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Во ова издание, читајте ги интервјуата со новоизбраните 
претседатели на македонските православни цркви од Канада: 
Св. Климент Охридски од Торонто, Владе Димитриевски, Св. 
Недела од Ејџекс, Славе Бунтески и Св. Илија од Мисисага, 
Ацо Крстевски.

``Tоа е 
една страница од 
нашата историја 
која е скината и 
со години не по-
стоела!`` Јас сега 
само се обидов да 
кажам јавно дека 
таму и таму од 
таа до таа глава 
во таа ``Книга на 
Историјата`` недо-
стига една страни-
ца! И ете, сега таа 
страница се враќа 
назад. Додуша, не 
целата, туку ред 
по ред. Ама и тоа е 
нешто, нели? Оти 
и најдолгиот пат 
започнува со пр-
виот чекор!



 

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

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

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување 
на македонската култура, јазик, идентитет и традиции 
е невозможно без вашата поддршка и помош. Затоа 
Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на 
весникот ,,Македонија,,.  Истиот ќе биде доставен во 
првата седмица од месецот до вашиот дом или работно 
место.
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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129

,,Македонија за Македонија’’
Почитувани Македонци, драги пријатели на 
македонската земја и народ,
сеедно дали  да сте родени и пораснати во  
Македонија, Канада, САД...  
Света порака е:  Да ja зачуваме традицијата, 
нашите вечни и национални придобивки, да ги 
поддржиме македонските вредности во Канада и 
САД.
ЗАТОА БЕЗ ДВОУМЕЊЕ:
- Запишете ги вашите деца во македонски училишта, 
а доколку не ја читате македонската азбука
никогаш не е доцна да ја научите - јазикот и писмото 
се наша татковина.
- Зачленете ги децата во фолклорните групи во заедницата, 
другарувањето и
стекнатите пријателства се непроценливи, 
а поколенијата вечно ќе ви благодарат.
- Читајте, гледајте и слушајте г-i македонските медиуми.
Патувајте до Македонија со билети купени 
во македонска туристичка агенција.
- Подарете и помолете се во македонските цркви и така се 
пренесува традицијата.
- Купувајте македонски сирења.
- Наздравете со македонски вина и ракии. 
- Слушајте македонска музика, срцата повесело 
бијат во наш ритам.
- Побарајте го вкусот на традицијата во македонските 
продавници.
- Пазарете куќа или стан со македонски посредник.
- Одберете автомобил од македонски продавач.
- Квалитетот на месото е најдобар кога ви го 
препорачал Македонец.
-Прославете ги посебните моменти во македонски ресторан 
и  уживајте во домаќинското Добродојде.
- Еднаш месечно побарајте го весникот ,,Македонија,, кај сите 
погоре споменати - сигурно ќе го најдете.

"Macedonia for Macedonia "

Dear fellow Macedonians, dear friends of the Macedonian people 
and country; whether you were born and raised in Macedonia, 
Canada, or the United States.

The holy message is: Preserve the tradition along 
with our enduring, national achievements. 
Support Macedonian values in Canada and the 
United States.
THEREFORE, WITHOUT ANY HESITATION:

- Enrol your children in Macedonian schools. Also, if you do not read 
Macedonian Aphabet, it is never too late to learn - our language 
and alphabet are our homeland.
- Enrol your children in folk groups in the community where they can 
socialize and make everlasting friendships. Our future generations 
will forever thank you.
- Read, watch, and listen to the Macedonian media.
-Travel to Macedonia with tickets purchased from the Macedonian 
travel agencies.
- Pray and donate to the Macedonian churches; this also shows love 
and care for the tradition.
- Buy Macedonian cheese.
- Toast with Macedonian wines and brandies.
-  Listen to Macedonian music, our hearts beat merrier in our rhythm.
-  Ask for a taste of tradition at the Macedonian stores.
-  Buy a house or apartment with Macedonian realtor.
- Purchase a car from a Macedonian salesperson.
- The quality of meat is best when recommend by Macedonians.
- Celebrate special events in Macedonian restaurants
and enjoy Macedonian hospitality.
- Once a month, look for the newspaper “Macedonia” at the 
above mentioned venues – you will surely fi nd it.
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 МКД.мк :  Велите дека 
ќе барате  промена на 

Уставот,  најавивте  
формирање  експертска  

група. Очекувате дека тоа 
ќе произлезе од нивните 

заклучоци?  
Гордана  Силјановска-Дав-
ков:  Не експертска група за 
ревизија.         
  Ние веќе имаме рецензии 
на светски експерти за До-
говорот од Преспа. Јавноста 
е запознаена со нивните 
ставови. Тие се одважија да 

кажат  дека се работи за по-
вреда на правото на самоо-
пределување, но и на култур-
ните и на политичките права. 
Тие проблеми се детектира-
ни, напишани. Јас реков дека 
имаме научни сознанија за 
кршење на Виенската кон-
венција за договорното пра-
во, тоа ќе го предочуваме на 
секоја средба, на секоја кон-
ференција и се надевам дека 
ќе се сменат околностите. 
Проблемот со името на Ма-
кедонија е црно петно на со-
веста на Европа, рече еден 
од тие експерти. Кога еден 
ден ќе треба вие и јас да ги 
смениме личните документи 
и сами да се лажеме дека 
сме се родиле во Северна 
Македонијја, тоа ќе биде бо-
лно. Јас не сум се родила во 
Северна Македонија. Треба 
да се води сметка за чувства-
та што не се случајни, туку 
се врзани за идентитетот на 
еден народ – на македон-
скиот народ. Никогаш никој 

не се довел во ситуација да 
признава јазик. Не употребу-
вале луѓето говор на телото. 
Многу експерти го конста-
тирале ова. Впрочем, тоа 
лесно се утврдува, порача 
Силјановска-Давкова.
Танас Јовановски:
Гордана е една светла ѕвез-
да на македонската поли-
тичка сцена: неизвалкана, 
неискомпротирана, високо 
образована која не носи ти-
тули ниту пред ниту по неј-
зиното име. Што е најваж-
но, знае за каква Македонија 
ќе се бори и тоа отворено 
го кажува без разлика дали 
тоа ќе и донесе поени.

Најпосле и тоа се случи- 
папата Франсис во посета 

на Македонија
Поглаварот на Римокатолич-
ката црква папата Франсис 

ќе го посети 
Скопје на 7 
мај годинава. 
Веќе е позната 
неговата аген-
да во главниот 
град – со кого 
ќе се сретне, 
што ќе посети 
од знаменито-
стите во земја-
та и друго. 
Папата фран-
сис ќе одржи 
молитва на 
стадионот во 
Скопје каде 
се очекува да 

присуствуваат 40-50 илја-
ди луѓе. Ќе ја посети и спо-
мен-куќата на Мајка Тереза 
каде исто така ќе одржи мо-

литва, изјави Ариан Аслани, 
директор на спомен-куќата. 
Папата Франсис во Маке-
донија ќе дојде од Бугарија 
каде ќе биде во периодот од 
5-7 мај и ќе ги посети Софија 
и Раковски.
Танас Јовановски:
Не ми е познат бројот на 
покани кои му се врачени на 
папата Франсис да ја посе-
ти Македонија од страна 

на високите македонските 
црковни делегации при посе-
тата на Ватикан , но едно е 
важно, посета ќе има. Подо-
бро покасно од никогаш. 

Не сакаме да се мешаме во 
работи на туѓи држави

Не сакаме да се мешаме во 
внатрешните работи на друга 
држава, изјави на прес кон-
ференција портпаролот на 
Владата на Македонија Миле 
Бошњаковски. Тој ваков од-
говор даде на прашањето 
“на каков јазик зборуваат 
роднините на Македонците 
во Егејска Македонија. – По-
стои одредена категорија на 
население во Република Гр-
ција која не зборува на грчки 
и која говори на друг јазик. 
Но, не сме ние тие што ќе 
определуваме кој на каков 
јазик зборувал. Тоа ќе биде 
мешање во внатрешните ра-
ботти на друга држава – рече 
Бошњаковски.
Танас Јовановски:
Ваквата изјава очекувано 
предизвика револт на со-
цијалните мрежи. Но ниту 
еден збор за корекција за 
таквата изјава  од страна 
на Владата. Бошњаковски 
се потврди за глупак од врв-
на класа но не верував дека 
и целата влада е полна со 
такви “интелектуалци“.

Не постоите за мене, чао, 
вели Владо

Македонскиот дизајнер на 
автомобили Славче Тане-
вски, кој пред неколку дена 
на саемот за автомобили во 
Женева го претстави своето 

врвно дело Мерцедес Бенс 
ЦЛА ги замоли сите државни 
институции да не го поврзу-
ваат неговото име со северна 
Македонија. “Ги замолувам 
сите владини институции кои 
во името содржат северна, а 
не се од Северна Ирска и Се-
верна Кореја во никој случај 
да не ги користат моето име 
и дело за било какви цели. 
Не постоите за мене и јас не 

постојам за вас. Чао пријат-
но. Македонци, се надевам 
дека ќе го следите мојот при-
мер, порача Славче преку 
својот профил на Феисбук.  
Танас Јовановски:
Јас ќе те следам Славче. Да 
ни си жив и здрав. И не само 
тоа. Никогаш нема да имам 
личен документ како пасош, 
лична карта... со северен 
идентитет. 

Јазикот се вика 
македонски, вели 
Владимир Милчин

 За македонскиот јазик, за 
неговото признавање, преи-
менување или негирање од 
кого било и на каков начин 
било, не може и не смее да 
одлучува која и да е поли-
тичка партија или групација 
на власт или во опозоција, 
вели професорот Владимир 
Милчин. Тој на својот феи-
сбук коментира дека јазикот 
се вика македонски и никој 
нема право да го нарече се-
веромакедонски или да го за-
гради во границите на Репу-
блика Северна Македонија. 
Неговиот коментар следи по 
изјавата која наводно ја дал 
министерот за надворешни 
работи  Никола Димитров 
пред грчката министерка за 
надворешни работи, а во која 
Димитров вели дека маке-
донскиот јазик е различен од 
јазикот на Македонците во 
Грција. (Вечер)
Танас Јовановски:
Еее Владимире, пораснаа 
децата кои со толку голе-
ма љубов ги одгледуваше и 
растеше.   И им дојде време 
да го покажат домашното 
воспитание на дело. И еве 
како тоа го покажуваат: 
ја испоганија државата, ја 
испоганија историјата, јази-
кот, културата. Се извину-
вам Владимире што морам 
да го речам ова: се покажа 
како многу лош родител и 
воспитач.

Бугарија била админи-
стратор, а не окупатор на 

Грција и Македонија        
Бугарија била администра-
тор, а не окупатор на Грција и 
Македонија и не било можно 
да се спасат Евреи со туѓо, 
небугарско државјанство, 
изјави новинарот Иво Иванов 
од софиски “Труд“ на одбеле-
жувањето на Денот на спасу-
вањето на бугарските Евреи. 
Тој најави дека многу брзо ќе 
бидат објавени документи за 

сторени манипулации.
Танас Јовановски:
Знаете, зема многу време 
за да се објават документи. 
Уште повеќе време треба 
ако се бара  документите 
да се направат “веродостој-
ни“. И затоа не се брзајте. 
Колку години од 1941, 42, 43, 
43 поминаа? Колку постар 
документот, толку поубав, 
како виното.

Дојдовме до 500 милиони 
евра

Во изјава за турската но-
винска агенција Анадолија, 
министерот без ресор во 
Владата на Македонија кој 
е задолжен за дијаспората 
Едмонд Адеми, информира 
дека она што официјано како 
податок постои во НБРМ е 
дека на годишно ниво по-
меѓу 460-500 милиони евра 
од дијаспората влегуваат во 
државата. Меѓутоа, неофи-
цијално, според министерор, 
бројките одат и до една ми-
лијарда.
Танас Јовановски:
Мислам дека некој не знае 
да брои пари. Во 2005 годи-
на Антонио Милошоски во 
Утрински весник пишуваше 
дека приливот на девизи од 
дијаспората е околу една 
и пол милијарди долари, а 

можно е и повеќе. Што се 
смени? Да не е нешто про-
блем со љубовта кон оние 
од власта? Ајде да ги пока-
ниме за средба на неутра-
лен терен. Во Даблин? Јоха-
несбург?

Ајде да се жениме, мажиме 
или пак во манастир

Проблемот со исчезнување 
на Македонците во сопстве-
ната Македонија е дојден до 
сериозни размери, па има 
различни предлози како тоа 
да се реши. Една од варијан-
тите е и на владиката Петар. 
“Мојата порака до младите е 
или рано да се женат и ма-
жат и да формираат здрави, 
пред се’ духовно и физички 
и интелектуално семејства, 
а потоа ако некој  не е да се 
жени или да се мажи имаме 
сто манастири во епархијава 
да ги наполниме барем нив“, 
порача владиката Петар на 
одбележувањето на заштит-
никот на градот Свети Нек-
тариј.
Танас Јовановски:
Јас не сум за женење. Тоа 
одамна го сторив. Но и јас 
имам порака за младите. 
Послушајте го владиката 
Петар. Кога е во прашање 
проблем, владиката Петар 
е “признат“ експерт. Про-
блемот во Австралиската 
македонска епархија е при 
крај со решавањето. Се 

отвори пред неколку десе-
тици години и затоа, стр-
петесе. Уште неколку... 
години.

Побрзајте конкурсот ќе 
заврши

Министерството за одбра-
на на Македонија распиша 
конкурс за есеи на темата 
“НАТО и јас“ кој завршува на 
29 март, а авторите средно-
школци на трите најдобри 
есеи ќе бидат наградени со 
организирана посета во се-
диштето на НАТО во Брисел. 
(Вечер)
Танас Јовановски:
 Каква сјајна идеја. Мора да е 
на министерката за одбра-
на Рада. Детето уште не 
родено му купивме капа.  А 
оние нашите соседи, Буга-
рите немаат пари да испра-
тат свој претставник на 
Евровизиј во Тел Авив годи-
нава.   Тие се  во НАТО и Ев-
ропската унија и да немаат 
пари, а ние полни со пари и 
не знаме каде да ги троши-
ме. 

Не смееме да имаме 
етнички имиња на 

институциите
Кандидатот за претседател 
на Македонија Стево Стока 
Пендаровски во гостувањет-

то во дебатниот магазин 
“Клик плус“ на 21 Телеви-
зија  меѓу другото го рече и 
следното. “Не смеевме да 
имаме етнички наслови на 
институциите. Македонска 
телевизија, јас го кажувам 
тоа илјада пати тој пример. 
Македонска армија беше 
првиот нацрт на законот за 
одбрана. Стоеше Македон-
ска армија. Целокупната гру-
па на ПДП (албанска поли-
тичка партија з.м) напуштија 
и рекоа ние нема да се вра-
тиме назад во институциите.
Танас Јовановски:
Браво бе Стево. Ќе ме из-
виниш што ти вметнав уште 
еден збор во името. Се наде-
вам дека нема да се лутиш. 
Јас не се налутив кога ката-
строфално ги изгуби избори-
те против Ѓорге Иванов кога 
мене и сите други Македон-
ци не нарече стока. Мило за 
драго. За имињата на инсти-
туциите идејата ти е прекрас-
на. Како не се досетивме по-
рано. Еве една моја досетка. 
Не смееме да го именуваме 
знамето на Македонија – ма-
кедонско. Имам предлог и си-
гурен сум ти со двете раце ќе 
го прифатиш. МАКЕДОНСКО 
АЛБАНСКО ЗНАМЕ. 

Танас Јовановски

Низ деновите од месец март

Carpet Installation
Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.

If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Македонска Заедница
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Имињата се менуваат, 
кумот непознат

Социјалдемократите наја-
вија дека ќе се менува името 
на партијата. Според изјава-
та на лидерот на партијата 
дадена неодамна, постојат 
неколку решенија. Од Либе-
ралната партија на Македо-
нија велат дека тие неколку 
години ја косристат статутар-
но предвидената скратеница 
ЛП но во официјалното сеу-
ште го имаат зборот Маке-
донија. Засега ова прашање 
не сме го разгледувале, ниту 
сме биле насочени на такво 

нешто од институциите, ве-
лат од Либералната партија 
на Македонија. Неодамна од 
Владата излегоа со список 
од 136 институции кај кои се 
менува името согласно при-
мената на Преспанскиот до-
говор. Засега без решение 
останува единствено Маке-
донската академија на нау-
ката и уметностите (МАНУ). 
(Вечер)
Танас Јовановски:
Маки мачат институции-
те во Македонија да си нај-
дат ново име по желба на 
Грција. Таков проблем има 
и владејачката партија 
СДСМ. А не гледам зошто 
тие имаат проблем. Тие 
не кријат дека се наслед-
ници на Титовата партија 
– Комунистичка партија на 
Македонија. И тогаш кој е 
проблемот? Нема проблем.  
Комунистичка партија на 
Северна МКД.

Ни се помешаа јазиците
По посетата на Македонија 
и потпишаниот договор за 
отворање на нов граничен 
премин Маркова Нога, ал-
тернативната министерка 
за надворешни работи Ата-
насиа Анагностопулу на Гр-
ција изјави дека пред се’ сака 
да ја истакне изјавата на ми-
нистерот за надворешни ра-
боти на Македонија Никола 
Димитров дека македонскиот 
јазик што го зборуваат граѓа-
ните на Северна Македонија 
нема никаква врска со јази-
кот на кој зборуваат грчките 
Македонци.
Танас Јовановски: 
Браво бре Никола. Таткоти 
кога дојде овде во Торонто 
во својство на министер за 
надворешни работи на Ма-
кедонија се изнамачивме да 
се разбереме со него. Нели и 
тој е од тие грчките Маке-
донци? Јас имам доказ дека 
Димитров е во право. Има 

разлика во јазикот на овие 
две “врсти“ на Македонци. 
Баба ми Стојанка, мајка на 
Татко ми, беше од грчките 
краишта (Герман). И не ќе 

верувате. Јас и баба ми не 
можевме да се разбереме 
кога како дете ќе дојдев 
дома целиот извалкан. 
Викаше по мене, а јас не 
разбирав зошто вика така. 
Дури и името на баба ми 
беше грчко. Таму, во Грција 

Стојанки има колку ти душа 
сака. Толку од мене. И уште 
нешто да појаснам. Кога 
баба ми се мажи за дедоми, 
не знаеше ниту еден збор 
грчки. Во Герман, покрај ма-
кедонскиот јазик се зборува-
ше турски.

Танас Јовановски

Низ деновите од месец март

(ОБРАЗ)ОВАНИЕ

 ERIN BROCKOVICH 
е познат Американски борец 
за зачувување на здравата 

животна средина. Во нејзи-
ната биографија стои дека е 
родена во Канзас Ситy. Таму 
завршува основнови сред-
но образование а колеџ во 
Далас. Оди во Калифорнија 
каде се пријавува на некол-
ку натпревари за убавина. 
На еден од нив и победува и 

станува Мис Пацифик Коуст. 
Од 1982 живее и работи во 
Калифорнија. Разведена е 
три пати и има три деца…
JODY WILSON-
RAYBOULD(JWR) 
е позната канадска полити-

чарка. Родена е во Ванкувер, 
каде што завршува основно 
и средно образование. Има 
завршено два факултета, 
едниот за политички науки а 
другиот е правен факултет.
Нејзиниот татко бил First 
Nation chief  и потекнува од  
We Wai Kai. Нејзиното пле-
менско име е Puglaas.   Неј-
зината блескава кариера 
започнува како Провинциски 
Јавен Обвинител во BC за 
да во 2015 станува Државен 
Јавен Обвинител и Министер 
за Правда.

