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

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

Со почит 
Соња Лозановска
Главен и одговорен 
уредник 
Техничко уредување и 
дизајн
Оливер Петковски
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Помогнете го  весникот ,,Македонија,, 
Почитувани читатели од сите делови на Етничка Македонија, сите вие кои го читате весникот 

,,Македонија,,- единствениот редовен месечен весник во Канада:
Благодарение на Вашата доверба зачекоривме кон 37-та издавачка година од првиот број издаден 

на 1-ви ноември 1984-та година. 
Изразуваме огромно задоволство и почит драги соработници, поддржувачи, дарители, вие кои од 

искрена љубов кон татковината Македонија, како и ние самите секојдневно се бориме за зачувување 
на македонскиот идентитет, култура, пишуван збор, традиции на овие простори.

И во оваа прилика почитувани читатели ве молиме да го помогнете весникот ,,Македонија,,.
Плик за донација со нашата адреса е инсертиран во весникот.

Ви благодариме.

Македонија

Голема благодарност до нашите 
соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на весникот 

,,Македонија’’, колумнист

Бил Николов за  Македонското 
Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на 
крстозборот за весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за рубриката 
,,Читателско ќоше’’ (Readers corner)
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со 
Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’

Зоран Карапанчев - фотографер, 
соработник  
Боне Темелков 
соработникСпецијални Дописници:
Од Тирана и Голо Брдо известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот 
Македонија: Стојко Стојков 

Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
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
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Германка се преселила во Бугарија би-
дејќи не можела да преживее од пензијата 

После целиот работен век во Германија, Петра Каленбах (65) 
од Хамбург одлучила да се пресели во Бугарија бидејќи не можела 
да живее од пензијата во својата родна земја. За Петра Каленбах 
зборува документарниот фил “Бугарски сон“ на босанскиот реѓисер 
и продуцент Срѓан Шаренац кој приказната за Петра ја раскаѓа 
за Дојче  Веле. Според него, Петра не е изолиран случај, таа е 
пример  за сиромаштијата на старите во Германија. 

   Петра решила да ја напушти матичната земја и да бара подобар живот во друга земја. Таа не 
го знае јазикот на земјата во која оди, нема пријатели во таа земја, но сепак одлучува даја направи 
оваа промена. Таа на 65-годишна возраст одлучила дека сака подобар квалитет на живот затоа што 
има месечна пензија од 700 евра и кога ќе ја плати киријата за станот 500 евра и другите трошоци, 
нејзе и’ останува на располагање околу 20 евра. Таа сака многу повеќе од животот и смета дека 
третото доба не е можност да се чека смртта, туку можност за почнување нов живот. Во Хамбург 
таа дури одела да зема хуманитарна помош која се дели еднаш неделно. Во Германија секој со 
помалку од 917 евра месечно се смета за сиромашен човек, но во Бугарија сеуште ја гледаат како 
богат Германец. Таа со своите 700 евра може добро да ѓивее во Бугарија каде наместо 500 евра за 
изнајмување на станот плаќа 15 евра месечно. И’ преостануваат многу повеќе пари кога ќе го плати 
станот и всушност живее многу поквалитетен живот при што може да си дозволи да оди во театар и 
во кино. (Република).

Штета што немаше некој да и’ посочи дека во Македонија можеше да живее уште побогато. Таа 
не слушнала дека во мојата Преспа килограм јаболка се продава за еден денар, а повеќето се фрла-
ат во реките или езерото. Во Тиквешијата праските се бесплатни, фри, бери колку ти душа сака. Има 
ли друга држава побогата од Македонија?

Македонска Заедница

Танас Јовановски

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      

Низ деновите на минатиот месец

Најслушана песна во Македонија во моментов е 
Јовка Кумановка на Некст таем

За само два дена песната Јовка 
Кумановка има 140.000 прегле-
ди. Според  јутјуб новиот спот на 
момците од дуото Некст Таем 
Јовка Кумановка моментално е 
најпрегледуваното видео во на-
шата земја. Со тоа јутјуб го ста-

ва спотот во категоријата “трен-
дунг 1“ во нашата земја. Ваквиот 
податок воопшто не изненадува. 
И на претходните нивни прера-
ботки на стари македонски пес-
ни  (Ја излези Ѓурго и Слушам 
кај шумат шумите) бројките на 

јутјуб беа фасци-
нантни. Новата песн 
на Некст Таем беше 
финансиски подржа-
на од општина Кума-
ново по повод 500 
години постоење на 
градот.  (Слободен 
печат)
Без двоумење нивни-
те преработки се со 
вредност на Биља-
на платно белеше 
додека “Македонско 
девојче“ сега може 
да биде и германско, 
шведско, француско 

девојче. Таму сега живеат на-
шите девојчиња. За локална 
употреба девојќето може да се 
замени со жениче, бабиче...

јутјуб беа фасци-
нантни. Новата песн 
на Некст Таем беше 
финансиски подржа-
на од општина Кума-
ново по повод 500 
години постоење на 
градот.  (Слободен 
печат)
Без двоумење нивни-
те преработки се со 
вредност на Биља-
на платно белеше 
додека “Македонско 
девојче“ сега може 
да биде и германско, 
шведско, француско 

Од Шведска се огласи отец Пимен: 
Со овој ум датум во мај нема да добиеме

После изборите во април би имале пак брзи избори ако не добиеме датум во мај?!?  А со овој ум нема 
да го добиеме. Се бараат реформи, а ние нудиме избори и 200 дена нефункцијалност на државата, 
100 дена техничка влада и 100 први дена на влада за да профункционира – напиша на својот фејсбук 
профил отец Пимен од Шведска. 
Од отец Пимен не очекував носталгија за премиерот во заминување туку очекував нешто друго. Оче-
кував да не извести за напредокот на неговата мајка црква – бугарската во врска со добивањето на 
автокефалност на нашата. Ниту тој, ниту неговите браќа во Синодот не ни кажуваат ништо на нас 
керките и синовите, внуките и внучињата  на нашата мајка Црквата бугарска. Да не нешто членовите 
на Синодот се заминати на повеќегодишен одмор надвор од земјата? Порано секојдневно не “бомбар-
дираа“ со извештаи за преговорите со Српската црква!

Плевнелиев стравува дека после Заев во 
Македонија ќе дојде лидер од типот на Груевски
Проблемот со Бугарија е многу сериозен, коментира поранешниот бугарски претседател Росен 

Плевнелиев во врска со одложувањето на одлуката за започнување преговори за пристапување на 
Албанија и Македонија во Европската унија и предвремените избори закажани во земјата. Плев-
нелиев го нарече ова “голем неуспех на ЕУ во толку важна област“ и предвиде дека ќе има шанса 
реваншистичката сила да дојде на власт на предвремените парламентарни избори, што не би било 
добро за Бугарија и за Европската унија (ЕУ). Тој рече дека е разочаран од оставката на Зоран Заев. 
“Беше храбар водач кој се обиде да ја собере тежината на минатите манипулации“, рече Плевнелиев. 
Тој изрази загриженост од можноста лидер од типот “ Никола  Груевски“ повторно да се врати во 
Македонија и Бугарија повторно да биде претставувана како окупатор и фашист. (Трибуна)

Плевнелиев го погреба Зоранчо Заев пред да умре. Вели дека Заев беше храбар лидер. Никој 
не ни кажа кога умре и кога е погребот. Наполно се соглсасувам со господинот Плевнелиев кога 
вели дека Заев бил храбар лидер. Кој друг лидер на држава на овој свет (освен Заев) би го продал 
идентитетот на својот народ, своет минато и иднина, историја и култура, име и национални белезии...
Плевнелиев е во право!

Макрон: НАТО е пред умирање, ЕУ на раб на 
пропаст, а од САД нема ништо

Францускиот претседател Емануел Макрон во интервју за британскиот весник Економист вели 
дека НАТО е пред умирање, а дека Европската унија (ЕУ) се наоѓа на работ на пропаст. Макрон ги 
предупреди членките на ЕУ дека веќе не може да се потпираат на САД, односно дека од Америка не 
може повеќе да очекуваат да застане во одбрана на земјите членки на НАТО. Она што во моментот 
го поминуваме може да се опише како мозочна смрт на НАТО. Европа пак, се наоѓа на раб на пропст, 
вели Макрон. Додава дека Европа мора да почне стратешки да размислува за самата себе како за 
геополитичка сила, во спротивно Европа повеќе нема да ја контролира сопствената судбина, вели 
Макрон. Тој додава дека до сега Европа и Америка ги делеле интересите и дека неуморно се трудел 
да одржи добри односи со претседателот Трамп. Но, смета тој, Америка прв пат има претседател кој 
не ја дели нашата идеја за европсли проект и дека, дури и ако Трамп не победи на следните избори, 
историските текови го направија своето и ги раздвоија старите сојузници.  Макрон во едночасовното 
интервју за Економист кое се водело во Елисејската палата рекол дека Европа мора да се разбуди. 
На прашањето дали верува во ефикасноста на членот 5 од НАТО, односно во идејата дека во случај 
на напад на една членка на НАТО сите останати земји членки ќе притрчаат на помош, што пак, многу 
аналитичари го сметаат за главно средство за одвраќање од напад на членка на НАТО, Макрон рекол 
“не знам. Но што ќе значи членот 5 утре?“

Членот 5 кажува и малку и многу. Зависи кој е нападнат и какви се првенствено американските 
интереси. И кого ќе брани НАТО ако се судрат две членки на НАТО ако тоа се случи на Балканот каде 
бурето барут е спремно во секое време да пукне?

На денот на независноста Пољаците запалија знаме на ЕУ
Десетици илјади Поља-

ци ја прославија 101 годишни-
на од независноста на земјата 
со традиционалниот “Марш на 
независноста“ во Варшава. 
За време на Маршот органи-
зиран од полската екстремна 
десница, славејќи ја “Големата 
католичка Полска“ и транспа-
ренти против Европската унија 
и годинава демонстративно е 
запалено знамето на ЕУ. – Це-
лиот наш народ, целата наша 

историја е поврзана со католи-
цизмот. Мораме да се вратиме 
на корените бидејќи овој свет 
се оддалечи од Бог, од като-
лицизмот. Ако не ги вратиме 
вредностите што ги создава 
нашиот народ, ќе пропаднеме 
како Западот на Европа, изја-
ви еден од организаторите 
Роберт Банкјевич.  Тој додаде 
дека денешните елити спро-
ведуваат културен марксизам, 
ги освојуваат училиштата, ја 

загадуваат мислата на наши-
те деца. Ниту да гукнат кога 
Евреите сакаат да ја ограбат 
нашата татковина. (Република)

Пољаците одамна се во 
Европската унија  со сета нив-
на историја, култура, ртелигија, 
традиции, идентитет...  Како ќе 
влеземе (ако некогаш влеземе) 
и како ќе се чувствуваме во 
Европската унија ние кои сега 
сме безимени, соголени и по-
нижени?

