Трпчески под дири-
гентско водство на еден од 
најпрестижните и најбара-
ните диригенти на сите вре-
миња, маестро Владимир 
Ашкенази.
Ова на прес-конференција 
пред објектот го истакна ми-
нистерката за култура Ели-
забета Канческа - Милевска, 
која рече дека во рамки на 
програмата ќе биде изведено 
дело на еден од основопо-
ложниците на македонската 
музичка култура, еден од 
основачите на Македонска-
та филхармонија, Трајко 
Прокопиев, како и дела на 
руските композитори Сергеј 
Прокофјев и Петар Илич Чај-
ковски. Нема никакво сомне-
вање, посочи министерката, 
дека не очекува концерт за 
паметење, кој ќе остане за-
пишан во историјата на маке-

донската култура.
Во месец мај, по цели 73 
години од своето постоење, 
Македонската филхармо-
нија, најстарата институција 
од областа на музичко-сцен-
ската дејност во Република 
Македонија, конечно ќе до-
бие свој дом. Македонска-
та филхармонија ќе добие 
нова концертна сала на чиј 
што подиум ќе се испишува 
македонската музичка исто-
рија, ќе се презентираат 
креативните и творечките 
потенцијали на нашите умет-
ници, музичари, композито-
ри, диригенти, на странските 
ансамбли и гости, потенцира 
Канческа - Милевска.
Според неа, станува збор за 
проект кој ќе има навистина 
големи придобивки за наши-
те уметници и за развојот на 
македонската култура.

На 21-ви мај ќе биде 
отворена новата концертна 

сала на Филхармонијата

МИНИСТЕРОТ МИСАЈЛОВСКИ ВО ТУРЦИЈА ПРЕГОВАРА 
ЗА НОВИ ПРЕКУОКЕАНСКИ ЛЕТОВИ ДО САД И КАНАДА

Министерот за транспорт 
и врски  г-дин Владо Мис-
ајловски претстојува во ра-
ботна посета во Истанбул, 

Република Турција каде 
оствари средба со г-дин Би-
лал Екси, генерален менаџер 
на авиокомпанијата Туркиш 
ерлајнс, како и со менаџмен-
тот на ТАВ.  
На средбата се разговраше 
за можностите за воспоста-
вување на интерконтинен-
тална авио линија од Репу-
блика Македонија до САД и 
Канада.
Министерот Мисајловски 
ја образложи потребата од 
воспоставување на една вак-
ва авионска линија се со цел 
Република Македонија да 
има можност директно да се 
поврзе со прекуокеанските 
земји, притоа нагласувајќи 

ја отворената соработка и 
партнерскиот однос на Вла-
дата на Република Македо-
нија кон авиокомпаниите што 

оперираат во Република Ма-
кедонија.
Имајќи предвид дека авио-
компанијата Туркиш ерлајнс 
е една од водечките авио 
компании во светот а која 
веќе извесен период оперира 
од македонските аеродроми, 
се отвора можноста за прв 
пат да се воспостави еден 
интерконтинентален лет, 
што ќе ги задоволи барањата 
на македонските граѓани од 
дијаспората. Воведувањето 
на еден ваков лет, воедно 
ќе овозможи и зголемување 
на бројот на патници што ќе 
транзитираат низ домашните 
аеродроми како и создавање 
од аеродромот “Александар 

Велики” еден водечки регио-
нален центар.
Во однос на процедурите и 
билатералните договори, 

Ве информираме дека Ре-
публика Македонија има по-
тпишано спогодби со Канада 
и САД како и со трети земји 
за воспоставување на возду-
шен сообраќај.
 Владата на Република Ма-
кедонија во континуитет 
инвестира во  подобрување 
на аеродромската инфра-
структура и зголемување на 
капацитетот на авионскиот 
сообраќај во земјата. Како 
резултат на таквите полити-
ки, авионскиот сообраќај во 
последните неколку години 
бележи зголемување преку 
100 %. 

Македонска Заедница
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Масовна покана до сите Скопјани во Торонто
Драги Македонци (Скопјани), 
Ве повикуваме, од името на 
Скопското Друштво од То-
ронто, да ги отворите своите 
срца и души кон нашиот све-
тол храм, црквата Св. Илија 
во Мисисага, за да ја збога-
тиме истата со нова фреска 
донирана од сите Скопјани 
во Торонто.

За изработка на фреската 
,,Тајната вечера,, треба да 
доплатиме $ 7000 до крајот 
на следниот месец, бидејќи 
цртањето на истата ќе започ-
не наскоро.
Бидете хумани, не забора-
вајте дека црквата е нашиот 
дом кој не’ обединува и ќе не’ 
обединува засекогаш каде и 

да се најдеме во светот. Да 
не заборавиме сите Ние од 
каде потекнуваме, каде сме 
се родиле, која е нашата 
вера и традиција.
Ајде сите заедно да се обе-
диниме и им покажеме на на-
шите поколенија како се чува 
и негува Македонската тра-
диција, се едно ремек дело 

кое вечно ќе ги краси ѕидови-
те на црквата Св. Илија а ќе 
биде посветена и донирана 
од Скопското Друштво.
ЦЕЛТА Е ДА СОБЕРЕМЕ  $ 
7000  за еден месец.
Вашите чекови може да ги 
пратите на адреса: 
Daniela Sojleva 1-667A 
Warden Ave. Scarborough ,ON 

M1L0G3 
Ве молам на чекот нагласе-
те: MPC SV ILIJA-DONATION
со што вашиот чек ќе може 
да биде реализиран само 
од управата на црквата Св. 
Илија и читко напишете 
го вашето  име, презиме и 
адреса на пликот, доколку 
донирате $50 или повеќе ќе 

Ви биде препратен плик со 
сметка за такса (за што јас 
лично ќе се погрижам). Сите 
донори ќе бидат поканети 
на следната Скопска Забава 
како специајлни гости за да 
им искажеме јавна благодар-
ност. 

Однапред благодарни!
Скопско Друштво Торонто.

“Carassauga”
Мултикултурен фестивал на 
градот Mississauga кој ќе се 
одржи во мај од 26-28, 2017 
година.
Дојдете и искусете ги вкусо-
вите и звуците на 72 различ-
ни култури од најголемиот 
мултикултурен фестивал во 
Онтарио.
Посетете 28 павиљони во 
Мисисага и не заборавајте 
да го печатирате вашиот па-
сош во секој еден павиљон 

којшто припаѓа на посебна 
држава. Уживајте во детско-
то катче, музиката, храната, 
уметноста, модните ревии, 
танци, раскажувањето на 
приказни и многу повеќе.
Кога сте во павиљонот, 
уживајте во него, во звуци-
те и вкусовите на земјата 
во која сте во посета. Секој 
павиљон ја прикажува култу-
рата на земјата, историјата и 
обезбедува разновиден збир 
на забава што се понудени 

во текот на тие три дена.
Знајте дека има активности 
во кои децата учествуваат, 
вклучувајќи музика, приказ-
ни, уметност и занаетчиство, 
класови за готвење и приме-
роци храна од секоја земја. 
Многу павиљони изложуваат 
уметност од својата земја и 
имаат оддели посветени за 
продажба, каде посетители-
те ќе имаат можност да си 
купат производи и сувенири.
Македонскиот павиљон кој 

е традиционално под покро-
вителство на Македонската 
Православна Црква Свети 
Илија од Мисисага е во по-
дготовка за овогодишниот 
Мултикултурен Фестивал 
Carassauga 2017. Овие три 
дена 26,27 и 28 мај, 2017 Ве 
молиме резервирајте ги во 
Вашите календари и бидете 
со нас, а ние драги наши ќе 
се обидеме да бидеме мак-
симално посветени на Вас и 
на сите добронамерници кои 

ќе не посетат, да ја доближи-
ме нашата Татковина, Репу-
блика Македонија во секој 
поглед поблиску до Вашите 
срца. Овие три дена ќе бидат 
исполнети со се што не одбе-
лежува и карактеризира нас 
Македонците.

Секое добро од Бога ви 
посакуваме и до скоро 

видување !
Дојдете и уживајте во светот 

на едно место

FESTIVAL HOURS 2017
Friday, May 26

7:30 pm - 12:00 midnight
Saturday, May 27

1:00 pm - 12:00 midnight
Sunday, May 28

1:00 pm - 7:00 pm

Hershey Centre Parking Lot – 5500 Rose - Macedonia – Outdoor Tent

Македонска Заедница
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Секое мое доаѓање во Ка-
нада, таа како  рака на вешт 

уметник црта слики во мене. 
Создава поезија од зборови! 
Да напишеш нова приказна , 
мора срцето да ти затрепе-
ри, да потече низ вените и 
да се истури на листот хар-
тија. Така растреперена како 
струна , како пиле на гранка 
трепереа сите мои клетки 
додека присувствував на 
раѓањето на мојата прворо-
дена внука Изабела . Пода-
рок од мојата ќерка Симона и 

зетот Крунислав. Половина 
планета прелетав да видам 
како се буди еден нов  , мал . 
невин ,чудесен живот. И ова 
чувство го посакувам на сите 
луѓе. Домот да им замириса 
на бебе. Да го почувствува-

ат мајчинството, да им 
се продолжува лозата, 
па низ бебето да пре-
познаваат разни ли-
кови од фамилиите. 

Јас сум новинар. Че-
сто патувам. Осознавам 

нови дестинации, тра-
диции, цивилизации, 
култури, обичаи... И се-
којпат мојата душа по-

дигрува кога се среќава 
со среќата. А овде секој ден 

ја среќавам. Можеби среќата 
е постојана затоа што ми се 
тука најмилите. Мојата тетка 
Милка Каркиќ ,која ми е како 
сестра од која научив се за 
убавата страна на животот. 
Мојот тетин Џорџ Каркиќ 
,кој постојано ми ги открива 
бизнис лекциите, светските 
дестинации. Нивните успеш-
ни деца низ кои учам колку е 
битно семејтвото и мултикул-

турата. Ми ја сервираат Ка-
нада во сите бои и димензии, 
како калеидоскоп. Среќата 
ми се размножи откако во 
мојот живот влезе Тина (То-
дорка Мачкоска и сопругот 
Владе) успешни и реализи-
рани, среќни луѓе за кои мо-
жеш книги да пишуваш. Ро-
мантичната Вера  Вржовска, 
мајстор на пишаниот збор, 
универзитетските професори 
Кате Белазелковска и Гоце  
Андревски кои креираат на-
ука. Обичните луѓе кои ме 
поздравуваат со широка на-
смевка.
Благодарение на Тина оваа 
вечер ја допревме убави-
ната. Таа организираше се. 

Дури и изненадувањето за 
вонземната личност Хејзел 
Мекелион. Знаеше колкава 
почит буди кај мене и не ни 
сонував дека мојот идол оваа 
вечер ќе седи до мене. Тина 
само се смешкаше. А, јас 
стоев како збунето дете. Се 
што знаев, истражував, чи-
тав за овој ураган за миг се 
измеша во мојата глава. Како 
почетник не знаев ниту збор 

да изустам. И тогаш настапи 
таа, кралицата на говорот. Со 
еден мудар поглед ја обико-
ли цела сала... Отпрвин мол-
чеше и со радост се сликаше 
со секоја дама. А потоа почна 
да следи спортски резултати, 
да отвора вести по сајтовите, 
без очила. Мајко моја, таа е 
феномен. Оддеднаш скокна 
со полет на девојка. Го знам 
ова оро – ми вели и застана 
во орото. Заигра. Ми заигра 
душата од радост. Македон-
ска музика, убава македон-
ска песна, наредени во врста 
убавите жени на мојот сој 
македонски. Убави , насмеа-
ни среќни. Млади и облечени 
како од часопис. Средна ге-

нерација, стамени негувани 
жени. Повозрасни , мудри. 
Сите пеат, сите се веселат.
Некои ме препознаа, некои 
ме знаеја заради ќерка ми 
Симона , а сите прекрасни. 
Посакав со сите да се сликам 
, да ги чувам во сеќавање. 
Целиот простор зрачеше со 
една убава , полна енергија. 
Елегантни столови и аран-
жирани маси во бело тирки-
зна рапсодија. Музика што 
допира до гените. Вокал, кој 
со својот кадифен глас ти го 
освојува срцето. Во оровод-
ната врста очите ти се пре-
местуваат од еден на друг 
лик. Пеат македонски песни, 
пеам и јас. Тие што го водат 
орото и тие до нив ,како да 
не ја допираат земјата. Газат 
ситно на прсти , прави игра-
орки. Во ист ритам се пре-
топуваат во кореографијата 
како настап на фолклорна 
професионална група. Со 
некои поразговарав. Не е 
лесно да го сапуваш сиот 
свој живот во куфери и да 

почнеш одново. Далеку без 
никој свој , на туѓ јазик. Сам 
со својата среќа. Понекогаш 
ке те стегне солза во грлото. 
Боли далечината , болат са-
каните кога слават без тебе 
и ти без нив. Ама... кај сите 
забележав – љубов . Може-
би си велам и просторов е 
таков... Заради миросаните 
икони до нас, заради молит-
вата, безгласната молитва 
на мајка Богородица од ле-
вата и , возвишен Христос од 
десната страна. Ги бакнав за 
здравје на внука ми Изабе-
ла...
Можеби спојот на овие драги 
лица со црквата дава возви-
шена атмосфера ?! 
И за прв пат кога ги затворив 
очите ја видов Македонија 
среќна. Преку нивните лица. 
Слушнав дами од Битола, 
Скопје , Тетово, Брајчино, 
Преспа, Охрид... па се како 
река , како полно рамно езе-
ро не поврза во едно. Како 
плима се надоврза пркрас-
ниот кадифен глас на уба-
вата Соња со која патувавме 
низ песните. Оддамна не сум 
уживала вака. Ми пееше и 
срцето и душата. Тргнав со 
мисла како ќе помине се, ос-
тавам дома леунка со бебе 
од 14 дена. Јас неспиена со 
ноќи. Ама овде се разбудија 

сите мои сетила . Им благо-
дарам на сите зашто една 
обична нок претворија во 
убава бајка.
Дојде на ред и лотаријата. 
Претходно Кети со невиде-
на леснотија и вештина на 
организатор ги продаде лив-
чињата и создаде убава , ве-
села атмосфера. Се слушаа 
имиња на донатори и добит-
ници скоро од секоја маса, 
Уживаа сите. 
Ние трите, јас , Тина и Вера 
по полноќ излеговме од са-
лата. Вера ми рече да се 
облечам. Студено е надвор. 
Снег навеал.
Ако, велам...топло ми е на 
душава. Одамна вака не ми 
пееле во дует и срцево и 
душата, Влеговме во нејзи-
ниот раскошен автомобил. 
Се заблагодарив и реков 
ке возвратам со иста мера 
во Македонија. Но, дали ќе 
умеам ??? Влегов дома . Ме 
исполни мирис на бебе, на 
моето мало чисто бебе Иза-
бела и го . мирисав. За сите 
добри луѓе. Нека се раѓаат 
убави и здрави бебиња , нека 
ни се множат семејствата и 
фамилијата ! Нека не буди и 
заспива среќата !

Ели Танасковска

Кога  ќе запее срцето и душата ...