         Како што може да за-
бележите од нивните кратки 
биографии, овие две жени 
немаат скоро ништо заед-
ничко. Но не е баш така.
Заедничко име нивната хра-
брост, праведност и принци-
пиелност.
         Ерин е позната по тоа 
што со помош на адвокатска 
фирма успева да ја тужи и 
да ја победи на суд една од 
најголемите компании  PG&E 
Е. Оваа компанија со годи-
ни ја загадувала водата на 
локалното население. Иако 
правно необразована сепак 
таа успеала да ја победи 
ПГ&амп;Е.Во 1996 година 
судот одлучи да ја казни ком-
панија со до тогаш огромни 
333 милиони долари. Како 
што знаете за таа прилика 
Холивуд го снима филмот 
"Ерин Брокович" каде глав-
ната улога ја игра познатата 
Јулија Робертс.
          ЈWР е позната по тоа 
што се спротиставува на 
моментално најмоќната лич-
ност во Канада, премиерот 
џастин Трудо. Една од најго-
лемите канадски градежни 
компании, SNC Лавалин, е 
тужена за давање мито во 
Либија. Ако го изгуби слу-
чајот на суд автоматски им 

се одзема правото да добива 
државни тендери за градба.
Премиерот и повеќето негови 
министри во владата се оби-
дуваат да влијаат на ЈWР, 
како Државен Јавен Обвини-
тел, да ја смени тужбата и со 
тоа компанијата да биде каз-
нета само парично. Но таа го 
издржува целиот притисок. 
Затоа Премиерот  ја сменува 
од тоа Министерство и ја ста-
ва во друго. Но,таа храбро и 
одлучно си дава оставка. Со 
тоа се отвори огромен скан-
дал затоа што за прв пат во 
Канада, има обид политиката 
дирекно да се меша во неза-
висноста на судството.
            Прашањето кое што се 
поставува овдека е зошто во 
Македонија нема такви лич-
ности како Ерин И ЈWР?
Одговорот  според  мене е 
дека во Македонија,систе-
мите како правнио, политич-
киот, судскиот, образовниот, 
здравствениот, невладините 
организации И другите се 
поставени на погрешни осно-
ви И имаат искривени вред-
ности. Поради тоа е многу 
тешко да се појави некој како 
Ерин и ЈWР. Митото, коруп-
цијата, непотизмот," знеш ли 
кој сум јас", појавата на "ло-
кални шерифи и насилници" 
се главните одлики во овие 
системи. За да се победат 
овие крајно негативни вред-

ности кои го влечат назад 
во македонското општество 
треба да се смени образо-
ванието. Да не се разбереме 
погрешно, од тоа образо-
вание излегуваат одлични 
правници ,,доктори, учители, 
инжињери со огромно знае-
ње и умешност, но нивните 
морални вредности се на 
многу ниско ниво. Секако, 
секоја чест на малкумина кои 
се одвојуваат од тој просек.
             Како што пишав и пора-
но,треба уште од основното 
образование на децата да им 
се всадат тие морални вред-
ности.Праведност,чесност, 
пожртвуваност, храброст,  
упорност, патриотизам,  
принципиелност, заштита 
на немокните и слабите се 
само дел од вредностите кои 
треба да се потенцираат во 
почетниот стадиум на нивно-
то едуцирање. Па и самиот 
збор (образ)ование значи 
некој што има образ или што 
го "обелил" образот на себе 
и на својата фамилија. Точно 
е дека за да се направи ова 
треба многу време и многу 
работа. Требаат неколку ге-
нерации за да се "исчисти" 
македонското општество од 
сегашниве искривени вред-
ности но ова е еднинстве-
ниот и вистински начин тоа 
да се постигне.
        На крајот сакам да ци-

тирам еден текст кој што го 
најдов на социјалните мрежи 
а се однесува за (образ)ова-
нието.
      "На влезот на Универ-
зитет во Јужна Африка стои 
следнава порака: За уни-
штување на една нација 
не е потребно употреба на 
атомски бомби или употреба 
на ракети со голем дострел. 
Потребно е само да се на-
мали нивото на квалитетот 
на образованието и да се 
дозволи препишување и из-
мама за време на испитите 
и тестовите. Пациентите 
умираат од рацете на такви 
доктори. Зградите и објек-
тите се рушат од рацете на 
такви инжињери. Парите ис-
чезнуваат од рацете на такви 
економисти и сметководите-
ли. Општеството умира од 
рацете на такви религиозни 
лица. Справедливоста умира 
од рацете на такви адвокати 
и судии. Управувањето со 
државата се губи во рацете 
на такви законодавци и упра-
вители(политичари). Крахот 
на (образ)ованието е и крах 
на Нацијата"....

               Поздрав И се 
читаме во некој од 

следните броеви.
               МАКЕДОНИЈА 

секогаш, северна - 
никогаш!

Диме Костов

Македонска Заедница
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD
2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com
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1) I wonder what per-
centage of the popu-
lation in Greece or the 
Former Turkish Colony 
of Greece knows the 
alphabet they are using 
is 100% Phoenician. The 
Athenian scavengers did 
not invent even one letter 
of the alphabet that they 
are using. When they 
adopted the Phoenician 
alphabet they were writ-

ing from right to left, after 
they changed it from left 
to write. 
2) Future generations 
of Macedonians will ask 
why nothing was done to 
stop the name change. 
Will the USA, United Na-
tions, European Union, 
NATO ) all continue to 
work together against the 
Republic of Macedonia? 
They do not respect the 
Macedonian constitu-
tion, they do not respect 
the referendum.  These 

fascist acts will live on 
for future generations 
to remember the kind of 
democracy that the west 
supports.
Why does the rest of the 
world stay silent and let 
the USA, UN, EU and 
NATO continue with their 
warmongering ways? 
3) I know why the west 
supports Greece. It is be-
cause they do not recog-
nize any of the minorities 
there. They are Mace-
donians, Roma, Jews, 

Pomaks, Turks, Albani-
ans. Vlachs. 
4)The Macedonian lan-
guage and the languages 
from Russia, Byelorus-
sian, Ukrainian, Polish, 
Czech, Slovak, Bulgar-
ian, Serbian, Slovenian, 
Pomak, Croatian and 
Slovenian do have similar 
words.
Since the Turkoathen-
ians say the Macedonian 
language is Bulgarian, I 
would like them to tell me 
how do you say in Mace-

donian and Bulgarian 
these words, куќа, тетин, 
вујко, мачка, дланка, 
кирија, компири, кум, 
зелка, парник, божик, 
инаџија, јазик, читам. 
5) At the United Nations 
, the Republic of Mace-
donia is recognized as 
Former Yugoslav Re-
public of Macedonia. 
Norway agrees with the 
United Nations accord. 
That’s why Norway does 
not recognize Macedonia 
with it’s constitutional 

name.
Greece is recognized at 
the United Nations as 
Greece but Norway calls 
Greece as Hellas. Is Nor-
way just kissing ass?
George Nicholov

Readers Corner

Have you been to Hamilton lately?
Reasonably priced & affordable! Come have a look! 

For proven, trusted & professional service, contact your
Macedonian Realtor:

Танас Јовановски

Помирување – како и со кого?

Зачестено е барањето за 
помирување во Македонија. 
Како тоа ќе се случи е друго 
прашање. Секако, самото ба-
рање за такво нешто е за по-
фалба но песимизмот е пре-
голем за да се оствари тоа. 
Повеќе пати сум пишувал за 
поларизацијата, за омразата 
која владее во македонското 
општество. Тоа не е нешто 
ново, само сега е достигнат 
врвот и не може погоре. По-
горе може само граѓанска 
војна, не дај Боже тоа да се 
случи.
   Претседателот на САД  Да-
нолд Трамп  со своите истапи 
и одлуки во голема мера го 
поларизира американското 
општество, но не до таа мера 
како што е во нашата Маке-
донија. Со нов претседател 
во САД сигурен сум дека 
ситуацијата ќе се промени, 
односно поларизацијата ќе 
се намали на нивото пред 
доаѓањето на Данолд Трамп 
на власт.    
   Во Македонија проблемот 
е многу покомплексен. По-
ларизацијата не е новина. 
Со падот на комунизмот за 
само две-три години се фор-
мираа педесетина политички 
партии од кои една дузина 

опстојуваат до денешни дни. 
Со осамостојувањето на Ма-
кедонија како независна и 
суверена држава  македон-
ското општество се подели 
на леви и десни што е слу-
чај и во сите демократски 
општества. И довде е се’ во 
ред.  Но немајќи традиција за 
демократско живеење граѓа-
ните ги искористија правата 
и слободите кои ги дава де-
мократијата но ја заборавија  

одговорноста која ја бара де-
мократијата. 
   Во ново руво, во демо-
кратска Македонија коруп-
цијата стана најпрофитна 
индустрија, недозволиво за 
демократска земја. Во 2005 
година во Брајчино, во разго-
вор со мојот братучед писа-
телот (сега починат)  Мето 
Јовановски со кого секогаш 
имавме отворени разговори 
го потсетив дека тогашниот 
премиер Бранко Црвенковски 
во предизборната кампања 
ветуваше дека ако дојде на 
власт ќе ја уништи корупција-
та, а таа сеуште цвета. “Не 
може Бранко да ја уништи ко-
рупцијата зашто сите тие во 
врвот имаат валкани прсти, 
ако ти ме поткажеш мене, јас 
ќе те поткажам тебе. Тоа е 
тоа, ми рече Мето. И до ден 
денес никој не може да рече 
дека е направен чекор на-
пред во однос на сузбивање 
на корупцијата. Не случајно 
народот вели дека рибата од 
главата смрди. 
   Друга неизлечива болест 
е непотизмот кој корените 
ги влече од времето на ко-
мунистичкото општество. 
Постарите генерации тоа 

убаво го знаат. Без членска 
(комунистичка) книшка човек 
можеше да се вработи  во 
најниско платените работни 
категории. Одамна  во демо-
кратска Македонија “алатка“ 
за вработување  е партиска-
та книшка. Ако партијата на 
власт те вработила, моли 
се на Бога истата партија да 
остане на власт до време на 
пензионирање. Квалифика-
циите  за работното место не 
се важни. 
   Посебна приказна во пр-
вите години од осамостоју-
вањето на Македонија е при-
ватизацијата. Се’ што беше 
во државна сопственост по 
багателни цени падна во 
рацете на оние кои дирек-
торуваа. Јасно ви е на сите 
драги читатели како одеше 
приватизацијата. За помалку 
од една милијарда долари 
се распродаде (разграба) се’ 
што со децении се градеше, 
народот остана без работа, 
а малкумина станаа инстант 
милионери.
   Сето погоре речено но и 
многу повеќе се причините за 
поделеноста на македонско-
то општество.   Со доаѓањето 
на новата власт (СДСМ) која 
не најде за корисно да се 
консултира со опозициските 
партии но исто така и со на-
родот и го смени национал-
ниот лик на конститутивниот 
народ на државата позната и 
призната во светот како Ре-
публика Македонија: го сме-
ни името на државата, името 
на јазикот, драстична проме-
на на македонската историја  

и се’ друго што се најде пред 
нив, односно се“ што Грција 
и Бугарија “милуваа“ да по-
бараат од нашата татковина. 
И сега треба да се помиру-
ваме. Да најдеме заеднички 
јазик! Како? Со кого?
Светски познатиот оперски 
пејач Игор Дурловски кој 
беше еден од обвинетите за 
насилството во Собранието   
на Македонија пред судот 
изјави: ДРЖАВАТА НИ ЈА 
ЗЕДЕ ТАТКОВИНАТА.  По-
убаво речено здравје.  Др-
жавата е Заев, тој коли, тој 
беси.
   Драги читатели, забележав-
те дека нашата татковина низ 
текстот ја именувам Македо-
нија без додавки и придавки. 
Никогаш нема да го употре-
бам името северна кое на 
нас ни го наденаа мороните 
Заев и Димитров. На прстите 

од едната рака можат да се 
избројат монаштвата во Ев-
ропа. Се’ друго е република 
што означува општествено 
уредување и ништо повеќе 
од тоа. Голем број од тие 
држави името република го 
употребуваат само за адми-
нистративни потреби.      
   Ако  насловот на текстот му 
влеа и најмалку надеж на не-
кој  од нашите читатели  дека 
јас имам рецепт за некакво  
помирување ќе ги разочарам. 
После она што се случи во 
нашата татковина за време 
на нешто повеќе од две годи-
ни не верувам дека било кој 
друг би имал таква рецепта. 
Ниту најмоќниот на светот – 
Бог.  Неодамна беше Прочка, 
ден кога си ги простуваме 
грешките . Ситни грешки за 
кои имало решенија но не 
сме ги искористиле. Но кога 

ќе се направат грешки за кои 
самите сторители се свесни 
и кои се непоправливи, нема 
маса и стол на кој може да 
се седне и преговара. Јас 
не можам да седнам на стол 
со човек кој ми ги повредил  
моите најинтимни чувства, 
моето достоинство, моето 
се’. И сето тоа да не можам 
никогаш да си го вратам.  
П.С. Пред извесно време 
премиерот Заев рече дека 
во Македонија е потребен 
камшик. Ако некогаш сум се 
согласувал со ова човече за 
нешто, тоа е камшикот.   Јас 
би препорачал таков камшик 
и камшикар да дојде од Са-
удиска Арабија. Тие имаат 
големо искуство за  камши-
кување. И да почне од Заев, 
оној кој  Република Македо-
нија ја избриша од картата на 
светот. Сто пати удри, еднаш 
брои. Ако тоа донесе некаков 
бериќет.



Страница 7April 03, 2019

Се јавив во Битола за да до-
говорам една бизнис зделка. 
Странката со која разговарав 
се испостави дека е член на 
Здружението на Македонци-
те бегалци од Егејскиот дел 
на Македонија. И наместо 
разговорот да трае пет-десет 

минути се издолжи повеќе од 
еден час. И сето тоа поради 
тоа што некои измислил на-
чин да створи поделби меѓу 
народ од иста крв, ист јазик, 
иста вера и сите други атри-
бути што прават категорија 
– народ. 

   Горното ми го рече прија-
тел кој и самиот беше револ-
тиран од разговорот со него-
виот соговорник од Битола. 
И би требало секој да биде 
револтиран. Јас сум многу 
одамна револтиран на непо-
требните делби меѓу нас. Ре-

волтиран сум зошто никој не 
се нафатил научно да објас-
ни од каде и која е причината 

ист народ да се именува спо-
ред местото на живеење, а 
не според припадноста.
   Не така долго по моето до-
аѓање во Канада при крајот 
на шеесеттите години бев 
задолжен заедно со уште 
двајца други Брајчинци да 
одиме североисточно од 
Торонто  каде се наоѓаше 
паркот Красно Село. Целта 
беше да го закупиме место-
то за наш Брајчински пикник. 
Сопствениците не поканија 
во нивниот дом и додека тие 
разговараа за цената и ус-
ловиите, една жена (сопруга 
на сопственикот на паркот) 
ми падна во очи по облека-
та. Црна носија, црни чора-
пи, црна шамија под која се 
назираа прамци бела коса. 

Знаев дека е од јужниот дел 
на Македонија. Ја прашав, 
тетко дали ти знаеш да збо-
руваш грчки? Јас кога дојдов 
од таму, таму беа Турците, 
немаше Грци. Јас незнам 
ниту “грцки“ ниту турски, ми 
рече таа. 
   Од каде сега на овој свет 
имаме грчки Македонци? 
Згора на тоа зборувале ја-
зик различен од овој на кој 
го пишувам овој бунтовен 
коментар. Има ли некаде на 
овој свет српски Албанци? 
Италијански Шпанци? ... Зо-
што Грците во Албанија не 
се албански Грци? Има мно-
гу зошто, но нема ниту едно 
затоа.  Т.Ј

Не е за чудење, за плачење 
е. Македоонија навистина 
налкува како да е вратена 
во 1913 година. Фала му на 
Бога, нема масакри и физич-
ки геноцид, но сè останато е 
речиси исто. Непријателот 
е моќен. Ја зварши своја-
та работа на хартија како 
во Букурешт 1913 година и 
сега ги остави своите слу-
ги и поданици да ја черечат 
Македонија. Овојпат не е 
територијата, туку иденти-
тетот. Од сите можни аспек-
ти. Иако очгледно е дека по 
идентитетот на ред ќе дојде 
и територијата. Оти на Бал-
канот врие. Но, она што мене 
ме боли е расчереченото па-
триотско ткиво. И тоа е како 
во 1913 година. Кавгата дали 
да се гласа за Силјановска 
или да се бојкотира како да 

ја убива и последната надеж 
за продолжување на битката 
за Македонија. Мршојадците 
кружат на небото и чекаат 
нивните жртви да се раски-
нат меѓу себе. Она што беше 
обединето околу бојкотот на 
референдумот, сега се јаде 
меѓу себе. Обичниот, норма-
лен човек кој ја сака својата 
татковина е распнат меѓу 
двата блока и не знае кај да 
фати. Јас ги разбирам, не им 
се чудам, ниту лутам. Логич-
но е да се чуствуваат загубе-
но, врз нашите глави во из-
минатите неколку години се 
сруши сета изопачена моќ, 
специјална војна, психички и 
физички терор. Човек тешко 
да излезе нормален од сето 
тоа. Затоа, безизлезноста 
која лебде во воздухот пра-
ви луѓето да се чувствуваат 
уште понемоќни нешто да 
променат. И оттука сета таа 
поделеност, кавги, напади и 
обвинувања. Кутра наша Ма-
кедонија! Што сè нема да до-
живее од нас. Којзнае какви 
се плановите Господови?
Толку за поделеноста, наша-
та последна несреќа. Пред 
нас се неизвесни и тешки 
времиња. Од нив ќе излезе-
ме со нови лузни. Во меѓу-
време Македонија се тресе 
под апсурдноста и безумието 

на власта. Да не е трагично 
по државата и народот, ќе си 
помислеше човек дека ста-
нува збор за хумористична 
серија или стендап комедија. 
Едноставно, не знаат кај те-
раат. Тоа е нормално, кога те 
инсталирале да одработиш 
туѓа непријателска агенда, 
не знаеш што друго да пра-
виш освен да исполнуваш. 
А покрај одработување на 
туѓи интереси, власт зна-
чи да ја водиш државата. Е 
тоа, партија без програма и 
концепт која десет години 
чекала странци да ја донесат 
на власт, не може да го спро-
веде. Затоа безидејноста ја 
компензираат со терор врз 
неистомисленици, вработу-
вање роднини и разграбу-
вање на државата. Наеднаш 
„диктатурата“ на Груевски 
изгледа како совршен ред, 
политичка и економска ста-
билност и владеење на 
демократија. Оти со овие 
сегашниве и Северна Кореа 
изгледа симпатично. Мртви 
ладни забрануваат сериски 
филмови, играни филмо-
ви, претстави, емисии, кни-
ги. Судските пресуди за 27 

април се крвничка одмазда 
на изопачени умови. Теророт 
им е во крв, удбашките деца 
и внуци не знаат поинаку. 
Вработувањето на роднини 
и швалерки Заев одамна го 
најави. Ќе вработеле свои 
луѓе од чистачка до директор. 
Така рече уште кога беше во 
опозиција. И еве, остварува. 
Вработија сè, од баџанак до 
золва. „Ако првпат се разоча-
рала во СДСМ, мала е за 
тебе“, таква шега кружи по 
социјалните мрежи.
Ќе полудиме ако не се смее-
ме. Тоа е вистината. А СДСМ 
се гротеска и бурлеска исто-
времено. Нема ни една не-
дела поминато како Заев го 
престави холокаустот како 
еврејска традиција.  Ќути, 
можеше да им го честита. Да 
се превртиш од смеење или 
да пропаднеш в земја, трето 
нема. А каков лидер, такви и 
поданици. 
Вистинска комедија се вла-
дините прес конференции. 
Ги води едно младо момче, 
никако да му запомнам име-
то. Залижан како теле да го 
лижело, со изгубен поглед, 
рецитира владини бајки. Кога 

го слуша човек добива чув-
ство дека СДСМ ја вратија 
рајската градина. 600 милио-
ни евра инвестиции, стран-
ски фирми отвараат фа-
брики, 30.000 вработувања, 
платите секојдневно растат. 
Кај браќата Грим има помал-
ку фикција. Кога Груевски 
презентираше странски ин-
вестиции до него стоеше 
инвеститорот. Сега слушаме 
бајки на кои ни деца не веру-
ваат. Напротив, оние малку 
медиуми кои не се под вла-
дина контрола ни испраќаат 
снимки и интервјуа од полни 
автобуси млади луѓе кои ја 
напуштаат државата. Ве-
ројатно не се навикнати на 
ваков економски бум и пла-
ти кои секојдневно растат. 
Неверојатно! Јас не знам зо-
што вие уште дремете таму 
во Канада? Елајте си ваму, 
канадската економија сега е 
мало дете за северџанистан-
ската. Ако ги слушате влади-
ните пресови, секако.
Освен бајки, почнавме да 
гледаме и пионерки. А-ха, 
ко од времето на Тито со 
таа разлика што тогаш сето 
тоа имаше некаква логика. 

Да вадиш партиски младин-
ци кои по телевизии ќе го 
величаат ликот и делото на 
лидерот во денешно време 
изгледа крајно идиотски. 
Особено ако лидер ти е Зо-
ран Заев. Кутра девојка, ја 
истопорија пред камери да 
кажува рецитали за премие-
рот. Ни пред триесет години 
кога јас бев пионер не ме 
терале да рецитирам такви 
патетични будалаштини. Те 
Заев бил светлина, те он го 
уништил национализмот, те 
да ти бил не знам какв ви-
зионер. Страв да те фати. 
Единствена вистина што ја 
кажа чупето беше дека Заев 
ја променил историјата. Ама 
не во контекст како таа што 
кажа. Демек, Заев ја сменил 
балканската историја. Да 
пукне човек од смеење. Или 
од мака. Заев ни фасонка 
не може да смени, ако не 
добие директива. Единстве-
ната историја што ја менува 
оваа политичка марионета 
е македонската. И тоа онаа 
од учебниците. По волја на 
Грците, Бугарите и нивните 
светски спонзори. Ете тоа го 
менува Заев. Нашето посто-
ење. На наша штета. И ќе 
влезе во историјата, секако. 
Ама како Квислинг.
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...........Therefore, the min-
orities’ ethnic position with 
regards to identity is only 
strengthened with these chan-
ges, while the Macedonian one 
is erased. For example, there 
will be no problem for a Turkish 
or Roma group/organization 
to open up a theatre company 
named the Turkish or Roma 
Theatre Company. But, the 
Macedonians won't be allowed 
to call themselves the Mace-
donian Theatre Company. Im-
agine this, where Macedonians 
make-up approximately 73% 
of the population. At the same 
time, the Zaev government is 
not demanding self-determina-
tion and language rights for the 
Macedonian minorities living in 
Albania, Bulgaria or Greece. 
Where else in the world does 
this exist?