Селекторот не слушнал расистички навреди
Бугарија загуби од Англија во квалификациите за Европското првенство 2020 година во Софија 

со 6:0. Натпреварот го  “одбележаа “ навивачите на домашната репрезентација со расистички навре-
ди кон играчите на “Гордиот Албион“. Еден од ретките кој ја смируваше систацијата на трибините 
беше капитенот на репрезентацијата на Бугарија, Ивелин Попов. “Сите ние сме луѓе, ова се случува 
постојано“ – им се обрати на навивачите Попов. За разлика од капитенот Попов, селекторот Красимир 
Балаков изјави дека не ги слушнал расистичките навреди. (Вести.мк)

Голем број од Бугарите имаат проблем со слухот, така и селекторот Балаков. Не само за 
фудбалот, не слушнале ниту за Втората светска војна во која Бугарија застана на страната на фа-
шизмот, на фашистичка Германија. Згора на тоа, забеганата власт во Македонија им дозволи да ни ја 
бришат и пишат македонската историја како да е нивната благословена од Бога.
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„Национализам“, „националисти“ и Македонија
Грчкиот весник Катимерини не-
одамна објави колумна насло-
вена „Грција мора да го брани 
Западниот Балкан“. Авторот 
вели дека „Заев е де-факто наш 
незаменлив партнер и Грција 
има сериозен интерес да го по-
ддржи во пресрет на изборите 
во соседната држава кои се 
одржуваат во април 2020 годи-
на. Изборен пораз за Заев ќе 
ги донесе националистите на 
власт, што ќе доведе до целос-
но нарушување на односите на 
Северна Македонија со Грција и 
ќе го дестабилизира регионот“.
Веднаш се наметнуваат три 
прашања во врска со ова. Ав-
торот суптилно се залага за ме-
шање во македонските избори. 
Претпоставувам дека ова е веќе 
нормално за западните демо-
кратии, но вреди да се има пред-
вид и да се следи како одредени 
грчки фактори се мешаат и што 
точно планираат да постигнат 
во врска со изборите во Маке-
донија следната година. Второ, 
треба да се запомни дека офи-
цијален став на грчката Влада, и 
на сите претходни влади, е дека 
македонскиот народ не постои 
како етничка група, а не постојат 
ни македонскиот јазик, историја, 
култура и традиција. Не знам з 
вас, но јас би бил претпазлив 
ако луѓе кои го негираат моето 
постоење и се што се однесува 
на мојата нација, историја, кул-
тура и традиција најават дека ќе 

ги бранат моите „ЕУ надежи“.
Третото прашање се однесува 
на зборовите „национализам“ 
и „националисти“ за кои поч-
навме постојано да читаме и 
да слушаме. Премиерот во за-
минување Зоран Заев самиот 
упорно предупредува на опас-
носта од подем на „национализ-
мот“ во Македонија. Авторот на 
оваа колумна во Катимерини 
предупредува на опасноста 
дека „националисти“ ќе дојдат 
на власт во Македонија. Други 
лица, главно во транснацио-
налните елитистички кругови во 
медиумите, аналитичките цен-
три, невладините организации и 
бирократите не предупредуваат 
на истата опасност. Но се поста-
вува прашањето, што точно тие 
подразбираат под „национали-
зам“ и „националисти“?
Ова прашање е важно не само 
за Македонија туку и за светот. 
Јас сметам дека овие изрази 
се веќе толку лабаво дефини-
рани што за „национализам“ и 
„националисти“ веќе можеме да 
прогласиме „се што не ми се до-
паѓа“. Употребата на овие изра-
зи во дебата е исто како да сме 
кажале дека „нема друга алтер-
натива“. Тоа е израз измислен 
да се стави крај на дебатата. Па 
оттаму, кога некој ќе почне да ги 
обвинува Македонците дека ста-
нале „националисти“, тоа треба 
да ни биде сигнал дека тој човек 
не сака вистински да ги слушне 

вашите или туѓите мислења и 
ставови.
Но назад на прашањето на Ма-
кедонија. Кои се тие страшни 
„националисти“? Ако ја прочи-
таме колумната, станува јасно 
дека се мисли на Македонците 
кои само сакаат да бидат наре-
кувани Македонци, а нивната 
земја да биде Македонија. Оваа 
група ја вклучува политичка-
та опозиција – ВМРО-ДПМНЕ, 
партија која грчкиот весник би 
сакал да ја остави надвор од 
власта, а тоа секако го сака 
и партијата СДСМ. Но, зошто 
Грците би сакале ВМРО-ДПМ-
НЕ да не биде на власт? Затоа 
што ВМРО-ДПМНЕ се обврза 
дека на овој или на оној начин 
ќе го ревидира таканаречениот 
„Преспански договор“ откако ќе 
бидат избрани на власт. Поина-

ку кажано, Грците сакаат Зоран 
Заев и ДУИ да останат на власт, 
по можност засекогаш, бидејќи 
Зоран Заев ќе стори се што е не-
опходно за проектот за преиме-
нување на земјата и нејзиниот 
народ да остане на сила.
Да ги погледнеме поблиску овие 
македонски „националисти“ и да 
видиме кои се нивните ставови:
– Го отфрлаат таканаречениот 
„Преспански договор“ како и 
начинот на кој беше „испрего-
варан“
– Се спротиставуваат на начи-
нот на кој референдумот од 30 
септември 2018 година беше 
игнориран и сметаат дека Вла-
дата на Заев не владее соглас-
но со волјата на народот, што 
е основна карактеристика на 
секоја демократија
– Го отфрлаат начинот на кој 

договорот се спроведува во Ма-
кедонија и како Уставот на Репу-
блика Македонија беше сменет 
– со поткупи, закани, апсења и 
уцени
– Сакаат да го зачуваат името 
кое секогаш го користеле – Ре-
публика Македонија – и сакаат 
да бидат нарекувани како тоа 
што се – Македонци
– Ја сакаат својата земја, својот 
идентитет, својата историја, кул-
тура, традиција, јазик, вера и се 
што Македонците и Македонија 
ги прави уникатни во светот.
– Веруваат во сувереноста на 
Македонија и на секоја друга на-
ционална држава во светот
– Веруваат дека Македонија и 
Македонците треба самите да 
ја одберат насоката на својата 
држава – а не тоа да го прават 
транснационалните елити, Гр-

ција, Бугарија или некој трет
Еве нешто што исто така треба 
да се земе предвид во врска со 
овие „националисти“: повеќето 
од нив сакаат Македонија да 
влезе во ЕУ и НАТО. И, што е 
исто така важно, тие не се про-
руски ориентирани, ни малку по-
веќе од самиот Заев, а веруваат 
во одржување на добри односи 
со Русија, исто како и Заев.
И поради ова ги нарекуваме „на-
ционалисти“. Сериозно?!
Македонците кои сакаат да има-
ат контрола врз својата судбина 
се нарекувани „националисти“. 
Повторно, тоа збор се употребу-
ва да се означи било кој што не 
им е по волја на транснационал-
ните елити. Каква будалаштина.
Јас верувам дека постои и добар 
национализам, налик на патрио-
тизмот. Национализмот може да 
биде злоупотребен, исто како и 
либералната демократија која е 
киднапирана од страна на про-
гресивните транснационални 
елити. Ќе се осврнам повеќе на 
идејата за добриот национали-
зам во идна колумна. Но засега 
да ги спомнеме зборовите на 
Крсте Мисирков од „За македон-
ските работи“: „Јас сум Македо-
нец, со македонска национална 
свест и како таков си имам свое, 
македонско, гледиште за мина-
тото, сегашноста и иднината на 
мојата татковина“.

Македонецот Гоце Делчев се борел за македонска 
држава, за македонска независна држава

 „Никогаш нема да кажам дека творците на нашето 
ослободително дело Даме Груев и Гоце Делчев се 

нешто друго освен Македонци“

Христијан Мицкоски претседа-
телот на ВМРО-ДПМНЕ вечер-
ва во емисијата Јади бурек на 
ТВ Сонце изјави дека ставот на 
ВМРО-ДПМНЕ како и неговиот 
личен став како претседател 
на партијата за договорот за 
добрососедство останува ист и 
непроменет, односно како што 
рече тој се што е добро за Маке-
донија и за македонските граѓа-
ни тој ќе поддржи, нагласувајќи 
дека никој не може да го убеди 
дека Гоце Делчев не е Македо-

нец.
Мојот став поврзан со договорот 
за добрососедство и тогаш и 
сега и во иднина ќе биде, се што 
е добар за мојот народ и мојата 
држава ние ќе поддржиме. Но, 
не е добро некој мене да ме уце-
нува, условува, да ме притиска 
и да ми кажува дека Гоце Маке-
донецот Делчев не бил Македо-
нец. Не може мене да ме убеди 
некој дека Гоце Македонецот не 
е Македонец, не може мене да 
ме убеди некој дека македон-

скиот јазик не е посебен јазик и 
дека не е кодифициран и меѓу-

народно признат и се изучува 
над преку 100 на Универзитети 

во светот, тоа никој не може да 
ме убеди, порача Мицкоски.

Македонецот Гоце Делчев се 
борел за македонска држава, за 
македонска независна држава. 
Ние говориме македонски јазик 
кој што е засебен и меѓународно 
признаат. Кој е тој политичар кој 
што ќе каже дека Даме Груев е 
човекот кој што ја формирал 
организацијата крајот на 19 век. 
Човекот кој што е творец на ма-
кедонската борба за сопствена 
држава за пркосот непокорот и 
да кажеме дека не бил Македо-
нец, кој е тој што ќе го каже тоа, 
праша Мицкоски.
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Најголемиот непријател на Македонците лежи во нашата неслога
Името и делото на Маноил 
(Мане) Јаковлески е особено 
познато, признато и тесно повр-
зано со вистината за македон-
скиот народ и Македонија. Тој 
како македонски емигрант во 
Европа е еден од најзаслужните 
за формирањето и иднината на  
партијата ВМРО- ДПМНЕ.
Мане Јаковлевски е еден од 
ветераните за движењето за 
ослободување и обединување 
на Македонија (ДООМ) уште 
од формирањето до денес и е 
поборник за напредокот и ид-
нината на Македонија како са-
мостојна, суверена и независна 
држава

Според преданијата и ретките 
историски записи, Александар 
Велики Македонски пред да 
умре прорекол дека: пеесет и 
пет генерации Македонци нема 
да се сложат и братски да се 
соберат, и поради тоа нашата 
Мајка Македонија ќе пати од 
раздорот на своите сопствени 
чеда, разделена и поробена.
Колку и да веруваме или не на 
вакви легенди, факт е дека најго-
лем непријател на Македонците 
низ минатите милениуми биле и 
останале – самите Македонци.
И ден денес едни квази-полити-
чари вршат предавства врз соп-

ствената татковина, само и само 
да бидат на позиција да седат на 
фотеља.
Клетва или не, но вистина е 
дека најголемиот непријател на 
Македонците лежи во нашата 
неслога, а не во Атина, Тирана, 
Софија, Белград, ЕУ или НАТО!
Многу пати сме читале во исто-
ријата колку Македонскиот 
народ бил предаден и прода-
ден заради лични интереси, од 
внатрешни и надворешни пре-
давници. Тие биле и секогаш 
ќе си бидат само уште една во 
низата променливи и природни 
непогоди што поминуваат над 
оваа напатена земја Македон-

ска.
Социјалдемократите на чело 
со Заев се здружија со ѓаволот 
само за да дојдат на власт, а 
сега ја уништуваат унитарноста 
на македонската мултиетничка 
држава.
Со влегувањето на мала врата 
на власт во 1992, 1994, 2001 и 
2017 година, СДС остави пустош 
во македонската економија, што 
му донесе беда и сиромаштија 
на македонскиот народ, а што е 
најтрагично и со носење проти-
вуставни закони, се поиграа со 
Уставот и законите кои го траси-
раа патот за декомпонирање на 
македонската држава.