Селското друштво ,,Жабени,,
Ве поканува на традиционалниот банкет по повод празникот

Св. Атанас  Летен
Во сабота на 13 мај со почеток од 7:00 часот навечер

Во банкетната сала на македонската правоcлaвна црква Св. Димитрија Солунски во Маркам
(201 Main St N, Markham, ON)

-Богата вечера, лотарија и други изненадувања
 За повеќе информации јавете се кај организаторот Панде Димитриевски 416-399-2438
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MHRMI Applauds Macedonians for Defending Macedonia 
and Rejecting Tirana Platform – Reiterates Call to End the 

Name Negotiations
 (March 4, 2017) - Macedonian 
Human Rights Movement 
International applauds 
Macedonians, from all political 
parties, for coming together 
in defence of Macedonia 
and condemning the Tirana 
Platform – which was aimed at 
the creation of Greater Albania 
at the expense of Macedonia’s 
territorial integrity. President 
Ivanov’s denial of a mandate to 
Zoran Zaev, despite Western 
pressure and interference, 
is a signal that Macedonian 
politicians are fi nally acting in 
Macedonia’s national interests 
– thanks to Macedonians 
speaking out, en masse.
Since the Republic of 
Macedonia’s inception, MHRMI 
has repeatedly called for and 
demanded that its government, 
regardless of which party is 
in power, condemn foreign 
interference, reject political 
partisanship and to stand up for 
Macedonia’s national interests 

fi rst, just as every other country 
does. Therefore, MHRMI has 
denounced anti-Macedonian 
actions by both major political 
parties. Whichever civil and 
domestic issues Macedonians 
see as pros and cons 
from either party are up to 
Macedonian citizens only, 
not Western governments, 
or even Macedonians living 
outside the country. However, 
when it comes to Macedonia 
and Macedonians’ national 
and human rights interests, 
MHRMI vehemently defends 
and advocates for them.
Macedonians have shown that 
they will no longer tolerate that 
a war criminal, with foreign 
assistance, can come this 
close to determining the fate of 
an entire country. Macedonians 
will not tolerate that less than 
20% of a country’s population 
– with allegiance to two 
neighbouring countries – 
can hold 80% of a country’s 

people hostage. Macedonians 
will not tolerate any politician 
who succumbs to these anti-
Macedonian demands.
As can be seen recently by 
the European Parliament, 
US Embassy, and European 
Union’s recent announcements 
regarding Macedonia – or to 
be precise “this country” as 
the EU’s Federica Mogherini 
says – they are blatantly 
intervening in Macedonia’s 
internal affairs and no longer 
denying it. The EU is now 
threatening Macedonia with 
delayed EU membership 
unless it accepts the coalition 
supporting the Tirana platform. 
But they forget to mention that 
EU membership might only 
occur if Macedonia changes its 
name to appease the Western-
backed oppressor, Greece. 
Let’s not forget the European 
Parliament-backed Bulgaria, 
with their racist resolution 
claiming that the oppressed 

Macedonian minority in Albania 
is “Bulgarian”.
MHRMI repeats its more than 
two-decade long policies and 
calls for Macedonia to:
• Immediately and 
permanently withdraw from 
the UN-sponsored negotiations 
aimed at changing Macedonia’s 
name;
• Reject all foreign 
interference in Macedonia’s 
internal affairs;
• Expel Ambassador 
Baily and all other foreign 
diplomats who support the US 
Embassy’s actions;
• Convict all Albanian 
war criminals who were granted 
amnesty from prosecution from 
the 2001 war;
• Declare the 1995 

Interim Accord null and void 
and, therefore, return to using 
the original Macedonian fl ag;
• Advocate for 
human rights for oppressed 
Macedonians in all regions 
of partitioned Macedonia 
(Greece, Bulgaria, Albania, 
Kosovo and Serbia) and 
implementation of the same 
rights for Macedonians as 
guaranteed to Albanians in the 
Ohrid Framework Agreement 
and;
• Proactively and 
vehemently promote the truth 
about Macedonia. We have 
international recognition. 
Demand respect.
These declarations are 
consistent with every other 
country’s actions in defending 

itself. We have seen how the 
US responds to attacks to 
its democracy. The double-
standard for Macedonia ends 
now.
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Macedonian Human Rights Movement International
--- Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active 

on human and national rights issues for Macedonians and other oppressed 
peoples since 1986. For more information: 1-416-850-7125, info@mhrmi.
org, www.mhrmi.org,twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/

OurNameIsMacedonia

Connect with MHRMI on Facebook and Twitter and help spread our 
message demanding human rights for oppressed Macedonians!

Bill Nicholov, 
President

Macedonian Human Rights 
Movement International

How the West Was Lost…
Thankfully for Macedonia

(March 22, 2017) - Dangling 
EU membership for over a 
decade - with the condition 
that you change your country’s 
age-old name fi rst to appease 
an oppressor - then visiting 
“this country”, refusing to call 
it by its name, and fi nally call-
ing on [insert capital city name 
here to avoid country’s name] 
to accept a coalition aimed at 
destroying its ethnic origin and 
territorial integrity is the perfect 
recipe for turning a country 
away from the European Union 

and the West - congratulations, 
European Enlargement Com-
missioner Johannes Hahn! 
You, and countless other Euro-
pean and American offi cials 
have literally done the opposite 
of what needs to be done to 
entice and enlarge EU mem-
bership, and the opposite of 
the ideals of human rights and 
respect that the EU and the 
West espouse.
Explain, please, how you pos-
sibly think this is the right path. 
For anybody. Macedonians 

have continued, rightfully so, 
mass protests across the en-
tire country – yes, it’s called 
Macedonia – against the 
Tirana Platform and foreign 
interventionism. Drafted in a 
foreign country, its very goal is 
to change Macedonia’s name, 
identity, fl ag, anthem and 
threaten Macedonia’s territorial 
integrity. Read it. Then tell us, 
Mr. Hahn and your co-conspir-
ators, EU High Representative 
Ms. Mogherini, et al, if you’re 
ignorant about its contents or 
if your superiority complex en-
ables you to think that you can 
dictate to Macedonia how to 
conduct its internal affairs, and 
its very existence.
We’re waiting for a response. 
We deserve one. And one 
suggestion, for now, on how 
to try to make up for this West-
ern-infl icted mess – denounce 
the anti-Macedonian name ne-
gotiations and take a fi rst step 
towards common sense.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International
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Поранешниот претседател 
на Комунистичката партија 
на Македонија Петар Гошев  
во свое време се покажа 
како храбар бранител на 
македонските национални 
интереси во поранешната 
Југословенска федерација 
ставајќи им на знаење на 
Србите дека Македонија не 
е Јужна српска бановина што 
беше случајј за времето на 
Кралска Југославија, туку е 
Република Македонија. По-
касно, со осамостојувањето 
на нашата земја нашиот на-
род за неговиот патриотизам 
го награди со место во Со-
бранието на Македонија. По-
касно, стана и прв човек (гу-
вернер)  на Народната банка 
на Македонија. Дотука се’ е 
во ред. Се јаде и со шекер и 
со киселина.
   Каде отиде, каде испа-
ри патриотизмот на Гошев  
само самиот тој знае, никој 
друг. Ние можеме само да 
претпоставуваме. Јас лично 
претпоставувам дека на чо-
векот му здосади да живее 
во заборав, досадно е да 
бидеш во позиција без моќ, 
да не речам и без зобникот 
на македонската држава од 
кој се хранеше целиот негов 
работен век.  Како поинаку 

да ја претолкувам  изјавата 
на Гошев која се однесува 
на присуството на голем број 
врвни македонски уметници, 
глумци, пеачи,  на протести-
те против федерализацијата 
на Република Македонија, 
против воведувањето на 
албанскиот јазик на целата 
територија на земјата како 
официјален  јазик, промена-
та на името, химната, банк-
нотите... 
   “ПЕАЧИТЕ И ГЛУМЦИТЕ 
НА ПРОТЕСТИТЕ НЕ МИС-
ЛАТ СО СВОЈА ГЛАВА ТУКУ 
МИСЛАТ СО ЗОБНИКОТ ОД 
КОЈ ЗОБАТ, А СЕГА ГЛУМАТ 
ДЕКА ЈА БРАНАТ МАКЕДО-
НИЈА“ – е изјава на големиот 
“патриот“ Петар Гошев. Се 
чини дека неговиот зобник 
сега е празен. Не е време-
то на Тито и понего. Дојдоа 
лоши времиња. Сега никој 
не може да ги апси глумци-
те,  писателите, пеачите... 
Со кое право овој човек држи 
монопол на патриотизмот и 
им забранува на другите да 
си ги изразат своите чувства 
и да ја бранат татковината од 
непријатели и натрапници?
   Нашиот друг угледен биз-
нисмен и поранешен скопски 
градоначалник господинот 
Трифун Костовски деновиве 
излезе со бисер-изјава каква 
не сум прочитал или чул по-
долго време. “ГОВОРНИКОТ 
ШТО ДЕНЕСКА Е НА СИТЕ 
ПРОТЕСТИ ЗА ЗАЧУВУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА Е 
МАКЕДОНЕЦ КОЈ ПОТЕКНУ-
ВА ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА 
МАКЕДОНИЈА. ЗОШТО НЕ 
ОДИ ДА ГИ БРАНИ ПРАВА-
ТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
ГРЦИЈА?  ОВДЕКА КАДЕ 
ШТО ЈАС СУМ РОДЕН, НА 
ОВИЕ ТЕРЕНИ СО МОИТЕ 

АЛБАНЦИ ЗАЕДНО, ОВДЕ-
КА МЕ ДОВЕДОА НА РАБОТ 
ЈАС ДА НЕМАМ СОЖИВОТ“. 
Ете, таа е изјавата на Три-
фун Костовски, а се однесува 
на Борис Дамовски кој најде 
засолниште во Македонија 
бегајќи како дете од теророт 
за време на Граѓанската вој-
на во Грција. Браво Трифуне!  
Сакаш да кажиш дека секој 
Македонец кој не е роден во 
Вардарска Македонија марш 
одтука. Да ве нема! Ни го 
расипавте соживотот со Ал-
банците! Костовски е човек 
во години кој сеуште не сва-
тил дека Албанците во Ма-
кедонија не бараат соживот, 
туку ГОЛЕМА АЛБАНИЈА. 
Тие тоа го докажале безброј 
пати.  Ако беше поинаку, тие 
не ќе излезеа со платформа 
скроена во Тирана и со која 
се бара разнебитување на 
Македонија. За Албанците во 
Македонија не е сон туку јаве 
во догледно време да зажи-
вее државата Илирида. Се 
прашал самиот или пак пра-
шал некој друг, како живеат 
нашинците во државата Ал-
банија, какви права имаат и 
каков соживот?  Дали некаде 
во Албанија се вее македон-
ско знаме? Зар господинот 
Костовски не прошетал низ 
Македонија, Тетово, Гости-
вар, Дебар... да види шума 
од албански знамиња?                                                                                                                                        

Незнам ни кој рекол ниту пак 
кога рекол ниту пак е битно 
тоа, важна е поуката од след-
ново: Не е паметно да го ре-
чеш тоа што го мислиш, туку 
да мислиш што ќе речеш. 
Така, подолго време се испо-
ветував со таквите зборови, 
не толку од страв од одмаз-
да или слично  колку да не 
погрешам, да не навредам 
некого беспотребно. Но и на 
тоа му мина времето. Taka  
ќе речеше брачо Мето – пре-
тече грнето. 

   Читателите кои ги читаат, 
следат моите колумни веру-
вам дека одамна ме “осуди-
ле“ за анти – Зоранчо Заев. 
Некои дури протестираат 
зошто јас, и кој сум јас да му 
го менувам името на лиде-
рот на СДСМ. Неговото име 
е Зоран Заев, инсистираат 
тие. Наполно се согласувам 
со нив. Арно ама, овој ар-
гумент заслужува извесно 
појаснување. Еве во што се 
состои проблемот ако во-
општо има проблем. Познато 
е дека за најмладите, овде 
би ги вброил и раните годи-
ни на тинејџерите, употребу-
ваме галенички имиња како 
Стефче (Стефан), Стојанче 
(Стојан), Панде (Пандо)... е, 
во тоа лежи објаснувањето. 
Кога Зоранчо ќе порасне јас 
ќе бидам првиот кој ќе го 
“прекрсти“ во Зоран, ако тре-
ба и во Зораниште. 
   Во оваа колумна заслужив-
те малку релаксација, одмор 

од Зоранчо. И затоа ќе се 
вратам на првите редови од 
колумнава. Ќе се изјаснам за 
нешто што најверојатно ќе 
жалам и ќе бидам критикуван 
од сите страни. Можеби не е 
паметно, умно, но ќе го ре-
чам тоа што го мислам. Ќе го 
оставам настрана Зоранчо и 
дружината му Рада, Петре и 
Оливер. Тие се луѓето кои се 
присутни секојднево во јав-
носта, во медиумите и ја до-
ведоа државата Македонија, 
нашата татковина на работ 
на амбисот. Таков е барем 
впечатокот кој се добива од 
медиумите кои се “задолже-
ни“ за формирањето на јав-
ното мислење.
   Тензиите, напнатоста, омра-
зата се сегменти во маке-

донскиот општествен живот 
кои го доведоа во прашање 
опстанокот на единствената 
македонска држава на сите 
Македонци во сите македон-
ски делови на Балканот но и 
на нас овде во Северна Аме-
рика и насекаде по светот. 
Потребна е само една искра 
за неизгасив пожар. Пожарот 
не ќе го предизвикаат Абан-
ците. Ние, Македонците, ќе 
го предизвикаме, а можеме 
да го спречиме.
   На 11 декември минатата 
година во Македонија се одр-
жаа парламентарни избори. 
Двете македонски политички 
партии освоија 100 прате-
нички места од вкупните 120. 
Четири месеци подоцна (де-
нес е 15 март) Македонија 

сеуште нема влада! Зар е 
толку тешко за лидерите на 
двете МАКЕДОНСКИ партии 
да ги стават националните 
интереси на Македонија над 
партиските? Со 100 Маке-
донци наспроти 20 Албанци 
во Парламентот Македонија 
уште еднаш ќе им стави на 
знаење на Албанците и на 
светот дека тие се малцин-
ство во Македонија и добива-
ат третман многу поголем  од 
оној кој го имаат малцинства-
та во светот вклучувајќи ја и 
нивната Албанија  од каде ги 
добиваат директивите. 
   Еве, најпосле ќе го речам 
и тоа со што ја започнав 
колумнава. Членството  на 
СДСМ предводени од Заев 
наместо пасивност, ќутенка, 

треба да им се придружат на 
стотиците илјади граѓани кои 
секојдневно протестираат 
низ градовите во Македонија 
во заложбата за зачувување 
на унитарноста на нашата 
држава и на нашите нацио-
нални белези како јазикот,-
химната, знамето...Ако за 
нив тоа е премногу бидејќи 
се преуморени од бојади-
сувањето на македонските 
споменици минатата година, 
тогаш од раководството на 
нивната партија треба да 
побараат објаснување каде 
ја води партијата и држава-
та. Поранешниот премиер и 
претседател на Република 
Македонија Бранко Црвен-
ковски за време на нивниот 
насилен обид да влезат во 
Собранието пред две години 
рече – ние (комунистите м.з.) 
ја создадовме оваа држава и 
ако треба ние ќе ја истуриме. 
Ова ли е почетокот ма разби-
тувањето на таа држава?
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The Phoenicians were carry-
ing their alphabet with them 
to most of the major ports 
of the Mediterranean. The 
Phoenician alphabet was in-
vented in 1000 BC. 
The Athenians from the City 
States were scavengers, 
they adopted the Phoeni-
cian alphabet. The Athenians 

borrowed the vowels from 
Hebrew and the consonants 
from the Phoenicians. They 
made up the alphabet from 
Hebrew and Phoenician. The 
Athenians did not invent even 
one letter in their alphabet.
Yet why is it the common be-
lief that the Greeks invented 
the alphabet?
 
3) The Evolution of National-
ism started in the 19th cen-
tury. I wonder why the world 

historians write “ancient 
Greeks” when at that time 
nationalism never existed. 
They should say the Atheni-
ans or the Spartans. Also the 
name Greece never existed 
in the world maps because 
the name Greece appeared 
in 1830 and never before.
George Nicholov

Readers Corner

Танас Јовановски

Зар само Зоранчо 
е виновен?

Алал ви вера бре 
патриоти!

Танас Јовановски

Македонија и македонскиот 
народ можат да се пофалат со 

прекрасно мозаично наследство 
уште од античкото време

Прва мозаична претстава на 
Пресвета Богородица (За-
штитничка на Скопје)
Мозаикот како дело преста-
вува слика,  добиена преку 
симбиоза на мали парчиња 
материјал. Материјалот 
може да биде скоро се, што 
би ги задоволило физичките 
и хемиските барања за дол-
готрајност. Најчесто е камен, 
венецијанско стакло или  ке-
рамички плочки. Парчињата 
се спојуваат меѓусебно преку 
излевање на бел цемент. По-
стојат повеќе начини на изра-
ботка на мозаик, но најчеста-
та поделба е на директен 
или индиректен во зависност 
од тоа дали се работи со 
инверзно(обратно) редење 
на материјалот, па потоа го 
лиеме, или пак,  при самиот  
тек на работата ја добиваме 
крајната слика на мозаикот, 
до онаму каде сме сработи-
ле(постапно ги поврзуваме 
камчињата меѓу себе).
Мозаикот како техника по-
стои уште во антиката, кога 
е и највеќе екплоатирана, 
а започната  е далеку нана-
зад во древните цивилиза-
циски почетоци. Неговите  
претходници потекнуваат од  
Месопотамија, каде се созда-
ваат првите дела (рејлефи)
добиени преку сложување на 
емајлирани плочки.