Finally, Zaev has agreed for 
Albanians to state on their 
passports that they are ethnic 
Albanians from the Republic 
of North Macedonia or simply 
just Citizen from Republic of 
North Macedonia instead of 
Macedonian/Citizen of Repub-
lic of North Macedonia, as per 
the Prespa Agreement. Why 
not Albanian Citizen of the 
Republic of Germany instead 
of German or ethnic Mace-
donian from the Republic of 
Albania? How about Algerian 
Citizen of Republic of France 
instead of French. Perhaps 
ethnic Japanese from Canada 
instead of Canadian. Finally, 
ethnic Cuban from the United 
States of America instead of 
American. What a farce. Such 
unnecessary polices only 
breaks the unity of the country, 
a common language being the 
principle unifier, and instead 
polarizes the population fur-
ther, thus fueling division and 
the likelihood of a civil war. The 
region does not need any more 
wars.

There is no guarantee that 
Macedonia will be accepted 
into NATO or the EU once 
the agreement goes through. 
Greece has already shown to 
disregard UN and EU judge-
ments. Earlier this year, Em-
manuel Macron stated that 
he’s not in favour of EU en-
largement. He’s not alone in 
these sentiments. Moreover, 
Serbia and Montenegro who 
are already in accession talks 
with the European Commission 

are expected to join the EU in 
2025, although experts on the 
matter are quite skeptical of 
this timeline. Macedonia hasn’t 
even started accession talks 
meaning that it wouldn’t even 
be admitted until the year 2030 
or later. During this period, any-
thing can happen. Macedonia 
could cease to exist. The face 
of the European Union could 
drastically be altered. Further-
more, Greece's Prime Minister, 
Alexis Tsipras will likely lose 
the elections later this year 
with Kyriakos Mitsotakis from 
the party, New Democracy 
likely to replace him, which 
will only lead to far worse an-
ti-Macedonian sentiments. Any 
future Greek PM can easily ask 
for further concessions, such 
as removing Macedonian com-
pletely from our Constitution.

According to international law, 
“by virtue of the principle of 
equal rights and self-determin-
ation of peoples enshrined in 
the Charter of the United Na-
tions all peoples have the right 
freely to determine, without 
external interference, their pol-
itical status and to pursue their 
economic, social and cultural 
development, and every State 
has the duty to respect this 
right in accordance with the 
provisions of the Charter.” Yet, 
the Macedonian people are the 
exception. Macedonia’s right to 
self-determination is denied by 
the very same organization that 
is supposed to epitomize such 
guarantees. The Zaev govern-
ment has allowed Greece to 
dictate Macedonian society.

In democracies, politicians are 
elected to govern a country the 
best way it sees fit. At times, 
people may disagree with 
some of its policies and it’s their 
right to make their voices heard 
and vote for change in future 
elections. However, politicians 
are not elected to change a 
people’s identity. No politician 
has any right to change the 
identity of a people, which has 
existed for generations. By 
signing the Prespa agreement, 
Zoran Zaev and his govern-
ment have legitimized the great 
injustice that befell Macedonia 
in 1993 when it was denied 
the right to self -determination. 
Almost 140 countries already 
recognize Macedonia by its 
constitution name, but Zaev 
has been ordered by Greece to 
immediately notify every coun-

try that has and to ask them 
to recognize the Republic of 
Macedonia under a new name.

But, where has the so-called 
real defenders of the Mace-
donians, VMRO-DPMNE been 
through all of this? The former 
leader of the party and ex-
Prime Minister Nikola Gruevski 
escaped the country and is 
cozily relaxing with his millions 
of Euros in some Hungarian 
retreat instead of serving his 
sentence and standing up for 

Macedonia. Then there are the 
8 traitors that voted in support 
of the Prespa Agreement in 
return for amnesty and money. 
What's more, there's the 
party's current leader, Hristijan 
Mickoski, who allowed these 8 
traitors to vote in Parliament. 
Wait. All VMRO-DPMNE MPs 
were present for the vote. Why 
were they even there for this 
illegal vote in the first place? 
Why isn't VMRO-DPMNE MPs 
rallying citizens every single 
day in mass protests? Instead, 
they quietly sit idle.

Finally, there's Gjorge Iva-
nov, Macedonia's President. 
Although he has defended 
Macedonia at select times, like 
voicing his thoughts at the UN 
before the referendum on Sep-
tember 30th, and not signing 
the Law on Languages, which 
would make Albanian an offi-
cial language, he has not done 
nearly enough. More important-
ly, let's look at what he's actual-
ly done in the last 18 months. 
He signed the agreement last 
August between Macedonia 
and Bulgaria that doesn't rec-
ognize the Macedonian minor-

ity living in Bulgaria. He signed 
a law that gave amnesty to 
the 8 VMRO-DPMNE traitors, 
which freed them for the final 
vote in Parliament.

These are not the actions 
of leaders and defenders of 
Macedonia and Macedonians 
during the most critical time of 
its history. These are actions 
of opportunistic and scared 
individuals who have their own 
interests at hand. Real patriots 
are willing to put themselves in 

front of a bullet, willing to sac-
rifice everything, like the Mace-
donian revolutionaries who 
revolted against the Ottomans 
and the Macedonians that 
fought Fascism and Nazism 
during the Second World War.

Why has Macedonia been 
shamed by Western institu-
tions and leaders for its ethnic 
identity? Why have the other 
Balkan countries, Albania, 
Bulgaria, Bosnia & Herzego-
vina, Greece, Serbia, Croatia, 
Montenegro, Slovenia and 
Romania’s culture, history, lan-
guage and identity been cele-
brated and preserved, rightfully 
so, and Macedonia’s denied? 
After a big victory on January 
13, 2019, the Macedonian Na-
tional Handball Team proudly 
sang the song ‘Biser Balkan-
ski’ during their celebrations. 
The song, loosely translated 
as ‘Pearl of the Balkans’ was 
popularized by the late sing-
er Goce Nikolovski and was 
sung by the entire country after 
Macedonia’s independence. 
Astonishingly, some members 
of academia and the media 
affiliated with SDSM, includ-

ing members of its coalition 
have denounced the players 
for singing the song and have 
demanded that they be sus-
pended. Thus, Macedonians 
singing Macedonian songs is 
slowly becoming intolerable.

When Shanawdithit became 
Nancy April, her identity was 
stolen and lost forever. Her 
tribe’s culture, language history 
and identity were lost forever. In 
a surprising twist, Scotland has 
now decided to finally return 

the remains of two Beothuk 
individuals, Nonosabasut and 
Demasduit, husband and wife, 
from the National Museum of 
Scotland to Canada. As fate 
would have it, Demasduit was 
Shanawdithit’s aunt.

It is not our attempt to make 
comparisons to the Beothuk 
or any other indigenous group 
around the world that have en-
dured far worse like going ex-
tinct. It is also not our attempt 
to trivialize the words genocide 
or cleanse, especially in re-
gards to the horrific massacres 
that have been perpetrated 
towards certain ethnic groups 
in the distant and most recent 
past, such as the Holocaust 
and Rwandan genocide. Rath-
er it is a moment to detail the 
surreal, but very real strategy 
that persists in the 21st Cen-
tury that is designed to erase 
an entire ethnic group’s cul-
ture, language, history and 
identity. This is the way it is 
accomplished today. When it is 
too obvious for the World Pow-
ers to openly erase a group’s 
ethnicity, they institute policies 
that apply pressure to a coun-

try until they finally implode on 
themselves.

This process began 28 years 
ago, slowly waiting for the right 
moment, the perfect storm if 
you'd like. Zaev is that perfect 
storm. He was the perfect can-
didate willing to adhere to U.S. 
and EU interests, personally 
profiting along with his SDSM 
puppets and VMRO -DPMNE 
colleagues, all at the expense 
of the Macedonians. Greece 
and Bulgaria will now write our 
history. We will become Bul-
garian dating back from the 6th 
Century to 1944. From 1944-
1991, we were a Communist 
creation. Its creator, Marshall 
Tito. From 1991 to the present, 
we were confused Bulgarians. 
The Macedonians in North-
ern Greece? They don't exist. 
Turkish Christians and other 
peoples living in this region 
are Macedonian, not the ethnic 
Macedonians that have lived 
there for centuries. Our history 
will begin in 2019, with no hist-
ory and no roots.

And this is how future encyclo-
pedias will be read, future 
classrooms will be taught, 
future books will be written, 
for decades to come while we 
slowly fade away into academ-
ic, ethnic, cultural, linguistic and 
historical obscurity. George Or-
well's '1984' becomes reality.

Macedonians, will you save 
your country?

There is only one solution in 
which this catastrophe can be 
averted. The Macedonians liv-
ing in the Republic must pro-
test en masse by the hundreds 
of thousands every day, willing 
to sacrifice anything and every-
thing until the government 
steps down from power.

We are simply Macedonian 
and Our Name Is Macedonia.

Mile Lazarevski, Media 
Relations Officer & Policy 

Analyst
Macedonian Human Rights 

Movement International
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MACEDONIAN HUMAN RIGHTS MOVEMENT INTERNATIONAL

ACT NOW
ACTION ALERT: EMAIL CANADIAN MPS AND DEMAND 

DEFENCE OF MACEDONIA'S NAME AND IDENTITY!
ACTION ALERT: Visit this link (mhrmi.org/act-now) to instantly send an email to Canada's 
decision makers and DEMAND defence of our Macedonian name and identity. OUR NAME IS 
MACEDONIA!

ALL MACEDONIANS, regardless of where you live, must ACT NOW. mhrmi.org/act-now

You will be educating Canadian political leaders and MPs and demanding action with this 
message:

Canada publicly supports the brutal US-led tactics in renaming Macedonia and changing our 
Macedonian identity, ethnicity and history. Our Canadian government is executing cultural 
genocide against Macedonians, but frames it as "resolution of a diplomatic dispute". Put yourself 
and your ethnic group in OUR shoes.

The appalling tactics include: physical detainment and intimidation of female MPs, threats against 
their families, imprisonment of dissenters, beatings by riot police, violations of the Macedonian 
constitution, parliamentary rules and criminal code, shutting down media outlets and social media 
access and shockingly, much more. Macedonian-Canadians DEMAND action.

Stop the forced changing of our Macedonian name and identity. Canada used to be a global 
LEADER in human rights. It is your responsibility to DEFEND us.

ОМРАЗАТА СЕ УЧИ. АКО НЕ ЈА ОТФРЛИШ, 
ИСТО Е КАКО ДА УЧИШ ДРУГИ ДА МРАЗАТ
Од Бил Николов, 
Претседател, 
Македонското 
меѓународно 
движење за 

човекови права

Еден од пријателите на мои-
те деца зборуваше за тоа 
како неговата етничка заед-
ница не се согласува со дру-
га етничка заедница поради 
долготрајни тензии меѓу нив. 
Ни кажуваше како негови-
те родители го учеле дека 
другата заедница е „лоша“. 
Потоа, праша, „а вие, кого 
мразите?“ Нашиот одговор 
беше – „никого“.
Но, како да им објаснам на 
моите деца дека има мно-
гу други луѓе кои не мразат 
нас?

Ние сме Македонци. Само-
то изговарање на името на 
мојата етничка заедница 
предизвикува гнев кај наши-
те угнетувачи. Да, самото 
наше постоење е повод за 
омраза. Нашата земја се 
вика Македонија. Отсекогаш 
се викала така, дури и кога 

била под окупација стотици 
години. Но, сега е принудена 
да го смени своето име. Исто 
како и нашиот етнички иден-
титет.
И што можам јас да им кажам 
на моите деца? Како да им 
кажам дека нашата етничка 
заедница со сила се преи-
менува и редефинира? Дека 
нашиот идентитет им се дава 
на нашите окупатори. Дека 
историјата на нашиот народ 
се пишува одново, со цел да 
се задоволат барањата на 
оние кои сакаат да не избри-

шат. Дека нашите основни 
човекови права се кршат на 
сите можни начини. И дека 
Канада, земјата каде што 
сме родени, го слави и пома-
га во бришењето на земјата 
од каде што потекнуваме?
Канада јавно го поддржа 
бруталниот американски 
притисок за преименување 
на Македонија, вклучително 
и физичкото притворање и 
заканите кон жени пратенич-
ки, закани против нивните 
семејства, апсење на дис-
иденти, напади и претепу-
вања од страна на полиција-
та, кршење на македонскиот 
Устав, на собранискиот Де-
ловник и на Кривичниот Зако-
ник, затворање на медиуми 
и страници на социјалните 
медиуми и многу многу други 
злоупотреби.
За време на мојата средба 
со канадската амбасадорка 
во Македонија Кати Ксаба, 
таа ме информираше дека 
во иднина Канада ќе ја при-
знава Македонија како „Се-
верна Македонија“ (и покрај 
сите докази кои и беа укажа-
ни, вклучително и детали од 
моите средби со министер-
ката за надворешни работи 
Кристија Фриланд и нејзини-
те советници за надвореш-
ни работи). Принудното 
преименување автоматски 
го менува нашиот етнички 
идентитет во „Северно Маке-
донски“. Што станува со ма-
кедонскиот идентитет тогаш? 
Трите документи што САД и 
ги наметнаа на Македонија, 
Преспанскиот договор, иро-
нично именуваниот Договор 
за пријателство и законот за 
јазиците – им ги даваат ма-

кедонското име, идентитет и 
историја на Грција, Бугарија 
и Албанија. Ова е нова по-
делба на Македонија, со со-
времен пресврт.
Во 1913 година регионот 
Македонија беше поделен 
меѓу Србија (овој дел е сега 
независната Република Ма-
кедонија), Бугарија, Грција и 
Албанија. Оттогаш Македон-
ците се борат против обидите 
за наше бришење, принудна 
асимилација и територијал-
ните претензии на соседите 
кои се преклопуваат над на-
шата територија. Како може 
Македонија во исто време 
да биде и српска и бугарска 
и албанска и грчка? Македо-
нија и македонска. Не смее 
да се дозволи со политички 
игри и со корупција да се 
избрише нашиот вековен 
идентитет. Да не заборавиме 
на ироничниот пресврт, кога 
Грција, која во 1913 година го 
забрани името „Македонија“ 
и го негираше неговото по-
стоење, во 1988 година дра-
матично го смени ставот и 

почна кампања да го убедува 
целиот свет дека Македонија 
им припаѓа на нив.
Ставете се на наше место. 
Како би се чувствувале ако 
вашиот етнички идентетит 
им биде даден на други, а 
притоа западниот свет земе 
активно учество во вашето 
бришење, и уште го слави 
тој чин тврдејќи дека е решен 
еден „дипломатски спор“.

Ова е само еден од многуте 
документи од Кејот 21 и од 
островот Елис, од раните 
1900ти години, со кои се 
признава дека македонските 
мигранти во Северна Аме-
рика имале македонска на-
ционална свест додека биле 
под турска окупација. Сега, 
со еден потег на пенкалото, 
нашиот идентитет и историја 
се бришат. Моето семејство 
дојде во Канада за да побег-
не од прогонот извршен од 
страна на Грција, Албанија, 
Бугарија и Србија. Што беше 
нивниот „злостор“? Што се 
Македонци. Сега Канада е 

соучесник на угнетувачите 
кои ја бришат нашата етнич-
ка група.
Кати, ми кажа дека ти си со 
унгарско потекло. Како би ти 
било ако Унгарија принудно 
биде преименувана во „За-
падна Унгарија“, а унгарскиот 
идентитет и биде даден на 
Романија? Како би ти било 
ако група Романци седнат 
да ја напишат унгарската 
историја, исто како што сега 
комисија грчки дипломати ја 
препишуваат македонската 
историја (согласно членот 
8(5)) од анти-македонскиот 
договор од Преспа? Што би 
сторила ако на документ на 
19 страници се констати-
ра дека од сега ти и твоите 
предци имате друг идентитет 
и дека се што си знаела за 
твојата етничка група веќе не 
важи?

Кати, ние заслужуваме одго-
вор. Македонците заслужу-
ваат акција. Ако таа изоста-
не, тогаш ВИЕ сте тие кои 
шират омраза.
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MACEDONIANS IN GREECE 
CONDEMN THE PRESPA AGREEMENT

March 14, 2019
"We have been fighting for our 
existence as Macedonians our 
whole lives, as did all of our an-
cestors. Nobody has the right 
to change our name, ethnicity, 
identity and history at the stroke 
of a pen", said Father Nikodim 
Tsarknias, well-known Mace-
donian human rights activist 
from Sobotsko, in the Voden 
region of Aegean Macedonia 
(annexed by Greece after 
Macedonia's partition in 1913). 
Father Tsarknias continued, 
"Macedonians in Aegean 
Macedonia are 100% against 
the Prespa Agreement."

Greece has framed the artifi-
cial "name dispute" as a dip-
lomatic issue between neigh-

bours, yet they have admitted 
that their goal in creating the 
name dispute is to eradicate 
the existence of Macedonians 
in Greece. With the imposition 
of the Prespa Agreement, they 
have achieved this goal.

There can never be an agree-
ment that is designed to re-
define and eradicate an ethnic 
group. The Prespa Agreement 
cannot be viewed as simply 
"resolving" the issue of a state-
name, as it specifically dictates 
how an age-old nationality can 
define itself. See:

Article 7 (2): “These terms 
(Macedonia and Macedonian) 
denote not only the area and 
people of the northern region 

of the First Party (Greece), but 
also their attributes, as well as 
the Hellenic civilization, history, 
culture, and heritage of that re-
gion from antiquity to present 
day”.

The Macedonians of Greece 
officially do not exist as per the 
implementation of the Prespa 
Agreement. The newly-found 
claims by non-Macedon-
ians in Greece to a "regional 
Macedonian identity" cannot 
supersede the ethnicity, iden-
tity and history of an entire 
ethnic group - Macedonians. 
The cultural misappropriation 
of the Macedonian name by 
Greece (and Bulgaria for that 
matter) cannot be rewarded by 
the Western-imposed Prespa 

Agreement. It is ironic that the 
Macedonian name - denied by 
Greece for so long - is now be-
ing claimed by them(beginning 
in 1988), and used in their at-
tempts to deny the existence of 
the Macedonian ethnicity.

Further, this illegal agreement 
cannot be viewed as solving a 
diplomatic row, as basic human 
rights such as self-determina-
tion and self-identification are 
enshrined in international law, 
the UN charter, and all inter-
national human rights conven-
tions. UN Independent Expert 
Gay McDougall declared in 
2009:

"Greece should withdraw from 
the dispute over whether there 
is a Macedonian minority on 
its territory and focus on pro-

tecting the rights to self-identi-
fication, freedom of expression 
and freedom of association of 
this community"

Moreover, the European Court 
of Human Rights convicted 
Greece, repeatedly, for failing 
to register the Home of Mace-
donian Culture and for specif-
ically violating Article 11 of the 
Framework Convention for the 
Protection of Human Rights.

Finally, in addition to the bla-
tantly racist anti-Macedonian 
statements frequently made 
by Greek politicians, they have 
now been emboldened by the 
Prespa Agreement and now 
point to its existence as justifi-
cation for the denial of Mace-
donians' right to exist. Greek 
PM Tsipras said:

"We will not call them Mace-
donians, but Slavo-Macedon-
ians. The agreement does not 
recognize a Macedonian na-
tion."

Macedonian Human Rights 
Movement International, SNS 
Makedonium, Father Nikodim 
Tsarknias, the Macedonians 
in Greece, throughout the Bal-
kans and the world demand 
support for our basic human 
rights and our right to be who 
we are and who we have al-
ways been - Macedonians. No 
other ethnic group should, or 
would be subject to the blatant 
eradication of its ethnic identity. 
Prevent the application of the 
illegal Prespa Agreement now.

Николов бара оставки: Моите 
предци никогаш не се предадоа

Лидерот на Македонското меѓународно движење 
за човекови права Бил Николов бара оставки од 

македонските политичари на кои им е тешко да ја бранат Македонија.”Мно-
гу македонски политичари и нивни советници велат дека „било тешко“ да ја 

бранат #Македонија! Ако 
навистина им е тешко да 
го бранат својот народ и 
здравиот разум, тогаш 
нека си дадат оставки 
ВЕДНАШ. Моето се-
мејство мина низ пекол, 
угнетувани од Грција, па 
НИКОГАШ НЕ СЕ ПРЕ-
ДАДОА”, пишува Нико-
лов кој води потекло од 
Егејска Македонија.
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THE YOUTH AUXILIARY 
(MYNET) TOOK AN OATH

Congratulations to the newly elected team and to all the 
members of MYNET at St. Clement for the 2019-2020 year!

MYNET
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The ladies Auxiliary of St.Dimitrija 
Solunski, Markham is currently taking 

orders for Easter Bread- Kozinjak
Please contact Lica at 416 271-3456 or

Nada at 416 770-0440 to place your orders.
Thank you

Женската секција од  Св.Димитрија Солунски Маркам 
ќе почне со примање на порачки на козињаци по повод 
празникот на Христосовото Воскресение ВЕЛИГДЕН. 
Ве молиме јавете се кај Лича на тел. 416 271-3456 или 
кај Нада на тел. 416 770-0440 за примање на нарачки-

те.  Ви благодариме.

Ladies Auxiliary of Sv.Dimitrija Solunski Markham is having a 
meeting on Sunday April 7th 2019 at 12pm in regards to Easter 

preparation. All members are asked to attend.
Ги повикуваме сите членови на Женската Секција при црквата Св. Димитрија Солунски во 
Маркам да присуствуваат на состанокот на кој ќе се разговара за организација на наста-

ните и случувањата по повод 
на претстојните Велигденски 
празници. 
Состанокот ќе се одржи во цр-
квата во недела, 7. Април 
2019 во 12 часот на 
пладне, веднаш по црков-
ната служба.