Многу пати сме читале во исто-
ријта колку Македонскиот народ 
бил предаден и продаден зара-
ди лични интереси, од 
внатрешни и надвореш-
ни предавници и колку 
пати нашата татковина 
била фрлена на колена, 
но сепак секогаш стану-
вала цврсто на нозе!
Затоа ние Македонците 
мора да кренеме глава 
гордо високо, да бидеме 
будни и да работиме за 
да ги дочекаме спрем-
ни нашите пет миниту, 
а ќе дојдат со Господ 
напред на 12 април 

следбата година!
АМИН ГОСПОДЕ!

Манојил (Мане) Јаковлески
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Ни државата не е тоа што беше: 55.000 лица не се 
евидентирани во државната администрација!
Постои неусогласеност меѓу податоците кои ги генерира интегрираниот систем за управување 

со човечки ресурси и податоците од Регистарот на вработените во јавниот сектор со состојба 31 
декември 2018 година и тоа по бројот на институции од јавниот сектор и бројот на вработени во нив, 
утврдиле државните ревизори при контролата на работењето на Министерството за информатичко 
општество и администрацијата за минатата година. “Имено, доставените податоци од страна на 
Министерството, генерирани од модулот за персонална евиденција за 2018 година укажуваат дека во 
РСМ има вкупно 1310 институции од јавниот сектор во кои бројот на активни договори за работа изне-
сува 78.320 лица, додека според годишниот извештај во јавниот сектор активни се 1.314 институции 
во кои работен однос имаат засновано 132.068 лица“, се вели во извештајот на ревизорите. Во него 
се вели дека приложените документи укажуваат дека не се врши аѓурирање на податоците.

Според извештајот, дури не се знае ниту точниот број на институциите, уште помалку бројот на 
вработени во нив! Не гледам друго решение освен да побараат помош од приватниот сектор. Јавниот 
сектор, како и секаде во светот е познат по јавашлук, болест за која нема лек.

Македонија ќе добие датум за членство кога 
Заев ќе одговара како Иво Санадер

Според Ненад Нововски, 
Македонија ќе добие датум за 
преговори со Европската унија 
кога ќе бидат исполнети усло-
вите кои ги поставува Франција. 
Условите се, Зоран Заев да го 
снајде судбината на Иво Сана-
дер. Санадер е бивш премиер 
на Република Хрватска и бивш 
претседател на партијата ХДЗ 
кој доби пет години затвор, а на 
почетокот на годината казната 
му ја потврди и Врховниот суд 
на Хрватска. Санадер е осуден 
за проневера на 2 милиони евра 
од кои 1,3 милиони евра си ги 
однел дома во картонска кутија.  
Парите ги стекнал преку неле-
гално издавање на дозвола за 
градба на хрватски бизнисмен 
од кого земал и рекет (изнуда) 
во вредноста за која е осуден. 
Хрватскиот суд бара од Сана-
дер да ги врати кои нелегално ги 
стекнал. Санадер пред неколку 
години беше фатен на граничен 
премин во обид да избега од др-
жавата.

   Зоран Заев пак, два 
пати е аболиран политичар. Во 
првиот случај за проневера на 
800.000 евра во случајот Гло-

бал. Вториот пат е аболиран со 
општата аболиција на претседа-
телот Ѓорге Иванов. Експертите 
дебатираат дали Заев добил и 
трета аболиција кога судот во 
Струмица го прогласи Зоран 
Заев за невин во случајот за ба-
рање 200.000 евра поткуп од би-
знисмен за издавање градежна 
дозвола. Бизнисменот го снимил 
разговорот со Заев, а истиот 
беше емитуван во јавноста. Од 
август годинава Зоран Заев е 
индициран како можен учесник 
во криминалната афера рекет 
во која Бојан Јовановски – Боки 
13 и Катица Јанева рекетирале 
бизнисмени со ветување дека 
ќе им ги намалат затворските 
казни, односно ќе им ги укинат 
притворите кои биле барани од 
СЈО. Во исказот на бизнисме-
нот Орце Камчев, Зоран Заев 
се споменува како човек кој го 
предупредил Бојан Јовановски 
дека ќе биде отворена истрага 
против него по пријава на би-
знисменот во Основното јавно 
обвинителство.  – На прашање 
дали после средбата со премие-
рот Заев имал контакт со Бојан 
Јовановски или со Катица Јане-

ва, подносителот одговори не, 
но имав комуникација со Зоран 
Милевски кој имаше добиено 
информации дека сум го прија-
вил случајот, мислам дека од 
премиерот – стои во записникот 
на Обвинителството за органи-
зиран криминал од исказот на 
Јордан Камчев. Замислете, Зо-
ран Заев ги предупредил како 
што вели новинарот Бранко Ге-
ровски (“педерот“) и Кичеец дека 
против нив има пријава и да ги 
прекинат сите контакти со Орце 
Камчев. (ИНФОМАХ.мк)

Зоранчо Заев е недопи-
рлив за органите на прогонот. 
Како поинаку може да се објас-
ни тоа што овој човек сеуште е 
на слобода. Еднаш аболициран 
за криминал од претседателот 
Бранко Црвенковски. Друг пат од 
општата аболиција на претседа-
телот Ѓорге Иванов. Во јавноста 
пуштено видео каде Зоранчо 
бара поткуп од бизнисмен во 
Струмица. Како што одат ра-
ботите еве наскоро ќе биде за-
ташкана и аферата Рекет и ќе го 
одмине него. 

СДСМ најавува постапка за целосен ветинг во судство-
то, она што се случува во правосудството е срамно
Неприфатливо е токму институциите кои треба да носат правда, истата да ја спречу-

ваат. Во изминатите години јавноста е сведок на маратонски постапки, на правни замки, на 
незаинтересираност и неподготвеност на судството да решава случаи на висока корупција 
поврзани со криминалот на Никола Груевски и режимот. Преку неефикасни и неодговорни 
постапки, судството му дозволува на Груевски да ескивира од правдата и ние жестоко се 
противиме на тоа. Ваквите постапки на правосудните органи ја поткопуваат довербата во 
судскиот систем и правдата и уште еднаш ја докажуваат потребата од коренити промени на 
работите во судството. Ова мора да престане. Сите очи се вперени во правосудството, тие 
институции мора да ја променат својата работа. И да одговараат пред граѓаните за својата 
работа.  На нашите граѓани им треба судство кое носи правда. Фер, правично судство во 
разумеен рок е основата и на Европската конвенција за човекови права. Како сериозна 
држава мора на дело да покажеме дека овие основи на праната држава мора да се почи-
туваат. Истовремено, СДСМ најавува дека започнува постапка за целосен ветинг на сите 
судии, процес кој ќе започне веднаш по формирање на новата влада предводена од СДСМ. 
Целосен реизбор не беше дозволен од страна на Европската унија, но ветинг на судиите 
мора да има, зашто правда можат да носат само праведни судии, а не блокатори на правда-
та. Неопходен е ветинг во судството за да се направи дистинкција меѓу чесните и профе-
сионални судии и обвинителии оние кои не се на нивото на професијата. Пред граѓаните 
ветивме правда, дадовме шанса на судството, не испорача, но ние ќе направиме се’, за да 
го оствариме. Затоа што без правда нема сигурност и стабилност, без владеење на правото 
нема развој и напредок, рече портпаролот на СДСМ Костадин  Костадинов.

Костадинов да не падна од Марс деновиве. Срамно било она што се случува  во 
правосудството. Нели неговата влада е цели три години на власт, а тој не го видел срамот 
во правосудството, или подобро речено кривосудството. Не, не, тој го гледаше срамот во 
правосудстото сите овие години но сега доаѓаат парламентарни избори, па ако може со 
ваква изјава да се добие едно гласче повеќе, зошто да не. 

Македонија 
подготвена 

за руските компании,  влез и  
во Европската унија

Русија е подготвена да ги отвори вратите за македонската еко-
номија – нудат влез во Евроазиската унија која претставува пазар 
од околу 200 милиони потрошувачи. На неодамнешниот руско-ма-
кедонски бизнис форум, прв по пет години, амбасадорот Баздни-
кин, рече дека се отворени за соработка доколку има интерес и 
од Македонија.  “Отворени сме за дијалог во различни формати 
со сите заинтересирани играчи вклучувајќи ја се разбира и Македонија чии деловни кругови мислам 
дека прекрасно сфеќаат дека со влегувањето на рускиот пазар тие автоматски добиваат пристап до 
многу поголемиот пазар на евроазиската економска унија. Русија сама по себе претставува моќна 
економска држава и се развива“, рече рускиот амбасадор Баздникин. Подобрувањето на трговската 
размена со Русија, која во моментот учествува со скромни 1,1 процент во вкупната размена на земјва  
во првото полугодие, е можност за Македонија, но премиерот Заев порачува дека тоа не треба да се 
гледа како алтернатива на ЕУ.  Освен бизнис форум во Охрид имаше и состанок и на Мешовитата 
меѓувладина комисија која се активира исто така по пауза од пет години. По тој повод, од Русија 
покрај дузината бизнисмени пристигнаа и неколкумина високи функционери од руската влада.  (Таем.
мк)

Нели Македонија нема друга алтернатива? Како сега одеднаш сакаме трговија со Русија? 
Членките на ЕУ иако често ја критикуваат Русија и кога треба и кога не треба, во трговијата за 
политика нема место. Грција е една од тие земји која во трговијата со Русија зазема значајно место, а 
Македонија никакво.

Милошоски: Со новата методологија ќе требаат 
10 до 15 години за целосно членство во ЕУ

Пратеникот и поранешен ми-
нистер за надворешни работи 
Антонио Милошоски проценува 
дека со новата методологија 
од почетокот на преговорите 
до целосното членство би биле 
потребни околу 10-15 години. 
Тој на фејсбук го коментира 
таканаречениот нон-пеипер кој 
Франција го испрати до земји-
те членки на ЕУ за процесот 
на проширување на земјите од 
Западен Балкан. – Новата мето-
дологија за проширување на ЕУ 
предложена од Франција пред-
видува парцијално членство и 
седум етапи при зачленувањето 
на Македонија, Србија, Алба-
нија, Црна Гора, Косово и БиХ. 
Зачленувањето е предвидено 

како сгрог, постепено и спор про-
цес, но со поконкретна подршка 
во текот на целиот процес, преку 
делумен пристап до инструмен-
тите од заедничките ЕУ-проек-
ти, а можен би бил и пристап до 
помал процент од структурните 
фондови. Етапите на постепе-
ното зачленување се замислени 
како школски систем односно 
не можете да учествувате во 
политиките на ЕУ од петтата 
етапа доколку не ги исполните 
одредниците за влез и учество 
во четвртата етапа, претходно 
третата етапа итн. Човековите 
права и слободи, владеењето 
на правото и правосудството 
остануваат темелни основи на 
процесот чие исполнување е ус-

лов без кој не се може. Со оваа 
од почетокот на преговорите 
до целосното членство би биле 
потребни 10-15 години, пишува 
Милошоски. (ПЛУСИНФО) 
Ете како ќе ги задржиме мла-
дите во Македонија. Кога ќе се 
случи влез во ЕУ (не преговори) 
Зоранчо Заев ќе ужива во др-
жавната пензија (или во Идри-
зово) за сите предавства кои ги 
направи за време на неговиот 
мандат. Ако не е во Идризово, 
ќе го најдеме на неговите фарми 
во Муртино како ужива во кана-
бисот, според него, лек за сите 
потреби, од треска до пореме-
тен мозок. 