Македонија како земја и ма-
кедонскиот народ можат да 
се пофалат со прекрасно 
мозаично наследтсво уште 
од античкото време.  Маке-
донците изработуваат пре-
красни мозаици,  и создаваат 
свој посебен стил и посебен 
бренд наречен македонски 
мозаик, чии остатоци денес 
ги среќаваме во Пела. Ма-
кедонскиот мозаик се разли-
кува во материјалот кој се 
користи за негова изработка. 
Тој е првиот мозаик кој се 

составува од необработен  
камен, со кружна форма и 
одредени нијанси на белата, 
црната, сивата боја, како и 
окерот.  Во следните векови 
Македонците започнуваат со 
изработка на колористички 
мозаици, од обработен ка-
мен, и таа традиција ја задр-
жуваат се додека не згасне 
Источното Царство.
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На 12 март годинава, втора-
та недела од Велигденскиот 
пост,  во Македонија, поточ-
но во градот Струмица, се 
случи несекојдневен настан. 
Беше донесена копија од 
иконата на Пресвета Богоро-
дица позната како Скоропо-
слушница. (Икона која најбр-
зо ги исполнува молитвите 
на верните).  Овој несекојд-
невен настан  привлече го-
лемо вниманието  на целата  
јавност не само во Струмица, 
туку и  пошироко. 
Имено,  мината година, во 
Светогорскиот манастир До-
хијар, отиде  едно осумнаесет 
годишно момче од Струмица 
кое беше родено без дар на 
зборување,  беше нем. На-
скоро после молитвата  пред 
иконата на Пресвета Богоро-
дица Скоропослушница мом-
чето доби дар за зборување. 
Тоа беше неопислива радост 
за него и сите кои го позна-
ваа. Како благодарност кон 
ова чудо  беше побарано од 
манастирското братство т.е 
од игуменот Григориј, да  се 
добие  копија од иконата и да 
се донесе во Струмица. Мол-
бата беше исполнета. Цела 
една година се изработува-
ше копијата на иконата. Кога 
беше готова се пристапи 
кон нејзино пренесување во 
Струмица. И така на 12 март 
годинава, втората недела од 
Великиот пост, иконата беше 
донесена. Точно на пладне 
беше дочекана од бројни 
свештеници, архиереи и мо-
наси од Македонија и од Гр-
ција,  како и мноштво народ  
кои дојдоа од околните места 
и од Бугрија и од Грција да 
оддадат почит на оваа Чу-
дотворна икона. Тоа беше 
вистински празник.  Откако 
се направи литија низ градот 
иконата беше однесена во 
манастирот Свети Петнаесет  
Тивериополски, Струмички, 
свештеномаченици  и таму 
ќе остане засекогаш. Според 
изјавите на отец Димитар Кр-
цев, старешина на манасти-

рот, мноштво луѓе постојано  
доаѓаат да се поклонат на 
иконата. Доаѓаат луѓе и од 
други вероисповести веру-
вајќи во чудотворната сила 
на иконата. 

Што е чудо и дали тие се 
случуваат?

Наједноставна дефиниција 
за чудо би била следната - 
тоа се посебни настани кои 
се случуваат спротивно на 
природните закони, а  по 
силата Божја.  Тие не се 
случуваат во посредство на 
човечка сила или моќ, туку 
на Божјата благодат. Бог е 
Создател на вселената и Он 
управува со целиот универ-
зум.
Можеме слободно да речеме 
дека чудата се својствени 
само на христијанската вера. 
Во Светото Писмо, Библија-
та, запишани се многу чуде-
са што ги извршил Самиот 
Господ Христос. Најзначајно 
чудо е Воскресението, од-
носно оживувањето на веќе 
умрените личности, како 
Лазар во Витанија (Јован 
11: 38-44); па воскресението 
на момчето во градот Наин 
(Лука 7:11–15)),  а секако и 
Неговото Воскресение кое, 
пак, е  основаа и темелот на 
нашето верување.   Воскре-
сението Христово е  доказот 
дека нашата вера не е праз-

на, дека нашата проповед не 
е залудна, вели свети апо-
стол Павле (1 Кор. 15, 14).
Историјата на Црквата изо-
билува со чуда кои се извр-
шиле над мошти од свети-
тел, над  одредени  свети 
икони:  на Мајката Божја; 
на Господ Исус Христос; на 
Божјите угодници,  светите-
лите; на светите Ангели и сл.  
Таму каде што има силна и 
цврста вера во Бога и каде 
што има искрена и усрдна 
молитва чудата се можни. И 
Самиот Господ Исус Христос 
верата ја поставува како прв 
услов за извршување чудеса 
при лекувањето на луѓето. 
Така, на излекуваниот од 
лепрозната болест му рече: 
“Стани, оди си! Твојата вера 
те спаси“ (Лука 17: 19), а во 
Евангелието според ( Марко 
11: 23) Исус силно порачува: 
“Имајте вера во Бога... секој 
кој нема да се посомни во 
срцето свое ќе му се испол-
ни што и да каже“. Овие за-
пишани настани во Светото  
Писмо и предходниот што го 
спомнавме, а и многу други, 
доволно кажуваат дека чуда-
та се можни и денес. 

Чудата на игуменот Јоани-
киј Ракотински

Неодамна на познатиор грчки 
веб-сајт за црковни прашања 
“Ромфеа“, еден архимандрит 

по име Профириј 
од манастирот св. 
Јован Крстител, во 
Верија,  напишал за 
чудата што се извр-
шиле над моштите 
од игуменот  Јоани-
киј. (Треба да знае-
ме дека  Македон-
ската правослвна  
црква оваа година 
ќе го прогласи и ка-
нонизира за свети-
тел игуменот  Јоа-
никиј од манастирот 

“св. пророк Илија“, во селото 
Ракотинци кај Скопје. Умрел 
во четириесетите години од 
минатиот век што значи наш 
современик).
Архимандритот Порфириј 
вели: пред околу дваесет 
години со група монаси ја по-
сетил Македонија. При тоа, 
отец Партениј од Бигорскиот 
манастир,  бил запознат за 
животот на игуменот Јоа-
никиј и дека неговото тело, 
откако беше случајно про-
најдено, се виде дека е не-
распаднато. Тој посакал да 
му дадат една мала честичка 
од ноговите мошти. Истиот 
архимандрит  пред неколку 
години ги посетил местата 
каде што престојувал игуме-
нот Јоаникиј.  Понатаму тој 
пишува: Моштите ги дадовме 
на чување за благослов на 
една жена  болна од тешки 
психички проблеми и тоа 
било големо утешување на 
неа. Но, се случило ова: Зе-
тот на нејзината ќерка, Геор-
ги,  го посетил нејзиниот дом 
и таа му рекла: Јорго, ова 
се мошти од еден светец, 
поклонете му се. Младичот 
се прекрстил и ги целивал 
чесните мошти. Имал пого-
леми камења во бубрезите 
и утредента требало да  оди 
на операција. Но на испиту-
вањата пред операцијата се 

утврдило дека камењата се 
исчезнати, без болка и без 
трага. Во друг случај, пак, 
младо девојче кое страдало 
од страшен демон доживе-
ало големо чудо и скоро по-
тполно се смирило кога ги це-
ливало моштите. Друга жена 
која боледувала од рак, која 
веќе лекарите ја отпишале,  
била озарена од светецот и 
за една година продолжила 
да живее и да се радува и да 
го слави Божјиот светител. 
На крајот архимандритот со-
ветува:  Ние, како членови 
на телото на светата Пра-
вославна Црква, можеме 
да уживаме во даровите на 
благодатта, упатувајќи ги 
кон Божјиот човек нашите 
молитвени прозби и да се ра-
дуваме на даровите од Бога 
преку Неговите светители. 
Затворајќи го овој прв осврт 
кон отец Јоаникиј од Рако-
тинци, новиот велик Препо-
добен, сакаме скромно да 
кажеме дека светителите се 
богатството на нашата Пра-
вославна Црква и нивното 
живеење е мираз и наслед-
ство  на верните, сегашни и 
идни“. 
Што е карактеристично во 

овие два настани?
Интересно е тоа што и во 
двата случаеви сретнуваме 
инволвираност на луѓе од 
Грција и Македонија. Зарем 
не ви изгледа ова чудно 
кога момче од Македонија е 
излекувано од икона која е во 
грчки манастир! Или обрат-
но, сеуште непрогласен све-
тител од Македонија лекува 
болни луѓе во Грција! Карак-
теристично е тоа што многу  
векови наназад, а особено 
во последниве 25  години од 
осамостојувањето на Репу-
блика Македонија, ние сме во 
постојана борба за превласт, 
а  од страна на грчката поли-

тика  се соочуваме со најже-
стоко  негирање па дури  и 
меѓународно оспорување на 
името на нашата нација, Цр-
ква  и држава. Ако погледне-
ме подлабоко ќе забележиме 
дека Господ Бог и Мајката 
Божја не се задржуваат на 
нашите меѓусебни кошкања 
и политички борби. Мајката 
Божја не рече ... ако момче-
то дојдено тука  е Македонец 
нема помош за него!  Или, 
луѓето што беа во невоља во 
Грција не рекоа: ако овие мо-
шти се од светител од Маке-
донија нема да ги целиваме 
и неговата помош не ни е по-
требна!  Рековме и предход-
но, Господ не ги гледа неша-
тата како што ние ги гледаме. 
Господ не ги дели луѓето по 
национална припадност, или 
боја или положај и сл., туку ги 
гледа нашите срца и ја бара 
нашата вера. Господ Бог ја 
сака душата наша  чиста и 
оправдана. Политичките ра-
справии не важат пред Бога 
и пред Него нема избран 
народ, туку сите сме исти.  
Господ на разни начини ни 
испраќа знаци и ние треба да 
ги разбереме и да се поучу-
ваме од нив. Колку повеќе, 
толку подобро за нас. 
Дај,  Боже, да се поучиме од 
овие примери и, како што 
вели архимандритот Пот-
фириј,  ние како членови 
на телото на светата Пра-
вославна Црква да можеме 
да уживаме во даровите на 
Божјата благодат. АМИН!

Прота-ставрофор
ИЛИЈА ДОНЕВ

Македонска заедница

По повод Велигденските празници и Воскресението на нашиот Господ Исус Христос на сите читатели им упатувам искрени честитки со желби за 
крепко здравје личен и семеен просперитет и силна љубов кон Црквата наша Македонска  и кон нашата Татковина МАКЕДОНИЈА поздравувајќи 

ги со најрадосниот поздрав   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ Е ВИСТИНСКИ НАСТАН
Христовото Воскресение 
никогаш не било прифатено 
како  објективна вистина од 
сите луѓе. Во светот  има 
многу народи со разни култу-
ри и со многу различни вер-
ски убедувања.  Но ако по-
гледнеме во Светото Писмо 
на Новиот Завет ќе видиме 
дека  во почетокот и учени-
ците Негови, како најблиски  
Негови следбеници, не Го 
познале Воскреснатиот Хри-
стос. Во Евангелието според 
Јован е запишано:  Воскрес-
натиот Господ се јавил на 
Марија Магдалена  ".... Го 
виде Исуса како стои; но не 
знаеше оти е Исус "(Јован 
20:14). Тој стоел на брегот 
на Тиверијадското Море "... 
но учениците не познаа дека 
е Исус" (Јован 21: 4). Потоа 
евангелистот Лука пишува: 
“На  пат кон Емаус, на уче-
ниците Негови  очите  им се 

замрежија, за да не Го позна-
ат." (Лука 24:16). Впрочем,  
Воскресението е незамисли-
во па затоа не е чудно што 
дури  некои од  христијаните 
и денес гледаат со сомне-
вање и  омаловажување.  
И навистина, ако учењето 
за воскресението е обично 
“учење“ и ако во него се ве-
рува само како на обичен на-
стан кој  се случил во некое 
време и како тајна од "дру-
гиот свет", тогаш  не се раз-
ликува од нехристијанските 
учења за  "другиот свет" и ле-
сно може да  не доведе во за-
блуда. Без разлика дали ста-
нува збор за  бесмртноста на 
душата или за воскресението 
на телото -  проблематично 
тука е  што  сеуште смртта за 
некои останува  мистериоз-
на транзиција кон нејасна и 
непозната иднина. Но голе-
мата радост, која учениците 

ја почувствувале кога Го ви-
деле Воскреснатиот Господ, 
"согорување на срцето" (Лука 
42:32), што Лука и Клеопа го 
почувствувале на патот кон 
Емаус, не се случила затоа 
што им биле откриени тајни-
те на некој "друг свет", туку 
затоа што го виделе Господа. 
И Он ги испратил да пропо-
ведаат и да разгласуваат не 
за воскресение на мртвите, 
не учење за смртта, туку  
покајание и простување на 
гревовите, за новиот живот и 
Царството Божјо. Тие го раз-
гласиле  она што го научиле 
и знаеле дека  во  Христа за-
почнува  новиот живот.
Целото христијанство се со-
стои во  постојано внатреш-
но доживување на верата во 
Бога. Најпрво преку вопло-
тувањето на Спасителот, па 
преку Неговото Воскресение, 
проповедта, црковните пес-

ни, цвеќињата и сл.  За не-
верните тоа може да изгледа 
како привидение оти тие гле-
даат како на обично извршу-
вање на некакви церемонии 
кои ги разбираат само надво-
решно. Но ние, христијаните,  
сето тоа  го доживуваме од 
внатрешноста на душата, и 
тоа не како доказ на нашата  
вера, туку како  плод на на-
шата внатрешна вера и  како 
наша животна определба. 
Затоа мракот и тагата што ги 
доживуваме на  Велики петок 
за нас се најсветиот настан, 
нешто што е прав и вистински 
живот и секогаш современо; 
плачеме пред крстот на кој 
виси распнатиот Христос, но 
истовремено  доживуваме  и 
радост за нешто што се слу-
чило при  победата над  зло-
то, над предавството Негово 
и малодушноста; На Велика 
сабота,  пак, со силна  возбу-

да и надеж,  ја замислуваме,  
доживуваме и созерцаваме  
животоносната гробница. 
Ете затоа ние секоја година 
и катадневно го славиме Ве-
лигден, Пасха, бидејќи Хри-
стовото  Воскресение  не е 
настан што се случил во ми-
натото туку тоа е настан на 
наша секојдневна вистинска 
радост и среќна средба со 
Него, што  го доживуваме и 
денес; Ние и денес Воскрес-
натиот Христос Го  среќа-
ваме  и препознаваме  како 
вистински Живот и вистинска  
Светлината.  Велигденската 
ноќ, со сета нејзина содржи-
на,  потврдува дека Христос 
живее  во нас, и дека ние жи-
вееме со Него.
 Велигденската прослава 
е покана да погледнеме во 
светот и животот и да  го 
познаеме  таинствениот ден 
на Царството на светлината. 

"Денес воздухот е исполнет 
со мирис на пролетта", пее 
Црквата, (црковна песна од 
утрената) ... “и целото созда-
ние ужива во нејзиното обно-
вување ..." 

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!
Со осбена почит кон сите 

Вас
Прота-ставрофор

ИЛИЈА ДОНЕВ

ЧУДАТА БОЖЈИ КАКО ПОУКА ЗА 
СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ

Прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ
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Новата управа на црквата Света 
Недела се заколна пред Олтарот

На 12 март 2017 година новоизбраната управа во црквата Св. Недела во Ејџекс, Онтарио ја даде свечената заклетва/обврска според која ќе работи и дос-
ледно и одговорно ќе ја извршува својата работа. На чело на управата во наредниот двегодишен период ќе биде Славе Бунтески (повеќегодишен претсе-

дател на прилепското друштво ,,Маркови Кули,,). 

Интервју со Славе Бунтески претседател на  
МПЦ Св. Недела од Ејџекс 

,,Македонија,,: Кои се пла-
новите за наредните две го-
дини колку што трае вашиот 
мандат? 
Славе Бунтески: Ви бла-
годарам на искрените че-
ститки. Вашата редакција 
одсекогаш, навремено и 
професионално известува 
за се она што се случува 
во македонската заедница 
во Канада, тука вклучувајќи 
ги и последните избори за 
црковна управа во црквата 
Св. Недела во Ејџекс. Нова-
та управа е составена како 
еден вид на симбиоза од 
искусни активни членови кои 
учествуваа во претходната 
управа подмладена со нов и 
динамичен кадар. Очекуваме 
така да се одржи континуите-
тот на активностите кои веќе 
беа започнати во минатото и 
дополнително ќе се воведат 
нови и напредни идеи, се со 
цел да продолжи позитив-
ниот тренд во работењето. 
Мојата цел како Претседател 
е Црквата Св. Недела да ста-
не втор дом на сите македон-
ци од регионот. Да прерасне 
во место каде членството ке 
го најде својот духовен мир 
за што како управа имаме 
поддршка и отворена сора-
ботка со Oтецот Илија Ди-
митриески. Исправени сме 
пред многу предизвици, се 
со цел повеќе да ги добли-
жиме нашите активности до 
луѓето преку воведување на 
нови содржини соодветни 
на модерниот и динамичен 
живот и до потребите на за-
едницата.