Makedonska Pravoslavna Crkva @Sv. Dimitrija Solunski@-Markam
Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski" - Markham

201 Main St. N. Markham, Ont. L3P 1Y4 
Tel: (905) 471-5555; Fax (905) 471-5580 

Rev. Goran Risteski  
Tel: 416-890-4442
E-mail: risteski0214@gmail.com

Very Rev. Trajko Boseovski 
Tel: 416-805-2622
 E-mail: trajkob@aol.com 

КУД ''Билјана'' - 
Маркам

KUD ,,Biljana,, St. 
Dimitrija Solunski 
Markham next 
performances:
- April 13-th 
,,Makedonka,,Spring 
concert at St.Clement of 
Ohrid, Toronto - senior 
group only
- May 18th Sts. Kiril 
and Metodij Macedonian 
Orthodox Church Buffalo, 

banquet - junior and senior groups - hotel details coming soon
- May 25 or 26 – Carassauga, festival St Ilija MOC Mississauga (details 
coming soon
- June 1st – St. Dimitrija Solunski, Markham spring concert - 
all groups
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The Ladies Auxiliary St. Clement of Ohrid Toronto joint group with 
their members are happy to bake the traditional Macedonian Easter 

Bread –Kozinjaki – To place an order please contact Marina: 416 699 
2592 or Niki 416 739 9363.

Price $15 per loaf

St Clement of Ohrid MOC
Ladies Auxiliary  2019-2020

President: 
Marina Atanasovska

Vice President: 
Gorica Popovska

Secretary: 
Mary Traches

Assistant Secretary: 
Vera Stevanovska

Treasurer: 
Niki Lazarova

Assistant Treasurer: 
Vera Zlatanovska

Coordinator: 
Vera Belchevska

Control Committee:
Violeta Dumevska

Lila Acevska
Cena Mavrou
Lena Taskas

Menka Krincevska
Board of Directors:

Luba Alexiou
Cena Andonovska
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,,Македонија,,: Г-ине Дими-
триевски, најнапред честитки 
за  изборот за претседател 
на управниот одбор во МПЦ 
Св Климент Охридски. Чи-
тателите и парохијаните во 
Св. Кимент се запознаени со 
вашата работа и доследност 

во истата. Затоа во оваа при-
года ќе разговараме за пла-
новите кои вам како на прет-
седател и на вашата управа 
и претстојат во наредниот 
двегодишен мандат.
Што би издвоиле како новина 
во вашата работа во перио-

дот што претстои?
Владе Димитриевски: Ви 
благодарам за честитките, 
ми причинува задоволство 
што ми е дадена можност 
повторно да бидам претсе-
дател во најголемата маке-
донска православна црква во 
Канада, Св. Климент Охрид-
ски и со мојата управа да мо-
жам да работам за доброто 
на Македонците. За почеток 
сакам да ги известам нашите 
читатели дека на 22 и 23 јуни 
годинава ќе се оджи летниот 
фестивал во Св. Климент 
Охридски.
Со особена радост најаву-
вам дека планираме ораган-
зирано патување до Израел 
и Ватикан за што ќе имате 
можност да дознаете повеќе 
во наредните недели.
,,Македонија,,: Секоја нова 
управа се залага за одреде-
ни цели, што ќе биде примар-
но во вашата работа?
Владе Димитриевски: На-
шата црква негува многу 
црковни гранки со одличен 
потенцијал, затоа  работиме 

на обединување на истите со 
цел да креираме најразлични 
настани со кои ќе ја придо-
биеме македонската заедни-
ца што повеќе да доаѓа и да 
останува во нашата црква по 
разни поводи.
,,Македонија,,: Дали во ва-
шата работна програма се 
наооѓаат активости кои пома-
совно  ги вклучуваат помла-
дите Македонци од Торонто 
и околните градови?
Владе Димитриевски:  Се 
разбира, ние како управа 
размислувавме што може 
да биде најинтересно и 
најкорисно за нашите мла-
ди поколенија. Многу скоро 
во периодот помеѓу јули и 

август ќе биде организиран 
летен детски камп во про-
сториите на црквата Св.Кли-
мент Охридски. Исто така 
за љубителите на хорското 
пеење, овојпат имаме одлич-
на можност и план за фор-
мирање на детски хор кој ќе 
може да се натпреварува во 
канадската заедница.
Значајно за одбележување 
е и обновувањето на драм-
ската секција од Св. Климент 
во која ќе можат да се запи-
шат љубители на драмската 
уметност од 7 до 77 години.
,,Македонија,,: Каква ќе 
биде соработката со управи-
те од сетринските цркви во 
Канада?

Владе Димитриевски: Веќе 
сме во преговори со сите  
македонски паровославни 
цркви од Канада и со фор-
мирање на црковно работно  
координативно тело ќе се 
залагаме за зачувување на 
македонскиот јазик, култура 
и традиција во сите македон-
ски црковни општини.
,,Македонија,,:  И за крај што 
би им порачале на сите па-
рохијани од црквата Св. Кли-
мент Охридски во Торонто?
Владе Димитриевски: Би 
им порачал да ја посетуваат 
црквата Св. Климент Охрид-
ски почесто и да ги користат 
нејзините услуги. Поздрав, 
ве очекуваме!

416-421-7451

Св. Климент Охридски - Торонто

РАСПОРЕД НА СВЕТИТЕ БОГОСЛУЖБИ 
ЗА ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Апр. 7,  недела, 
Свето Благовештение – БЛАГО-
ВЕЦ, СВЕТА Литургија во 10:00
Апр. 20, сабота, Лазарева сабота, 
св. Литургија  во 10:00
Апр. 21, недела, Влегување на 
Господ Исус христос во Ерусалим 
– ЦВЕТНИЦИ, св. Литургија во 
10:00
По завршувањето на богослужбата 
женската секција ќе сервира посен 
ручек.
Апр. 24, среда, света богослужба 
со маслосвет во 7:00 навечер
Апр. 25, четврток,  Велики Четвр-
ток, св. Литургија во 10:00
Апр. 25, четврток, Велики четвр-
ток, св. Богослужба во 7:00 на-
вечер. (Читање на 12 страдални 
Евангелија)
Апр. 26, петок, Велики Петок, 
света богослужба во 10:00
Апр. 26, петок, Велики Петок, св. 
Богослужба, погребение на Господ 
Исус Христос, св. богослужба во 
7:00

Апр. 27, сабота, Велика сабота, 
св. Литургија во 10:00
Апр. 27, сабоата, Велика сабота, 
Воскресна Утрена во 11:30 наве-
чер.
(По завршувањето на Богослужба-
та нема да се дава св. причест)
Апр. 28, недела, ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО – ВЕЛИГДЕН, св. 
Литургија во 10:00
После Богослужбата општонарод-
на веселба
Апр. 29, понеделник, Втор ден 
Велигден, св. Литургија во 10:00
Апр. 30, вторник, Трет ден Велиг-
ден, св. Литургија во 10:00

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ!

Ве очекуваме. Честит празник
Од Управниот одбор при Македон-

ската Православна Црква
“Св. Климент Охридски“, Торонто

Rev. Ilija Donev
ilijadonev@gmail.com

(416) 898 - 0496
Facebook: Ilija Donev

Разговор со Владе Димитриевски, новоизбран претседател на управниот 
одбор во македонската православна црква Св. Климент Охридски од Торонто
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Весна Трајковска по деветти пат избрана за 
претседателка на женската секција во Св. Илија

Новата претседателка на женската секција од црквата Св. Илија во Мисисага Весна Трај-
ковска  е  долгогодишна акти-
вистка во оваа црква, член на 
црковната управа и на женска-
та секција, а овој мандат ќе и 
биде 9-ти по ред.
Госпоѓа Трајковска била 5 го-
дини ко-чермен на фестивалот 
Карабрам, 1 година ко-чермен 
на фестивалот  Карасага на кој 
во конкуренција на 32 држави 
македонскиот павилјон прет-
ставен од црквата св. Илија 
освои 1-во место,.
Трајковска е чест водител ре-
чиси на сите настани што ги 
организира црквата, но и други 
големи случувања во македон-
ската заедница.

Новата управа на женската секција 
при МПЦ св.Илија од Мисисага

Членовите на женската секција при МПЦ Св.Илија од Мис-
исага предводени од новата управа неодамна ја зедоа за-
клетвата за чесна и одговорна работа во наредниот мандат.
Новата управа ќе биде предводена од председателката 
Весна Трајковски, потпретседателката Весна Качуров, се-
кретарот Елизабета Крстевска, заменик секретар е Нина 
Фришкич, благајник Виолета Јованова, заменик благајник 
Роса Ситновска, членови на управниот одбор се: Елизабета 
Митровска, Милица Димески и Магдалена Иваноски. 

Активности на женската секција од црквата Св. Илија
Цветници
По повод празникот Цветници, повелете на свечен ручек во црквата Св.Илија од Мисиса-
га на 21 април веднаш по службата. Дојдете сите заедно да го прославиме овој голем 
христијански празник.
Велигден во Св. Илија
По повод празникот Велигден - Христово Воскресение, во недела на 28-ми април по 
завршувањето на велигденската служба од 12 часот ќе биде  организиран велигденски 
ручек и забава со Христо Георгиев-Ице. Сите сте добродојдени!
Базар во Св. Илија на 5-ти мај
Женската Секција од М.П.Ц Св.Илија ве поканува на традиционалниот Базар кој ќе се 
одржи во недела ,5-ти мај во просториите на  црквата веднаш по богослужбата. Дојдете 
и купете си од богатиот избор на месени македонски солени и благи специјалитети, како 
и крпи, масло и други работи предходно дарувани за празниците и со тоа ке ја помогнете 
нашата македонска црква Св.Илија.

Митрополитот Методиј на света архиерејска 
литургија во црквата Св. Илија

во На 27 март, 2019 во М.П.Ц. Свети Илија, Мисисага, надлежниот архиереј на Американ-
ско - Канадската Македонска Православна Епархија отслужи света архиерејска литургија 
на предосветените дарови, во придружба на свештениците при канадското архиерејско 
намесништво. По тој повод повеќемина верници присуствуваа со цел да ги примат светите 
Христови дарови и да го прослават Христа Спасителот.Веднаш по Светата Литургија, беше 
послужена посна братска трпеза, која ја приготви женската секција при црквата Св. Илија 
во Мисисага.

Женската секција при 
МПЦ Св.Илија од Мисисага

Владиката Методиј за Велигден во 
Св. Илија

На 28 април 2019, ден Велигден во М.П.Ц. 
Свети Илија, Мисисага, надлежниот архиереј на 

Американско Канадската Македонска Православна 
Епархија г-ин Методиј ќе отслужи велигденска 

служба. Повелете заедно да го прославиме 
Воскресението на Христа Спасителот.
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,,Македонија,,: Г-ине Крстевски честитки Вам и на новата 
управа за изборот во наредниот мандат. За почеток, кажете 
ни' кој го сочинува новиот извршен одбор на црквата 

Св.Илија?
Ацо Крстевски: Ви благодарам,
новиот извршен одбор го сочинуваат :
1.Ацо Крстевски - Претседател
2.Борис Каранфиловски - Потпретседател
3.Методија Ефремов - Потпретседател
4.Зоран Ивановски - Секретар
5.Бисерка Несторовска - Заменик Секретар
6.Виолета Васовиќ - Благајник
7.Игор Касниовски - Заменик Благајник
8.Васил Грковски - Епархиски Пратеник

9.Зоран Нушев - Член
,,Македонија,,:
Какви се вашите планови за работата во црквата Св. Илија 

за време на двегодишниот мандат?
Ацо Крстевски:
Плановите на новиот управен одбор се засновани врз 

основа на програмата за работа на црквата Св. Илија од Ми-
сисага за наредниот две годишен период.

Програма за работа на Црковната управа Ст. Илија од Ми-
сисага за  2019 и 2020 год

МПЦ  Св.Илија од Мисисага, Онтарио и понатаму да ос-
тане лидер во духовниот и социјалниот живот, обединувајки 
ги сите православни Македонци кои живеат во Мисисага и 
околните градови.

Со цел за зачувување и зајакнување на Македонскиот 
национален идентитет на Православното Христијанство и 
ширење на Христијанска љубов помегу верниците и нивно 
социјално и национално обединување,  новата управа ќе де-
лува во повеќе насоки/полиња:

Покрај неделните и празнични литургиите, планираме да 
оранизираме  средби-трибини помеѓу верниците и свештени-
ците, каде подетално ќе се објасни христијанството, библија-
та, и останати работи поврзани со веронауката ;

-  Одржување и подигнување на духовната свест кај вер-
ниците и националните вредности на македонскиот народ;

- Активна соработка со другите македонски православни 
црковни општини;

- Продолжување и унапредување на соработката со сите 
црковни секции:

Играорна група Илинден;
Пензионерско друштво;
Женска секција;
Младинска секција; 

Хор;
На културно поле: 
Формирање историска секција за исто-

ријата на Македонијa, македонскиот на-
род и македонската црква;

 Организирање на ликовни изложби;
 Организирање на концерти во црков-

ната сала
 Литературно катче;
- Заживување и проширување на актив-

ностите на спортската секција преку орга-
низирање на спортски настани;

- Помагање на новодојдените иселеници 
и нивно социализирање (или интегрирање) 
во македонската заедница;

- Организирање часови (или предавања 
или презентации) по: македонски јазик, на-
ционална и црквена историја;

Нови и постојни проекти во црквата:
- Продолжување на активностите околу фрескоживописот;
- Обновување на паркот и организирање на прослави во 

него;
- Организирање и македонскиот павиљон за Карасага и 

Карабрам;
- Доопремување на кујната;
- Модернизирање на салата;
Доколку дозволат средствата 
- Проширување на паркингот
- Инсталирање на лифт и
- Оспособување на нов магацински простор;
,,Македонија,,:
Дали во вашата работна програма се наооѓаат активости 

кои помасовно ги вклучуваат помладите Македонци од Мис-
исага и околните места?

Ацо Крстевски:
Нашата програма е доста обемна и има многу делови во 

кои се бара активно учество на младите како во: Ликовните  

изложби, играорната секција, младинската секција, забави за 
млади итн.

,,Македонија,,:
Секоја нова управа се залага за одредени цели, што ќе 

биде примарно во вашата работа?
Ацо Крстевски:
Главна цел на оваа управа е преку разни форми на органи-

зирано дружење да ги вратиме луѓето во оваа црква. Пред се 
преку  организирање на културни манифестации, концерти, 
забави како и преку разните секции и здруженија на нашата 
црква. Исто така целта на оваа управа ќе биде да ги убедиме 
младите да доаѓаат на неделните богослужби, затоа имаме 
предвидено да организираме  средби-трибини помеѓу верни-
ците и свештениците.

,,Македонија,,:
Каква ќе биде соработката со управите од сетринските цр-

кви во Канада?
Ацо Крстевски:
Веќе имавме еден состанок на кој се собравме повеќето 

цркви од Канада, каде донесовме одлука сите цркви заедно 
да настапиме организирано на 8-ми Септември и каде доне-
свме одлука да имаме едно кординативно тело составено за 
сега од претседателите на црквике кои би ги координирале 
заедничките прослави и мануифестации.

,,Македонија,,:
И за крај што би им порачале на сите парохијани од црква-

та Св. Илија во Мисисага?
Ацо Крстевски: 
На сите парохјани и Македонци сакам да им порачам да 

ја чуствуваат и сакаат црквата како нивен втор дом. Да ја 
посетуваме почесто зашто така не само што ќе се дружиме 
туку и ќе ја помагаме нашата црква. Да не дозволиме штете-
ната македонска политиката да не разедини и да ни влезе 
во нашите цркви.  И на крај да додадам дека сите ние имаме 
задача каде и да сме, да го промовираме, чуваме и сочуваме 
светото име Македонско. 

Интервју со претседателот на управниот одбор на 
МПЦ Св. Илија од Мисисага Ацо Крстевски
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Jim Vasilevski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

E n g l i s h  &  M a c e d o n i a n
( 4 1 6 )  7 5 4 - 4 5 5 5  e x t .  1 5 3 0

jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

(416) 754-4555 ext. 1533
Cell: (416) 999-1237

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

cell: 416-428-7007
(416) 754-4555 ext. 1535
tony@formulahonda.com

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian
Cell: (647)231-0204

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com
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,,Македонка,, ја започна прославата на 60-годишниот 
јубилеј со средба на членови од сите  генерации 

На 23 март 2019 година во 
една од банкетните сали на 
црквата Св. Климент Охрид-
ски се одржа заедничка кок-
тел вечер  на поранешните 
и сегашните членови на 
фолклорниот ансамбл ,,Ма-
кедонка,,.
Младите играорци во пре-

красна народна носија им 
посакуваа добредојде, по-
служувајќи ги со срдечност 
и насмевка своите колеги 
и членовите на нивните се-
мејства.
Се служеше бело и црвено 
македонско вино, кафе и ма-
кедонски домашни слатки, а 

за тоа време се разменија 
многу убави мисли, се ево-
цираа спомени од минатите 
години, бројните настапи на 
кои ,,Македонка,, освоила 
најмногу златни пехари, ме-
дали и признанија за кои сите 
се согласуваат, најзаслужен 
е Алек Петличков кој ја соз-

даде и ја води ,,Македонка,, 
низ годините наназад. Пред 
присутните беа прикажани 
слајдови од минатите наста-
пи на групата, а се заигра и 
македонско оро.
Директорот на ансамблот 
Алек Петличков во својот 
говор ги покани сите да по-

велат на 13 април на годиш-
ниот пролетен конецрт што 
ќе се одржи во црквата Св. 
Климент, најавувајќи го при-
тоа и големиот концерт по 
повод 60 годишниот јубилеј 
кој се организира за месец 
ноември годинава.
На заедничката вечер на 

генерациите, присуствуваа 
и претседателот на црквата 
Св. Климент Охридски од 
Торонто Владе Диитриевски, 
како и новиот свештеник 
Сашо Целески чија што ќер-
кичка стана дел од малата 
група на ,,Македонка,,. 

Македонска Заедница
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UMD PRESIDENT TESTIFIES BEFORE CONGRESS ON U.S. AID TO MACEDONIA

Thank you Chairwoman 
Lowey, Ranking Member Rog-
ers, Members of the Subcom-
mittee for being champions for 
robust U.S. foreign aid around 
the world.

Yesterday was the 76th an-
niversary of the Holocaust of 
98% of Macedonia’s Jewish 
population, which occurred 
while Macedonia was occu-
pied by Bulgaria. Bulgaria to 
date has not apologized to the 
Macedonian Jewish commun-
ity and we urge you use your 
Congressional influence to 
change this.

UMD represents the interests 
and needs of our nation’s es-
timated half a million Amer-
icans of Macedonian heritage, 

and Macedonian communities 
abroad, and has been a cham-
pion for stronger U.S. relations 
with Macedonia. The U.S. has 
invested close to $2 billion to 
help Macedonia.

Since 2008, when Macedonia’s 
NATO membership was vetoed 
by Greece due to Greece’s ob-
jections to Macedonia’s name, 
Macedonian public opinion 
of the U.S. has been on the 
decline. Macedonia’s lack of 
NATO membership also saw 
a growing interest by Russia 
in the country. Russia historic-
ally has never been a friend to 
Macedonia always supporting 
its neighbors to divide Mace-
donian lands and people.

The decline has been largely 

due to the U.S., particularly 
under the later part of the last 
Administration, and especial-
ly under this Administration, 
which applied significant pres-
sure to Macedonia to change 
its name in order to join NATO 
while jeopardizing rule of law 
and democratic principles. The 
current Administration also 
supported the illegitimate elec-
tion of a former terrorist Talat 
Xhaferi as Speaker of Mace-
donia’s Parliament. Allegations 
of members of Parliament be-
ing paid to vote a certain way 
have yet to be investigated.

For nearly 27 years, Greece 
has argued that Macedonia’s 
name implied territorial aspira-
tions on Greek lands. How U.S. 
and Greek authorities accepted 
North astonishes our commun-
ity, since if there is a North, 
there must be a South. Media 
outlets have recently started to 
shed light about the gross vio-
lations against the Macedonian 
minority in Greece since 1913. 
I encourage you to read a BBC 
article published on February 
24th, 2019 “Greece’s invisible 
minority,” which can be found 
in the Congressional Record.

Our organization has been 
a strong proponent of Mace-
donia’s Euro-Atlantic future, 
however, only under the name, 
the Republic of Macedonia. 
UMD was strongly opposed to 
the U.S. Department of State 
meddling in support for, and 
USAID providing education 
and funding on the September 
30, 2018 referendum to change 
Macedonia’s name. The ref-
erendum turnout was signifi-
cantly under 50% needed by 
the Macedonian Constitution, 
did not represent a mandate to 
change the country’s constitu-
tional name, or reflect the will 
of the Macedonian people.

U.S. foreign relations and 
USAID funding should ad-
dress the most pressing unmet 
needs in Macedonia, such as 
media freedom, rule of law, 
economic problems, and the 
grave environmental situation 
in the country, and not be in the 
business of changing or influ-
encing support for one political 
party over another or harming 
a country’s right to self-deter-
mination. The sizeable Mace-
donian Diaspora worldwide, 

provides close to 21% of 
Macedonia’s annual GDP in re-
mittances and can be a partner 
in these endeavors.

Currently publicly owned media 
outlets are strongly impact-
ed by political parties. These 
media outlets are used to push 
certain political party agendas 
that may be at the jeopardy 
of the country’s democratic 
growth.