Ангелов: СДСМ се најголеми патриоти 
затоа што го сменија името

“Нема поголем патриотизам и почит кон државата од она што се направи во изминативе 
2.5 години за граѓаните и државата“, порача претседателот на партијата Достоинство, Стојан-
че Ангелов на трибина на СДСМ во рамките на кампањата “На прав пат“ во Делчево. “ЗА                                                                                                                           
нецели две и пол години Владата предводена од СДСМ успеа да ги реши најголемите прашања со 
нашите соседи и да го отвори патот кон иднината, благодарение на политиките на Владата денес 
можеме да кажеме дека сме горди Македонци од Северна Македонија, а не Скопјани како што бевме 
претходно. За нецели две години се реши проблемот не само со Грција и Бугарија, нашите соседи, 
туку се решија и внатрешните проблеми и меѓуетнички затегнатите односи. Благодарение на поли-
тиките на Владата предводена од СДСМ и програмата за едно општество за сите, денес сите заедно 
живееме и фукционираме. Денес нашата држава е држава за сите граѓани кои живеат во неа, без 
разлика на нивната верска и политичка припадност“ , истакна генералот Стојанче Ангелов. Уште еден 
показател за успесите, според Ангелов е и тоа што наскоро земјава станува членка на најголемиот и 
најмоќниот воен сојуз НАТО Алијансата. (Република).

Забегал човекот нема што. Најверојатно се надева дека во НАТО одново ќе биде генерал. Се 
сомневам дека во НАТО би можел да добие чин разводниик или десетар. Незнам кој нему му “доде-
лил“ чин генерал. Во нашата Македонија се’ е можно!

Лани во Македонија влегле 1140 контејнери со странски отпад
Додека македонските граѓани се 
гушат од енормното загадување 
на површина исплива афера 
која безмалку ја става Македо-
нија во друштвото на европска-
та еко-мафија. Се дозна дека во 
депонијата Дрисла требало да 
стигне странски отпад спакуван 
во 1300 контејнери, кои за среќа 
исчезнаа некаде по пат, во Ал-
банија. И таман куртуливме од 
оваа опасна пратка кога на повр-

шина испливува нова еколошка 
афера. Наводно, според пишу-
вањата на италијанските медиу-
ми, покрај несудената пратка, во 
државата на граничниот премин 
Ќефасан сепак влегле стотина 
контејнери со отпад. И додека 
никој не кажува каде завршил 
овој отпад, населените места 
околу скопската депонија беле-
жат црни резултати. Рапидно 
е зголемен бројот на заболени 

од карцином на белите дробо-
ви.  Пишува Валентина Вурмо. 
(извор Фокус)
Зар не е доволен домашниот 
отпад  за да увозуваме од стран-
ство , уште повеќе кога се сомне-
вам дека сето тоа ѓубре се фрла 
без да се плати ниту денар. То-
ронто му плаќа милионски суми 
долари на Детроит за нашето 
ѓубре кое се тренспортира таму.

Низ деновите на минатиот месец
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Крводарителска акција
Во чест на Св. Климент, нашиот патрон.
Бидејќи не даваме нешто што сме го спечалиле, туку, го даваме она што ни 
е од Бога дадено.
Наша црква, наша фамилија.

In honor of St. Clement, our patron.
Because we do not give what it is earned, but we give what is given to us by 
God.
Our church, our family.

Our toy drive box is up! Find it in the main hallway of 
St. Clement by the Christmas tree.

 We are accepting donations until the 20th of December.
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Пред половина век Драган Бог-
дановски во неговото списание 
Македонска нација меѓу другото 
го пишуваше и следното: Инте-
лектуалците треба да ја бранат 
својата татковина, ако тоа не го 
прават тие се обични занаетчии. 
Најголемиот борец во понова-
та историја на Македонија, во 
периодот кога нашата земја 
беше во составот на ФНРЈ или 
СФРЈ како Народна Република 
Македонија или подоцна како  
Социјалистичка Република Ма-
кедонија беше најпрогонуваниот 
дизидент Македонец надвор од 
границите на неговата и наша 
татковина Македонија. И на 
крајот од голготата службите на 
тогашната југословенска УДБ 
(Внатрешна државна безбед-
ност) успеаја да го киднапира-
ат Богдановски во Парис и го 
пренесоа преку сите граници со 
фалсификувани документи во 
Југославија односно Македонија 
каде беше осуден на долгого-
дишна затворска казна (13 годи-
ни) од кои одлежа 11 во затвор. 
Тој беше  автор на првата пар-
тиска програма на ВМРО-ДПМ-
НЕ која покасно како своја ја 
присвои Љубчо Георгиевски.
   Во првиот параграф од оваа 
моја колумна го спомнав Богда-

новски за да направам споредба 
како македонските интелекту-
алци денес во нашата слободна 
и демократска држава Македо-
нија ја бранат од натрапници, 
од внатре и однадвор. Башка од 
здружението Македонски мани-
фест каде малубројното член-
ство меѓу кои и Ефтим Клет-
ников,  Александар Русјаков и 

Сотир Костов не можам да 
истакнам ниту индивидуалци 
уште помалку друштва, здру-

женија, групи... И тоа не е до-
волно. Целта не бира средства. 
Оние на кои им е најсвета - , сло-
бодата, демократијата не чекаат 
некој друг да им ја одбрани. Со 
месеци на тв екраните гледаме 
што се случува во Хонг Конг. Тие 
момци и девојки не се уличари. 
Тие знаат каде се и што бараат. 
   Во нашата Македонија како се’ 
да е во ред.  Или уште подобро, 
секое чудо за три дена, некогаш 
и само еден ден. Во овие редови 
вреди уште еднаш да се спомне 
изјавата на забеганиот мини-
стер за надворешни работи на 
Македонија Никола Димитров 
дека македонскиот јазик кој се 
зборува во Егејска Македонија 
не е ист со јазикот кој се збору-
ва  во Република Македонија. 
Не можам ниту пак смеам да 
го премолчам тоа.  Неодамна 
на отворена трибина овде во 
Торонто имав можност да му го 
поставам прашањето на Сотир 
Костов, член на македонскиот 
манифест. Од него добив од-
говор дека Македонскиот ма-
нифест реагираше писмено (во 
медиуми) на таквата изјава на 
македонскиот министер. 
   Повеќе пати сум пишувал за 
изјавата на министерот Дими-
тров. Овој пат малку поопширно. 

Се прашувам самиот себе – зо-
што толку мала реакција  или 
протест на ваквата изјава на 
Димитров? Зошто македонска-
та интелегенција го игнорира 
алатот (јазикот) на кој општи со 
јавноста ако воопшто го пра-
ви тоа!?  Се чини дека Драган 
Богдановски пред половина век 
беше во право кога правеше 
споредба меѓу интелектуалците 
и занаетчиите! Кога Богдановски 
го вели тоа, верувам дека мисли 
на еден од најважните сегменти  
од лицето интелектуалец – мо-
ралот. Ако интелектуалецот го 
нема моралот, отиде по ѓаволи-
те интелектуалноста. Интелек-
туалецот треба да биде првиот 
во одбрана на својата таткови-
на. Во нашата татковина тоа не 
е случај. Интелегенцијата или 
интелектуалноста затаија, се 
исплашија. За своите комотни 
фотељи? Колкава реакција има-
ше од нивна страна кога во маке-
доското Собрание на нелегити-
мен начин се избра нелегитимен 
претседател? Колкава реакција 
од нивна страна по потпишу-
вањето на Преспанскиот дого-
вор? Колкава реакција имаше за 
осудените македонски патриоти 
од насилството во Собранието?  
Зошто тие (интелектуалците) не 
кажат гласно и јасно дека осу-
дените македонски патриоти не 

се терористички злосторници 
туку се бунтовници во одбрана 
на македонскиот идентитет и 
се’ што него го  придружува. Ако 
некогаш навистина се напра-
ват реформи во македонското 
судство за кои беше пред три 
години формирана и комисија, а 
за претседател самиот Зоранчо 
Заев си се назначи, ќе треба да 
се “увезат“ судии од Шведска, 
Финска, Тунгузија, Неумија... 
   За секој од нас драги читате-
ли, посебно болно е прашањето 
за десетиците затвореници во 
Идризово осудени како теро-
ристи за насилното влегување 
во Собранието! Како е можно на 
овие луѓе да им се суди за теро-
ризам кога тие при себе немаа 
ниту бомби, ниту пушки, ниту 
ножеви?Тој чин во Собранието 
еден шведски суд го карактери-
зира како бунт и ништо повеќе! 
Токму затоа на еден од учесни-
ците во настаните му одобри 
азил во нивната земја. Ајде да 
ја погледнеме другата страна 
од медаљонот. Во 2001 година 
албанските терористи и’ обја-
вија оружена војна на Републи-
ка Македонија. Загинаа луѓе на 
двете страни. Од едната страна 
тие што ја нападнаа и од дру-
гата страна тие кои ја бранеа. 
Никој од напаѓачите по крајот на 
војната или како некои сакаат да 

го прикажат како воен конфликт, 
не е осуден за никакво дејство. 
Дури истите тие терористи де-
нес ги имаме на високи функции 
во државата Македонија. Коман-
дантот на албанските терористи 
денес е претседател на Маке-
донското Собрание.  Ги има и 
на клучни министерски позиции 
во Извршната власт. Но тоа е 
минато, ајде да гледаме на ид-
нината. 
   Погоре во тестот го спомнав 
министерот за надворешни ра-
боти Никола Димитров и негова-
та изјава дека македонскиот ја-
зик кој се зборува во Република 
Македонија  не е ист јазик кој го 
користи нашиот народ во Егејска 
Македонија. Како е можно на 
таква изјава да нема силна ре-
акција? Зошто стотици ако не и 
иљадници народ не протестираа  
пред Министерството за надво-
решни работи на Македонија со 
барање овој министер да даде 
оставка? Зошто изостана силна 
реакција од интелектуалците, од 
опозициските партии, од Децата 
бегалци и нивните потомци кои 
живеат во Република Македо-
нија...Блаже Конески ни остави 
аманет – Јазикот е нашата тат-
ковина!. Ако е така зошто не го 
браниме?  Професорот Коста 
Пеев кој извесно време беше 
меѓу нас во Торонто целиот 

свој живот го посвети на маке-
донските дијалекти, посебно во 
Егејскиот дел на Македонија и 
за кои има објавено научни тру-
дови.  Од претседателот Ѓорге 
Иванов за време на неговиот 
мандат лингвистот Пеев го доби 
највисокото признание Орден за 
заслуги. 
   Ако македонските патриоти 
ја жртвуваа својата слобода во 
одбрана на нашите национални 
интереси денес не смееме да се 
помириме со нивната судбина и 
судбината на нивните семејства, 
туку без двоумење да им даде-
ме безрезервна подршка со 
сите расположиви демократски 
средства вклучувајќи и финан-
сиски за подршка на нивните 
фамилии. Тие тоа без сомнение 
го заслужуваат. 
П.С.  Не можам со сигурност 
да тврдам дека тоа така било, 
но до мене има допрено глас 
дека , поранешниот министер 
за надворешна политика на 
Македонија, Димитар Димитров 
, татко на сегашниот министер 
има речено дека кој ќе потпише 
договор за промена на името на 
нашата земја Македонија треба 
раката да му се пресече. Еве му 
ја шансата!  

1) The United Nation is 
controlled by the USA. 
If a country wants to 
become a member at the 
UN and if the USA does 
not like your country’s 
name they will reject your 
membership application. 
Just like they did to the 
Republic of Macedonia.
 