,,Македонија,,: Какви новини 
планирате да внесете во Ва-
шата работа?
Славе Бунтески: Во из-
минатиот период, мојата 

програма секојдневно ја 
промовирав пред ма-
кедонската заед-
ница, се со цел 
луѓето активно 
да се вклучат 
во нејзиното 
креирање и да 
допринесат со 
нови идеи 

и коментари. Се отворија 
многу прашање на кои луѓе-
то бараат одговор, решение 
на некој проблем или подо-
брување на одредена ак-
тивност. Резултат на тоа се 
многу нови и конструктивни 
идеи, кои ќе се воведат за 
време на овој мандат. 
Ќе се формира младинска 
организација која ќе ги брани 
интересите и ќе работи за 
подобрување на животот на 
младите членови во маке-
донската заедница. Спортот 
и образованиието се два 
клучни елемента преку кои 
очекуваме да го привлечеме 
младото членство. Управата 
ќе создаде услови за конти-
нуирано функционирање на 
фудбалски клуб и гимнастич-
ки клуб. За се ова веќе има-
ме обезбедено стручни лица 
кои ќе работат со овие сек-
ции и ова е воедно и покана 
до младите од регионот да 
се пријават и да земат уче-
ство во заедничкиот спорт-
ски живот.

Воведуваме училиште по ма-
кедонски јазик. Јазикот е 

наше богатство и наш 
корен. Во разговор 
со многу родители, 

беше побарано 
воведување на ча-
сови по македонски 

јазик, се со цел 
н а -

шите деца да ја задржат 
врската со татковината и со 
своите предци. 
Веќе започнува со работа 

јога клубот. Убава можност 
за отпуштање од секојдне-
вниот стрес. Пријавувањето 
е во тек. 
Главен двигател на секоја 
управа е женската секција. 
Планираме со заеднички 
сили да започнеме многу 
нови иницијативи. 
Почна изработката на новата 
WEB страна на црквата. Во 
скоро време ќе Ве известиме 
и за нејзината промоција. Со 
тоа Црквата ќе се отвори кон 
своето членство кое навре-
мено ќе биде известено за 
сите тековни нови и стари 
иницијативи.
Што се однесува до црков-
ниот објект, планираме да се 
извршат неколку реконструк-
тивни зафати и тоа: изградба 
на современ влез со стреа, 
поправка на дотраениот кров 
и комплетна реконструкција 
на тоалетите во зградата. 
,,Македонија,,: До каде се 

плановите со купувањето на 
плацот што се наоѓа веднаш 
до црквата Св. Недела?
Славе Бунтески: Актив-
ностите околу купувањето 
на плацот траат веќе некое 
време. Одлуката за купу-
вање на местото, беше до-
несена на претходното член-
ско собрание и неспорно е 
дека доколку до тоа дојде, 
македонската заедница ќе 
има голема корист од овој 
простор. Земајќи во предвид 
дека средствата за купување 
доаѓаат од членството, купо-
продажбата ќе се изврши во 
оној момент кога сите нејас-
нотии и отворени прашања 
ќе бидат отстранети. За таа 
цел, се врши детална и тран-
спарентна анализа на секој 
чекор, за да бидат испочиту-
вани сите законски прописи и 
процедури. 

,,Македонија,,:Која е пора-

ката која би ја испратиле до 
читателите, посебно оние 
кои живеат во близина на Ва-
шата црква?
Славе Бунтески: Преку ва-
шиот медиум, ги повикувам 
читателите, особено оние 
кои географски се наоѓаат 
во реонот на Црквата, да се 
вклучат што помасовно во 
нашите активности. Се што 
правиме како управа, е во 
интерес на македонската 
заедница и секој може да се 
пронајде во некоја од овие 
иницијативиѝ. Отворени сме 
за соработка со сите, верува-
ме во она што го работиме и 
очекуваме позитивни резул-
тати од сработеното. 
На Вашиот весник му поса-
кувам успешна работа и се 
надевам дека ќе се видиме 
повторно со отпочнувањето 
на некои од новите иниција-
тиви. 
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Свечено прославен  8-ми март

Прославана 8-ми март меѓу-
народниот ден на жената кој 
долги години е дел од годиш-
ните активнсоти на женската 
секција.
Истата се одржа во банкет-

ната сала на црквата, 
а  беше организирана 
од женската секција 
со која од сега рако-
води Нина Ѓуровска 
Веселиновска, која 
пред присутните гости 
говореше за значење-
то на 8-ми март и за 
својот нов, подмла-
ден, полн со енергија 
и елан тим од успешни 

и амбизиозни Македонки 
подготвени да ги чуваат и 
негуваат нашите преубави 
традиции.Гостите ги поздра-
ви и досегашната претсе-
дателка Марија Ангелевска 

која како и секогаш беше 
задолжена за прекрасниот 
празничен ручек. На осмо-

мартовската забава гостите 
ги забавуваше популарното 
трио: Смиља Андоновска, 
Ице Димитровски и Веле То-
шевски.

Новата управа на женската 
секција од црквата Света Недела
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FOR ALL OF YOUR 
REAL ESTATE NEEDS!

Stage | Lease | Buy | Sell

CONTACT ME FOR MORE INFORMATION ON OUR LISTINGS AND SERVICES!

Pepi Tolkovski
Sales Representative

AIMCGI NEIGHBOURS REALTY

pepi@aimcgi.com 416.951.2504 

155 Winges Rd Unit 9 Vaughan, Ontario   L4L6C7

@pepisoldit 

www.simplifyinghomebuying.com

LET PEPI HELP YOU SIMPLIFY YOUR 
REAL ESTATE PROCESS!

5 STAR CUSTOMER 
EXPERIENCE GUARANTEED!

Well versed in 
Toronto and the GTA!

Trilingual in English, Macedonian and Serbian
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Комитска Вечер на Канадско 
Македонскиот културен центар

Во организација на Канад-
ско-Македонскиот Културен 
Центар, на 4 март година-
ва,во банкетната сала на 
македонската православна 
црква Св. Илија од Мисисага 

се одржа традиционална-
та  комитска вечер во чест 
и слава на сите македонски 
комити и војводи, во името 
на Македонија на минатото, 
сегашноста и иднината.

Присуствуваа бројни гости, 
членови на центарот и прет-
ставници на МПЦ Св. Илија. 
Вечерта ја отворија младите 
кршни играорци од Фолклор-
ниот Ансамбл ,,Илинден„ од 
МПЦ Св. Илија со неколку 
традиционални кореографии 
под водство на кореографот 
Ивица Атанасов.
Пред присутите најпрвин се 
обрати Претседателот на Ка-
надско-Македонскиот Култу-
рен Комитет Зоран Иваноски 
кој го изрази задоволството 
од поддршката  и присуство-
то на македонските патрио-
ти, посебно во овие тешки 
денови по македонската 
безбедност и неизвесна по-
литичка иднина. Нему му се 
придружи во размислувања-
та и загриженоста и Генерал-
ниот Кознул на Република 
Македонија во Торонто д-р 
Јовица Палашевски кому на 
оваа свеченост му правеше 
друштво и сопругата Ивона.
 По традиција на комитската 
вечер симболично се  изби-

ра кум чија должност е да се 

заколне пред светиот комит-
ски нож и пиштол, дека ќе ги 
чува до следната година кога 
се предаваат на новиот кум.
Освен реликвијата која цела 
година ќе го краси домот на 
кумовите, тие имаат обврска 
идната година за кумството 
да донесат погача која ќе 
биде осветена со молитве-
на церемонија од страна на 
свештеник. Така беше и оваа 
година кога парохискиот све-

шетеник Отец Константин 

Митровски го благослови ле-
бот принесен од семејството 
на Мичо Марков кој беше го-
динашен кум. Догодина кума 
ќе биде познатата интерпре-
таторка Смиља Андоновска 
која за реликвијата кофер 
со пиштол и нож плати 1000 
долари.
На комитската вечер освен 

веселбата  со комитските 
и други патриотски  родно-
крајни напеви во изведба 
на Соња и Оливер Бенд, се 
служеше вино и храна од бо-
гатата национална кујна, а не 
изостана ниту богатата лота-
рија. Програмата ја водеше 
госпоѓа Весна Стефаноска.

На почетокот на месец март 
годинава во Флорида се одржа 
Годишниот македонски пикник 
што го организираше Маке-
донската православна црква 
„Свети Димитрија“ од  Палм 
Бич,Јужна Флорида. Во еден 
од парковите за рекреација се 
собраа околу гоелм број Маке-
донци од различни возрасти, 
меѓу кои членовите на црква-
та и други добронамерници и 
пријатели на Македонците.
Благодарение на познатиот Ма-
кедонец Коста Илијас кој заед-
но со неговата сопруга Марџи 
зимските месеци ги поминува 
во топлата и убава Флорида, 
ги имаме овие фотографии од 
годинашниот пикник.

Годишен пикник на Македонците од Јужна Флорида
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Sonja: Mr. Dallas, You came 
up with the idea to form Birth-
right Macedonia, can you tell 
us how this came about and 
why you decided to spearhead 
this important program?

Peter: Let me start with a 
brief insight of my own back-
ground.  I am a first generation 
Macedonian American from 
both parents.  My mother was 
born in Gevgelija and my father 
hailed from a village in Aegean 
Macedonia.  For many years of 
my adult life, I cared little about 
my heritage as I had more im-
portant matters to concern my-
self with. 

After I acquired my first com-
puter system, I discovered the 
wonders of the internet and 
realized much of the world’s 
knowledge was at my finger-
tips.  While online one day, I 
stumbled upon the Treaty of 
Bucharest (which I never heard 
of before) and was shocked to 
learn of the fate of the people 
living in this ancient land called 
Macedonia.  As I acquired 
more information on this mat-

ter, I became angry with the 
knowledge of what happened 
to so many people living in 
Macedonia at the hands of the 
three countries who acquired 
Macedonian land - thanks to 
the Treaty.  They were the 
Greeks, Serbians and Bulgar-
ians.    

Historians have shown 
the Greeks were especially 
aggressive in Hellenizing its 
newly acquired territory and the 
native population. Macedonian 
Orthodox Churches, schools 
and organizations were shut 
down and ceased to exist.  The 
Macedonian language was for-
bidden to be spoken even in 
the sanctity of the home. Not 
only were the names of count-
less cities, towns, villages, 
rivers and mountains changed 
to Greek sounding names, but 
tens of thousands (if not hun-
dreds of thousands) of family 
surnames were also changed 
– which brings me back to my 
family.    

I grew up believing I was of 
Greek heritage as my father 

had a very Greek sounding first 
and last name prior to migrat-
ing to the United States.  As 
my parents became acclimated 
to their new lives in the United 
States, they had no Macedon-
ian Church or organization of 
any kind in their locale.  And 
so, like  many Macedonian 

families, they embraced the 
Greek culture which was readi-
ly available to them.  

Thanks to numerous, long 
and soul searching conver-
sations I had with a close 
relative on my father’s side of 
the family, I discovered that 
my family’s last name was 
changed by the Greek author-
ities who controlled my fath-
er’s village.  That information, 
compounded with the fact that 
my parents’ first language was 
the Macedonian language and 
not the Greek language, con-
vinced me I was not of Greek 
ancestry.  During subsequent 
trips to northern Greece to visit 
family, several family elders 
confirmed that the family’s sur-
name had been changed from 
a Macedonian name to a Hel-
lenic name.  This was a pivotal 
point in my life and I started to 

consider myself of Macedonian 
heritage.    

As I looked at my own family, 
I came to the realization that 
we were drifting away from our 
Macedonian roots because of 
intermarriage into other ethni-
cities and assimilation into the 
American culture.  My brother, 

sister and I all have non-Mace-
donian spouses.  Every one 
of our adult children married a 
non-Macedonian.  

Eight years ago, my wife 
and I were blessed with our 
first grandchild.  As my grand-
daughter  started to articulate 
and develop her speech skills, 
I had her call me Dedo – not 
grandpa or papou (the Greek 
word for grandpa).   Eventually, 
I realized that one word – Dedo 
- was the only link between my 
granddaughter and my Mace-
donian heritage.  Then it oc-
curred to me, someday when 
I passed away, my grandchild 
would drop that word from her 
vocabulary as she would have 
no reason to ever use it again 
and she could forever lose her 
connection to my ancestral 
roots.  This bothered me….it 
bothered me a great deal.  So I 

decided to do something about 
it. 

I sat down at my computer 
and within six months, I de-
veloped a program I called the 
Macedonian Heritage Village 
(MHV).  In the first trip I ever 
made to Macedonia, I was intro-
duced to a non-government 

organization in Skopje, the 
Macedonian Center for Inter-
national Cooperation (MCIC).   
MCIC was very willing and 
capable in finding internships 
and host families for overseas 
participants of the MHV pro-
gram. Internships and host 
families were the two critical 
components of MHV.  Eventu-
ally, I merged the program into 
the United Macedonian Dias-
pora (UMD) network.  UMD, 
the Macedonian Center for 

International Cooperation and 
I combined forces and have 
created what is now known as 
Birthright Macedonia.   

Since its inauguration, Birth-
right Macedonia has attracted 
Macedonian youth from Can-
ada and the United States to 
participate in the program.  I 
am pleased to report we are 
expecting our first Macedonian 
Australian this summer.  

The Birthright team has also 
initiated efforts to locate and 
encourage Macedonian youth 
in Latin America to come to 
Macedonia.  There are an es-
timated 70,000 Macedonians 
living in Latin America, mostly 
in Brazil, Argentina and Chile.  
Collectively, we Macedonians 
have lost touch with them.  The 
government of Macedonia, the 
Macedonian Orthodox Church 
and our Diaspora has had min-
imal contact with Latin Mace-
donians for decades.

Birthright Maceonia is now 
asking Macedonians in Can-
ada, Australia and the United 
States, who know of Macedon-
ians living in Latin America, to 
please contact us.  Ideally, if we 
are given a name, an email ad-
dress or telephone number of 
any Latin Macedonian, we are 
prepared to make direct con-
tact with them.  

Please help up locate and 
make contact with Latin Amer-
ican Macedonians.  We can be 
reached at:  birthright@umdi-
aspora.org 

Interview with Peter Dallas, a member 
of UMD's Advisory Council and the 
brains behind Birthright Macedonia

Birthright Macedonia is an international program that of-
fers young Macedonians from around the world the opportunity 
to assert their Macedonian heritage and to declare their ances-
tral connection to our homeland in a meaningful and significant 
way.   

For three weeks in the summer, our participants are as-
signed an internship work program that compliments their aca-
demic and career goals.  They meet and connect with both 
native Macedonians and other Macedonian youth from around 
the globe – working side by side and sharing their knowledge 
and life experiences with one another. . 

Also, they live with a host family full time during their stay 
in the Republic in a clean and safe environment. The host fam-
ilies are non- relatives and must have at least one child the 
same age as our participant.  This increases the scope of new 
contacts our participants will make while in Macedonia.  

Birthright’s primary mission is to have Macedonian youth 
connect with each other and with native Macedonian youth and 
establish friendships that will last a lifetime.  We believe strong 
bonds between our youth in the Diaspora and the native youth 
in the Republic will move Macedonian interests and causes 
forward.  

A young Ohioan with Macedonian heritage 
participated in our Birthright Macedonia 

program. After his return to the US and amazed 
by his outstanding experience, pledged to take 
his father that has never been to Macedonia to 

explore and enjoy its beauty. 
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Sonja: Let's talk about the 
project and the interest among 
young Macedonians from the

United States and Canada 
to stay with host families, what 
are their experiences?

Peter: Most of our partici-
pants to date have never been 
to Macedonia and do not speak 
the language. Also, some have 
only one parent of Macedonian 
ancestry.  Yet, all of them came 
to Macedonia through the 
Birthright program seeking to 
reconnect to their Macedonian 
heritage or connect with it for 
the fi rst time.   

Of particular note is a 
young Macedonian college 
student from Ohio who is 
second generation.  He was 
so moved by his experience 
with the Birthright program, 
he told me he learned more 
about his heritage in the three 
weeks of the program than he 
did in the prior twenty years 
of his life.  He went on to say 
his  father (fi rst generation) has 
never been to Macedonia.  The 
young Ohioan said he is going 
to take his  father to Macedonia 
so his father would have his 
own birthright experience. This 
was the ultimate endorsement 
of Birthright that convinced 
me and others of the merit of 
launching the program. 

Some of our participants 

looked up and found long lost 
relatives in the Republic.  In 
spite of a language handicap, 
they reconnected with those 
branches of their family tree.  

We encourage Birthright 
alumni to get involved with 

Macedonian causes upon re-
turning to their home country.  
Some are active in Generation 
M  (a UMD program at Can-
adian and American college 
campuses) and several are im-
plementing Macedonian youth 
groups at their Church. 

Sonja: What are the condi-
tions for applications, who can 
apply and what are the 

deadlines?