Work still remains to be done in 
the areas of increasing trans-
parency and accountability of 
government, fighting corrup-
tion, improving the function of 
the Macedonian parliament, 
and a true decentralization of 
local governments.

U.S. aid should help small and 
medium-sized enterprises in 
Macedonia to team up with 
U.S. companies to expand 
trade between both countries, 
which will help drive econom-
ic growth in Macedonia where 
the average salary is between 
300 and 400 dollars a month. 
The IT sector in Macedonia is 
booming, and the country has 
the potential to be the silicon 

valley of Southeast Europe.

Another major area of funding 
needed is in helping Mace-
donia tackle its grave air pol-
lution problem. Reports state 
that 2,000 Macedonians die 
each year due to air pollution. 
The U.S. can and should as-
sist Macedonian authorities to 
implement collective measures 
to tackle this issue, as well as 
give civil society organizations 
the necessary resources to 
bring greater public aware-
ness.

Your Subcommittee has the 
power to impact change for 
Macedonia, history will judge 
us if we continue to take away 
a people’s right to self-deter-
mination.

Thank you for your time and 
consideration.

GREEK AMBASSADOR ENRAGED BY 
ETHNIC MACEDONIAN BBC ARTICLE

A recent article by the 
BBC titled ‘Greece’s Invis-
ible Minority’ has offended 
the Greek ambassador to the 
United Kingdom, Mr. Dimitris 
Caramitsos-Tziras.

Mr Caramitsos-Tziras has 
written a letter to the BBC 
protesting the publication of 
the piece, saying that “there 
is only one minority in Greece, 
as recognized by international 
treaties, namely the Muslim 
minority”.

The Greek denial of Mace-
donian minority rights has been 
raised as an issue by a United 
Nations report that concluded:

“Their rights to minority 
protections must be honoured 
in accordance with the Dec-
laration on Minorities and the 
core international human rights 

treaties. Greece should comply 
fully with the judgements of 
the European Court of Human 
Rights, specifically those deci-
sions that associations should 
be allowed to use the words 
“Macedonian” and “Turkish” 
in their names and to express 
their ethnic identities freely.”

Alastair Stewart, Director 
of Communications for the 
UMD, said:

“Mr.Caramitsos-Tziras’ re-
sponse to the BBC article is to 
say it is filled with inaccuracies 
and purposeful omissions – but 
then again, so is most of the 
coverage about the Prespa 
Agreement. The BBC telling 
the real story is a fruitful be-
ginning, and one that must be 
carried over.”

“It’s the hope of all of the 

UMD that this story is the first 
among many where the real 
implications of the Prespa 
Agreement are seen, heard 

and felt.”
“The ambassador being 

annoyed is a small price to pay 
for the truth.”

ОМД: ПОПИСОТ Е МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД 
ОБИД ЗА ЕТНИЧКА ДОМИНАЦИЈА

Повеќе од една деценија, пописот во Република Македонија е оспорен поради дневно-поли-
тички и меѓу-партиски цели, која што пракса неопходно е да се замени со редовен, реален и 
регуларен попис на населението – тврди ОМД.

Предлогот за регистрација на иселениците во дијаспората на претстојниот попис преку изја-
ва на член на нивните семејства и презентирање на нивниот единствен матичен број, како 
компромисно решение за одлуката пописот сепак да содржи графа за етничка припадност, 
според Обединетата Македонска Дијаспора (ОМД) е обид за интервенција во статистичката 
операција која првенствено служи за креирање на интерни политики и развојни стратегии 
на една земја. За ОМД, не само што начинот на регистрација на иселеникот преку изјава на 
член од семејство се противи на законот за заштита на лични податоци и законот за попис 
на населението и домаќинствата во Република Македонија, туку начинот на попишување на 
дијаспората воедно претставува обид за интервенција во демографската слика на земјата, 
што воедно е непозната меѓународна пракса.

Во време кога промената на името на Република Македонија го предизвика најголемото ра-
зочарување помеѓу дијаспората од македонска етничка припадност, поради што истите не-
годуваат да ги обноват своите документи или влезат во регистерот на Република (*) Македо-
нија, предлогот за регистрација на иселениците во дијаспората на претстојниот попис преку 
изјава на член на нивните семејства, според ОМД би можело да резултира со нереална и 
манипулативна демографска слика на земјата. Предлогот за регистрација на иселениците во 
дијаспората на претстојниот попис преку изјава на член на нивните семејства, според ОМД е 
во прилог на сите други етнички припадности во дијаспората кои бележат помал сентимент 
во врска со промената на името, освен македонската.

Согласно, ОМД апелира до владината коалиција, опозиција, граѓански сектор, жители на 
Република Македонија и нејзината дијаспора, да се придржуваат до меѓународните практики 
во спроведување на пописот регулиран со законот за попис на населението и домаќинствата 
во земјата, единствено во интерес на нејзината реална демографска состојба која има за цел 
да послужи во креирањето на интерните политики и развојни стратегии.

Повеќе од една деценија, пописот во Република Македонија е оспорен поради дневно-поли-
тички и меѓу-партиски цели, која што пракса неопходно е да се замени со редовен, реален и 
регуларен попис на населението – тврди ОМД.

ОМД: ЕЛЕКТРОНСКОТО ГЛАСАЊЕ Е ЕДИНСТВЕН 
ПРИФАТЛИВ НАЧИН ЗА ГЛАСАЊЕ НА ДИЈАСПОРАТА

По основ на изјавата на Прет-
седателот на Државната 
Изборна Комисија (ДИК) Оли-
вер Деркоски за потребата 
од промена на начинот на 
гласање во дијаспората, Обе-
динетата Македонска Дијаспо-
ра (ОМД) ја изразува својата 
поддршка, но единствено под 
услов на воведување можност 
за електронско гласање. Укину-
вањето на гласањето во градо-
ви со низок одзив поради фи-
нансиската импликација, без 
овозможување на алтернатив-
но решение за процесирање 
на гласовите на македонските 
иселеници, според ОМД е обид 
за одземање на најголемо-
то демократско право со кое 
дијаспората се стекна по дол-
гогодишни залагања за вклуче-
ност во одлучувачките процеси 
на матичната земја.
Наведувањето на слабиот 

одзив на дијаспората кој из-
несува 1836 регистрирани 
гласачи, како причина за оне-
возможување на гласање на 
македонските иселеници во 15 
населени места со незадово-
лителен број на регистрирани 
гласачи, според ОМД е неиздр-
жан. Наместо да се анимираат 
иселениците со поедноставен 
начин на гласање кој е во чекор 
со светските практики и техно-
логии како би се зголемил цен-
зусот во дијаспората, покрај го-
лемиот број дневно-политички 
и меѓу-партиски разочарувања 
кои ги одвратија иселениците 
во намерата да го искористат 
своето гласачко право, држава-
та продолжува да го оспорува 
и отежнува нивното право на 
глас.
Со целосно разбирање за фи-
нансиската импликација на гла-
сачкиот модел во дијаспората, 

ОМД потсетува дека воедно 
дијаспората е и најголем ин-
веститор во Република Маке-
донија со 1,5 милијарди евра 
годишно. Како би се намалила 
или анулирала финансиската 
импликација на гласачкиот мо-
дел во дијаспората, ОМД по-
веќекратно ја има елаборирано 
потребата од воведување на 
можност за електронско гла-
сање, кое воедно е содржано 
и во последната Стратегија за 
Дијаспора.
Република Македонија има по-
треба од промени на начинот 
на гласање во дијаспората со 
цел логистичко поедноставу-
вање и финансиско олесну-
вање, но не и од одземање на 
правото на глас на македонски-
те иселеници, особено не во 
екот на претстојните претседа-
телски избори – тврди ОМД

UMD- United Macedonian Diaspora
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Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

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

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

Comstock Auto Service Ltd 
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625
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ПРЕМИЕРНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОТ „РУГАЊЕ СО ХРИСТОС“ ВО ТОРОНТО

Во организација на 
„Обединетата македонска 
дијаспора“, на 24 март 2019 
година во салата „Карлтон 
синема“ (Carlton Cinema) во 
Торонто  се одржа премиер-
но прикажување на филмот 
„Ругање со Христос" на про-
дуцентот и режисерот Јани 
Бојаџи.

Прикажувањето на овој 
филм за Македонците од 
сите делови на Македонија 
кои живеат во метрополата 
Торонто и во други градови 
на  Онтарио беше голем на-
стан кој  ќе остане во долго 
сеќавање. Оваа филмско 
остварување е едно извон-
редно уметничко дело кое 
остави длабоки траги во 
македонската и светската 
киномотографија.. Затоа, не 
случајно минатата година 
на филмскиот фестивал во 
Монтреал, во Канада освои 
прва награда за иновација, 

За жал, Филмот „Ругање 
со Христос" во Македонија 
предизвика многу реакции, 
главно од политичка приро-
да, без притоа подлабоко да 
се навлезе во слоевите на 
приказната, која е базирана 
на односот помеѓу две гене-
рации Македонци со егејско 
потекло и индивидуална-
та потрага по сопствениот 
идентитет. Затоа, овој филм 
предизвика голем интерест 
кај Македонците во Онтарио 
каде најбројното македонско 
иселеништво потекнуваат од 
егејскиот дел на Македонија

Инаку, филмот „Ругање 
со Христос"  е дебитантско 
долгометражно остварување 
на Јани Бојаџи, чие фил-
мското дејство е сместено 
во 2001 година и се одви-
ва во Македонија, Грција и 
Франција.Таа е приказна во 
која Македонецот со егејско 
потекло, Александар, по 20 

години удобен живот како 
новинар во политички мага-
зин во Франција, по веста за 
смртта на својот татко Лазар 
се враќа во Македонија. На 
патот кон Македонија Алек-
сандар се сретнува со уба-
вата фотографка Андреја, 
која ја игра грчката актерка 
Јоана Пилиху, а посетува и 
свои роднини во северниот 
дел на Грција. Чувството 
што го носи главниот лик е 
она чувство што со години го 
носат илјадниците протера-
ни од сопствените огништа, 
попознати како децата-бе-
галци од Граѓанската војна 
во Грција во периодот 1946-
49 година. Тоа е чувство на 
изгубени души кои секаде се 
чувствувале како туѓи на сво-
ето - и во Грција и во Македо-
нија - и насекаде низ светот 
каде биле раселени.

Наративните елементи во 
сценариото на филмот пра-
ват паралели меѓу Граѓан-
ската војна во Грција, со мо-
нолози искажани преку ликот 
на Султана на дијалектот од 
северна Грција (Беломорска 
Македонија) и воениот кон-
фликт што се случи во 2001 
година во Македонија. Во 
филмувањето на приказната 
се употребени моменти што 
се познати на јавноста, но 
се прикажани низ авторската 

призма и уверување на режи-
серот Јани Бојаџи.

Наизменичниот тек ги 
врзува приказните на Алек-
сандар, неговата ненадејна 
средба и љубов со Андреја 
и неговата трагична смрт, 
приказната за животот на 
таткото Лазар во бурната 
2001 година и на семејство-
то на Султана, роднини од 
прво колено на Александар. 
Во филмот се прикажани и 
анархисти кои сè уште го жи-
веат периодот на Граѓанска-
та војна и бараат предавници 
во своите редови.

Филмот е во продукција 
на „Орион продакшн" и „Кан-
дела" од Македонија со про-
дукциско учество на СТВА 
од Словенија. Во филмот 
играат актери од Македонија, 
Грција, Франција, Албанија и 
Словенија. Во филмот има и 
техничка екипа од Бугарија, 
Хрватска, Словенија, Грција 
и Албанија. Актерите во фил-
мот зборуваат на пет јазици и 
на македонски дијалект што 
се зборувал во северните де-
лови на Грција.

Насловот на филмот до-
аѓа од фреската „Ругање со 
Христос", едно од ремек-де-
лата насликани од фреско-
писците Михаил и Евтихиј на 
почетокот на 14. век во цр-
квата „Свети Ѓорѓи" во Старо 

Нагоричане, Кумановско, кои 
се сметаат за први зачетни-
ци на ренесансата во светот, 
за прв пат во светот сликаат 
светци со трета димензија и 
човечки особини, Подоцна 
на таков начин тоа го прават 
Микеланџело, Да Винчи и Ра-
фаело.

Инаку, причините за 
обидите да се забрани про-
екцијата на филмот пред 
неговата премиера во Маке-
донија е што во филмот има 
сцени со ликови во унифор-
ми со ознаки УЧК кои кидна-
пираат Македонци. Тоа се 
сцени во кои се следи жи-
вотот на ликот Лазар во кои 
авторот на филмското сцена-
рио има поинакво толкување 
и уверување од она што 
официјалната политика во 
2001 година го затвори како 
прашање со потпишувањето 
на Охридскиот рамковен до-
говор.

Покрај сцените со кид-
напирање и тортура, во фи-
лмот, сепак, има и дијалог 
меѓу ликот Лазар и војник 
со ознаки УЧК, кој има ан-
тивоена и хуманистичка по-
рака. Следна причина која 
ја предизвика реакцијата на 
институциите на државата 
е што филмот, иако снимен 
во 2018 година, се појави по 
потпишувањето на Преспан-

скиот договор од Нивици по-
меѓу Македонија и Грција во 
2019 година, за што многуми-
на сметаа дека ќе биде нов 
„иредентистички пакет" во 
односите меѓу двете држави.

Иако историјата ја пишу-
ваат политичарите, слобода-
та на уметничкото уверување 
и израз е неприкосновено 
човеково право кое не треба 
да биде цензурирано Затоа, 
публиката во Торонто што 
го гледаше филмот „Ругање 
со Христос" испрати искрени 
честитки до Јани Бојаџи и це-
лиот негов тим кој беше со-
ставен од артисти од повеќе 
националности, со пораки 
филмот да го види секој Ма-
кедонец и добрнамерник без 
разлика на генерацииските и 
други национални и верски 
разидувања 

Пишува: СЛАВЕ КАТИН

 Впечатоци на дел од присутните на 
проекцијата на култниот македонски филм 

,,Ругање со Христос,, во Торонто на 24 март 2019 година
Соња и Владо Павловски: 

Воодушевени сме од 
мајсторската режија на фил-
мот на Јани Бојаџи ,  “Ругање 
Со Христос” . Воодушевени, 
воодушевени и горди, со 
човекот, многу скромниот 
човек, кој се вивна во виси-
ните на светската кинемато-
графија и покажа на светот, 
а и на  “нашите луѓе”, каде му 
е местото на  вистинскиотт  
Македонец.
     Жалосно е, прежалосно 
и трагично за одекот и за-
вршницата  на филмот   и 
на авторот на филмот на  
домашната сцена.   Големо 
предавство.
    Извонредниот  Јани Бојаџи  
со приказот на страдањата 
на Македонците во  Делот од 
Македонија и Р. Македонија, 
страдања кои се уште траат, 
успеа да не’ допре длабоко 
во срцата и душите , та во 
повеќе наврати завршувавме 
со Солзи во очите.
    Посебно сакам да нагла-
сам, дека, во големиот број 
на посетители   и посебно да 
се сликаат со авторот беа и 
таквите  кои се залагаа да ја 
донесат на власт оваа  струк-
тура на влада која отиде до 
таму  и дури да избрише  се’ 
што е македонско, и име, и 
историја, и јазик и традиции, 

и култура. Се’..
   Но,  Македонија   само  ју-
наци раѓа.
 Јани   Бојаџи,  фала ти што 
ни’ ја креваш гордоста, фала 
ти што ни ја враќаш надежта.
Горан Илиев: Филмот ми се 

допадна, беше малку ком-
лициран за луѓе кои не се 
од тие краишта, но сепак со 
јасна порака. Браво за Јани 
Бојаџи и неговиот патриоти-
зам за Македонија.
Ринка Синаковска: Фил-
мот беше многу убав, многу 

комплициран за многумина и 
нема да можат да го разбе-
рат. Оние кои не го имаат 
доживеано она што моите 
родители и ние се уште го 
чувствуваме кога одиме да 
си ги посетиме своите род-
нини кои не можат да ме 
разберат зошто и ние не збо-
руваме по нивни јазик, а сме 

од иста крв. Јас плачев кога 
го гледав филмот затоа што 
истото го доживеавме и ние 
со своите блиски. Би сакала 
да можам  уште еднаш  да го 
гледам.
Наташа Трпеска: Ни' беше  
чест да присуствуваме и да 

го поддржиме талентот на 
Јани Бојаџи. Тоа беше едно 
одсликување на трнливиот 
пат кој го поминуваа нашите 
Македонци. Жално, ама ви-
стинито. Се’ на се’ филмот 
беше одличен и се надевам 
дека во иднина ќе имаме 
прилика да гледаме почесто 
добри македонски филмови. 
Голема благодарност до ор-
ганизаторите.
Митко Роштанковски: Имам 
впечаток дека ова филмско 

дело  би требало  да се види 

повеќепати и од поширок 
аудиториум од нашата маке-
донска заедница. Во филмот 
има голема вистина во се’ 
што е прикажано , но за жал 
некому очигледно  не му од-
говара  македонската висти-
на. Секоја чест на режисерот!
Тина Богданова 
Бојаџиевска: 

Сликите кои ги гледав на 
платното за мене се дел од 
мојот живот. Ја сум дете на 
едни од многуте родители 
кои ги избркаа од нивните 
домови од Беломорска Ма-
кедонија и на кои никогаш не 
им дозволија да се вратат на 
нивните родни огништа. Но 
да биде уште покомплици-
рано живеев во Тетово и таа 
2001 ја преживеав во Тетово 
и со тоа денеска живеам и 
ги преживувам тие траумите 
низ кој поминале моите роди-
тели и јас во 2001 каде Ма-
кедонија беше нападната од 
УЧК а одозгора на сето тоа 
е и денешново разнебиту-
вање на Македонија од пре-
давници немакедонци и тоа 
на онаа Македонија за која 
моите најблиски се бореле 
на Вичо и Грамос . Но да се 
задржам на прашањето пре-
красен филм кој го препора-
чувам секој да ---го погледа 
посебно помладата генера-
ција. Ова не е комерцијален 

филм туку ова е историја за 
вековното наше идентитет-
ско барање и докажување 
кои сме и што сме. Пораката 
е јасна поделбите не ни но-
сат ништо добро дали сме 
од Беломорска Пиринска или 
Република Македонија ние 
сме Македонци едно сонце 
не грее... А во сцената каде 
Александар е распнат на ге-
ографска карта каде пишу-
ва ,,ОВА Е ИДНИНАТА НА 
ВАШИОТ ЕВРОПСКИ ПАТ,, 
пораката според мене појас-
на здравје не' поделија 1913 
во Букурешт, а сега во 2019 
сака таа иста Европа да не 
снема од секоја георафска и 
национална карта како Маке-
донија и Македонци.
Маре Андоновска: Преку 

судбината на главниот лик 
Александар, Јани Бојаџи 
успеал да ни ја долови бо-
лната вистина за вековното 
разнебитување и негирање 
на македонскиот народ и 
постојаната борба за негово 
ослободување и признавање 
на идентитетот и богатата 
историја. Многу е тажно што 

и денес, кога повеќето од 
големите сили во светот се 
демократски, едноставно се 
глуви за проблемите со кои 
се соочува македонскиот на-
род. Многу реално претста-
вена слика и успесно поврза-
но минатото со сегашноста.
Елизабета Христовска 
Крстевска:
 Навистина многу ми се до-
падна филмот и по мене е 
одличен и носи силна пора-
ка. Цитат кој ме воодушеви и 
многу кажа :,, If you hate me I 
hate you and God hates us all,,.
Пораката е јасна: ,, Меѓусеб-
ното почитување и љубов се 
многу важни, но и дека човек 
никогаш не престанува да го 
бара, потврдува и заштитува 
својот идентит. Со ова може 
да се идентификува и Маке-
донецот кој живее во дијаспо-
рата и оној во Македонија и 
помладите и постарите гене-
рации . Старите велат дрво 
без корен, не расте високо. 
Одлични актери, прекрасни 
сцени вистини кои болат и со 
кои мораме да се соочиме. 
Маката на Егеецот во Грција 
но и во Републиката. Жал-
ни вистини. Многу емоции 
насолзени очи и љубов кон 
родната грутка која е голема. 
Љубов која нема рок на тра-
ење. Љубов единствена Или 
како се вели во филмот: ''за-
што не е важно каде си кога 
не си дома '.

Ваши мислења

Македонска Заедница
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Разговор со Јани Бојаџи, режисер и сценарист на филмот ,,Ругање со Христос,,

24 март, 2019- Торонто

 ,,Македонија,,: Какво 
е искуството и впе-

чатоците по прикажувањето 
на филмот пред македонска-
та публика во Торонто?

Јани Бојаџи: О, зна-
ете, за филмот 

Ругање со Христос ова не е 
прва средба со публиката во 
Торонто. Филмот во суштина 
од Торонто и од Македнскиот 
филмски фестивал ја започ-
на својата приказна. Но за 
мене како автор, како умет-
ник ова е прва средба со веќе 

слободно можам да кажам 
мојата публика во Торонто, 
затоа што тука ме дочекаа и 
луѓе кои веќе еднаш го гледа-
ле филмот па сега дојдоа и 
по втор пат. И да, таа средба 
за мене беше многу емотив-
на и сеуште не можам да 
престанам да се исполну-
вам со мотивација после се 
што видов. Се разбира, за 
ова најзаслижни се Евгенија  
нејзината екипа заедно со 
Методија Колоски и ОМД но 
и прекрасното гостопримство 
од семејството Диитриевски, 
од драгите Маја и Круме и 
нивните прекрасни девојки. 
Но бескрајно и благодарам 
и на целата Македонска за-
едница која ме дочека, нави-
стина, ама навистина како да 
сум дома!