2) We have 29 naive 
NATO member countries 

who are buying arms to 
be protected from a sup-
posed Russian invasion. 
Those gullible countries 
waste a huge amount of 
money for nothing. Lets 
go back to a true history 
those members of NATO 
or I should say North 
America Terrorist Or-
ganisation.  18 countries 
USA, Canada, Australia, 
Greece, Japan and many 
others invaded Russia 
in 1918. Russia is not 

going to invade a NATO 
country. It will be a NATO 
country fi rst to invade 
Russia. Because NATO 
is a warmonger organiza-
tion.
You need two teams 
to play football. One 
of them, Russia, does 
not exist to be a part of 
this game, the Warsaw 
Treaty Organization. 
So why does NATO still 
exist? As I said NATO 
wants to grab money 

from those gullible NATO 
member countries. I 
hope one day they will 
wake up and spend the 
money for the benefi t of 
the people not for buying 
arms from NATO.
 
3) The deal to buy Alaska 
from Russia was signed 
on 30 March 1867.  Tsar 
Alexander II decided to 
sell Alaska. Tsar Alexan-
der II, the welfare case, 
the ignoramus, the con-

voluted person, sold the 
Russian land of Alaska 
for peanuts to the US. 
Making a catastrophic er-
ror like this, he deserved 
to be hung.
 
4) Пословици. ( Prov-
erbs.)
Јаволот кози немаше, 
а сирење продаваше.   
После свадба тапани. 
Ако козата лаже , рогот 
не лажи. 
Селото гори, бабата се 

чешла. 
Кога сонцето ке извади 
рогови, тогаш Р. 
Македонија ке стани 
членка во ЕУ.
George Nicholov

Македонска Заедница

Readers Corner

Танас Јовановски

Само една рака интелектуалци ги 
бранат националните интереси на 

Македонија, каде се другите?
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Заедницата на Македонци од Канада го отфрла илегалниот и наметнат 
обид за менување на името на Република Македонија

„Владеење на правото, демо-
кратските принципи, човековите 
права и почитување на волјата 
на народот“ се вредностите спо-
ред кои западните земји навод-
но се водат, но сепак тие бру-
тално ги кршат овие вредности 
со процесот кој и го наметнаа на 
Република Македонија со цел да 
го сменат името, идентитетот и 
историјата на Македонија и на 
сите Македонци низ светот. Ова 
се однесува и на деловите на 
Македонија распарчени во 1913 
година и поделени меѓу Србија/
Југославија (сега независната 
Република Македонија), Буга-
рија, Грција и подоцна Албанија.
Македонците нема да го толери-

раат бришењето на една цела 
етничка група со цел да се ре-
ализираат желбите на нашите 
угнетувачи и да се задоволат 
целите на западниот империја-
лизам. Ниту една личност која 
тврди дека ги почитува човеко-
вите права не би смеела да го 
толерира ова.
Оттаму, заедницата на Маке-
донци во Канада реши да:
- Ја осуди секоја употреба на 
илегалното и наметнато име 
„Северна Македонија“ и расис-
тичкиот израз „Северни Маке-
донци“ кога тие се употребуваат 
место Република Македонија и 
Македонците;
- Ја осудуваме употребата на 

осумкракото сонце на знамето 
кое беше креирано за да се за-
доволи нашиот најголем угнету-
вач - Грција. Ова знаме ќе биде 
отстрането од сите македонски 
цркви, објекти и од сите маке-
донски настани во Канада;
- Ги осудуваме сите обиди да се 
смени името на Македонската 
Православна Црква, вклучи-
телно и актуелниот обид да се 
избрише зборот „Македонска“ и 
да се замени со „Охридска Ар-
хиепископија“;
- Ги прогласуваме сите прет-
ставници на илегалниот Заевис-
тички режим за непожелни пред 
заедницата на Македонците во 
Канада;

- Бараме итна одбрана на име-
то на Република Македонија и 
на македонскиот идентитет од 
страна на меѓународната заед-
ница;
- Бараме сите македонски поли-
тичари веднаш да престанат со 
нивните отстапки пред нашите 
угнетувачи и
- Бараме македонските полити-
чари да го спречат менувањето 
на македонското име.

Нема да прифатиме ништо 
друго освен почит за нашето 
вековно македонско име, иден-
титет, етничка припадност и 
историја, и нема да толерираме
никаков обид за нивно поткопу-

вање. Нашето Име е Македо-
нија.

Macedonian-Canadian Community Denounces Illegally-Imposed Name Change on the Republic of Macedonia
“The rule of law, democratic prin-
ciples, human rights and the will 
of the people” are supposed val-
ues that all Western countries 
espouse, yet they blatantly violate 
them in the illegal name change 
forced on the Republic of Mac-
edonia, which changes the name, 
identity, and history of Macedonia 
and all Macedonians throughout 
the world. This includes all regions 
of Macedonia, partitioned in 1913 
among Serbia/Yugoslavia (now 
the independent Republic of Mac-
edonia), Bulgaria, Greece, and 
later, Albania.
Eradicating the existence of an 

ethnic group to appease its op-
pressors and to satisfy Western 
interventionism will not be toler-
ated by Macedonians, nor should 
it be tolerated by anyone claiming 
to defend human rights.
Therefore, the Macedonian-Cana-
dian community:
condemns all use of the illegally-
imposed name “North Macedonia” 
on the Republic of Macedonia and 
the racist term “Northern Macedo-
nian” to refer to Macedonians;
condemns the use of the 8-rayed 
fl ag that was designed to appease 
our biggest oppressor, Greece.

It will be removed from all Macedo-
nian churches, buildings and Mac-
edonian events in Canada;
condemns any attempts to change 
the name of the Macedonian Or-
thodox Church, including current 
pressure to remove 'Macedonian' 
and replace with 'Ohrid Archbish-
opric' declares that all personnel of 
the illegitimate Zaev regime to be 
persona non grata in the Macedo-
nian-Canadian community;
demands immediate defense of 
the Republic of Macedonia's name 
and our Macedonian identity by 
the international community;
demands that Macedonian politi-

cians end all attempts to appease 
our oppressors; and demands that 
Macedonian politicians prevent 
any change to Macedonia's name.

We will not accept anything other 
than the respect of our age-old 
Macedonian name, identity, eth-
nicity, and history and will not tol-

erate any attempts to undermine 
them. Our Name Is Macedonia.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕВРОАЗИЈА И МАКЕДОНИЈА

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА како про-
цес не е нешто ново,туку е про-
цес стар колку и човештвото.По 
дефиниција тоа е процес на ин-
теграција и интеракција помеѓу 
луѓето,компаниите и владите 
низ цел Свет.За Македонците,о-
ва не е ништо ново.Најголемиот 
освојувач во историјата Алек-
сандар Македонски го правел 
тоа во свое време.Во земјите 
кои ги освојувал.тој ги поврзувал 
луѓето со тоа што одобрувал 
бракови со домородните жители 
и своите војници.Истовремено 
по пат градел и нови градови 
кои го носеле неговото име.Нај-
познат е секако Александрија во 
Египет.Во минатиот век,глоба-
лизацијата за Македонците има-
ло друго име.Тоа било "привре-
мена работа во странство" која 
најчесто била за стално,затоа 
што лугето ретко се вракале на-
зад во Македонија.Македонците 
во тоа време најповеке оделе во 
Австралија,Америка и Канада.
Исто така после 2-та Светска 
војна,многу Македонци оделе 
на работа во Германија за пом-
ош за нејзина изградба.Од таму 
и доага и зборот "гастарбајтери" 
кој на Германски значи привре-
мени работници.
             Оваа глобализација 
која што денес ја знаеме е ста-
ра одприлика 50-тина години.
Започната е кон крајот на мина-
тиот век во Америка.Големите 
компании таму,во потрага по 
нови пазари и поголеми профи-
ти се решија да инвестираат на-
двор од Америка.Најпрво тоа се 
случи во Индонезија,Малезија 
,Виетнам,Тајланд и Филипините 
познати како Тигрите од Југои-
сточна Азија.Но тоа не беше 

доволно па затоа,после проме-
ната на економскиот систем,од 
социјализам во капитализам 
во Кина,тие целокупниот свој 
финансиски потенцијал го ин-
вестираа во Кина.Целиот овој 
процес многукратно се забрза 
во почетокот на овој век со до-
агањето на Facebook и Twitter.
Со нивна помош комуникација-
та станува екстремно брза,по-
себно помегу глобалните голе-
ми компании.Но,како и секогаш 
не е се така добро како што 

изгледа.Процесот на глобали-
зација,посебно во Америка каде 
и започна,се соочува со големи 
проблеми.Средната класа во 
Америка е се помала поради 
се почестото носење на добро 
платени работни места во Кина.
Борците за чист воздух и гло-
балното затоплување,инсисти-
раат на затворање на рудниците 
за јаглен.Борците за човекови 
права инсистираат дека идеја-
та за едно отворено општество 
и отворени граници е иднината 
на човештвото.Средната класа 
се чуствува загрозена од сето 
ова.Глобализацијата,глобал-
ното затоплување и отворени-
те граници за нив се реална 
опасност.Трамп тоа го увидува. 
и им ветува дека со нивна пом-
ош ке ги спречи глобалистите и 
нивните идеји.Тој победува на 
последните избори,но како што 
гледаме борбата тука не завр-
шува.Глобалистите во Амери-
ка со цела своја сила и моќ се 
обидуваат да го тргнат Трамп 
од власт.Следните избори за 
Американски председател во 
2020,ке бидат во најмала рака 
речено,интересни.Целиот свет 
со нетрпение ке очекува дали 
Американците ке изберат Пред-
седател Нациналист како Трамп 
или Глобалист како преставник 
на Демократите.
                ЕВРОАЗИЈА  е рела-
тивно нов мега проект започнат 
од Кина и Русија.За разлика од 
американската средна класа 
која полека ја снемува,во Кина 
средната класа станува се 
поголема и посилна.Нивната 
потрошувачка мок станува од 
ден на ден се поголема и по-
голема.Секако,за тоа најголе-

ма причина е глобализација.
Кинескиот "државен капитали-
зам" се покажа дека е одличен 
економски систем кој ги донесе 
сите бенифиции од Глобализа-
цијата.Државното планирање 
им донесе огромно количество 
на пари и резерви за инвести-
рање.Секако,поради недостаток 
на енергија главните Кинески 
инвестиции им беа во енергија-
та и природните ресурси.Афри-
ка,Русија и Блискиот Исток им 
се главни партнери во тоа.Со 
разноразни проекти,посебно во 
изградба на транспортни кори-
дори,полека навлегуваат и во 
Европа.Се почестите градења 
на Автопатишта,Железнички 
пруги и купувањето на приста-
ништа само го потврдува тоа.
Со доагањето на Путин на власт 
во Русија и Кси Џинпинг вго Ки-
на,соработката помеѓу овие две 
големи земји станува се побли-
ска и подлабока во сите сфери 
на живеење.Посебно тоа се 
однесува во енергетската сфе-
ра,затоа што Руската земја е 
неограничен извор на енергија,а 
на Кина баш тоа и недостасува.
Во исто време Русија инвестира 
во два гасовода кои водат кон 
Европа,едниот т.н. Северен ток 
оди дирекно кон Германија а 
другиот т.н. Јужен ток оди преку 
Турција,Балканот и се поврзува 
со Средна и Источна Европа.
Огромни проекти од кои бени-
фиции ке имаат сите,а посебно 
крајните потрошувачи.Знаеме 
дека гас е чист и природен енер-
генс кој е доста евтин и плус 
придонесува за подобрување за 
животната околина.
                  Освен во економската 
сфера,глобализацијата,придо-
несе и за развивање на воената 
сила на Русија и Кина.Посебно 
тоа може да се забележи со 
воените и политички победи 
на Путин во Грузија,Украина 