Peter: The application 
process is simple and straight-
forward.  We require an appli-
cation be fi lled out online and 
submitted with a program fee 
of $500.  We also require proof 
of medical insurance coverage 

and a resume, which is instru-
mental in procuring an appro-
priate internship program for a 
participant.  

To be eligible to apply, an 
applicant must have at least 
one grandparent who is of 
Macedonian ancestry.  

An applicant must be with-
in the ages of 18 to 29 years, 
which is our current require-
ment.  

Plans are under considera-
tion to change the age require-
ment and open up participation 
to any Macedonian over the 
age of 29 years. When that 
happens, we envision having 
separate Birthright sessions 
for each age bracket for our 
participants:  one for college 
students/recent college gradu-
ates; another for middle age 
groups and another for retir-
ees/senior citizens.   

Birthright Macedonia’s 
2017 summer session starts 
on June 23 and ends on July 
14.  The deadline for applying 
is May 19.  Because we are ex-
periencing growing pains (for 
which we are delighted), we 
can only accept a limited num-
ber of participants.  Therefore, 
applications are processed on 
a fi rst come basis.  

Full detailed information 
about Birthright Macedonia 
and the application can be 
found at the website of the 
United Macedonia Diaspora 
(UMD). 

Sonja:  How do you see 
the current situation in Mace-
donia?

Peter: The economic situ-
ation in the country needs 
to improve in spite of strides 
being made in both the pri-
vate and public sectors.  I am 
disheartened when I hear a 

young, educated Macedonian 
youth tell me he/she  wants to  
migrate to another country for 
better economic opportunities.  

Conversely, I am encour-
aged when I hear that inter-
national tourism to the country 
is on the rise and the impact it is 
having on the economy.  Also, I 
am heartened to learn there is 
a critical mass of software and 
IT services companies expand-
ing in and around Skopje and 
that foreign companies are 
establishing manufacturing fa-
cilities in other areas of Mace-
donia.     

 I cannot comment on the 
political situation in the Repub-
lic because both the program 
and I are apolitical, as a matter 
of policy.  

Sonja: Mr. Dallas, your 
roots are Macedonian, where 
are your ancestors from and 

what does Macedonia and 
being of Macedonian heritage 
mean to you?

Peter: As I previously stat-
ed, identifying and honoring my 
Macedonian roots came late in 
my life.  Once I did, 

I came to understand the 
positive impact my parents 
had on my life, which refl ects 
the kind of upbringing they 
had as children growing up in 
Macedonia.  Their strong work 
ethics, devotion to family and a 
commitment to do what’s right 
and proper is a testament to 
their connection to their Mace-
donian roots and background.  
I am very proud and consider 
myself very fortunate to have 
acquired these traits from the 
standards they set for me.  At 
long last, I am proud to call my-
self a Macedonian!  

As a country, Macedonia 
today represents to me a 
people yearning to be heard, 
to be recognized and accepted 
by all nations of the world.  The 
Republic is an amalgamation of 
different ethnicities, religions, 
cultures and languages striv-

ing to give all of 
its citizens equal 
rights and oppor-
tunities.  The 
country must 

succeed if our people are to 
survive. With meaningful help 
and support from the Diaspora, 
I believe we shall see the Re-
public achieve the stability and 
growth it seeks.  

Sonja: What is your mes-
sage to young Macedonians in 
North America?  

Peter: My message is 
the same to all Macedonians 
around the world – both young 
and old.   

As a people, we are small in 
number.  The Republic is small 
in land mass and in population. 

Our Diaspora is small with 
even lesser numbers than in 
the Republic. 

Our ancestral homeland is 
besieged by challenges from 
foes and competitive forces.  
As individuals, we may feel 
powerless to improve our col-
lective lot.  Some may think:  “ 
I can’t do anything by myself 
– I’m just one person”.  Others 
may ask:  “Why bother”? 

However, two of us work-
ing to overcome an obstacle 
is twice more effective than 
one of us tackling an obstacle.  
Four of us is twice as good as 
two.  Eight is better than four 
and so forth.   In essence, there 
is strength in numbers in spite 
of our small size. 

I urge every Macedonian 
to seek out and connect with 
other Macedonians in your 
community, in your province 
or state, in your country and 
around the world.  Connect 
with and support a Macedon-
ian cause in your locale, your 
nation or in the international 
arena.  United, we can move 
Macedonia and our people 
forward.  But we must unite 
and stay united.  Truly, there is 
strength in numbers.  

Theodore Hertzl, founder 
of the country of Israel, urged 
Jews around the world to or-
ganize, organize, organize.  
And they did, in record num-
bers.  The result is the creation 
of the miracle of modern day 
Israel.
We Macedonians can learn 
from their experience.

Македонска Радио Програма 

Обединета 
Македонија

Секоја сабота од 9-10 наутро на
 CHKT AM 1430

Тел. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com

Macedonians from all over 
unite, unite, unite...
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Македонската Радио Програма Обединета 
Македонија Прослави 19 Успешни Години

Поминаа 19 години откако 
македонските ентузијасти 
и патриоти, брачниот пар 
Драгица и Мицко Димовски 
ја започнаа уредничката и 
водителска работа на ма-
кедонската радио програма 
,,Обединета Македонија’’.
Секоја сабота во утински-
те часо во од 9 до 10 часот 
наутро на се емитуваат 
најважните случувања во 
македонската заедница, низ 
емисијата продефилирале 
многу истакнати дејци, гости 
од татковината, дипломати, 
политички лидери, спортис-
ти, естрадни уметниции...
Не им се знае бројот и на 
оние поединци и организа-
ции кои низ реклами и најави 
на настани биле спомнати на 
радио брановите на Обеди-
нета Македонија. И ден де-

нес продолжуваат со темпо 
без запирање, мотивирани 
како и на почетокот, активни 
насекаде во заедницата за 
добробит и одржување на 
македонскиот дух, продо-
лжување на македонските 
корени на втората, третата, 
четвртата генерација Маке-
донци.
На 1 април во чест на сите 19 
успешни години во средната 
сала на Св. Климент Охрид-
ски од Торонто се одржа 
традиционалната пролетна 
забава на радиото, со при-
суство на бројни почитувачи 
и слушатели, пријатели и 
роднини кои поминаа некол-
ку заеднички убави саати
исполнети со културно-умет-
ничка програма. Настапија 
неколку македонски поети 
од Канада со свои творби, а 

водителите и уредници на 
македонската радио про-
грама ,, Обединета Маке-
донија’’ Драгица и Мицко 
Димовски им се заблагода-
рија на сите спонзори и по-
ддржувачи, како и на сите 
слушатели повикувајќи ги 
и на натамошна соработ-
ка. Присустните ги поче-
сти  со своето присуство 
Генералниот конзул на Ре-
публика Македонија во То-
ронто Генералниот Конзул 
д-р Јовица Палашевски со 

неговата сопруга Ивона, кој 
во своето обраќање искажа 
целосна поддршка до води-
телите на радио програмата 
Обединета Македонија. Исто 
така поздравен говор одржа 
и претседателот на црков-
ната управа во Св. Климент 
Охридски во Торонто Чедо 
Миленковски, а кон честитки-
те за успешна работа се на-
доврза и познатата активист-
ка од македонската заедница 
во Канада Соња Павловска.
 Вечерта ја благослови Про-
тојереј  Гоце Деспотовски 
од МПЦ Св. Мала Богороди-
ца од Кембриџ. Следуваше 
забава со народни звуци со 
Соња и Оливер Бенд до до-
цните вечерни саати. 

Мапа на Македонија во една од 
четирите мермерни мапи во Рим 

Во Рим на една од четири-
те мермерни мапи на ѕид, 
што се наоѓаат на улицата 
Via Imperali која што води од 
Colloseo Romano до римски-

те форуми била изгравирана 
мапа на Македонија, пишува 
„Охридскион блог“.
 
Четирите мапи се означе-

ни со различни временски 
периоди кои го означуваат 
појавувањето и подемот на 
градот држава – Рим од 700-
800-та година пред Христа, 
па навака. На три од чети-
рите мапи стои испишано 
името Македонија, и тоа во 
време кога римската држава 
се состоела само од градот 
Рим.
Македонија е означена раз-
лично од името Грција, која 
во најголем дел од мапите не 
е наречена Грција туку како 
Егеј, Епир …

На сите читатели на 
весникот Македонија 

им ги честитаме 
Велигденските 

празници

Македонска заедница



Страница 39April 03, 2017 Македонска заедница

Is Your Online Data Really Confidential?
One click of a button is all it 
takes to put yourself at a high 
risk of privacy invasion. Agree-
ing to the online terms and con-
ditions put forth by any applica-
tion or website is the equivalent 
of signing a legally binding 
contract. As social media us-
age and digital footprints are 
on the rise, privacy becomes a 
luxury. Almost any social media 
platform that is available asks 
for basic personal information 
to access the bare minimum 
that is offered. Majority of the 
time, to gain full functionality 
of a site, without pestering no-
tifications that prompt you to 
‘update your personal informa-
tion,' it is required to input more 
personal data while claiming 
that it will all remain “private.” 
The question of whether or not 
these privacy settings are truly 
reliable and safe or if there is 
an ulterior motive behind them 
thus comes to question.
In a study conducted by the 

NSA, a volunteer test group 
(of over 500 people) was pre-
sented with a fake new social 
networking site called “Name 
Drop.” To gain access to the 
site, there was a fake set of 
legal terms and conditions that 
were established, and buried 
within it was an extreme clause 
implemented to see if people 
paid any attention to the terms 
they agreed to. The clause 
suggested that “if you agreed 
to these policies that as a form 
of payment, you'd be giving up 
a first-born child.” The result of 
the study showed 98 percent of 
the participants that were a part 
of the study did not notice this 
insane clause and proceeded 
to agree to the terms although 
they had not read them in full.
It is evident that when present-
ed with a lengthy, boring docu-
ment, people tend to view it as 
a formality that can be skipped 
and can quickly go away with 
a simple click of the “I Accept” 

button, without fully knowing 
what it is that they are essen-
tially agreeing to. Whether it's 
Snapchat, Facebook, Twit-
ter, Instagram, or any of the 
countless other sites out there, 
the temptation to scroll all the 
way to the bottom of the terms 
and quickly agree to proceed 
seems to be too great to pass 
up.
However, the action of skipping 
ahead and agreeing opens 
the door to possible manip-
ulation by corporations and 
third-parties that are then able 
to sneakily find loopholes that 
grant them the ability to use the 
information you agreed to put 
online, however they please. 
Take Snapchat for example. 
Snapchat allows you to take a 
picture or video, edit it, place 
a timer on it, and send it to 
anyone in your contacts (or on 
your “Story” where it is made 
public) and then get deleted. 
But is it really guaranteed that 

it gets deleted? Upon exam-
ination of their policy, the sec-
tion pertaining to the deletion 
of pictures inherently states 
that they cannot ensure that 
other users may find a way to 
save your data, whether it is by 
“screenshots, in-app function-
ality, or any other image-cap-
ture technology.” Snapchat 
also acknowledges that their 
servers may not be powerful 
enough to prevent hacking and 
that “someone might be able 
to access messages forensi-
cally or find them in a device’s 
temporary storage” and that 
they “cannot promise that dele-
tion will occur within a specific 
timeframe.” Therefore, the pri-
vacy policy that is supposed to 
protect your privacy, in fact only 
protects them from being legal-
ly liable and frees them from 
any obligation to your personal 
data (i.e. your photos and vid-
eos) if it gets in the hands of 
someone else. 

What is more shocking is the 
new feature, “Memories,” and 
how it functions. Prior to the 
creation of Memories, users 
only had the ability to post 
snapchats of pictures and vid-
eos that were taken directly 
from the application. Memo-
ries allows the user to broaden 
that ability to post from their 
phone’s personal camera roll. 
While this seems advanta-
geous for some users, what 
Snapchat fails to advertise is 
that if you do not want that fea-
ture, you cannot opt out of it. 
The creators of Snapchat claim 
that “Memories was devel-
oped with privacy and security 
in mind,” yet they do not give 
you the option to preserve your 
privacy, as you cannot opt out 
of having the feature on your 
phone. If you wish to have your 
data protected, you can do so 
through their “My Eyes Only” 
encryption, but this can only be 
done after you have uploaded 

your data to their servers.
On that note, users must be 
made more conscientious of 
the importance of privacy poli-
cies and their terms and condi-
tions prior to signing them. One 
must always remember to read 
the fine print, as nothing is truly 
as it seems.

Author: Eva Cvetanovska

Support the Macedonian Orthodox Church 
St. Arhangel Michael, 

Phoenix Arizona.
Вашите чекови испратете ги на адресата/ Cheques paybale to:

MOC Saint Archangel Michael 22815 W Sierra Ridge Way   
 Wittmann Arizona

 85361-8774 USA

Let it be known that Canadian-Macedonian brothers and 
sisters gave from their heart, to help a Macedonian Orthodox 
Church, named “Saint Archangel Michael”, in distant Arizona, 

USA., This being second Macedonian Church in the Southwest 
AMERICAS. Without your help we were still be in the dirt.  

 Even though there are documented around 250 families of 
Macedonian descent in Phoenix, a lot fewer are active 

In the Church, and still we have moved from, a lot left out by 
the neighborhood and basically used as dumping ground to 

beautiful Church today.
We are still in construction stage as we need to equip the 
kitchen, with commercial A1 exoust system, make-up air 

Couple Refrigerators, couple sinks, after that we can install the 
insulation and drywall ceiling, paint install lights

Flooring and lights will be about last for insight. Parking lot with 
parking lights, asphalt pavement, and this is   what the Church 

needs.

ПОЧИНА ДОАЈЕНОТ НА МАКЕДОНСКАТА 
НАРОДНА ПЕСНА ВАЊА ЛАЗАРОВА

На 86-годишна возраст на 12 март во 
Скопје, почина доајенот на македонската 
народна песна Вања Лазарова Димитро-
ва.
Параходот замина, Легнала Ѓурѓа на 
рамно гумноо, Со маки сум се родилаа, 
се само некои од многуте македонски 
изворни народни песни што ги испеа Ла-
зарова. Најголемиот дел се снимени во 
продукција на МРТ.
Вања Лазарова беше родена на 27 април 
1930 во село Страцин, Кратовско. Извес-
но време работеше во Операта при МНТ, 
а била членка и на Државниот ансамбл 
на народни игри и песни Танец.
Настапувала на голем број концерти на 
повеќе континенти, а пеела и во Алберт 
Хол во Лондон пред британската крали-
ца Елизабета Втора и премиерот Вин-
стон Черчил. Има голем придонес и во 
соработката со групата Анастасијаа за 
музиката во филмот Пред дождот кој во 
1994 година освои Златен лав во Вене-
ција.
Впечатливиот глас на Вања Лазарова 
ќе остане дел од македонското музичко 
наследство.



Страница 40 April 03, 2017Македонска заедница

Apartments for senior citizens 55+
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and 

bathroom with shower stall especially designed for seniors,
 -balcony or patio walk out

-monthly meal plan available (breakfast, lunch and dinner)
-Subsidy available upon request and availability

-Outdoor parking available
For more information please call Zlatka Cokov or 

Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com or 

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

Thank you for the support to 
the great Macedonians

Mincho and Ermioni Ostas!

Глобтротерите 
Чолаковска и Торес 
пристигнаа во Скопје

Македонката Ивана Чолаковска и нејзиниот партнер Ману 
Торес, по четиригодишното патување со мотор околу све-
тот, пристигнаа во Скопје. 
- Ова е навистина голем подвиг, неповторлива авантура 
и пропатувани милиони километри со мотор околу целата 
планета - велат тие.

Радиото Бубамара организираше голем и весел пречек 
на плоштадот „Македонија“. Ивана Чолаковска-Торес и 
нејзиниот партнер Ману Торес кога пристигнаа беа придру-
жувани од членовите на мотоклубот „Вепар“ и претставници 
на други мото и велосипедски клубови од Македонија. Во 
музичката прослава учествуваа гoлем број добитници на 
„златна бубамара на популарноста“.

Чолаковска-Торес со партнерот на 17 април 2013 година 
го започнаа своето долго патување, со ветување дека ќе 
ги посетат сите континенти, од едниот до другиот крај на 
светот со мотор.

Annual General Membership Meeting
Dear Members

 
     The Canadian Macedonian Historical Society is holding its 

Annual General Membership Meeting on Sunday April 23rd, 2016  
at 2:00 PM in the lower lounge of Canadian Macedonian Place, 
850 O’Connor Dr. Toronto.  Please open the attachments for the 

full details.
               

     There are openings for two directors to be elected by 
the membership at this AGMM:  Please submit in writing an 

application to serve as director within two weeks.
 