 ,,Македонија,,: При-
казната на филмот 

е бескрајно тажна, еднаква 
на македонската судбина.

Јани Бојаџи: При-
казната е ин-

спирирана од судбината на 
луѓе кои ги познавав. Иако 
приказната навистина сте ја 
доживеале како тажна таа е 
таква веројатно заради тие 
луѓе кои и мене ми ја раска-

жале тажно. Но, се трудев во 
таа навистина комплексна 
приказна да создадам со 
алатките на драматургијата 
и смешни околности. Мислам 
дека филмот има и некои ко-
мични моменти кои сепак, на 
крајот тие се во функција на 
драмата која е основен жанр 

на овој филм. Така, да фил-
мот на крајот е тажен! Публи-
ката го доживува тажно. И 
сигурно дека таа е во право. 
Јас веќе во врска со филмот 
не сум во право за ништо! 

 ,,Македонија,,: Како 
се роди идејата за 

создавање на ,,Ругање со 
Христос,,?

Јани Бојаџи: Па не-
маше некоја 

конкретна намера освен 
желба да раскажам една 
приказна која ја носев со 
себе си од своето раѓање. Да 
бидам најискрен јас морав 
да ја раскажам таа приказна 
за да продолжам понатаму. 
Мене ова ми тежеше! Никој 
не сакаше и сеуште никој не 
сака да зборува за овие теме 
кои сеуште се табуа во Ма-
кедонија и надвор од неа. И 
ете, ми се паднало мене да 
ја отворам ова страница од 
нашата историја, која како 
што вели Андреа на почето-
кот, во прологот од филмот: 
``тоа е една страница од на-
шата историја која е скината 
и со години не постоела!`` 
Јас сега само се обидов да 
кажам јавно дека таму и таму 
од таа до таа глава во таа 
``Книга на Историјата`` недо-
стига една страница! И ете, 
сега таа страница се враќа 
назад. Додуша, не целата, 
туку ред по ред. Ама и тоа е 
нешто, нели? Оти и најдол-
гиот пат започнува со првиот 
чекор!

 ,,Македонија,,: Која 
беше целната група 

при креирањето на филмо?

Јани Бојаџи: Да, 
размислував и 

за тоа. Уште додека го по-
дготвуваме филмот. Која е 
целната група? Мислам дека 
тие типични Американски 
идеи за секој продизвод па 
и за производите на уметно-
ста се потребни и важни, за 
да не продавате како што 
се вели во Македонија: ``на 
Сливарот – Сливи``! И сите 
тие претпоставки кои ги пра-
вев се исполнија освен една: 
огромниот број на млади од 
16 до 36 од кои голем дел 
ниту знаат што е тоа Маке-
донски филм, затоа што не 
гледале ниту еден во живо-
тот, ниту се интересираат 
за Македонија и Балканот. Е 
таа целна група е најбројна-
та и после секоја проекција 
излегува зашеметена и со 
прашања кои ме вадат од па-
мет, во позитивниот смисол 
на зборот. Но, повторно, како 
што велат Американците: ако 
може некој да предвиди се, 
ќе го продаваме како Пророк! 

 ,,Македонија,,: Дали 
,,Ругање со Хри-

стос,, е примен и разбран 
подеднакво во Македонија и 
помеѓу Македонците во исле-
ништвото?

Јани Бојаџи: О да! 
Филмот секаде 

се разбира исто. И во Ма-
кедонија и во светот. Но на-
двор од Македонија филмот 

не само што се разбира тој и 
сочувствува заедно со мене. 
Тоа е така затоа што надвор 
од земјата филмот е прика-
жам повеќе и пред побројна 
публика отколку во Македо-
нија. Тоа така се случи. И 
драго ми е за тоа. Вие не мо-
жете да ја изберете својата 
публика. Таа ве избира вас. 
Дијаспората ме избра мене, 
не јас неа! И за тоа секако, 
бескрајно му благодарам на 
Ицо Најдовски Перин и Со-
ветот на Македонците во Ав-
стралија кои ја започнаа оваа 
приказна. Да, во тоја смисол 
јас во голема мера се чувсту-
вам како ``bloody Aussie`` ко 
што би рекеле таму доле, во 
Австралија. Ми недостига 
Австралија.  

 ,,Македонија,,: Глав-
ната женска улога  

ја толкува Гркинка. Во вакви 
проекти не постојат случај-
ности, која беше вашата 
намера како идеен творец и 
реализатор на филмот?

Јани Бојаџи: Па, 
беше логично. 

Како што е логично во живо-
тот ако се вратите во Грција 
после 30 години и отидете да 
живеете на пример во Атина, 
да запознаете и да се вљуби-
те во Гркинка. На крајот од 
се Македонците и Грците се 
братски народи кои лесно се 
караат но и лесно се заљубу-
ваат! Знаете каде се најголе-
мите и најнепремостливите 
расправии и љубови во исто 
време: кај роднини – во се-
мејствата. Но, во филмот 
во голема мера тоа е убаво 
покажано заради Јоана Пи-
лиху, која ја игра улогата на 
Андреа, која има име на маж: 
Андреа-Андрас на грчки. Таа 
е силен карактер. Но тој ка-
рактер немаше да биде толку 
силно донесен на филм ако 
не беше прекрасната Јоана 
која е - го тврдам ова најод-
говорно, најсилниот драмски 
актер на Балканот во овој 
момент! Таа е блескава во 
нејзините актерски тран-
сформации од комично кон 
трагично за 10 секунди, што 
е посебен и редок талент! И, 

секако, таа е прекрасен чо-
век со кого блесакво сорабо-
тувавме сите, целата екипа!

 ,,Македонија,,: И за 
крај што би им пора-

чале на читателите на ,,Ма-
кедонија,,?

Јани Бојаџи: Оф, не 
знам? Не ме би-

дува за такви работи. Ама, би 
посакал, кога ќе дојдам след-
нитот пат сите да ги видам 

посереќни и понезагрижени 
заради се што во моментот 
се случува во Македонија. 
Тоа, најмногу би сакал. И се 
разбира, да им се заблаго-
дарам на сите кои оваа моја 
стварност ја претвораат во 
сон! Да сте сите живи и здра-
ви и за мнгоу години!

``Tоа е една страница од нашата 
историја која е скината 

и со години не постоела!`` Јас сега само 
се обидов да кажам јавно дека таму и 

таму од таа до таа глава во таа ``Книга на 
Историјата`` недостига една страница! И ете, 
сега таа страница се враќа назад. Додуша, не 
целата, туку ред по ред. Ама и тоа е нешто, 
нели? Оти и најдолгиот пат започнува со 

првиот чекор!

Мето Колоски:
Поради големиот интерес 
по премиерата на филмот 
во Торонто во Октомври 
одлучивме повторно во 
Торонто да се оддржи 
прикажување на филмот. 
Очигледно беше прифа-
тен многу добро поради 
тоа што моравме втор те-
атар да резервираме. Фи-
лмот како и Јани Бојаџи 
беа обединувачки фактор 
за нашата заедница, и 
соработката помеѓу ОМД, 
Генерација М и Македон-
скиот Филмски Фестивал 
се подлабочи во интерес 
на Македонската Кауза. 

Голема благодарност до 
сите македонци и пријате-
ли кој дојдоа!

Филмот ги отвораа 
очите повеќе зашто 
ако не се обединиме 
побрзо ќе  изгубиме се' 
што имаме.

Отец Сашо Целески:
Човек, на кого бити-
сувањето во Црквата 
и вистината за својот 
народ му е на прво ме-
сто, не може да направи 
ништо друго, туку, на 
овој начин да го екра-
низира поривот што му 
доаѓа од длабочината 
на срцето. Животното 
искуство - семејните со-

битија се нашиот најголем учител. Јани Бојаџи не направи 
ништо друго, туку ни' ја изложи неговата лична животна 
приказна, којашто во исто време  е голготскиот пат и на 
нашиот народ.

Македонска Заедница
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Фактички заевизмот  почнува 
да добива пошироки разме-
ри уште со креацијата на 
Специјалното Јавно Обви-
нителство (СЈО) на чело со 
Катица  Јанева и убавиците 
Фатиме  Фетаи и Ленче  Ри-
стовска  кои вредат повеќе 
за мис на Македонија. Но, 
било како, оваа измислена и 
однадвор наметната инсти-
туција, наместо да работи 
за расветлување на крими-
налот и корупцијата, за што 
и беше назначена, таа се 
покажа како нефункционална 
, неспособна, непрофесио-
нална, со вонинституцио-
нално работење по наредба 
на власта на Зоран Заев, и 
се занимава само со селек-
тирани предмети, а тоа е 
далеку од она за што Знаев 
го проповедаше во неговата 
кампања како опозиција, и 
се залагаше како правосуд-
ството треба да работи,него-
вата девиза беше “слободно 
судство.” Чунќи, за време 
на владеењето на Никола 
Груевски и владеачката гар-
нитура на ВМРО- ДПМНЕ, 
судството работело само 
по партиска линија. Точно 
е дека Заев направил пок-
рупни чекори од неговиот 
претходник Груевски , чекори 
што никој не ќе може да ги 
заоди а каму  ли да ги изо-
ди. Кутриот македонец како 
да не сака да се движи по 

тие патеки, по тие волшебни  
патеки,оти го водат во непо-
врат, во една лажно ветена 
иднина, во еден исчезнат 
свет, во таков свет , кој нико-
гаш  неможе да го стигне. Па 
што може да се очекува од  
една партизирана држава, 
каде што владее хибриден  
режим, од незаконски и наси-
лно инсталирана власт, која 
мора да биде послушничка 
на на странските наредбо-
давачи. Во една нефункцио-
нална и неправедна држа-
ва, не очекувајте праведно 
судство, за какво глумеше 
Зоран Заев. Специјалното 
Јавно Обвинителство наме-
сто да ги гони корумпирани-
те, криминалците и оние кои 
се сметат над законот, тие 
се занимават со монтирани 
судски процеси, за предме-
ти со нелегално стекнати 
материјали, а измислуваат 
дела со недокажани  факти. 
Веќе стана практика да ве-
руваме дека Заев работи за 
туѓи интереси, со задача за 
коренито уништување на се 
што е македонско и со крв 
создадено. Безумните уни-
штувачи , одамна  го пред-
виделе тој злочин и денес 
вршат модерен етногеноцид 
врз македонскиот народ. Она 
што Отоманската империја 
неможеше да го направи за 
повеќе од петстотини години, 
Заев успеа да го направи за 
две години, а тоа добро му 
одговара на империјалистич-
ките аспирации, па затоа му 
нудат дури и Нобелова на-
града, значи, уништиго својот 
народ и се што е божествено 
создадено, а ние ќе те на-
градиме. За Заев не е толку 
битна Нобеловата награда, 
колку што се битни зделќите 
што ги прави за своите биз-
нис фирми. Со Преспанскиот 
договор ние станавме заро-

бена, безимена,  зацрнета, 
избришана, обезличена, 
омаловажена, посрамена...
нација, нема простор за да 
ги внесеме сите поимања. 
Се уништиме токму во едно 
време, кога генерациите  што 
доаѓаат ќе не осудуваат за 
предавствата направени, за 
омаловажувањата на наши-
те предци кои со крв ја испи-
шале историјата, и со своите 
животи ја издигнале маке-
донската свест толку високо 
препозната  во светот, а сега 
за миг и со еден потпис,некој 
да стави крај на една 8000-на 
древна историја. Сето ова не 
води кон федерализација, на 
што ни претстои нова подел-
ба на Македонија. Нашите 
политичари во Македонија и 
залепија  географска одред-
ница “северна”, боже, па тоа 
го сметат за успешна победа, 
какви лудаци, па уште триум-
фално прославуваат, со убе-
дување дека нема ништо да 
менува. И така секојдневно 
не заслепуваат, а слушаме 
и гледаме како тивко исчез-
нува зборот “Македонија”, 
“македонски”, “Македонска”, 
”Македонско”.  Веќе 136 ин-
ституции ќе мора да остранат 
името Македонија  тоа значи 
ќе нема:  македонска телеви-
зија, македонска библиотека, 
македонски ансамбл, маке-
донски балет, македонско 
радио, македонија пат и сл. 
а додека   ќе може да има 
албанска телевизија, албан-
ско радио ,албански театар 
, албански ансамбл, ромски  
и др. Ова потврдува  дека 
нарушени се сите вредно-
сти македонскиот народ што 
ги создавал низ историјата, 

името, идентитетот, исто-
ријата  и  културата. Како ова 
да не е доволно, министерот 
за надворешни работи Нико-
ла Димитров, не убедува или 
не прави глупави, тој вели 
дека  јазикот на кој зборуваат 
македонците во беломорска 
Македонија  бил  различен 
од овој што македонците го 
зборуваат во Република Ма-
кедонија. Иста таква глупава 
и недвосмислена изјава даде 
и портпаролот  на владата на 
Р.Македонија , Миле  Бошна-
ковски, тој одби да даде одго-
вор на новинарско прашање: 
“На каков јазик зборуваат 
роднините на  македонците 
во Егејска Македонија,” него-
виот одговор беше: “Постои 
одредена категорија населе-
ние во Р.Грција која не збо-
рува на грчки и која говори на 
друг јазик. Но,не сме ние тие 
што ќе определуваме  кој на 
каков јазик зборува. Тоа ќе 
биде мешање во внатреш-
ните работи на друга држа-
ва.”Што е дефиницијата што 
подразбира под внатрешно 
мешање на друга држава? 
На овој човек сигурно не му 
се познати, а што е тоа кога 
некој под притисок сака да 
ти го менува името на др-
жавата , а со тоа и историја-
та, идентитетот, културата, 
учебниците , историските 
симболи, тоа не е внатрешно 
мешање во друга држава? 
Или тврдењата на Бугарија 
со децении, дека во Грција и 
во Македонија се зборувало 
на бугарски јазик, и тоа не 
значело внатрешно мешање.  
Последиците од промената 
на името на државата поч-
нуваат да се чувствуваат, 

имаме случај во Германија,-
на меѓународниот туристички 
саем во Берлин, по интер-
венција на  грчкиот амбаса-
дор , од македонските шан-
кови беше отстрането името 
Македонија. Така ќе биде од 
сега натаму ако во јавни ме-
ста го користете името Ма-
кедонија, тогаш веднаш сле-
дува диктат од вашиот грчки  
пријател. Уште еден гаф на 
хунтата, марионетската и ва-
залска власт на Зоран Заев 
посегнува и по историските 
симболи, посебно симболот 
на македонската светлина , 
сонцето од Кутлеш што зна-
чи обединителска алка на 
македонците на секаде. Во 
селото Немањици, Св.Нико-
ле , селаните  спречиле обид 
на локалната власт за от-
странување  на 16-сет крако-
то сонце кое било поставено 
(уградено) на спомен плоча-
та  посветена на комитите. 
Населението од ова село и 
со некои други од соседство-
то направиле жив зид, и со 
тоа општинските работници 
се откажале од рушењето 
на бронзеното сонце. Уште 
колку такви симболи кои се 
дел од македонската  древ-
на историја Заев ќе треба да 
руши и отстранува од Маке-
донија. Тој светлосен симбол 
се наоѓа на многу надгробни 
плочи, во цркви, манастири, 
куќи, паркови,улици, споме-
ници и на други места, како 
ке ги отстранувате оние што 
го имат сонцето тетовирано 
на нивните тела. Тој маке-
донски симбол на обедину-
вање е тетовиран во секое 
македонско срце, од таму не 
ќе можете да го избришете. 
Среќа што не чепкате  по 
гробовите на покојните само 
тие можат да бидат мирни 
и спокојни. Лигавци, таков 
обид направивте и кај маке-
донците во Торонто, Канада, 
но не успеавте, таму тоа зна-
ме уште повисоко се вее, и 
нашите стануваат посилни и 
пообединети. За заевистите 
не се битни македонците кои 
живеат во Грција ,Бугарија, 
Албанија па и македонците 
во дијаспората. Иако според 
сите меѓународни конвен-
ции правата и слободите на 
малцинствата се загаранти-
рани, тоа е право и обврска 
на секоја држава да се грижи 
за својот народ било каде 
и во која држава да живее.
Тоа се потврди дека не е 
така, затоа што во Македо-
нија власта е партизирана 
и ги спроведува само им-
перијалистичките диктати,  
наспроти вољата на наро-
дот,    кој тоа незадоволство 
го изразил на два пати преку 
референдум. Столбовите на 
кои се потпира една циви-
лизирана држава се секако , 
економијата, образованието, 
здравството, судството... за 
тоа не треба да чекате да ви 
го каже ЕУ, Нато и Америка, 
тие основни и важни елемен-
ти со кои власта треба да се 
занимава за подобар живот 

на својот народ Но нажалост  
не е така во нашата напате-
на Макеоднија. Тука се игра 
само политика и се гледаат 
само личните интереси а 
многу малку време се посве-
тува на виталните прашања.
Што да речеме за  Месијата  
од Муртино, кој ја фрлил мо-
тиката во селото за да дојде 
во Скопје за да ја спаси Ма-
кедонија, да формира нова 
држава, со ново општество. 
Така му се сонило, имал 
привидение, господ го испра-
тил. Да сруши една држава 
со древна култура, јазик и 
историја , и тоа го направил, 
чудото на Заев, другите со 
векови  не можеле да го на-
прават тоа. Па ете живееме 
во едно време каде се соз-
дават чудата, а таквите чуда 
само мудрецот  Заев може да 
ги направи. Додека заевиз-
мот  е на власт, Македонија 
постепено и тивко ќе исчез-
нува. Грција со стотици го-
дини водеше асимилаторска 
политика врз македонскиот 
народ и тоа денес успеа да 
го постигне со помошта на 
Заев. Со преспанскиот дого-
вор Грција ќе има право да го 
користи името Македонија,  
почнаа  дури и со бренди-
рање на некои производи 
со името “Македонија” и 
“Македонски”. Ако сакате да 
јадете “македонски бурек”, 
“Македонско сирење” или 
да пиете “Македонски вино” 
ќе треба да одете во Грција. 
Нема да биде далеку денот 
кога ќе има гонење за пеење 
на патриотски песни , и песни 
што го содржат зборот “Ма-
кедонија “, оти тоа асоцира 
и поттикнува иредентизам, 
доволно ќе биде само да се 
наречеш  македонец. Заевиз-
мот се залага за истополовен 
брак, боже мили, што доче-
кавме. Не ќе можеме својот 
татко да го именуваме како 
татко, и мајката како мајка, 
туку ќе биде родител “број 1” 
и родител “број 2”, ете какво 
општество Заев ни донесе. 
Моментално во Македонија 
се спроведува реваншизам, 
режимот на Заев врши тор-
тура врз својот народ, се за-
ради што мислат поинаку од 
власта. Навидум е политич-
киот прогон, а тоа се потврди 
со драконските пресуди  од 
27- ми април 2017 год. Осу-
дени без доказни материја-
ли,затворска казна од 9 до 18 
години, за уставобранители-
те, македонци кои си ја сакат 
својата држава, оставена од 
претходниците за ние да ја 
браниме и чуваме. Тие маке-
донци кои се најдоа во еден 
обрач на измама, да бидат 
осудувани за некаков измис-
лен тероризам. Ете таков  е  
системот на Зоран Заев. Ма-
кедонија со векови се борела 
против  ваквите  злосторства 
и понижувања, и секогаш по-
бедувала,  и сега ќе победи 
оти Македонија е  вечна, а  
вечноста  никогаш  не  уми-
ра. Заевизмот ќе мора да се 
победи, за да рассцвета  ма-
кедонизмот. 

МОРА ДА СЕ ПОБЕДИ ЗАЕВИЗМОТ ЗА 
ДА СЕ ЗАЧУВА МАКЕДОНИЗМОТ 

Горнан Јовановски

УПРАВЕН  ОДБОР НА ПЕНЗИОНЕРСКОТО  ДРУШТВО “RIVER  
SIDE” при МПЦ Св. Илија,Мисисага, 2019-2020

Горнан  Јовановски (George)- претсе-
дател

Невена  Костовски – зам. претседател
Коле  Димески – секретар

Славе  Трајковски – зам. секретар
Љуба  Терзиевски – благајник

Ставре  Костовски – зам. благајник
Уранија   Казаков – зам. благајник

ЧЛЕНОВИ:
Перо  Јовановски- координатор за  

бингото
Дени  Лудас- координатор за  кујната

Љупчо  Павловски
Љубе  Серафимовски

Тоде  Блажевски
Станко  Багушовски
Јордан  Дамјановски

Пере  Источки
Славе  Дамјановски

Владо  Илиевски
Бранко  Наумовски
Трпана  Маркович
Трајан  Талевски

Трифко  Георѓиевски

ПЕНЗИОНЕРСКОТО  ДРУШТВО 
“RIVER  SIDE” при МПЦ 

Св. Илија, Мисисага
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Македонска православна црква Св Недела, Ајах

Најстарата женската секција од црквата Св. Недела која работи од основањето 
до денес заедно со сите ченови на новата управа под водство на  претседател-
ката  Дафина Христова и со поддршка на црковната управа ве покануваат на : 

Пролетен концерт На 13 април, 2019 со почеток во 7:00 навечерм со естрадните 
уметници: Благица Павловска, Васко Ристов и Смиља Андоновска.