и последната во Сирија.Со 
распаѓањето на СССР,за долго 
време Светот беше еднопола-
рен.Американците со помош на 
својата огромна воена моќ беа 
неприкосновени владетели.Нив-
ното чедо НАТО,со своите вое-
ни бази се поблиску се прибли-
жуваше кон границите на Русија.
Но,ЕвроАзија и взаемната сора-
ботка и пријателство на Претсе-
дателите Путин и Кси помогна 
сега да имаме биполарен свет.
Се повеке земји во Светот бара-
ат помош од Кина и Русија.Таков 
еден пример имаме во Турција и 
Сирија на Блискиот исток и Ср-
бија на Балканот.Во меѓувреме 
и најмоќните земји во Европа,-
Германија и Франција,се поче-
сто имат економска соработка 
со ЕвроАзија.Тоа го докажува е 
неодамнешното потпишување 
на економска соработка помеѓу 
Франција и Кина во вредност 
од 15 милијарди евра.За дирек-
тното поврзување на Германија 
и Русија со Северниот ток на 
гасоводот веќе пишав погоре.И 
не само тоа,овие две европски 
земји,се повеке размислуваат 
за создавање на своја Европска 
војска.Во очите на Франција и 
Германија довербата, влијание-
то и силата на НАТО од ден на 
ден станува се помала и пома-
ла.Светските глобални трен-
дови се движат кон биполарен 
свет каде што од една страна 
се Америка и Велика Британија 
а од друга новокомпонираниот 
тим ЕвроАзија на чело со Кина 
и Русија и секако од неодамна 
потпомогнати од Франција и 
Германија.
                     Каде е тука Ма-
кедонија? Како Македонија се 
спрема за најновите глобални 
придвижувања? Како Македон-
ските политичари (позиција и 
опозиција) се позиционираат за 
идните тектонски промени на 

Балканот и Европа?
                    МАКЕДОНИЈА  и денеш-
ните Македонски политичари,за 
жал како и многу пати досега во 
историјата,се на опашката на 
глобалните светски политички 
движења.Посебно ова се одне-
сува на оваа инсталирана власт 
на чело со ЗЗ.За потребите на 
зачленување во НАТО,а кое е 
сеуште под знак прашалник,го 
смени името на Државата.За 
потребите на т.н. добрососедски 
односи се откажа од идентите-
тот,јазикот,историјата,културата 
и образованието.И сето ова за 
членство во Воена организација 
која што се повеке ја губи своја-
та моќ и влијание на Балканот 
и во Европа.Во меѓувреме оваа 
инсталирана власт,многукратно 
ги влоши односите со Кина и 
Русија,водечките земји на Евро-
Азија.Ова се катастрофални од-
луки кои,времето ке покаже,се 
историски погрешни.Природно 
Македонија и Балканот припаѓа-
ат на Европа и идните економски 
и воени соработки треба да би-
дат насочени кон Европа и Ев-
роАзија.После катастрофалните 
воени и политички порази на 
НАТО во Грузија, Украина и нај-
новото во Сирија и Турција,сега 
тие своите "ровови" ги копаат на 
Балканот.Поради тоа беше це-
лиот тој процес на инсталирање 
на оваа власт и вклучување на 
Македонија во НАТО.Тоа е обид 
на Америка и НАТО да се спречи 
натамошното ширење на ЕвроА-
зија преку Балканот кон Европа.
Но,во мегувреме се случи голем 
пресврт во политиките на Гер-

манија и Франција кои се повеќе 
сакаат економска и секаква дру-
га соработка со ЕвроАзија.Кон 
тоа треба да се додаде и проме-
ната на надворешната политика 
на Претседателот Трамп кој по-
веќе води грижа за Американци-
те него за останатите.
        Следната година во Ма-
кедонија следуваат предвреме-
ни парламентарни избори(ако 
се одржат,нели),но не гледам 
лидери кои со своите одлуки ги 
имаат во обзир овие глобални 
движења.Лидерите и на двете 
најголеми партии во Македонија 
имаат исто размислување а тоа 
е дека зачленувањето во НАТО 
е од стратешки интерес за Маке-
донија.Има неколку помали пар-
тии,кои сакаат поблиски односи 
со ЕвроАзија но се се прави 
нивниот глас да не се слушне.
Наредната година е многу важ-
на за иднината на Македонија 
поради тие избори во Април и 
коју правец ке го завземе ново-
формираната власт.Но,секако 
најважни ке бидат Американски-
те Претседателски избори 2020 
година.Како што стојат сега ра-
ботите,Трамп е апсолутен фаво-
рит за реизбор,но во лолитиката 
како и во животот ништо не се 
знае предвреме.Како и да е,не 
очекува бурна политичка година 
како во Македонија така и кај на-
шиот јужен сосед Америка.
      Голем поздрав до сите чи-
татели на овој прекрасен весник 
и се читаме во некоја наредна 
прилика.
      Никогаш северна,само МА-
КЕДОНИЈА

доволно па затоа,после проме-
ната на економскиот систем,од 
социјализам во капитализам 
во Кина,тие целокупниот свој 
финансиски потенцијал го ин-
вестираа во Кина.Целиот овој 
процес многукратно се забрза 
во почетокот на овој век со до-
агањето на Facebook и Twitter.
Со нивна помош комуникација-
та станува екстремно брза,по-
себно помегу глобалните голе-
ми компании.Но,како и секогаш 

Диме Костов

Исправка
Во минатиот број во текстот "Велес,Велес убав 

град" имаше една грешка...наместо тројцата 
Браќа Органџиеви треба да стои тројцата  Браќа 
Кошулчеви...по нив го носи и името фабриката 

БРАКО.
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„Одете и научете ги сите 
народи, крштевајќи ги во името 
на Отецот и Синот и Светиот 
Дух“ (Мт 28, 19). Следејќи ги 
зборовите на нашиот Спасител, 
ќе видиме дека Христос дојде, 
пострада и воскресна за целиот 
човечки род. Христос не дојде 
само за еден народ. Христос 
дојде да нè спаси сите и да нè 
направи соучесници во царство-

то небесно. Повикувајќи нè кон 
Себе, нè повикува кон нашиот 
заеднички Отец, нè повикува да 
постанеме сите браќа и сестри 
помеѓу себе, во Христа нашиот 
Бог. Повикувајќи нè да станеме 
браќа и сестри помеѓу себе, нè 
повикува да бидеме една заед-
ница, да бидеме една фамилија. 
Токму таа заедница на луѓе, 
собрани да Го прославуваат 

Бога и да заедничарат 
со Него, а преку Него и 
сите ние меѓу себе, се 
вика Црква.

За време на мојот 
студиски престој во Ита-
лија, еден мој професор 
честопати ни говореше: 
„Говорете меѓу себе на 
различни јазици, пишу-
вајте на истите тие јази-
ци, но, кога се молите, 
молете се на вашиот 
мајчин јазик“. Тука се 
поставува прашањето: 
Што е тоа мајчин јазик? 
Мајчиниот јазик е оној 
јазик, кој сме го слуша-
ле од устите на нашите 
мајки додека нè доеле. 
За многумина од нас, 
тој јазик е Македонскиот 
јазик, но, од друга стра-
на, пак, многумина наши 
браќа и сестри Македон-
ци, не го слушале тој ја-
зик или пак многу малку 
се говорел во нивните 
домови. Знаејќи дека 

Црквата не е само за неколку-
мина или, пак, само за одредена 
група луѓе, туку, напротив, таа 
им припаѓа на сите, одлучивме 
да постапиме според Литур-
гиските зборови: „Твои од Твои-
те, Тебе Ти принесуваме за сите 
и за сè“. Одлучивме да напра-
виме нешто за сите наши браќа 
и сестри Македонци коишто го 
заборавиле Македонскиот јазик, 

или, пак, многу малку го говорат. 
Одлучивме и тие наши браќа 
и сестри да разберат како и за 
што се молиме, како и за што се 
собираме в црква. Наоѓајќи се 
во Канада, тој друг јазик е Ан-
глискиот.

Поучени од искуствата на 
другите Православни цркви и 
од добронамерните совети на 
нашите Македонци, одлучивме 
еднаш во месецот да служиме 
Литургија целосно на англиски 
јазик. Главната цел беа гене-
рациите Македонци коишто се 
родени далеку од Македонска-
та земја, оние коишто се трета 
или четврта генерација, родени 
во Канада. Местото на раѓање, 
јазикот на којшто говориме, не 
треба да биде пречка да ја зна-
еме нашата историја, нашата 
традиција, а пред сè, нашата 
вера. Црквата е онаа којашто 
нè зачувала низ историјата, Цр-
квата е онаа којашто се грижи за 
спасението на нашите души. За-
тоа нашата цел е, според мож-
ностите коишто ни се дадени од 
Бога, да пробаме да ги донесе-
ме сите во Црквата, онаму каде 
што се спасуваат душите.

Првата Литургија отслуже-
на целосно на Англиски јазик 
беше на 29ти септември, доде-
ка, пак, втората целосно отслу-
жена Литургија на Англиски јазик 
беше на 3ти ноември. Повеќе 
од половината луѓе беа млади 
наши Македонци. Како би може-

ле да се дружат и после Литур-
гијата, повторно благодарение 
на наши благочестиви христија-
ни со нивните донации, беше 
организирано детско катче за 
најмладите и бесплатен ручек 
за сите присутни. 

Ова е само почеток. Секој 
последен викенд во месецот, во 
црквата „Св. Климент Охридски“ 
– Торонто, Литургиите ќе бидат 

на Англиски јазик, со задолжи-
телно дружење помеѓу нашите 
после богослужбата. Нашата 
наредна Литургија на Англиски 
јазик ќе биде на 29ти декември.

Црквата е заедница, 
Црквата е фамилија!

Да направиме секоја 
недела да биде нашиот 

Фамилијарен ден!

ле да се дружат и после Литур- на Англиски јазик, со задолжи-„Одете и научете ги сите то небесно. Повикувајќи нè кон 

Бога и да заедничарат 
со Него, а преку Него и 
сите ние меѓу себе, се 
вика Црква.

студиски престој во Ита-
лија, еден мој професор 
честопати ни говореше: 
„Говорете меѓу себе на 
различни јазици, пишу-
вајте на истите тие јази-
ци, но, кога се молите, 
молете се на вашиот 
мајчин јазик“. Тука се 
поставува прашањето: 
Што е тоа мајчин јазик? 
Мајчиниот јазик е оној 
јазик, кој сме го слуша-
ле од устите на нашите 
мајки додека нè доеле. 
За многумина од нас, 
тој јазик е Македонскиот 
јазик, но, од друга стра-
на, пак, многумина наши 
браќа и сестри Македон-
ци, не го слушале тој ја-
зик или пак многу малку 
се говорел во нивните 
домови. Знаејќи дека 

Црквата не е само за неколку-

Familijaren den vo crkvata @Sv. Kliment Ohridski@ - Toronto

Многу почитувани Македонци, драги верници и парохијани 
на црквата Св. Климент Охридски,

Нека ни е честит и вековит 8-ми декември патрониот ден 
на нашата катедрална македонска православна црква 

Св. Климент Охридски од Торонто.

Ја користам оваа прилика да Ве поканам сите на 
прославата на Новата 2020 Година во нашата прекрасна 

банкетна сала. Покрај убавата македонска музика ќе 
имаме и богата новогодишна трпеза со разновидни 

специјалитети.