     Please note that only paid up members are eligible to vote!
 

     Please plan to attend this important meeting.  Refreshments 
will be served

 
Virginia Stoymenoff,

Director, Secretary/ Membership
Canadian Macedonian Historical Society
vstoymenoff@rogers.com 416-492-2811
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March 2017
Dear Benevolent Society Mem-
bers
This letter is an open invita-
tion to be a part of a proposed 
undertaking which will, if com-
pleted, see a permanent venue 
for the Macedonian name and 
culture to continue and thrive 
long into the future.  
As our early Macedonian im-
migrants arrived in Canada, 
mostly in Toronto, it was ne-
cessary to form friendships 
with each other, and the best 
way was to form groups from 

the same villages they came 
from.  This was a Godsend for 
newcomers arriving in a coun-
try without language or money.  
They helped each other out 
until they could survive on 
their own.  And survive they 
did!  Many went on to form their 
own businesses and employed 
others.  Many went into the 
restaurant business. A small 
fee was charged for belonging 
to the drushtvo which went to 
helping out the newcomers 
and anyone who fell into hard 
times.  The Village Societies 
worked wonderfully well and 
helped to establish the Mace-
donian name, here in Toronto, 
and Canada.

Over the years the members of 
each Society and their families 
have found success, one way 
or another.  However, as has 
happened in most ethnic com-
munities, interest in continuing 
with the Societies as they have 
existed has decreased.  The 
next generation has either mar-
ried outside of the Macedonian 
community, or has other mod-
ern interests.  Consequently, 
membership into each Society 
has dwindled to the point of 
some becoming irrelevant.  It 
would be a colossal shame if 
the original names of these Ae-
gean villages died out with their 
Society.
There is a better plan for these 

Village Benevolent Societies 
than to just dissolve them-
selves.  One of the aims in the 
original mandate of the Can-
adian Macedonian Historical 
Society is to obtain permanent 
premises for a cultural centre 
and museum.   This would en-
sure that all the Benevolent So-
cieties original names of their 
villages would be preserved 
permanently, along with all 
their history, membership and 
past functions.  This is now the 
perfect opportunity to continue 
to perpetuate the Macedonian 
name in Canada by all of us 
joining together.
A project of this magnitude re-
quires the participation of the 

whole Macedonian commun-
ity, just as did the building of 
Canadian Macedonian Place 
and the building of St. Clem-
ent’s of Ohrid Macedonian 
Orthodox Cathedral.  A special 
fund would be created with the 
names of each Society, Can-
adian Macedonian Historical 
Society, Canadian Macedonian 
Place, etc. A board of directors 
would be incorporated from 
each participating Society and 
every safety precaution taken 
to protect the integrity and 
honesty of this project.  The in-
fusion of excess cash from the 
Village Societies to start off the 
fund-raising would be a huge 
incentive.

We respectfully request that 
members of each Society bring 
this proposal to your member-
ship as soon as possible.   A 
first meeting with all Village 
Societies, sometime in April or 
May could hammer out all the 
details with questions and input 
from everyone.  Please reply to 
info@macedonianhistory.ca, or 
leave a message at 416-755-
3117, as soon as possible with 
your membership’s thoughts, 
so that we can schedule an 
early meeting or wine and 
cheese gathering.
Yours sincerely,

 Board of Directors
Canadian Macedonian 

Historical Society

Македонска заедница

Canadian Macedonian Historical Society
850 O’Connor Drive, Toronto, Ontario M4B 3L6 Canada 416-755-3117

www.macedonianhistory.ca e-mail info@macedonianhistory.ca

Уште една успешна вечер на  
Источното друштво ,,Јане Сандански’’

Пред 20-тина години на ини-
цијатива на Македонци кои 
потекнуваат од Источниот 
дел на Македонија, регион 
каде што припаѓаат градови-
те: Штип, Струмица, Гевге-
лија,Кочани, Радовиш, Свети 
Николе, Виница, Делчево, 
Берово, Пробиштип, Крато-
во и Пехчево се формира 
Источното друштво на Онта-

рио ,, Јане Сандански’’.
,,Ни требаа цели три години 
да се најдеме и собереме’’ 
– ни рече неодамна Бранко 
Крстев еден од основачите 
на друштвото и активен член 
на претседателството од са-
мите почетоци до ден денес.
Инаку еден од најзаслужни-
те членови за формирање 
на друштвото е господин 

Јован Митев кој воедно е и 
прв претседател на истото. 
Источниот дел на Македо-
нија немал одлики на пе-
чалбарски крај, оттаму и по-
тешкотијата да се сеоберат 
и да се организираат, се при-
сеќава Крстев. Покрај него од 
формирањето на друштвото 
работеле и Перо Јовановски, 
Димче Петковски, Бојчо Ла-
заров и други волонтери, 
активисти. Целта на асоција-

цијата ,,Јане Сандански’’ не 
била само другарување и 
меѓусебни средби со луѓето 
од родниот крај, туку и про-
должување на чествувањето 
на името и делото на пи-
ринскиот цар Јане Сандан-
ски, кој бил роден во селото 
Влахи и целиот свој живот 
до смртта и’ го посветил на 
револуционерната борба за 
духовно и територијално ос-
лободување на Македонија 
од тиранот. Значаен дел за 
делото на револуционерот 
беше посветен и на годинеш-
ниот традиционален банкет 
што се одржа во средната 
банкетна сала на црквата 
Свети ,,Климент Охридски,, 
во Торонто на кој присуству-
ваа поголем број Македонци 
од Источниот дел на Маке-
донија.Тоа беше прилика за 
потсетување на првите заед-
нички прослави од пред 20-
тина години, а и можност да 

се запее и заигра на песните 
со мотиви и ритми од Источ-
на Македонија во исполне-
ние на Соња&Оливер Бенд.
Друштвото ,,Јане Сандански„ 

се заблагодарува на сите 
свои членови за досегашна-
та соработка.

Dear Members, Former Members, and all Fellow Macedonians proud of their Heritage: 
 From everyone at the Canadian Macedonian Historical 
Society we hope you survived the winter and look forward to a 
refreshing warm Spring.
 This past year the Canadian Macedonian Historical Society 
has put on several events beginning with The Metody Andonov 
Chento Affair on April 17th, the opening of the first Macedonian 
Museum in Canada on May 29th, the Memorial for Alex Gigeroff 
on Sept 18th, and our 25th Anniversary Gala on November 12th, 
2016. View all these events and more, on our website at www.
macedonianhistory.ca.
 On April 23, 2017, 2 pm at the CMP, we are having our Annual 
General Membership Meeting for members only. You can renew 
your membership or become a new member at this event.
Our only source of income is membership fees and 
donations.  We appeal to you to become a member, renew 
your membership for 2017 or make a generous donation.  
Membership is $20 with no receipt, $25 plus for an income 
tax donation receipt and $30+ for family membership.  (Any 
donation over $25.00 will receive a tax deductible donation 
receipt.) Please make your cheque out to Canadian Macedonian 
Historical Society, or CMHS, and mail  together with the 
attached application form, to 850 O’Connor Dr., lower level, 
Toronto, Ont. M4B 3L6.  You may also make payment on line 

(PayPal) on our website www.macedonianhistory.ca and fill 
out the application form. Please renew your commitment to the 
CMHS and be as generous as possible. 
Letter to the Benevolent Village Society Members as an open 
invitation to be part of a proposed undertaking which will, when 
completed, see a permanent venue for the Macedonian name 
and Aegean village names as well as our culture to continue and 
thrive long into the future. 
Any organization is only as good as its volunteers, and we have 
had many over the years, but we need you now.  So help us 
promote public interest in the history of Canadian citizens of 
Macedonian descent!

Up-coming Events!
Please mark your calendars for our:
• Annual General Membership Meeting Sunday April 
23rd at the CMP lounge.
o Remember only paid members can attend the AGMM
• You can renew membership/become a new member 
at the event
• "Celebrating Canada's 150th" with a Lecture on 
Canadian-Macedonian Heritage Roots by Edith George. Sunday 
May 7th at the East York Civic Centre (2pm - 4pm)
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Avec l'Amour
 MAGNIFICENT OBSESSIONS | 66 MINUTES | 2017 | MACEDONIA |

Tue, May 2    8:15 PM TIFF Bell Lightbox 4
Thu, May 4     3:30 PM Scotiabank Theatre 7   
Sun, May 7    9:15 PM Scotiabank Theatre 13

Director(s): Ilija Cvetkovski Producer(s): Atanas Georgiev Editor(s): Atanas Georgiev 
Writer(s): Atanas Georgiev Ilija Cvetkovski Cinematographer(s): Dragan Pakovski Samir Ljuma 

Composer(s): Foltin Sound: Atanas Georgiev Aleksandar Gjorgjevic 
Website: aveclamour.xyz

AVEC L’AMOUR documentary film
Dionis is a retiring biology teacher.

With a passion, and a dream.

He owns over a hundred rusty 
old cars, most of which don’t 
even work, and every night he 
sleeps next to them, dreaming 
of turning this unusual collec-
tion into a museum.
But his passion and his dreams 
come with a price.
Every night his younger wife 
sleeps alone in their home, and 

by day she makes ends meet 
by making wedding and birth-
day cakes.

While dreaming of the mu-
seum, surrounded by his de-
caying cars, it is exactly in 
these piles of rust that Dionis 
finds the joy of existence.
“Avec l’amour” is a simple 

story, but also a larger than life 
portrayal of the universal hu-
man saga represented through 
this old man.
A film about a retiring profes-
sor, his wife, his passion and 
his fantasy of opening up a 
museum in a small uneventful 
town.
Its love, its life.

Македонска заедница
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Podr{ka na inicijativata “Za zaedni~ka Makedonija”
od Vindzor, Kanada

Makedoncite od Make-
donskata pravoslavna 
crkva “Sveti Nikola” 
od Vindzor, Kanada 
kako neraskinliv 
del od Makedonskiot 
narod iako odale~eni 
od svojata tatkovina 
ja izrazuvaat svojata 
zagri`enost za nastan-
atata politi~ka i in-

stitucionalna kriza vo 
Makedonija i vo potpol-
nost ja podr`uvaat in-
icijativata za za~uvuv-
awe na unitarniot i 
suveren karakter na 
na{ata dr`ava. Tie os-
tro ja osuduvaat takan-
are~enata “Tiranska 
platforma”. 
     Blago~estivite make-

donski hristijani od 
ovoj grad se sprotista-
vuvaat na sekoja prom-
ena na nacionalnite 
simboli i na bilo kak-
va promenata na im-
eto na dr`avata. Za 
niv voveduvaweto na 
dvojazi~nost vo celata 
dr`ava i proglasu-
vaweto na Makedoni-

ja za dvo-nacionalna 
dr`ava zna~i potpolno 
zagrozuvawe na Make-
donskiot nacionalen 
integritet. 
       Makedoncite od ovoj 
del na Kanada go otfr-
laat vo celost sekoe 
redefinirawe, kan-
tonizacija ili federe-
lizacija na dr`avata. 

Tie gi po~ituvaat 
Albancite i sakaat 
so`ivot so niv vo mir 
i sloga, no voedno gi 
potsetuvaat deka Make-
donija e pred se dr`ava 
na dr`avotvorniot 
Makedonskiot narod i 
na site narodnosti {to 
`iveat vo nea.
         ^lenovite na ovaa 

crkovna zaednica po-
vikuvaat na mir i sta-
bilnost vo zemjata, 
nacionalno edinstvo, 
me|usebna doverba i 
tolerancija.

         Od prisutnite 
~lenovi na godi{noto 
~lensko sobranie.

Членско Собрание и Црковни избори на 7 мај
Македонската православна црква  Св. Никола од Виндзор Ве известува дека:

             -Изборите за нова управа и претседател ќе се одржат на 7-ми мај годинава
-Сегашната управа останува да раководи  до  7-ми мај за кога е закажано ново членско собрание

-Заинтересираните кандидати за претседател на црквата, според правилникот на црквата  треба да излезат со изборна  листа, тим  минимум од 13 
членови кои ќе ја раководат црквата во наредните две години. 
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 ► Трагедијата на животот не е во тоа што страдаме, туку во тоа што грешиме.
 ► Луѓето се плашат од човекот што молчи, но го презираат човекот што многу 

зборува.
 ► За човекот постојат три настани: Да се роди, да живее и да умре. Тој не чув-

ствува кога ќе се роди, страда што мора да умре, а заборава да живее.
 ► Најубавите соништа се сонуваат в зандана.
 ► Ако постојано кажуваш дека си во право ќе бидеш виновен.
 ► Јас не знам што бил мојот дедо, повеќе сум загрижен што ќе биде мојот внук.
 ► Само големите луѓе имаат големи недостатоци.

 ► Психологијата почнува онаму каде што престанува здравје.
 ► Ако во случај сопругата твоја се искара со повеќе од два пријатели – не ја барај грешката во пријателите.
 ► Ако таа не знае да размислува ти немој да спиеш со очите отворени и стоејќи.
 ► Не..Не..Ви благодарам јас сум на диета – сакам кавга.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
 ► Се’ што може жената да направи ѓаволот не може. А се’ што може ѓаволот и жената и може.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Сочуство

Како програмер изразува 
сочуство?
– Прими ја мојата техничка 
поддршка.

Светлана
Охриѓанец на скопјанка:
– Светлана! Светлана! Свет-
ланааа !!!
– Не се викам Светлана бе!
– А мор’ светлана на колана 
ги остаи!

Слабеење
Влегува дебела жена во 
аптека и прашува:
– Имате ли нешто ефтино за 
слабеење?
– Да, имаме. Ханзапласт.
– А како се користи?
– Се лепи на уста

Венчавка
Оди млад човек во матично:
– Можe да закажам венчавка 
за во вторник?
– Можe бе дечко, ама сите 
бараат во сабота или неде-
ла, ти зошто во вторник?
– Е па за да не си го расипам 
викендот.

Романтичен
– Душо, денес за малку ќе ти 
купев дијамантски прстен!
– О, колку си романтичен!
– Си ги преброив парите… 
и ти купив кифла со марма-
лад…

Било кое време
– Тато, колку години треба 
да станам за да можам да 
се враќам дома навечер во 
било кое време?
– Не знам сине, јас уште не 
можам…

Ти, или виното зборува
Си пијаат винце маж и 
жена. Мажот оди до WC и 
на враќање ја слуша жената 
како вели:
– Многу те сакам.
– Ти, или виното зборува?
– Јас, му зборував на виното 
– одговара жената.

Прво ти
– Драги, ајде да се венча-
ме?!
– Ајде! Прво ти…

Тик так
Разговараат две плавуши:
– Имаш ли „Тик так“?
– Се разбира, шест и десет 
е!

Љубов
– Мујо, знаеш ли како се 
пишува љубов?
– Таа не се пишува Хасо, таа 
се купува!

Нова диета
Ако жената се поправила 
5 килограми за 1 недела, 
значи дека новата диета и ја 
кажала најдобрата другарка.

Канадско државјанство
Ниту една жена не може да 
биде толку грда колку што 
ми треба канадско државјан-
ство…

Феминизам
– Душо, решив! И нема да 
ме премислиш. Решив да 
станам… феминистка! Да 
бидам независна жена.
– Добро.
– Дај ми 1200 денари за 
курсот по феминизам.

Ајфеловата кула
– Може ли кенгур да скокне 
повисоко од Ајфеловата 
кула?
– Се разбира дека може! 
Ајфеловата кула воопшто не 
може да скока…

Глуп мајмун
Брачна двојка на сафари во 
Африка.
Таа:
– Душо, што ќе направиш 
ако огромна горила ме 
одвлече?
Тој:
– Не зборувај глупости душо, 
толку глуп мајмун нема…

Жената на пратеникот со 
тавата 

Се враќа еден пратеник 
дома, ја отклучува вратата 
и одеднаш – ТРЕС – некои 
го удира со тава по главата. 
Гледа – жена му.
– Што ти е тебе мори?
А жената мавта некаков 
весник со текст на наслов-
ната страна – „Капиталот 
на пратеникот Тој и тој се 
пресметува на околу 400.000 
евра“.
– И што? – Се чуди прате-
никот.
– Говедо, а каде се другите 
десет милиони?!

Кандидат
Го прашуваат кандидатот за 
избори:
- Зошто се кандидиравте?
- Како зошто? Не гледате 
ли што се случува наоколу? 
Власта тоне во раскош, 
корупција, безделништво...
- И вие сакате да се борите 
против тоа?
 - Не, сакам и јас да бидам 
дел од тоа. 

Холивудски брачни 
незгоди

Xоливудска актерка му се 
обраќа на сопругот:
- Побрзај Џон, твоите и мои-
те деца се степаа со нашите!