Ќе се продааваат пијалоци и ќебапи!
За  информации јавете се кај претседателката на женската секција 

Дафина Христова  на тел: 416 -553 6744  или во црквата на телефон: 905-426- 5355.

Македонска православна црква Св Недела, Ајах, Црковниот одбор со претседателот 
Славе Бунтески и женската секција со претседателката Дафина Христова ве 

покануваат на: Велигденска Прослава
На 28 април 2019 со почеток во 12 часот напладне, Ќе биде послужен богат 

Велигденски ручек, со традиционалните печени јагниња
Јавете се и  резервирајте на телефонот на  црквата: 905-426- 5355 или кај кај 
претседателката на женската секција Дафина Христова на тел: 416 -553 6744. 

Добродојдени сте!        $20

Нарачка на козињаци 
за Велигден

Женската секција при црквата 
Св. Недела во Ејџекс прима 
порачки за козињаци за 
Велигден. Сите заинтереси-
рани ве молиме јавете се на 
црковниот број: 905 - 426-5355 
или кај Марија Ангелевска на  
тел: 647 – 895 – 7451. 

$20

Управата на женската секција од МПЦ Св. Недела од Ејџекс 2019-2020

Управниот одбор на женската секција од Св. Недела 
со претседателката Дафина Христова

Св. Недела  - Ејџекс
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Интервју со претседателот на 
управниот одбор на МПЦ Св. 

Недела од Ејџекс Славе Бунтески
 

,,Македонија,,: Г-не Бунте-
ски, најнапред честитки за 
повторниот избор за претсе-
дател на управниот одбор во 
МПЦ Св. Недела од Ејџекс.
Да ги запознаеме нашите чи-
татели поодблиску со ваши-
те активности во изминатиот  
период.
Славе Бунтески:  Ви благо-
дарам на честитките, воедно 
благодарам и за поддршката 
на членовите на црквата Св 
Недела и за укажаната до-
верба.
Како што знаат нашите паро-
хијани, во изминатиот период 
извршивме бројни реновации 

во црквата Св. Недела која 
заблеска во сосема ново 
руво. Вложивме 1 милион  и 
3000 долари за: поправка 
на црковните скали, ја рено-
виравме банкетната сала, 
ѕидовите се комплетно исчи-
стени од мувла, извршен е 
зафат на враќање на икони-
те, поставување на нови ико-
ни, инсталиран е велелепен  
иконостас, владичин стол и 
останати елементи кои це-
лосно го променија изгледот 
на црквата.
Исто така заедно со мојата 
управа го поправивме пар-
кингот, балконот, поставивме 
нови патоси, нов паркет, 
бројни реноваци ина таван-
ските простории , инсталира-
ни се камери и друго...... 
,,Македонија,,:  Кој го сочи-
нува новиот  управен одбор 
на  црквата Св.Недела?
Славе Бунтески: Во новата 
управа покрај мене  се: пр-
виот потпретседател Славе-
Темелковски, втор потпрет-

седател е Питер Пупункоски, 
секретар е Крис Кожовски, 
заменик секретар е Сашо 
Котларовски, благајник е 
Мила Нешковска, заменик 
благајник е Снежан Ефтимов 
Радовановиќ, а за епархиски  
пратеник е назначен  Љупчо 
Анчевски. 
,,Македонија,,: Какви се ва-
шите планови за работата во 
црквата Св. Недела за време 
на двегодишниот мандат?
Славе Бунтески: 
За време на двегодишниот  
мандат имаме многу плано-
ви, започнуваме со завршу-
вање на покривот на скали-
те, да се направи влезната 
врата, поставување на ико-
ните на таванот, правење на  
игралиште за млади, во трев-
никот пред црковниот двор ќе 
има покриен трем (патио) за 
удобност при летни фестива-
ли, пикници и други настани.
,,Македонија,,: Дали во ва-
шата работна програма се 
наооѓаат активости кои пома-

совно  ги вклучуваат младите 
Македонци од Ејџекс и окол-
ните места?
Славе Бунтески: Како што 
спомнав во план ни е пра-
вење на игралиште за мла-
ди, формирање на екипи  за 
кошарка и ракомет, а од на-
есен ќе започне со работа и   
фолклорна група како и учи-
лиште за македонски јазик. 
,,Македонија,,: Секоја нова 
управа се залага за одреде-
ни цели, што ќе биде примар-
но во вашата работа?
Славе Бунтески:
 Бидејќи имаме управа која ја 
сочинуваат релативно млади 
луѓе полни со свежи идеји, 
примарна цел ни е придоби-
вање на младите, да ја имаат 
црквата за свое врталиште, 
македонски духовен, култу-
рен и рекреативен дом. 
,,Македонија,,: Каква ќе 
биде соработката со управи-
те од сетринските цркви во 
Канада?
Славе Бунтески: Ќе бидам 
искрен, досега  за жал  со-
работката беше на  нула, 
но  отсега  имаме сигурна 
надеж дека  ќе соработу-

ваме со сите православни 
цркви. Пред извесно време  
одржавме заеднички  соста-
нок  во црквата Св. Климент 
Охридски благодарение на 
претседателот Владе Дими-
триевски и неговата управа.
Од состаноокот произлегоа 
многу добри идеји и истиот 
е камен темелник за идната 

соработка помеѓу македон-
ските цркви во Канада.
,,Македонија,,: И за крај што 
би им порачале на сите паро-
хијани од црквата Св. Неде-

ла од Ејџекс?
Славе Бунтески: Мојата 
порака е да  имаме плодна 
соработка, сите заеднички 
да работиме за доброто на 
црквата, да ни доаѓаат вер-
ници, црквта е отворена за 
сите во секое време, горди 
сме што е реновирана, да 
повелат  сите да ја видат, са-

лата работи одлично, може 
да се изнајми по пристапни 
цени со одличен квалитет на 
кујната. Ве очекуваме!

 "Dancersize Classes"
Ново!  Вежбајте и учете македонски ора!

 
Идни младенци , подгответете се 

за свадбената веселба, научете ги 
македонските традиционални ора  и 
заблескајте во вистинско светло на 

вашата свадба.
Секој четврток од 19:00 часот
 (7:00 навечер) во  црквата Св. 

Недела во Ејџекс ќе се одржуваат 
фолк часови  – dancercise. Одлична  

можност да се забавувате вежбајќи во ритамот на македонската  музика.
Сите генерации се добродојдени!

За подробни  информации јавете се кај претседателката на женската сек-
ција Дафина Христова на тел: 416 -553 6744  или во црквата 

на телефон: 905-426- 5355.

Новата црковна управа во 
МПЦ Св. Недела од Ејџекс  
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По повод денот на жената 
8-ми Март, на 16-ти во црква-
та св. Кирил и Методиј во Чи-
каго се одржа незаборавна 
забава  на која присуствуваа 
повеќе од 370 жени.
Прославата беше во орга-
низација на женската сек-
ција кои се погрижија се да 
биде на високо ниво. Богата 
трпеза, многу награди и из-
ненадувања беа само дел 
од случувањата таа вечер. 

За убавото расположение 
и прекрасната музика беа 
задолжени Ристе Тевдоски, 
Антонио Тасевски и Владо 
Пупиноски кои ги задоволија 
сите вкусови и ги воодуше-
вија присутните со извонред-
ните изведби на сите песни, 
народни и забавни.
Од валеј паркинг надвор, 
укрсена сала, до цвеќе и по-
дарок за секоја жена, се вни-
маваше на секој детал за се 

да биде онака како што беше 
испланирано, совршено.
Забавата ја водеше Марија 
Главчева, а поздрав до при-
сутните упати и Данче, прет-
седателка на женската сек-
ција која ги поздрави сите и 
им се заблагодари за својот 
придонес кон она што се слу-
чува вечерва. Се емитува-
ше и кратко видео кое беше 
посветено на жените и жен-
ската секција, нејзиното зна-

чење и учеството во неа. Се 
најавија многу идни настани 
и случувања, а едно од нив е 
и настапот на хумористична-
та група ,,Солзи и Смеа"  кои 
свој настап ќе одржат на 6-ти 
април во големата сала на 
црквата.
Оваа забава за 8-ми март се 
случува четврта година по 
ред во црквата во Чикаго и 
дефинитивно е најпосетена. 
Првата година присуствува-
ле помалу од 100 жени, вто-
рата и третата околу 150 за 
оваа година да биде рушен 
рекордот со големиот број 
на присутни. До последен 

момент се бараше карта и 
столче плус. 
Настанот траеше до утрин-
ските часови. Следната годи-
на се очеува уште поголема 
посетеност и дефинитвино 

вака организираните случу-
вања стануваат заштитен 
знак на женската секција чии 
членови се жени хероини.

Денот на жената прославен со забава 
од која застанува здивот

16700 Bayview Ave, 
Newmarket, Ontario

APR 6, Grand Opening
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30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

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

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Димитар Цонев
Неговата биографија е прилично богата и интересна. Во Торонто завршил школа за телевизиска 
глума и пропаганда (режија на економско–пропагандна програма). Кратко време во животот се 
занимавал со манекенство, а како актер настапил во два филма. Во меѓувреме, во 1975 година го 
отвора и првиот ТВ час надвор од Македонија, а потоа отвора и Македонска радио програма.
Сепак, животниот пат ќе го одведе Цонев во сосема други води и тој ќе стане истакнат стручњак 
во областа на алтернативната медицина и нутриционизмот. Во Торонто ги изучува медицинските 
гранки: шијатсу, акупунктура, ирис дијагностика, рефлексотерапија, капиларна пунктура, дијализа 
со крвна дијагностика и станува мастер хербалист. Како резултат на неговата успешна работа, 
Цонев досега има освоено шест интернационални натпреварувачки награди, од кои по две во 
Филаделфија и во Чикаго, по една во Монтреал и во Њујорк Сити, како и наградите под името 

„Магистер ирис–дијагностичар“ и „Магистер хербалист“. Покрај ова, тој има добиено и награда во Јапонија за нутриционизам, 
благодарение на неговиот надалеку познат „Македонски џус“.
Цонев е автор на публикацијата „Со масажа до здравје“, како и на бројни текстови кои се однесуваат на човековото здравје, 
кои се објавени во Канада и во Република Македонија. Покрај ова, тој е автор и на книгата „Тајни рецепти за долг живот“која 
има за цел да пополни една празнина во изучувањето и користењето на витамините и минералите.
 Во авторските дела на Цонев исто така се вбројува и книгата насловена како „Живот без болка (практикум за рефлексотера-
пија и акупресура)“, а во моментот во подготовка е и неговата четврта книга која носи многу интересен наслов „Гладувањето 
може да ви го спаси животот“.

Огнена носталгија
Човеку наш што те мори
Во душата што те мачи
Што е тоа што те стега
Човеку зошто ти се плаче?

Како птици слободни
И ние го бараме коренот
Без напор не се може
Ништо не бидува сторено
Низ трнливи голготни патишта
Не пресушија надеж и солза
Сонцето е високо знаеме
И од темнината светлината има 
полза

Така со векови вечни 
Мака македонска водиме напред
Не се родил ниту ќе се роди
Тој што судбината ќе ја запре.
Нека чуе секој и нека не’ почитува
Нас никој не може да не’ одмени
Крвта наша македонска
Секогаш в срце ќе бие.

Свети Климент

Оче, пред моштите твои
Камбаните ечат
Мноштво луѓе со почит клечат

Со твоето име и со мирис на темјан
Денот се раѓа.
Благословот што го даде
Спокој никој да не краде
В заборав не паѓа.
Твоето видение
 Го создаде со патиштата
В бездни плодови никнаа
 А на нас Македонците, верба ни дари.

Те тераа да ораш ниви туѓи
И плодно семе 
во бездни туѓи  да посееш,
те тераа роб на ѓаволот да станиш
а ти остана во срцето и во душата маке-
донска
светлина и гордост да ни’ дадеш.

 Македонија дарителка на православието
Мајка на многу балкански ќерки
Мајка и на светите браќа
Кирил и Методиј Солунски
Климент и Наум Охридски
Денес во светот на сите континенти
Осветува таа безброј нови цркви
На Христа Бога храмови
Со љубов и смирение

Канонски чеда ги учи
Апостол Павле ја поучи.
Писмото старо македонско во неа се роди
Радост на милиони чеда носи
Азбуката наша е спас за сите
Во македонската рожба што се овоплотиле
Света православна црква
Ликува таа христова невеста

Ангелите неа ја чуваат
Во сите времиња и простори
Никаква сила овосветска
А ниту човек неа да ја растури
Црквата Божја украс на родот човечки
Кој во неа со надеж и вера влегува
Со љубов и вистина на ангелите
Го испраќаат кон небото кога излегува.
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ВО ПРЕСРЕТ НА ХРИСТИЈАНСКИОТ  ПРАЗНИК  ВЕЛИГДЕН
 

„ НА ВЕЛИГДЕН
ШТОМ ЅВОНА ЗАЅВОНАТ
МИЛИОНИ ЅВЕЗДИ ГОРАТ

ЗА МАКЕДОНИЈА“
Почитувани читатели,  се будиме со сончеви пролетни утра 
и зачекоруваме во четвртиот месец  од летото  Господово - 
април 2019 година, месецот на цветна  и раззеленета  пролет 
и  со песнатата на ластовиците радосно го очекуваме  Велиг-
ден – најголемиот  христијански празник . Тоа празникот на 
Христовото воскреснување. Бидејќи припаѓа во групата на 
подвижни празници, секоја година се празнува на различен 
датум. Оваа година Католичките верници  Велигден  ќе го 
прослават на 21 април, додека наредната недела, право-
славните христијани ќе го прослават на 27 април.
Велигден претставува симбол на радоста, љубовта и по-
бедата, чие значение ќе биде одбележано преку црковните 
богослужби, со празничен велигденски распоред  (schedule) 
од страна на М.П.Ц.  „Св. Климент Охридски “ во Торонто 
како и од сите други цркви насекаде.  Свештениците и паро-
хијаните ќе го прослават и вознесат Христовото воскресение 
со повеќе утрински и вечерни  богослужби,  почнувајќи од 7 
април, недела  со Света Литургија за Свето Благовештение 
– Благовец, потоа  следуваат: - Лазарева сабота, Цветници, 
Велики  Четврток, Велики Петок, Велика Сабота,  па се до 
28 април, Велигден – Воскресение Христово.  Како и секо-
гаш,велигденските богослужби и прослави  ќе бидат масовно 
посетени од своите верниците  кои преку молитва и прическа  
ќе примат проштевка,  благослов и мир од Бога како и од 
Мајката Црква.
Велигден е поврзан со многу обичаи и традиции со кои 

христијаните се радуваат и ги почитуваат. Тие обичаи и тра-
диции застапени се во македонското народно творештво и 
песни, исто така и во поетските творби од современото  поет-
ското творештво на поетите  од поново време, за кое ќе стане 
збор повеќе во наредното издание на весникот „Македонија“
Кога веќе се наоѓаме во пресрет на празникот Велигден  и 
се чувствува предпразнична атмосвера во литературниот 
прилог на овој контекст секако ќе дојде до израз традиција-
та и симболичноста на виното и лебот кои се примаат за 
Прическа  а особено виното кое го има во повеќе настани, 
религиозни обичаи, празници и прослави.  Сето тоа, почи-
тувани  читатели, беше моја инспирација и мотив  создаден 
од нашите обичаи, празници и стари убави традиции;  кога 
благословиме или наздравуваме со чаша вино. Во сите тие 
ситуации  и настани  секогаш  со нас е „присутен“  и Христос;-  
кои ги прикажувам и опишувам  во следнава песна, која ви 
ја посветувам и упатувам како поздравна,празнична предве-

лигденска  честитка:  

ЧАША ВИНО
Чашата е полна со вино 

додека се испие,  
а потоа се преточува во стих,

- така велат поетите.
Чашата е полна со вино 
додека се наздравува

за младенците
а потоа се претвора во 

благослов
- така велат боговите.

Чашата е полна со вино

за ПРИЧЕСНА – прочка господова;
Вино и Леб – тело Христосово

- простено, простено, простено,
од гревови тело ослободено.

Чаша вино – благослов христијански
Песна празнична - Божји дар за љубов 

    Песна блажествена со љубов возвишена   
    –  Оро кршно велигденско разиграно, развеано.

 ( Б. Д.)
Но пред  да наздравиме со чаша вино за Велигденскиот ру-
чек, пред  да си подариме црвени јајца, претходно и точно 
на полноќ на Велика Сабота, славата за Господ Бог – Исус 
Христос ќе ја достигне својата кулминација со одекнувањето 
на звукот од камбаните кои ќе го означат доаѓањето на го-
лемиот Ден – Велигден – Воскресението Христово. Дотогаш 
во ова наше, предпразнично расположение со радост и мир 
нека бидат исполнети вашите 
срца, почитувани  Македонци,  
и на сите христијани  што  го 
слават Велигден. 

** Со литературен прилог за 
Велигден, велигденски пес-
ни, прослави и др., рубликата  
„Поезија со повод“  ќе продол-
жи и во наредното издание на 
весникот „Македонија“.

Македонска Заедница

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

Michael Georgiev, ACSB, CRM
Partner - VP Construction & 
Infrastructure

Jones DesLauriers | Navacord

T 1.877.232.9996 x2346 
D 416.234.6329
M 647.501.2615
F  416.259.7178

jdimi.com

E michaelg@jdimi.com
2375 Skymark Avenue
Mississauga, ON L4W 4Y6
Emergency Claims: 1.866.440.4127

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ДАЛИ ПРАВОСЛАВНАТА ЦРКВА СЕ 
РАКОВОДИ ПО СТАРИ 
МЕТОДИ И ДАЛИ ТАА 

ТРЕБА ДА СЕ МЕНУВА?

Вакви и слични прашања се 
поставуваат и денес. Мно-
зина од нашите парохијани 
велат дека нашиот начин на 
работа е застарен, статичен, 
монотон и за современиот 
човек е непривлечен. Затоа, 
велат, неопходно е Црквата 
нешто да смени во правец на 
современите процеси.
Мојот одговор се состои 
во следното: Познавајќи го 
учењето на Православната 
Црква ќе речеме дека тоа не 
само што е современо туку е 
и прекрасно. Зошто? Само 
оној кој не го познава учење-
то на Црквата и учењето на 
Православната вера може 
да рече дека тоа е застаре-
на методологија и застарено 
учење. Најпрво, учењето на 
православната Црква не е 
човечка измислица туку таа 
е Боготкриена вистина. Чо-
векот, со својот ограничен 
ум, не би можел да допре 
до таквите возвишени мисли 
и учења кои се содржани во 
учењето на Црквата ако Бог 
не ги отриеше и не ги пре-
зентираше преку своите луѓе 
кои се удостоиле преку нив-
ниот Богоугоден живот. Ако е 
тоа така, а така е, тогаш кои 

сме ние да го менуваме!? 
Зарем нашиот човечки ум 
може да допре до Божјата 
возвишеност? Сигурно дека 
не. Затоа ќе речам дека само 
човечките идеологии имаат 
потреба да се ажурираат 
и обновуваат затоа што се 
плашат да не исчезнат и да 
ги снема. Времетраењето на 
сите човечки идеологии не е 
подолго од две или три ге-
нерации. Потоа доаѓа време 
на нивно распаѓање. Тоа е 
одлика и на неправославни-
те т.н. христијански верски 
заедници. Учењето на Пра-
вославната Црква останува 
непроменето.
Во една прилика еден човек 
ми вели: Јас не доаѓам во 
храмот на богослижба затоа 
што вие секоја недела пеете 
едно те исто. Прво, му ве-
лам, не е точно дека секоја 
недела пееме едно те исто. 
Секоја боголсужба е посве-
тена на посебен празник и 
песните и молитвите ја опи-
шуваат содржината на праз-
никот. Тоа што ти го велиш 
доволно зборува за твоето 
непознавање на верата. За-
тоа најпрво треба ти да се 
осудиш себеси, а дури потоа 
да не осидуваш нас. Наша 
цел не е тебе да ти бидеме 
интерсни, туку да ти да ни 
се прилучиш во молитвата. 
Дали треба јас и служителот 
во Олтарот да се фатиме 
да играме оро па тебе да ти 
бидеме интересни!? Затоа 
прво верувај, а потоа ќе се 
научиш.
Од друга страна, ние читаме 
текстови од Светото Писмо 

- Библијата кои се стари по 
2000 и повеќе години. Дали 
го разбираме тоа што го чи-
таме? Секако, да. Освен тоа 
тие текстови звучат многу 
современо и поучно и за 
денешниот човек. Во нив се 
опишуваат истите чувства и 
искуства што ги доживува и 
денешниот човек. Така, чи-
тајќи ги псалмите се гледаме 
себеси одвнатре и ние се 
бориме во себе со она што 
го опишал пророк Давид. 
Вистината нема потреба да 
се менува туку лагата која е 
човечка и суетна. За разли-
ка од нив Словото Божјо низ 
сите векови останува непро-
менето.
Методите во Црквата може 
да се менуваат. На пример 
во минатото се проповедало 
по домовите и по улиците, во 
пештерите додека, пак, ние 
денес проповедаме во убави 
и велелепни храмови. Ние 
денес имаме и други сред-
ства за проповедање, како: 
весници, списанија,телеви-
зија, радио, интернет и сл. 
кои ги користиме за духовни 
цели, а во минатото тие не-
постоеле. Треба да се знае, 
иако методите и средствата 
за проповедање се видно 
изменети, сепак, суштината 
на учењето и вистинитоста 
на Евангелието не се менува 
и таа останува иста. Ако тоа 
го смениме тогаш човекот ќе 
добие лажен резултат и ќе 
доживее духовна пропаст.