Ве очекуваме во голем број за Нова Година, Коледе, 
Божик.

Вашето присуство е повеќе од добродојдено. 

Нека ни се сречни и бериќетни 
Новогодишно-Божикните празници.

Со почит од претседателот на црковната управа во 
Св. Климент Охридски

Владе Димитриевски

Забавата ќе започне по Божикната Богослужба
Весела македонска музика во живо со музичката 

ѕвезда од Македонија
Мишко Крстевски

Сите сте добродојдени.

Свечена прослава по повод раѓањето Христово Божик 
Во вторник, 7 јануари

 Во Македонската Православна Црква 
Св. Климент Охридски од Торонто
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Божикната (Christmas Party) во Св. Климент Охридски

Прославувањето на Новата Го-
дина и Канадски Божик само по 
себе не е само начин да се вле-
зе во кондиција пред македон-

ските православни празнувања, 
туку и одличен начин на вкло-
пување во канадските животни 
текови. Декември обилува со 
православни слави, но е сино-
ним и за Christmаs, па во тој дух 
се крунисува минатата година 
во која секој од нас го дал својот 
максимум во работата која ја 
извршува.
Оваа фото приказна прикажува 
една успешна страница во из-

минатата 2019 година, вечер во 
која женската секција од црквата 
Св. Климент Охридски од Миси-
сага на препознатлив начин се 

веселеше, празну-
ваше и даруваше.
Зад успехот на се-
која органзиација 
стојат успешни 
поедници, во овој 
случај дами кои 
со своите одреку-
вања, лични влого-
ви оставија печат 
во годината која е 
зад нас.
,,Упатувам благо-
дарност до управ-
ниот одбор на 

црквата и до сите член-
ки на женската секција, 
сите волонтерки кои во 
текот на целата година 
со разни активности при-
донесуваат за успешно 
извршување на нашите 
задчи и обврски кон цр-
ковната заедница на која 
припаѓаме’’, - рече во 
своето обраќање прет-
седателката на женската 
секција од македонска-
та православна црква 
Св.Климент Охридски 

Марина Атанасовска. 
И претседателот на црквата Св. 
Климент Охридски Владе Ди-
митриевски ја искористи оваа 
прилика да им се обрати на сите 
дами, осебено на женската сек-
ција да им се заблагодари за од-
личната соработка и да им поса-
ка среќни и бериќетни празници.
И покрај лошата временска со-
стојба која многу дами попречи 
да присуствуваат на божикната 
забава, сепак тие што дојдоа не 
зажалија. По неколку песни ат-
мосферата се вжешти од песни 
и ора македонски во исполнение 
на Христо Георгиев Ице.

Божикен пост
Во првата и последната недела од постот се јаде храна подготвена со масло. 
Во останатите денови од постот се разрешува риба. Месо, јајца, млеко и млечни 
производи не се дозволени преку сите денови од постот. Оние кои сакаат да 
постат построго и 
се веќе утврдени 
во постот, може да 
постат од понеделник 
до петок со масло, 
сабота и недела 
риба. За секое пра-
шање разговарајте 
со вашиот парохиски 
свештеник или со 
вашиот духовен отец. 
Имајте благословени 
и богоугодни пости.

Отец 
Сашо Целески
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Please join us for our Ladies Auxiliary Annual Christmas Party! Sunday December 15th after service. For tickets please contact Luba @ 416-282-0007. Hope you can join us!
Ве молиме, придружете ни се на нашата годишна Божиќна забава! Недела 15-ти декември по услугата. За билети, контактирајте ја Луба @ 416-282-0007.

Ние имаме едно знаме, знамето од Кутлеш
На 24-ти ноември годинава 
официјално беше кренато ма-
кедонското знаме од Кутлеш на 
јарболот пред  македонската 
православна црква  Св. Недела 
во Ејџекс. Свечената церемонија 
започна со обраќање на претсе-
дателот на црковната управа 
Славе Бунтески кој го најави 
интонирањето на македонската 
химна со која се извиши маке-
донското 16-ет крако сонце на 
јарболот подарен од страна на 
Грегори Цанев претседател на 
Леринското Околиско друштво 
на Онтарио. 
Тој по кревањето на знамето 
одржа и свечен говор во кој ја 
изрази благодарноста до црков-
ната управа од Св. Недела за 
овој чин кој треба да го следат и 

останатите македон-
ски цркви од Канада 
и САД.
-Ова е нашето злат-
но знаме, нашето 
сонце и нема повеќе 
да дозволиме да не’ 
газат, а властите во 
Македонија да си 
играат со нас Маке-
донците - рече Грег 
Цанев, упатувајќи  
критики со срам и 
гнев за сите поста-
пки на официјално 
Скопје.
Св. Недела е трета-
та црква по ред од 
вкупно 7-те македон-
ски цркви во Онтарио, Канада 
која го подигна нашето библиско 

македонско знаме . Веруваме за 
кратко време тоа да го сторат и 

останатите македонски цркви!
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Свечен банкет во Св. Недела
Најзаслужните закитени со признанија

На 16 ноември годинава маке-
донската православна црква 
Св. Недела од Ејџекс го орга-
низраше својот традиционален 
есенски банкет со две главни 
задачи, оддавање признание на 
најзаслужните во работата на 
црквата и известување на вер-
ниците за се’ што се завршило 
за добробит на црквата. Дона-
циите беа круна на вечерта кои 
доаѓаа од страна на присутните 
верници.
 
На свечениот банкет најна-
пред се обрати претседателот 
на црквата Св. Недела Славе 
Бунтески кој со жар и голема 
благодарност проговори за сите 
дела кои со неизмерната дареж-
ливост на дарителите беа извр-
шени во текот на изминатиот 
период. 
Тој на најзаслужните членови на 
управата и на други почитувачи 
кои секојдневно оставаат печат 
во црковниот живот им врачи 
посебни признанија. Со благо-
дарници беа закитени: потпрет-
седателот на управата Славе 
Темелковски, Мајк Велиос ра-
ководител на црковната зграда, 
долгогодишниот член на управа 
Борис Гајтановски, Мила Нешко-
ска благајничка во црквата, како 
и помошникот во олтарот мла-
дото руско момче Џорџ Псикуе.

Банкетот изобилуваше со добра 
атмосфера и храна подготвена 
од страна на Марија Ангелевска 
и нејзините соработници. Во 
забавниот дел беше исполнета 
популарна македонска музика 
во изведба на Соња и Оливер 
Бенд.
Во молитвениот дел учествуваа 
пензионираниот свештеник отец 
Илија Донев и неговиот домаќин 
парохијскиот свештеник во цр-
квата Св. Недела отец Илија 
Димитриевски чиешто обраќање 
ви го пренесуваме во целост по-
читувани читатели. 
Обраќањето на отец Илија Ди-
митриевски:
За Слава на Светата; Едносушт-
на, Животворна и Неразделна 
Троица – Отецот, Синот и Све-
тиот Дух. – Амин.

Добра вечер почитувани Отци, 

г. Претседателе, ценети гости, 
верни членови на нашава црква, 

браќа и сестри добро дојдовте.
И оваа вечер традиционално не 
дочекува нашава Света Црква 
Света Недела. Радосна е црква-
ва наша на вашето присуство 
и сакам да знаете дека Света 
Недела непрестано се моли за 
сите вас и за секој побожен брат 
и сестра, и нејзината помош ја 
чувствуваме сите ние. Нека е 
слава на Света Недела.
Во Светата Библија во третата 
глава од книгата Проповедник 
царот Соломон ги запишал 
следните зборови за наша поу-
ка, па ни вели: „Се има свое вре-
ме, и секоја работа под небото 
има свое време; време кога ќе 
се родиш, и време кога ќе ум-
реш, род еден заминува и род 
друг доаѓа. Се се движи, доаѓа 
и поминува. И што е човечкото 
минување низ овој свет? Луѓе-
то се појавуваат и исчезнуваат 
со брзина на молњата, како да 
е се измама – лага, непостојан 
призор и зад нив останува само 

сенка“.
Ете браќа и сестри, ова е ви-

стината на нашево живеење и 
постоење овде на земјава. Ви-
стина е дека животот наш многу 
бргу ни одминува. И што треба 
да правиме во целата оваа бр-
зина на нашиот живот? Треба да 
оставиме некаква трага, некаков 
белег, некаков спомен. Треба 
да го запишеме и овековечиме 
нашето име, нашето постоење 
и нашето живеење овде во оваа 
убава и прекрасна земја Канада.
Ете од 2016-тата годин кога јас 
дојдов да бидам ссвештеник во 
вашава црква, веднаш се за-
фативме со големо возобнову-
вање, реновирање. Управниот 
одбор на чело со претседателот 
Славе, сите многу сериозно, ис-
крено и со љубов се зафативме 
за обнова на црквата. За тоа 
каква и колкава беше важноста 
за обновата на нашава црква 
ни зборува фактот што беше 
ангажиран и инжињер архитект 
во лицето на г. Ристо Камчев. 
Кој со своето знаење, со своето 

искуство и со својата стручност 
многу помогна да биде успешно 

возобновена нашава црква. Му 
благодариме на г. Ристо за не-
говата помош и го молиме Бога 
и Света Недела да му подарат 
благослов и награда.
Во ова време кога нашава цр-
ква ја возобновуваме драго-
цена беше вашата помош. Од 
сите страни, знаени и незнаени 
верници и пријатели даваа, и 
испраќаа свои прилози за возоб-
нова на црквата. И ете со Божја 
помош работите се приведени 
до крајот. Слава му на Бога и на 
Света Недела.
И еве денес јас стојам пред вас 
браќа и сестри и сакам да ви ка-
жам дека чувствувам вистинска 
и чиста суштина на среќата а 
тоа е Господ. Чувствувам дека 
моето срце е чисто како срце 
на дете. Зашто ете со радост 
можам да ви кажам дека доаѓа-
ат луѓе од сите страни и  Света 
Недела нашава црква има многу 
пријатели кои испраќаат прило-
зи за нејзино уредување; и ете 
со Божја помош работите се 
приведуваат кон крајот.
Ни причинува особена чест и 
задоволство што можеме да ве 

известиме дека и главната влез-
на врата на црквата е порачана 
и веќе се изработува. Првата 
уплата или капар од половина 
цена е веќе уплатена. Му благо-
дариме на семејството на Коста 
и Лена Стенвик тие ја уплатија 
првата половина од 20.000 ка-

надски долари. Вратата се изра-
ботува во бакар – капер. Време 
за нејзина изработка е потребно 
до два месеци. А целата сума до 
нејзиниот финиш ќе биде 40.000 
долари. На панелот пред сите 
нас стои постер од тоа како ќе 
изгледа влезната врата на цр-
квата. 
Стоејќи вечерва пред сите 
вас чувствувам дека некаков 
внатрешен глас ме тера скромно 
да се обратам до сите вас и да 
прашам: Можеби ќе посака не-
кој да се запише во диптихот на 
нашава црква како дарител и по-
магател за оваа влезна црковна 
врата. Си мислам дека има и за 
што да даруваме. Поминувајќи 
низ оваа врата ние влегуваме во 
црква која го претставува Цар-
ството Небесно овде на земјава. 
Низ оваа врата ќе влегуваат ва-
шите рожби, вашите деца ќе се 
крштаваат и венчаваат. Преку 
нив ќе биде и ќе се зголемува 
славата Господова и славата 
на сите вас и на нашиот народ 
македонски.
Исто така оваа година со помош 
на г. Крис Кожовски, кој е секре-
тар во управниот одбор заедно 

со неговата сопруга г. Кати Ко-
жовска како и со нашата почи-
тувана сестра г. Ирина Мангова 
започна со работа фолклорна 
група и неделно училиште. За 
нивниот труд и жртва го молиме 
Бог; Он да им испрати награда, 
а ние сме им многу благодарни.  