Лас Вегас
 Што би се случило кога на 
напатените би им светеле 
очите?
- Македонија од авион би 
изгледала како Лас Вегас!

Зошто
 Зошто на жените им е тешко 
да најдат чувствителни, 
нежни, внимателни мажи кои 
ќе се грижат за нив, и плус 
добро ќе изгледаат?
- Бидејќи таквите мажи веќе 
имаат дечковци.

Паметни и будали
 Паметните луѓе секогаш се 
полни со сомнеж - објаснува 
професорот по филозофија. 
- Додека будалите секогаш 
се совршено уверени.
- Дали сте сигурен? - пра-
шува Трпе.
- Апсолутно - вели профе-
сорот.

Мали поуки за животот од Ташко Кубановски
 ► Најди време да бидеш љубезен – тоа е патот до 

среќата.
 ► Најди време да сонуваш – тоа е патот до ѕвездите.
 ► Најди време да сакаш и да бидеш сакан – тоа е 

привилгија на боговите.
 ► Најди време да се смееш – тоа е музика на душата.
 ► Најди време да погледнеш околу себе – денот е 

краток за да бидеш себичен.
 ► Најди време да го споделиш твоето знаење 

и искуство со другите – тоа е знак за добродушност и 
несебичност.

 ► Создавај нови пријателства, но не ги заборавај 
старите.

 ► Не носи рачен саат поскап од раката.
 ► Во тепачка удри прв и удри силно.
 ► Слушај озборувања но не учествувај во ниедно.
 ► Оценувај ги луѓето според големината на нивните 

срца, а не по големината на банковата сметка.
 ► Ноктите на нозете сечи ги кога си сам.
 ► Отворај ги очите и ушите, а не устата. Дај му повеќе 

одмор на јазикот отколку на рацете.

Save the Date  November 25, 2017

MACEDONIA

N E W S P A P E R
33 ANNIVERSARY

Твитотека

Од кај си?
- Од кај си?
- Од Бразил.
- Ааа Самба.
- Ти од кај си?
- Од Холандија.
- Ааа лалиња.
- А ти од кај си?
- Од Македонија.
- Ааа ПРИСЛУШКУВАЊЕ.

Смуди
И дедо ми секое сабајле 
пиеше Смуди. Од грозје. 
Дестилирано. 53 степена.

На доктор
- Докторе имам болки.
- Што те боли најмногу?
- Вистината.

МАКЕДОНСКИ ИМИЊА:
100јан
Хри100
100јанка
3фун
5ко
5ар

Како е да живееш во Маке-
донија

Како е да живееш во Маке-
донија?
-Зависи кои вести ги гледаш. 

Уште нешто
Во супер маркет:
- Ви треба уште нешто?
- Уште 1000 денари да 
допазарам.
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Традиционална Прилепска 
Вечер во Торонто

На 25 март годинава приле-
пското друштво ,,Маркови 
Кули,, од Торонто ја одржа 
традиционална прилепска 
вечер во преполната бан-
кетна сала на македонската 
православна црква Св. Неде-
ла во Ејџекс. 
Покрај Прилепчани на истата 
присуствуваа и бројни гости 
од македонски здруженија од 
Торонто и околината. 
Вечерта ја отвори госпоѓа 
Наташа Тошевска која беше 
одлична водителка на вечер-
та.

Пред присутните свое об-
раќање имаше претседате-
лот Славе Бунтески кој ги 
поздрави гостите од Вардар, 
Пирин, Егеј и Преспа.. 
Бунтески се заблагодари 
до членовите на друштвото 
нагласувајќи дека истото не 
би било успешно и не би бе-
лежело се поголема бројност 
од година во година доколку 
нема залагање и поддршка 
од сите членови.
Управата и членовите на 

друштвото како што истакна 
Славе Бунтески се презадо-
волни од одзивот, посетата 
и почитувањето што им го 
укажаа пред се неговата 
Екселенција Генералниот 
Конзул на Р. Македонија во 
Торонто д-р  Јовица Пала-
шевски, свештеникот: Илија 
Димитриески, претседателот 
на управата во М.П.Ц.Св. 
Илија од Мисисага г-ин Коле 
Димески, претседателот на 
црковната управа од Св. Ди-
митрија Солунски од Мракам 

г-ин Кице Алексовски и други 
значајни личности од опште-
ствениот живот на Македон-
ците во Канада.
Од пред неколку години при-
лепското Друштво е збрати-
мено со тетовското друштво 
,,Шар Планина,, од Торонто 
што подразбира одлична 
взаемна соработка и почиту-
вање. Така беше и на ового-
дишната прилепска вечер, а 
освен Тетовчани присуству-
ваа и бројни претставници на 
друштвото ,,Мала Преспа ,, 
кои се исто така осведочени 
пријатели и соработници на 
,,Маркови Кули,,.
Неговата Екселенција Гене-
ралниот Конзул на Р. Маке-
донија во Торонто Јовица 
Палашевски им се обрати на 

Прилепчани и нивните гости 
на банкетот, не го криејќи го 
задоволството што и самиот 
е прилепски зет.
Прилепчани и нивните гости 
и годинава имаа прилика да 
си ја пробаат среќата преку 
учество во лотаријата која е 
составен дел од секоја При-
лепска вечер.
Во продолжение на вечерта 
познатите музичари маестро 
Тасе Стојаносвки, Љупчо Ту-
паноски, Кристијан Роштан-

ковски, Васко Петровски и 
интерпретаторката Стела, 
се погрижија за незаборавна, 

весела и разиграна ноќ.

Душан/Шан Нечески, единствениот мајстор за изработка на секаков 
вид опинци за народни танци: македонски, српски, шопски, црногорски, 

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

Бара наследник на занаетот
Сите заинтересирани за откупување, учење и продолжување на 

опинчарскиот занает јавете се на тел. број:  416-693-4039.
Опинчарскиот дуќан располага со два модела калапи за разни дајови 

(ножеви со машина со кликер).
Најдобро е да имате ортак во овој занает кој може да биде ваш 

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

S h a n  N e c e s k i
1980 Liverpool Rd - Unit Garage, 

Piskering, On L1V 1W5
Phone: 416-693-4039

Fax: 905-509-4246
sneceski@hotmail.com

www.shanshoes.com
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

www.tripleachees.com
7210 Torbram Road, Mississauga, Ontario L4T 3L7

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Traditional Macedonian Easter Lunch by Marija: 
Roasted Leg of Lamb

Ingredients for only Roasted 
Lamb:
Salt
Mint
Black Pepper

Garlic
1 Bottle of Beer
Vegetable Oil
1 Peeled & Chopped Onion
See Picture 1.
Preparation:
First wash the meat and place into 
a roasting pan. 
Place under the meat, the 
chopped onion.
Brush the meat with vegetable 
oil, and mix together the salt, mint 
and black pepper and sprinkle/
spread on top and all over, to 
taste.
- At the top of the meat poke a 
couple holes to place the garlic 
cloves inside.
Pour the beer around the meat, 
and you can also use white wine 
here, this is for taste and to 
reduce the intense lamb flavor.
Cover and place in the oven, 
preheated at 350°F, for 2 hours.
Then uncover it and roast it more 
for about 1 - 1.5 hours, depending 
on size. The one I used was 6.5 
lbs.

Roast until becomes golden 
brown & crispy.

Lamb with 
Rice&Spinach

Ingredients:
1 lb Lamb Meat
Cut up and boil in pot. After it 
boils once, you have to pour out 
the water and boil again with new 
water. You should be using about 
2 Cups of water to boil.
Leave to the side.
1 Onion
1/2 Green Pepper
1/2 Red Pepper

1/4 Carrot
1 Bunch Green Onions
Take 3 Cloves of Garlic
1 Fresh Tomato 
Wash, peel & chop and mix all 
together.
Clean the Spinach (2 lbs). Rip 
off the branches and wash them 
under water couple of times. Then 
chop and place them to the side.
1/4 cup Vegetable oil
1 Cup Uncooked Rice ( I used 
Parboil rice)
1 tbsp. Red Paprika
salt & pepper to taste
Preparation:
Fry up the mix of onions and 
peppers, on stove top. Pour in the 
paprika, salt and pepper to taste.

Now pour in the spinach, fry it for 
about 5 minutes so the spinach 
can become tougher.
Then take the rice and mix it in.

Using the cooking pan (I used a 
traditional Macedonian one), pour 
in the frying pan mixture and the 
boiled meat and mix all together. 
Now take the water that was used 
to boil the meat (2 cups) and pour 
it into the mixture. Cover it and 
place in the oven at 350°F for 1 
hour.

Spring Salad
For the Spring Salad, I had many 
vegetables but I used:
- Shredded Cabbage
- Sliced Cucumbers
- Sliced Tomatoes
- Small Jalapeno Peppers
Use oil, vinegar, salt and pepper, 
mix all together and pour over the 
salad.
* I also placed and sliced one 
boiled Easter egg and couple 
olives for decoration.

Easter is at your door and my 
lunch recipe is here to save the 
holidays! Enjoy!

BBQ & Honey Garlic Chicken Drumsticks
Ingredients:
6 Drumsticks
Salt & pepper to taste
BBQ & Honey Garlic Sauce
1 Cup Breadcrumbs
1/2 cup Flour
1 egg
3 tbsp. miracle whip
3 tbsp. milk
Recipe:
Take your drumsticks - wash and 
place in hot water to boil for half 
an hour.
Drain and leave to the side.
Mix together in a medium bowl - 
egg, milk.
Put the flour on a flat plate, and 

the breadcrumbs on another.
Take the chicken and place your 
salt and pepper. Brush with your 
Miracle Whip (or Mayo).
To make the breading;
Take the chicken and roll it in the 
flour, then dip it in your egg and 
milk mixture, then roll it in your 
breadcrumbs.
Repeat for all drumsticks.
Place them on a cooking tray, 
and brush with oil.
Preheat the oven to 350 °F 
and place them in there when 
ready. Cook them for about 
45 minutes, until nicely golden 
brown.
In another bowl, mix together 

your favourite BBQ Sauce and 
Honey Garlic Sauce - half and half 
mixture.
Serve with your side of 
vegetables, rice or anything you 
prefer!

Breaded Boneless Lamb Chops
Ingredients:
6 pieces of lamb chops - boneless
- flatten them a little by beating 
them
- add salt, pepper and garlic on 
both sides and leave off to the 
side.
In one bowl:
2 cups Breadcrumbs
1 tbsp. chopped parsley
In another bowl:
1 egg
1/4 cup milk
- Mix the egg and milk together 
separate
In the last bowl:
1 cup flour
- Begin to bread the meat by 
placing it in the flour. Then place 

it in the egg-milk mix and then roll 
it in the breadcrumbs/parsley mix 
(on both sides).
Repeat with all pieces of lamb.
Place them on a large cooking 
tray covered with parchment 
paper.
Brush all pieces of meat with 
vegetable oil on both sides.
Preheat the oven to 350°, and 
place them in the oven when 
ready for 30 minutes.
Then flip them over and cook for 
an additional 15 minutes.
Take out from the stove and pour 
some tomato sauce on top, and 
cover it with shredded mozzarella 
cheese.
Before serving, place it inside a 
hot oven (that has been heated to 

350, and turn the oven off) just to 
melt the cheese on top.
Once it is melted and warm, it is 
ready to serve.
Serve with your favourite side, 
traditionally lamb is served with 
spinach and rice.
But you can add whatever you 
desire to go with this favourable 
dish!

Easter Bread (Kozinjak)
Ingredients:
Preparation for Yeast:
Done before the dough
2 pkgs Yeast
1/2 cup WARM milk
2 tbsp. full of flour
1 tsp. sugar
Mix all together and cover and 
place in warm, room temperature 
area to raise. 10-15 minutes for 
yeast to raise
Ingredients for bread:
3 eggs
500ml warm milk
1 cup sugar
1 cup vegetable oil
1 graded lemon skin
1 tsp. lemon juice
Pinch of salt
6 cups of flour 
1 tsp. vanilla
1 tbsp. shortening
Preparation for bread:
Mix together warm milk and sugar 
together
Mix in oil and shortening along 
with the eggs and rest of 
ingredients in Electric Mixer 
Pour flour little by little as mixing
Then put in raised yeast as well.
Mix together until becomes nice, 
soft/smooth doe

Put mixed dough into metal bowl 

lightly greased with oil.
Leave it for 1.5 - 2 hours to raise 
in room temperature area (warm)
Covered. 
When raised you push down on 
top of batter - push it down tightly 
to put down the raised doe. Then 
cover again to raise again (1.5 
hour)
Then when raised place on cutting 
board 
Cut them into 3 individual but 
equal pieces ; which will give you 
3 loafs
- Every individual piece you cut 
again into 3 - you end up with 9 
pieces
Then you take 3 pieces of dough 
and you roll them into skinny 
strands (without rolling pin). They 
become long and round - you then 
braid the 3 long rolled strands into 
a giant weave. Do that with all 
groups of 3 pieces 
that you cut earlier.

You will end up 
with 3 individual 
weaved loafs. 
Place them into 3 
Separate greased 
pans (greased 
with pam).
(Regular 1 bread loaf pan)

(Optional: you can put raisons in 
the doe, when rolling them into 
long tubes)

Then leave them to raise for 1-1.5 
hours. Let it raise and fill up the 
pan

If they raise, brush on top with 
a mixture of 1 egg and milk, 
and brush over top - then pour 
sesame seeds on top sporadically. 

Preheat oven 325 degrees F.
35-40 minutes

Take out and place on rack to 
cool. 
Ready to eat!

Traditional Recipes by Marija: Jagneska Chorba
(Ovaa chorba ke bide servirana na 

Veligdenskiot tradicionalen rucek vo crkvata 
Sv. Nedela Ajax.

So Jagnesko pecenje i kebapi.
Pochetok vo 12 pm./ Lunch)

4 Servings
Ingredients:
400g intestines - young sheep 
1 whole large onion
50g vegetable oil
250g spinach
1 tbsp. flour

Vinegar / garlic / black pepper to 
taste
you can also add noodles
1 small hot pepper
Preparation:
You have to get the intestines 
from young sheep. One that has 

not started eating grass and still 
feeding on milk.
- wash them out and make sure 
the water flows through the 
intestine tubes to be washed
- Then follow the rest of 
preparation below.
If the sheep is older and has 
begun to eat grass (instead of 
just milk) you clean them out 
differently:
- leave them submerged in cold 
water, wash them a couple times. 
Then take each intestine and turn 
them inside out, you can use a 

stick to help you with this.
- then once washed submerge 
them into very hot water to steam. 

Rest of Preparation:
- take them out after steaming for 
a little bit, and wash them quickly 
in cold water.
  - then take each one and cut 
them into small pieces & cut the 
onions into small pieces and fry 
with the oil.
Add the flour, then you simmer 
it some more so the flour can 
darken, and then you fill it with 

water (for the amount of soup 
portions you want) and you leave 
it to cook for about:
45 minutes - 1 hour, so the meat 
can soften up.
Then you take the spinach and 
clean it out from the stems, and 
you slice them long-ways into 
smaller pieces. And you then add 
them to the mix - this is added 
10 minutes BEFORE the mix is 
ready.
- then add salt, and any small hot 
peppers for that extra kick! Add as 
much as you want.

Add black pepper, a dust of garlic, 
and vinegar to taste.

** You can also add in here, parts 
of the liver, lungs and other meats 
to make the stew better, rich and 
tastier!
*** You can also make the soup 
more rich by adding noodles or 
rice.

  Enjoy this Macedonian Easter 
Cuisine.

Posno Jadenje od Ochra (Macedonian Bamja)
A very healthy, nice and light 
meal for the whole body. It is 
also very easy to prepare!
A lot of people ask me for this 
recipe.
Ingredients:
1.5 lbs. ochra 
1 large onion chopped
1 large tomato - chopped
salt & pepper to taste
1 tsp. red paprika
1 clove garlic
parsley
4 tbsp. vegetable oil
4 cups chicken stock
1 tbsp. flour
Recipe:
Take a pot and pour in your 

oil and onions, fry them for 
a little while until they are 
golden brown, then add your 
tomatoes.
Fry for a couple minutes and 
add the red paprika and ochra 
(make sure to clean both 
sides, cut and wash it)
Put the chicken stock in and 
mix together.
Leave to boil on medium for 
45 minutes (or until the ochra 
becomes nice and soft.
Before you take it off the heat, 
on a separate plate pour your 
flour and cold water and mix 
together so it becomes a semi-
thick mixture (not to thin either, 
has to be a sort of gravy). 