Rev. Ilija Donev
ilijadonev@gmail.com

(416) 898 - 0496
Facebook: Ilija Donev

ПРЕДВЕЛИГДЕНСКА
Обичај е пред Велигден 
се' да биде чисто, 
да се исчисти куќата, 
да се варосаат ѕидовите, 
да се исперат килимите...

Обичај е пред Велигден 
да се пости, 
да се јаде сол и пипер
за да се исчисти телото 
од гревот на лакомоста.

И да се вапцаат 
црвени јајца 
на Велики Четврток,
рано на изгрејсонце, 
во храм свет да се 
влезе...

Се' наследив од пред-
ците 
и обичаите и добрината 
и прошката за грешни-
те, 

но одговор на прашањето немам:
на сите ли треба да им се прости?

На Понтие Пилат ли,
на Јуда ли да му се прости, 
на тие што светот го ништат,
на предавниците на родот ли,
о, Боже, на сите ли?

3/4/2018. Панде Манојлов
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1-ви април е ден на шегата.
Понекогаш го нарекуваат 
и денот на сите шегаџии. 
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. 

На 6 април 886 година по-
чинал Св. Методиј Солунски 
(825 - Моравија) — сесло-
венски просветител и постар 
брат на Константин Филозоф 
(Кирил).
Создавајќи ја првата сло-
венска азбука, преведувајќи 
ги на старословенски најпо-
требните богослужбени книги 
и формирајќи силни следбе-
ници, како што беа нивните 
ученици Климент Охридски, 
Константин Брегалнички и 
други словенски просветите-
ли, Кирил и Методиј станаа 
најзаслужни за словенската 

просвета, богослужба и кул-
тура.

7 април е светски ден на 
здравјето и Свето Благо-
вештение попознат како 
Благовец. Се вбројува во 
постојаните празници и се-
когаш е на 7 април. Свето 
Благовештение е Богороди-
чен празник, односно еден 
од празниците посветени на 
Пресвета Богородица. Тие 
се поврзани со животот на 
Божјата Мајка, но и со са-
миот Исус Христос и затоа 
се смета за двоен празник: 
Господов и Богородичен. 

На 20 април 1982 година по-
чинал Ацо Шопов, истакнат 
македонски писател и акаде-
мик.
Тој е еден од основополож-
ниците на современата маке-
донска книжевност. Неговата 
прва збирка Песни (1944) e 
прва книга на македонски 

јазик објавена во слободна 
Македонија. Бил претседа-
тел на Друштвото на писа-
телите на Македонија ДПМ и 
негов член од основањето во 
1947 год., прв претседател 

на Советот на фестивалот 
Струшки вечери на поезија-
та.

22 април е Ден на планетата 
Земја,празник на единстве-

ниот дом на сите живи су-
штества. Овој ден за првпат 
е одбележан во САД, во 
1970 година, кога се одржани 
најголемите еколошки де-
монстрации во историјата.

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 26 април 2015  година  
во просториите на соборниот 
храм на македонската право-
славна црква “Свети Климент 
Охридски” во Торонто се одр-
жаа избори на македонската 
национална организација 
“Обединити Македонци” од 
Торонто, Канада.
Оваа организација е прва 
национална институција во 
македонската дијаспора која 
ги собра Македонците од То-
ронто и пошироко од Канада 
и САД, а кои потекнуваат од 
сите делови на Македонија 
да се организираат на нацио-
нална основа.
За прв претседател на ор-

ганизацијата “Обединети 
Македонци” во 1959 година 
беше избран  доселени-
кот од Егејска Македдонија 
Џеимс Сандерс, а потоа, 
претседатели биле позна-
тите и признати иселеници: 
Џан Гивенс, Џими Трентос, 
Тели Мариовче, Антон Пав-
лов (Опашинов), Петре Васи-
левски, Никола Стојановски, 
Бранко Стојчевски, Трајан 
Теговски, Мендо Бакаловски, 
Стив Плиакес, Драган Џолга-
новски, Владе Гроздановски, 
Драги Стојковски, Борис 
Мангов и Џими Смагранов, 
од кои повеќемина биле 
избрани повеќе пати на чело 
на Организацијата. 
Изборите во 2015 година 
за наредните две години за 
претседател беше избран 
Мендо Бакаловски, познат 
и признат активист во маке-
донската заедница во Торон-
то, кој потекнува од селото 
Драгош, Битолско. Мендо 
Бакаловски бил неколку пати 
претседател на организа-
цијата “Обединети Македон-
ци”, како и на македонската 
православна црква “Свети 
Климент Охридски”. За се-
кретар на организацијата, 

пак, беше избрана младата 
и перспективна дама Елиза-
бета Медичкова. Господин 
Бакаловски е актуелен прет-
седател на Обединети Маке-
донци во Канада.
   
Секоја година во чест и сла-
ва на македонскиот херој 
Јане Сандански  познат и 
како ,,Пирински Цар’’ кон 
крајот на април се одржува 
голем Семакедонски Собор 
во Мелник, во близина на 
месноста каде што во 1915 
година од заседа бил убиен 
за потоа неговото тело да 
биде пренесено во Рожден-
скиот манасатир.
Организатори на соборот 
традиционално се: ОМО 
„Илинден“-ПИРИН, АМНRC, 
МНRМI, Друштвото на ре-
пресираните Македонци во 
Бугарија, Пирински македон-
ски информационен центар и 
„Народна волја“.

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. Посмртните 
останки на Карев, во 1953 
година, по повод одбележу-
вањето на 50-годишнината 
од Илинденското востание, 
биле пренесени во Крушево. 
На 11 април 1990 година, тие 
биле пренесени во Македо-
ниумот. Во спомен на загину-
вањето на Никола Карев, во 
близината на селото Тркање 
е поставен споменик.

Македонска Заедница

Низ Годините
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 ► Тој што не може да се смешка не треба 
да се занимава со трговија.

 ► Пријателот е лек на животот.
 ► Бабата е мајка која повеќе не е 

потребна.
 ► Не брзај да ја смениш бабата, 

следната може да биде полоша.
 ► Животот на мажот е славата, животот на жената е љубовта.
 ► Синовите за мајките се котви на животот.
 ► Дали е човекот паметен судиме по неговите одговори, а 

дали е мудар по неговите прашања.
 ► Библиотеките се скривници на сите богатства на човечкиот 

дух.
 ► Има и нешто добро и во најлошиот човек.
 ► Секој збор има своја мудрост.
 ► Зад горчливите зборови устата останува горчлива.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

Селотејп
Девојко дали си  салотејп...
оти не можу крајо да ти га 
најду?

Поделба
Во Македонија народот е по-
делен на:
- Луѓе кои се борат за власт и
- Луѓе кои се борат за живот!

Некролог
Драги роднини и пријатели,
Ве информираме дека по 
долги години патење и стра-
дање нашиот пријател Перо 
Перовски го најде својот мир 

и спокој а неговата напатена 
душа и измореното тело ко-
нечно ќе одморат.
Погребот на жена му Ружица 
ќе биде во среда во 12 часот 
на градските гробишта Бу-
тел.

Нешто ќе те питам 
бабо..
- Питај синко..
- Дај едно 500 денара..?
- Некст Тајм синко, некст 
тајм..

Битолска физика 
Секое тело во движење е 

тело кое оди на кафе

Преиначување

- Историските настани ќе се 
преиначеле во пријателски.
На пример: Тие не колеа, ние 
се смеевме.ѝ
В'Охрит
-Ајде повелите да се повози-
те со кајче.
-Не фала,од Охрид сНе.
-Ам шо аку, оние од кочани 
ориз не јадет?

Tweets

Кој маж е позадоволен?
– Кој е позадоволен? Маж 
кој има три деца, или маж кој 
има три милиони?
– Тој со трите деца!
– Зошто?
– Бидејќи тој со трите милио-
ни, сака уште!

Должам многу пари
- Дужам многу пари, не знам 
како да се скријам...
- Пушти брада бе...
- Нема шанси. Знаеш ли бе 
па ти со брада колку сум 
дужен?!

Торта
Жената:
Драги, ти ја направив 
омилената торта за да се 
извинам што малку ти ја 
чукнав колата.
Мажот моментално збеснува 
и почнува да се дере:
– ШТО СИ НАПРАВИЛА?!
Жената возвраќа исто така 
со висок тон:
– ТОРТА!

Нула денари по минута
Разговараат двајца 
пријатели:
- Како е кај вас на работа?
- Исто како во ВИП!
- Опаа, значи лапате добри 
пари.
- Не бе, нула денари по 
минута.

Споредба
Мајчинска компарација:
– Лош
– Полош
– Најлош
– Ист како татко му.

Бебе
Порано до 40 дена не 
смееше да се види бебето, 
сега уште како ембрион има 
100 лајка.

Банкомат
Колку е ладно надвор, што и 
на банкоматот ми покажува 
минус.

Интернет
Вчера немав интернет, 
па седнав со моите во 
дневната. Фини луѓе.

3D технологија
Во Канада дупките ги цртаат 
на улиците за возачите да не 
возат брзо… Во Македонија 
има 3D технологија.

Роденден
Најдобар начин да го 
запамтиш роденденот на 
жена ти е да го заборавиш 
само еднаш.

Соништа
Не се откажувајте од вашите 
соништа, продолжете да 
спиете!

Шалтери
Ако банките се толку добри 
со бројки, зошто секогаш 
има осум шалтери, а само 
тројца благајници?

Политика
Фатил Македонец златна 
рипка и почнал да ја гњави 
за политика и рибата му 
вика:
– Дај испржи ме жити мајка.

Лозинка
Трпе отишол кај Цветко на 
гости:
– Ке може да ми го кажеш 
пасвордот од вифи-то?
– На гости не се седи повеке 
од пола саат – споено!
На што личи политичката 

сцена во Македонија?
– Политичката кујна во 

Македонија ми личи на 
италијанската кујна.
– Зошто? Пикантна ли ти 
изгледа?
– Не бе, постојано ги ставаат 
истите макарони, само ги 
прелеваат со различен сос!

Интервју за работа во 
државна администрација 

во Македонија
– Имате ли образование?
– Не.
– А искуство?
– Не.
– Мотивација за работа?
– Не.
– А што имате?
– Ливче од министерот.

Каков е животот на 
младите во Македонија?

Новинарка прашува млад 
човек на улица во Прилеп:
– Како се справувате со 
финансиите и што мислите 
за економската состојба во 
градот?
– Па како да ви кажам. 
Работа има, платата е 
добра, но проблем ми е 
што кога ќе дадам 10% од 
платата за цигари, 30% за 
алкохол и наркотици, 30% за 
жени, 20% за кладилници и 
ми остануваат само 10% од 
платата, кои ги трошам за 
глупости.
Какви ќе бидат вестите во 

2135 година?
2135 година. Вести. 
Пуштена е во употреба 
првата директна линија 
Земја – Марс. Министерот 
за транспорт и врски на 
Македонија изјави дека 
отстранувањето на старите 
патарини на автопатот 
Куманово-Скопје е во крајна 
фаза.
Чудни работи се случуваат 

во Македонија
– Министерот за 
образование по 5-ти пат не 
може да ја положи матурата.
– Министерот за здравство 
се онесвести на крајот на 
редицата за чекање во 
Државна болница и никој не 
го погледнува.
– Умре пратеник од глад, 
кој решил да преживее еден 
месец со минимална плата.
Задоволен, пензионерот 
дедо Коле ја пушти златна 
рипка.

Зошто Македонецот пие 
ракија?

Одговорот на ова прашање 
со векови е кодиран 
во името РАКИЈА – 
составено од зборови од 
древномакедонскиот речник:
„РА“ значи сонце, Бог, 
владетел;
„КИ“ – внатрешна енергија;
„ЈА“ – јас.
Значи да сумираме, зборот 
ракија значи:
„Јас владеам со 
внатрешната енергија“.
Забелешка:
Ова се однесува само 
на помали количини. Со 
поинтензивна консумација, 
енергијата станува многу 
голема и придонесува за 
развој на фолклорот. Тогаш 
зборот „РАКИЈА“ има друго 
толкување:
„Внатрешната енергија ме 
совлада мене“.

Разликата помеѓу двете 
толкувања е некаде околу 
500 грама. На здравје!
Како просечен Македонец 

користи кредитна 
картичка?

– Денес ми ѕвони 
телефонот.
– Здраво, се јавуваме од 
банката.
– Да, повелете?
– Пред две недели ви ја 
испративме нашата нова 
кредитна картичка. Ќе ја 
користите ли?
– Да, да, јас веќе ја 
користам.
– Но како ја користите кога 
не е активирана?!
– Секое сабајле со неа си го 
чистам мразот од колата…

Моите цели во новите 
години

2014: Да ослабам 3 
килограми.
2015: Да ослабам 5 
килограми.
2016: Да ослабам 7 
килограми.
2017: Да ослабам 9 
килограми.
2018: Да ослабам 11 
килограми.
2019: Да се борам 
против стандардите за 
убавина наметнати од 
ова капиталистичко, 
материалистко и сексистичко 
општество!

Ало полиција, мачка ми 
влезе во куќата!

Телефонот ѕвони во 
полицијата:
– Ало полиција, мачка ми 
влезе во куќата!
– Ало, дежурниот полицаец 
е на телефон!?
– Брзо помагајте! Мачка 
влезе во куќата!
– Смирете се госпоѓо, без 
паника!
– Каква госпоѓа бе?! Јас сум 
папагал!

За политичарите - дење-
ноќе, без пари

На еден висок политичар 
му здосадило да оди со 
лимузина на работа, па 
седнал во автобус. Почнал 
муабет со еден човек:
- Што си ти, пријателе?
- Работник.
- Би работел ли за 
Европјаните, ако добро ти 
платат?
- Би работел, како не, недела-
две, па ајт дома.
- А за нашиве соседи?
- Би работел неколку дена 
и тогаш би им рекол: доста 
беше.
- А за Американците?
- За нив не би работел за 
никаква пара!
- А за партијата? За нашите 
пријатели?
- Па, би работел, право да ти 
кажам, дење-ноќе, ако треба 
и без пари!
Расположениот политичар 
помислил дека таквиот 
ентузијаст треба да биде 
награден, па го прашал:
- А каде си вработен?
- На централните гробишта; 
јас сум гробар.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  55+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 54 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, 
балкон и бања со туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запо-
знаете како да направите 
прекрасен дизајн, декора-
ција, украс, нова облека, 
разни акцесорис за вас 
лично или во вашиот дом. 
Изработката на сите пред-
мети е рачна и понекогаш 
на машина за шиење. Мате-
ријалите кои ги користам во 
изработката на предметите 
и облеката се веќе иско-

ристени или постоечки во 
некој друг дезен и вид, кој 
се разбира не ни треба по-
веќе. Рециклирањето е број 
еден за заштита на нашата 
убава планета земја. Затоа 
да бидеме инвентивни и да 
направиме нешто убаво и 
корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја 
како да си направите пре-
красна блуза од ленен шал 
со реси :
 

1. Ленен долг шал со реси;
2. Ластик;
3. Машина за шиење;
4. Конец;
5. Ножици;
Најпрвин шалот го поставу-
вате на рамна површина за 
да одредите должина и ши-
рина на блузата. Главните 
две парчиња ќе бидат пре-
ден и заден дел на блузата. 
За ракавчињата ќе оставите 
материјал од средината на 
шалот. Спојте ги двата дела 
и направете во горниот дел 

подраб за ластикот. Над 
овој подраб ќе ги сошиете 
ракавчињата. Ширината на-
правете ја по ваша желба. 
Оваа блуза можете да ја 
искомбинирате со ленени 
пантолани или сукња.

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

  Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

Dinner by Marija: Boiled Tilapia

Ingredients:
4 pieces of tilapia fi sh
1 bay leaf
salt
1/2 tsp. dry mint
1/4 tsp. red hot chili pepper
1/4 cup butter
2-3 cloves garlic - chopped
parsley - chopped
Recipe:
Take a pot and fi ll half way 
with water, sprinkle with salt 
and place it on the stove top 
on high heat.

Place the bay leaf inside as 
well and leave to boil.
Put in the fi sh in the boiling 
water and leave it to cook for 
6-7 minutes.
Take it out with a straining 
spoon and place it on the side, 
on a serving plate.
In a separate bowl take the 
melted butter, garlic, chili 
pepper, mint and parsley. Mix 
all together and pour it over 
the fi sh.
Ready to serve for all guests!

Dinner by Marija: 
Posni Cabbage Rolls

Depending on size for 20 
cabbage rolls - The kind of 
cabbage is sour cabbage - 
Take 1 whole cabbage - take 
out the whole leaves

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

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

- Then take the rice and pour 
into the pan with the chopped 
onions.
- Mix and sprinkle in the red 
paprika, black pepper, salt 
(to taste) and mix well. Then 
remove from heat.

- Pour in the chopped parsley 
here, and mix.

Now take the cabbage leaves 
prepare the fi ll them with the 
onion-rice mixture in the frying 
pan you have.
- You fi ll the middle of the leaf 
with the rice, and roll it once, 
then fold the sides inwards 
and roll it all up. Repeat this 

to fi nish off the stuffi ng and 
cabbage leaves.
- Place these fi lled cabbage 
leaves and place neatly in a 
cooking pan to fi ll it all up.
- Pour all over 1 cup water and 
1/2 cup tomato juice
- And take a large plate to 
place upside down over the 
cabbage rolls so they do not 
move and stay in place during 
cooking.
- Cover with tin-foil (if you don't 
have the tray cover) and place 
middle of oven rack at 350°F. 
for 1.5 hours to 2 hours.

When you remove from oven, 
take off the plate and you are 
ready to serve!

Recipes by Marija: Posno 
Homemade 

Macedonian Baklava

Ingredients:
1 pkg. Phyllo Pastry 
 1 cup vegetable oil
2 cups blended/
fi nely chopped 
walnuts
2 tbsp. sugar Syrup

Ingredients:
2 cups sugar
2 cups water
1/4 lemon
1/2 cup honey

Directions:
Take a tray the same 
size as the phyllo 
pastry.
Brush the pan with a 
light layer of oil.
Take the phyllo 
pastries and lay 
them one by one, 
using half the 
package.
Mix together the walnuts and 
sugar, and spread all over 
the laid down pastries. Finish 

laying the rest of the pastry 
package, covering the nut 
fi lling.

Cut them into 
pieces and then 
brush vegetable oil 
on top & place in 
oven at 350° for 30 
minutes, making 
sure it comes out 
golden brown!
To make the syrup: 
In a medium size 
pot, mix together all 
ingredients.
Cook on stove top 
over high heat for 
45 minutes or until 
it is nice and thick. 
When fi nished 
baking, make sure 
the syrup has 
cooled off (cold) 
before pouring over 
the hot baklava.
This will make it 
nice, crispy and a 
tasty treat! Try it 
to fi nd out nobody 

beats this baklava!
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In loving memory...
To many, Dan was known as “Street Car”. Dan lived a full, colorful 
and impressive life. He came to Canada from Macedonia when he 
was just a teenager, unable to speak a word of English. Over the 
years Dan excelled in school, as he gained a good command of the 
English language. In the early 1980s Dan thought he would focus on 
his manly physique. Dan worked so hard at it that he earned 4th place 
as the World’s Strongest Man more than once.

In 1977 Dan joined the Metro Toronto Police Force; working in major 
crimes, 5 district, 51 & 52 Division. Over his 23+ years in the force, 
Dan earned several commendations for his exemplary service.

After Dan retired from the Police force, he used his entrepreneurial 
skills to help launch a successful paralegal business. 

In 2009 Dan married Janet and they embarked on building their 
dream home on Myers Island in Campbellford. Their new home was 
Dan’s pride and joy, where Dan and Janet spent countless hours 
entertaining the many friends that Dan & Janet have met over the 
years.

Dan was full of humor, endless pranks and creating nicknames for 
everyone he met. Dan was generous, always ready and willing to lend 
a helping hand; whether it was to a new officer joining the force or a 
fellow paralegal. Dan considered himself a “genius at work”.

Dan is survived by his wife, Janet Clarke-Markovic, his daughter 
Carolyn Markovic, and his (4) grandkids Daniel, Katie, Dylan and 
Jamielynn.

We love you Dan and you are certainly going to be missed.

God Saw
God saw you getting tired
And a cure was not to be

So He put His arms around you
And whispered ‘Come with Me.’

With tearful eyes
We watched you suffer
And saw you fade away

Although we loved you dearly
We could not make you stay.

A golden heart stopped beating
Hard working hands at rest

God broke our hearts to prove
He only takes the best.

It’s lonesome here without you
We miss you more each day
Life doesn’t seem the same

Since you’ve gone away.
When days are sad and lonely

And everything goes wrong
We seem to hear you whisper

‘Cheer up and carry on.’
Each time we see your picture

You seem to smile and say
‘Don’t cry, I’m in God’s keeping

We’ll meet again someday.’

From Dan's friends NK, ST and NN
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca
Tel. +1 416-759-0293
Fax. +1 416-759-522

BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM 
Sunday by appointment.

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

and memorials, including grave markers and 
cremation urns with over 20 years of experience. 

Memorial Galleries has large inventory of beautiful 
natural granite monuments from traditional to modern 

monuments designs in many different colors.



Страница 44 April 03, 2019Successful Macedonian Businesses