Leave it for a couple minutes.
Here you will add it into the 
simmering pot and mix it all 
together. 
Leave it to simmer on low for 

a couple minutes and you will 
add the salt, pepper and garlic 
to taste.
For decoration on top place 
some chopped parsley.
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На 1 април 1951 година  
формиран е Архивот на Ма-
кедонија — Ден на архивис-
тите на Македонија.
1 април е светски ден на ше-
гата. Овој ден го одбележува 
присуството на весели или 
други шеги, трикови и други 
практични шеги на различни 
пријатели, членови на се-
мејството, наставници, сосе-
ди, колеги итн. Традицио-
нално, во некои земји како 
Канада, Нов Зеланд, Обе-
динетото Кралство и Јужна 
Африка, шегите траат само 
до пладне и некој кој прави 
трикови после пладне го на-
рекуваат „Априли-ли-ли“.
На 3 април 2008 година и 
покрај решеноста на оста-
натите 25 членки, Грција го 
спречи приклучувањето на 
Македонија кон НАТО, оп-
равдувајќи го овој потег со 
потребата за подобрување 
на соседските односи со ре-
шавање на спорот со името 
на Македонија.
7 април е Светски ден на 
здравјето — ден посветен 
на подигање на свеста за 
здравјето на луѓето ширум 
светот кој се одбележува на 
7 април секоја година, под 
покровителство на Светска-
та здравствена организација.
На 8 април 1993 година со 
акламација во Генералното 
собрание на ОН, Република 
Македонија е примена како 
181 рамноправна членка на 
Организацијата на обедине-

тите нации под името „Пора-
нешна Југословенска Репу-
блика Македонија“.
На 9 април 1997 година по-
чина Стево Теодосиевски — 
познат македонски естраден 

уметник, музички педагог и 
хуманист.  Роден е во 1924 
г. во Кочани. Во 1954 година 
ја запознава Есма Реџепо-
ва која подоцна ќе му стане 
животна сопатничка. Низ 
нивниот дом поминале 47 
деца кои биле израснати и 
воспитани во традиционален 
дух достојно да ги наследат 
своите родители.
Ансамблот „Теодосиевски“ 
има одржано повеќе од 
20.000 концерти, од кои око-
лу 2.000 хуманитарни, има 
издадено 108 сингл плочи, 
20 лонг - плеј плочи, 32 аудио 
касети, 15 компакт дискови, 6 
видео касети и има снимено 
12 емисии од по 30 минути за 
МРТВ.
На 10 април 1915 година 
патувајќи од Мелник за Не-
врокоп, во близина на Рож-
денскиот манастир, Јане 
Сандански бил убиен од 

врховистичките наемници. 
Сандански е македонски 

национален херој, војвода и 
водач на Македонската рево-
луционерна организација
На 13 април 2012 година   
починал Ташко Георгиевски  
— македонски раскажувач, 
романописец и филмски сце-

нарист, по потекло од Егејска 
Македонија. Роден бил на 15 
март 1935 во с. Кронцелево, 
Воденско. Едно од неговите 
најпознати дела е романот 
„Црно семе“.
На 15 април 1992 година во 
касарните во Скопје, Битола, 
Штип и Охрид пристигнаа пр-
вите регрути од регуларниот 
состав на Армијата на Репу-
блика Македонија.
На 16 април годинава се 
празнува Велигден или 
Воскресение Христово — 
најважниот верски празник 

во православниот календар. 
Христијанските верници со 
овој празник го прославуваат 
воскреснувањето на нивниот 
бог Исус Христос по негова-
та смрт со распнување око-
лу 27-33 година н.е. Тоа се 
случило на третиот ден по 
неговата смрт, сметајќи го и 
денот на смртта т.е. првиот 
ден недела по Велики петок.
Православните христијани 
на тој ден се поздравуваат 
со поздравот „Христос во-
скресна“ на што се одговара 
„Навистина воскресна“.
На 17 април 1898 во  Ќустен-
дил починал  Илија Марков, 
познат како Дедо Иљо Ма-
лешевски или Иљо Војвода 

(роден бил на 28 мај 1822 
во  Берово ) — македонски 
ајдутски и востанички војво-
да. Кон средината на XIX 

век, создал ајдутска дружина 
и дејствувал во областа на 
Источна Македонија, глав-
но во Малешевијата. Иљо 
војвода со својата дружина, 
според можностите, го чувал 
својот крај од разбојниците, 
ги придружувал трговците 
и карваните по опасните 
патишна и одврем навреме 
ги казнувал насилниците за 
нивните злосторства, врше-
ни врз христијаните. Затоа 
Турците го сметаат капитан 
Илија за разбојни и месните 
началства постојано се тру-
дат да го фатат, но поради 
доброто расположение на 
христијанското население 
од областа, тој лесно се крие 

пред прогону-
вањата... по-
ходите на Иљо 
се многубројни. 
За нив се збо-
рува различно, 
но сите се со-
гласуваат во 
тоа дека тој е 
многу снаод-
лив и премногу 
внимателен. Со 
овие квалитети 
и со својата со-
вршена трезве-
ност, тој може 
да се крие толку 
долго време од 
прогонствата на 
властите...
На 20 април 
1991 година на 
11-от Конгрес на 

СКМ - Партија за демократ-
ска преобразба е формиран 
Социјалдемократскиот сојуз 
на Македонија.

На 23 април 1972 година во 
Скопје е поставен камен-те-
мелник на Соборниот ар-
хиепископски храм на Маке-
донската православна црква 
„Свети Климент Охридски“, 
кој е осветен на 12 август 
1990 година.
На 25 април 1191 година 
започнало зографирањето 
на црквата „Свети Ѓорѓи“ во 
селото Курбиново, Ресенско.
На 27 април 1905 година 
кај месноста Свиланово, во 
близина на селото Рајчани, 
кочанско, во борба против 
османлиската војска загина 
Никола Карев — македонски 
револуционер, социјалист, 
организатор и претседател 
на Крушевската Република 
од 1903 година.
На 28 април 2001 година 
кај Вејце, Тетовско, на ѕвер-
ски начин се масакрирани 8 
припадници на македонските 
безбедносни сили од страна 
на припадници на т.н. ОНА. 
Настанот се смета за едно 
од најголемите ѕверства во 
поновата македонска исто-
рија.
На 28 април 2004 година 
кандидадот на СДСМ Бран-
ко Црвенковски е избран за 
Претседател на Република 
Македонија со убедлива по-
беда против кандидатот на 
ВМРО-ДПМНЕ Сашко Кедев.
На 30 април 1944 година 
во селото Стајовце, Кума-
новско, проширениот Ини-
цијативен одбор за свику-
вање на АСНОМ го одржа 
првото заседание.

Македонска Заедница

Април Низ Годините
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ADRESAR NA MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI 
CRKVI VO SAD i KANADA

Macedonian Orthodox Church
EPARHISKI SOBOREN HRAM

"ST. CLEMENT OF OHRID"
76 Overlea Blvd.

Toronto, ON. M4H 1C5 CAN.
(416) 421-7451 /  421-0721
www.stclementofohrid.com

Macedonian Orthodox Church
KATEDRALEN SOBOREN HRAM

"STS. PETAR AND PAVLE"
9660 Broadway

Crown Point, IN. 46307 USA
(219) 662-9114 / 662-7417
www.svetipetaripavle.org

Macedonian Orthodox Cathedral 
"SAINT MARY (BOGORODICA)"

400 S Waggoner Rd.
Reynoldsburg, OH. 43068 USA

(614)  861-8700 / 861-8730

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

10 S. 330 RT. 83 (Kingery 
highway)

Hinzdale, IL. 60521 USA
(630)  654-0016

Macedonian Orthodox Church`
"ST. GEORGIJ"

5083 Onondaga Rd.
Syracuse, N.Y. 13215  USA
(315) 487-1265 / 487-1265

Macedonian Orthodox Church
" ST. NIKOLA"

5225 Howard Ave.
La Salle, Windsor

ON. N9H 6Z6  CAN.
(519) 966-6257

Macedonian Orthodox Church
"ST. NAUM OF OHRID"

1150 Stone Church Rd. E.
Hamilton, Ont. L8W 2C7       CAN.

Tel. & Fax: (905) 387-0111

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"
38665 French Creek Road
Avon, OH. 44011      USA

(440) 934-6060  / 934-6066
E-mail: st.clement-avon@hotmail.

com

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

1050 Pompton Ave.
Ceder Grove, N. J. 07009   USA

(973) 256-4929 
www.StsKirilAndMetodij.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"

5305 Massillon Rd., 
 P.O. BOX 549

Green City, OH 44232  USA
(330) 896-2323 / 899-5454

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIA"

235 Telephone Rd.
W. Henrietta, N.Y. 14586  USA

(585) 334-6675  / 334-4233

Macedonian Orthodox Church 
"ST. MARY (BOGORODICA)"

10550 Whittier Blvd.
Whittier, CA. 90606   USA

(562) 695 3323; 
Fax: (562) 699-0444

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

4785 Lake Ave.
Blasdell, N.Y. 14219   USA
(716)  823-9292 /823-1985

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA"

8465 Wuest Rd.,  P.O. BOX 
53595

Cincinnati, OH. 45247  USA
(513)  385-4880

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

43123 Ryan Rd.
Sterling Heights, MI. 48314  USA

(586) 323-4190 
Fax:(586) 323-4649

E-Mail: stnativitymoc@gmail.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA" 

1775 Bristol Rd.
Mississauga, ON. L5M 2Y5            

CAN.
(905) 821-8050

 Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"
55 Wentick St.

Totowa, N.J. 07512     USA
(973)  790-5710

www.svetiniko0lanj.org

Macedonian Orthodox Church
"ST. PARASKEVA PETKA"

2056 N. Kedzie Ave.
Chicago, IL. 60647  USA

(773) 486-0756

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ SOLUNSKI"

201 Main St. N.
Markham, ONT. L3P 1Y4  CAN.

(905) 471-5555 /471-5580

Macedonian Orthodox Church
"ST. NEDELA"
485 Bayly St. W 

Ajax, ONT. L1S 6M7  CAN.
(905)  426-5355

www.stnedela.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

50 AUGUSTA ST.
Cambridge, ONT. N1R 1G1 CAN.

(519) 622-1725

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ"

4980 Northlake Blvd.
Palm Bech Gardens, FL. 33418    

USA
(561)  776-5727

Macedonian Orthodox Church 
"ST. GEORGIJ OF KRATOVO"

29141 TWELVE MILE RD.
Farmington Hills, MI. 48334        

USA
(248) 477-4612

www.stgeorgeof kratovo.com 

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. GEORGIJ"

185 CENTER GROVE RD.
Randolph, N.J. 07869  USA

(973)  256-4929

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"

20-05 124th St. 
College Point, N.Y. 11356 USA

(718) 762-2468
Macedonian Orthodox Church 

"ST. JOVAN KRSTITEL"
3509 Blayton St.

New Port Richey, FL 34652      
USA

(727) 848-4042/ 848-4042

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. ARCHANGEL MIHAIL"
22815 W Sierra Ridge Way

Wittmann, AZ. 85361                
USA

(623)  825-1006
E-mail: svarangel@usa.com

Macedonian Orthodox Monastery 
"ST. ILIJA"

685 McCowan Rd.,    
P.O.Box 66517

Toronto, ONT.  M1J 3N8        
CAN.

E-mail: info@unitedmacedonians.
org

www.unitedmacedonians.org

Macedonian Orthodox Church 
"ST. NAUM OF OHRID"

460 Maple Ave.
Southampton, PA 18966    USA

215-464-5830

Macedonian Orthodox Church
"ST. ATANASIJ"

C.P. 58 CUCCURSALE
Montreal, QC   H1H 5L1           

CAN.
(450) 668-5146

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Trajko Boseovski

(905) 471-8488; 
cell (416) 805-2622

E-Mail: trajkob&aol.com

Very Rev. Risto Ristovski
(562) 699-5130 

Cell (562) 841-5178
E-Mail: popristo@yahoo.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Branko 

Postolovski
(315) 314-6548; 

cell (315) 265-1078
E-Mail: father.branko@gmail.com 

  Very Rev. Tome Stamatov
(219) 663-1312/ 662-8682

E-Mail: poptome@hotmail.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Sinisa Ristovski

(586) 932-7803
E-Mail: o.sinisa@gmail.com

Very Rev. Slobodan 
Petkovski

(973) 328-6377 
E-Mail: FrSlobodan@hotmail.com

Very Rev. Stojan Stojanov
(630) 969-4830

E-Mail: svparaskeva@yahoo.com

Very Rev. Dr. Aleksandar 
Mustenikov

(519) 966-3353
E-Mail: mustenikov@hotmail.com

Very Rev. Dusko Gorgievski
(614) 861-9030 

E-Mail: protadg@yahoo.com

Very Rev. Ilija Donev
(647)349-0495

E-Mail: ilijadonev@gmail.com

Very Rev. Jovan Boseovski.
(905) 472-2296

E-Mail: popjovan@hotmail.com 

Very Rev. Mitko Poposki
(519) 979-2198 

E-Mail: fatherpoposki@m-p-c.org

Very Rev. Ilija Dimitrieski
1468 Spring Garden Court

(905) 858-1999 
E-Mail:idimitrieski@gmail.com

Very Rev. Blage Dimitrievski
(905) 426-7217

E-Mail: blaged@hotmail.com
 

Very Rev. Goce  Despotovski
(519) 740-0577

E-Mail:prota goce@stmarymoc.ca 

Rev. Dragi  Trpevski
 (586) 747-2792

E-Mail: trpeski60@yahoo.com,

Very Rev. Zoran Zdravev
(330) 492-0380

E-Mail: zzdravev@sbcglobal.net

Rev. Marjan Dimitrievski
(201) 486-7821 

E-Mail: otecmarjan@yahoo.com

Very Rev. Konstantin Mitrovski
(905) 827-2989

E-Mail: skcentar@msn.com

Rev. Nine Petrov
(585) 334-6135

E-Mail: popnino@yahoo.com

Very Rev. Vasil Manasiev
(440) 282-3465

E-mail: protavasil@hotmail.com

Rev. Andreja Damjanovski
716-345-5381

E-mail: otecandreja@yahoo.com

Very Rev. Angel Stanchev
(289) 700-6387

E-Mail:alach_ve@yahoo.com

Rev. Goran Trpchevski
 (586) 216-0648

E-Mail:goran.trpchevski@gmail.com

Rev. Toni Josevski
(630) 654-0016

E-Mail: ljudmila66@yahoo.com

Rev. Dean Gjorceski
 (914)707-3214 

Email: otec.dean@gmail.com

Rev. Rubinco Aceski
 (630) 863-1387

Email: lidijalove@sbcglobal.net

Rev. Dragan Jordanov  
(773) 849-3470 

E-Mail:Jordanovdragan@yahoo.com 

MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI SVESTENICI VO
 SAD  i  KANADA

MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals
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Дипломатски претставништва на Република 
Македонија во Северна Америка

 

АМБАСАДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА
 
  КАНАДА

Амбасада на Република Македонија во Отава
Амбасадор, г-дин Тони Димовски

                           130 Albert St. Suite 1006, Ottawa, ON, K1P 5G4 
                                               T: 1 613 234 38 82 

F: 1 613 233 18 52
ottawa@mfa.gov.mk

  КАНАДА
Генерален конзулат на Република Македонија во Торонто

ГГенерален Конзул Д-р Јовица Палашевски и 
Вице Конзул Александра Стојкова 

                      90 Eglinton Ave. East, Suite 210 Toronto ONT, M4P-2Y3 
T: 1 416 322 21 96 F:  1 416 322 24 12

toronto@mfa.gov.mk
 

  СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Амбасада на Република Македонија во Вашингтон
Ги покрива: Мексико и Федеративна Република Бразил

Амбасадор, г-дин Васко Наумовски
                          2129 Wyoming Ave. NW, Washington D.C. 20008 

T: ++ 1 202 667 0501
T:1 202 667 2104  F:  1 202 667 2131

washington@mfa.gov.mk

Генерален конзулат на Република Македонија во Детроит
Генерален конзул, г-ѓа Елена Зарковска

                           2000 Town Center Suite 1130 Southfield, MI 48075 
T: 1 248 354 5537

T: 1 248 354 5356  F:  1 248 354 5538
detroit@mfa.gov.mk
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“My chefs bring the wide palette of flavours froM hoMe. this is what Makes our food so authentic. 
people say coMing here is like having a little trip to europe. 

C A L I F O R N I A  P U B  &  G R I L L       4 1 6 - 4 6 1 - 1 2 5 1 914  Pape Avenue, Toronto

,,Ви благодариме за довербата во текот на изминатите 
10 години и Ве покануваме и понатаму да останете со нас,, 

Фамилијата Дамчески

”- Janette, owner

Организираме прослави со капацитет за 

50-60 гости
7 дена во неделата од 

11 часот претпладне до доцна навечер

Вкусни сцпецијалитети  и  секоја  

сабота музика во живо

Македонска заедница