Од се срце посакувам Господ 
да ги благослови вашите добри 
дела и делата кои ќе ги напра-
вите поради оваа црква која ја 
сакам од длабочината на душа-
та. Господ ќе се погрижи и ќе ја 
удостои и поведе црквата кон 
исполнувањето на возвишената 
намера и целите поставени од 
страна на нејзините основачи 
кои секогаш ни се во сеќавање. 
Бидете уверени во мојата најго-
лема почит и љубов кон вас. Се-
когаш ќе се молам Господ да ве 
благослови.
Од Јуни месец следнава година 
нема да сум со вас, доаѓа нов 
свештеник, и ве молам да му 
помагате и заеднички од срце и 
душа да ја чувате црквата. 
На крајот браќа и сестри сакам 
да знаете дека единственото 
нешто што сакам со сите спо-
собности што ми ги подарил Бог 
е да и служам на нашата света 
и многустрадална македонска 
црква и на нашата православна 
вера. Ве молам искрено веру-
вајте, искрено помагајте, искре-
но сакајте, и искрено чувајте ја 
и црквата и верата наша. Амин.

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe
phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
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danny@victours.ca 
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MHRMI CONDEMNS EU/NATO ENABLING OF 
BULGARIA'S ANTI-MACEDONIAN RACISM

If an organization that claims to 
uphold human rights and democ-
racy forces a country to change 
it's name in order to “join the club”, 
what do they expect to happen? 

The oppressors that demanded 
the name change will be, and have 
been, emboldened.

Greece's public anti-Macedonian 
hysteria is already well-docu-
mented, but Bulgaria is also 
following suit by ramping up its 
campaign against Macedonians, 
including radio programs, news-
paper articles and even movies on 
national TV all claiming to “prove” 
that the Macedonian nation, cul-
ture and language “do not exist”, 
that “Macedonian history is Bul-
garian” and that there is “no Mace-
donian minority in Bulgaria”. Hate 
speech and personal insults are 
hurled at Macedonians – by Bul-
garian politicians, journalists and 
public offi cials.

The biggest target of Bulgaria's 
EU-enabled hate campaign 
against Macedonians are Mace-
donian human rights activists. 
Police offi cers have, again, begun 
to visit the homes of activists to 
interrogate, intimidate and threat-
en prosecution unless they cease 
their Macedonian activities. On 
November 12, 2019, members of 
the Macedonian Civil Association 
for the Protection of Fundamental 
Rights were confronted in their 
own homes by police and inves-
tigators interrogating them about 
their activities and announcing the 
initiation of a procedure to rescind 
the organization's registration – for 
the sole reason that "Macedonians 
don't exist".

The European Union and NATO 
were well aware that their imposed 
Macedonia name, identity and his-
tory change would lead to a huge 
increase in human rights violations 
against Macedonians and further 
actions by Greece and Bulgaria 
in their public attempts to eradi-
cate any trace of the Macedonian 
nation. Specifi cally, on October 
10, 2019, Bulgaria's Parliament 
approved a framework position 
on Macedonia's European Union 
accession aspirations, spelling out 
the conditions that the Republic of 

Macedonia must obey, including, 
inter alia:

That Macedonia must “suspend 
and refrain from” pursuing a policy 
of supporting and promoting 
claims for recognition of the Mace-
donian minority in Bulgaria;
Macedonia must declare, with a 
note to the UN member states, that 
adherence to the constitutional 
changes made by the “Republic of 
North Macedonia” in accordance 
with the Prespa Agreement will be 
implemented in parallel with strict 
adherence to the to the Treaty 
with the Republic of Bulgaria in 
its entirety, including in particular 
the anti-Macedonian “language 
clause” of the treaty;
Macedonia must state in a note 
that the use of the short name pro-
vided for in the Prespa Agreement 
refers only to the political entity of 
the “Republic of North Macedonia” 
and not to the geographical region 
of Macedonia, part of which is 
within Bulgaria;
That Macedonia takes measures 
to remove signs and inscriptions 
on monuments, memorial plaques 
and buildings that "openly create 
ill-will towards Bulgaria" (by refer-
ring to Macedonia as being Mace-
donian), and those containing 
statements such as “Bulgarian 
fascist occupier” and;
That Macedonia reach an agree-
ment with Bulgaria that denies 
the existence of Macedonians and 
that key Macedonian historical 
fi gures and events "form a quint-
essential part of Bulgarian history."

These humiliating conditions, 
which are nothing less than black-
mail, given Bulgaria’s membership 
of the EU and the right to veto 
which it possesses, represents 
an unabashed attempt to erase 
Macedonia and Macedonians from 
history and the present by coer-
cing Macedonia’s current quisling 
government to declare that "Mace-
donians are Bulgarians" and that 
"Macedonians are a creation of 
Yugoslavia’s Tito regime". In in-
sisting on these conditions which 
it claims spring from obligations 

assumed by Macedonia under the 
“Treaty on Friendship and Good 
Neighbourliness” signed between 
the two countries in August 2017, 
Bulgaria mirrors and supports the 
Greek tactic of abusing its right of 
veto in order to advance the myth 
that the territory of the Republic 
of Macedonia is a "historically 
Bulgarian region inhabited pre-
dominantly by ethnic Bulgarians". 
These demands, at their core, are 
designed to justify its annexation 
of Pirin Macedonia in 1913, its 
decades-long denationalization of 
its large ethnic Macedonian minor-
ity and to perpetuate the nationally 
unifying dream of the March 1878 
Treaty of San Stefano which incor-
porated the whole of Macedonia in 
a new Bulgarian state against the 
wishes of Macedonians.

In insisting that Macedonia and 
Bulgaria “bring about a climate 
whereby history ceases to be 
a cause of division, but rather 
one creating unity”, Bulgaria is 
demanding that important Mace-
donian historical events, such as 
the birth and death of revolution-
ary leaders Goce Delchev, Nikola 
Karev and Jane Sandanski and 
the Ilinden Rebellion against Otto-
man rule in 1903 be marked in a 
manner which declares that the 
major actors and protagonists of 
these events were "purely eth-
nic Bulgarians". This, of course, 
assists in historically buttressing 
the extreme nationalist Bulgar-
ian contention that contemporary 
Macedonians in Bulgaria, the 

Republic of Macedonia, Albania, 
Greece, Serbia and Kosovo are 
essentially “Bulgarians with an 
undeveloped or diluted Bulgarian 
identity”. Moreover, it falsely as-
serts a claim to the Republic of 
Macedonia’s territory in the event 
that the Macedonian state were to 
collapse at some point in the fu-
ture. It is also futilely attempting to 
clean up its image by attempting to 
erase the atrocities committed by 
the Bulgarian fascist occupation 
regime in Macedonia from 1941-
44 which included the deportation 

to Treblinka of Macedonia’s entire 
Jewish population.

It is therefore quite apparent that 
like its ally Greece, Bulgaria will 
continue to use its position as a 
member of NATO and the EU to 
continue to blackmail the Republic 
of Macedonia into accepting its de-
mands in order to advance morally 
bereft political and foreign policy 
goals whose realization will para-
doxically only contribute to further 
destabilization in the Balkan re-
gion. Given this blatant abuse of 
the right of veto by Bulgaria, one 
must of necessity pose the ques-
tion; does "good neighbourliness", 
when exercised from a position of 
power and privilege, mean that 
any demand, however unreason-
able and irrational, may be made 
in the name of "good neighbourly 
relations" in order to advance cor-
rupt and pernicious foreign policy 
goals? Given the open support lent 
by the EU and NATO to the black-
mail being practised by Greece 
and Bulgaria against the Repub-
lic of Macedonia, it is more than 
clear that the tactics employed by 
Bulgaria and Greece, have been 
accepted as a legitimate political 
tool which “members of the club” 
can employ against those who 
seek to enter the “exclusive realm” 
inhabited by these members. The 
tolerance, and even encourage-
ment, of such means and methods 
demeans not only NATO and the 
EU, but also the principles which 
they loudly, and falsely, proclaim 
as their foundation stones.

Bill Nicholov
President, MHRMI

EFA CALLS FOR RESPECT AND 
RECOGNITION FOR MACEDONIAN 

MINORITY IN BULGARIA

The European Free Alliance calls on 
the Bulgarian government as well as 
on local and regional authorities to 
ensure respect and recognition 
for the Macedonian minority in the 

country.  Alleged violations of fundamental rights and rising cases in the 
use of hate speech and intimidations against this community must be 
tackled.

EFA also reminds the European Commission of its duty to ensure the 
respect for minority rights in Bulgaria and elsewhere in the EU as it is the 
guarantor of the European Charter of Fundamental Rights.

The EU institutions must undertake institutional and political action 
to stop hate speech and fundamental rights violations against the 
Macedonian minority in Bulgaria, and to guarantee the restoration of 
rights to European citizens belonging to minorities.

As a European political party, EFA will keep demanding that EU 
institutions, Member States, and local and regional authorities to act 
responsibly and to ensure the protection of diversity and minorities.

OMO ‘Ilinden’ Pirin, a political party representing the Macedonian 
minority in Bulgaria and a member party of EFA, has condemned a 
recent campaign in the Bulgarian media claiming that  the Macedonian 
nation, language and culture “do not exist”, and that there is no such a 
minority in the country.

Also, OMO Pirin has denounced “the judicial and police persecution” 
against Macedonian non-governmental organizations (NGOs) for the 
protection of fundamental rights, as well as their members, so as to 
prevent them from carrying out their activities.

For EFA, discrimination and repression is never acceptable, and believes 
that Bulgarian authorities should recognise and protect minorities in the 
country.

EFA CALLS FOR RESPECT AND 

Николов: Бара средба со 
претседателот на САД, 
Трамп да разговара за 

Македонија

Лидерот на Македонското меѓународно движење за човекови права 
од Канада, Бил Николов во своето најново обраќање вели дека 
претседателот на САД, Доналд Трамп, треба да се сретне и разго-
вара за Македонија со луѓе како него кои ја бранат Македонија 
од патриотски причини, а не како политичарите кои без поговор 
исполнуваат се што САД ќе побараат од нив, притоа не грижејќи 
се дали тоа што ќе го одработат за САД влијае врз државните и 
национални интереси.

Споделете го ова да му кажеме на Доналд Трамп, да се сретне 
со мене. Имам доста гласни говори кои може да ги погледа и да 
се подготви за мене. Македонските политичари со кои се сретнал 
досега ги слушаат САД. Јас не сум политичар. Јас ја бранам Маке-
донија, пишува Бил Николов  лидер на Македонското меѓународно 
движење за човекови права од Канада во статус на Твитер.

Лидерот на Македонското меѓународно движење за човекови права 

Retweet and tell @realDonaldTrump to meet with me. He can watch 
one of my yelling speeches to prepare. 
The #Macedonian politicians he has met with obey #US orders. I am 
not a politician. And I DEFEND #Macedonia.
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I Am Not Brand New. I Am Macedonian

Published in The Foreign Policy Journal, by Bill Nicholov, President, MHRMI   

Help us. I would—and have—helped you. Our Name Is Macedonia. Join us in defending it.

If the West's anti-Macedonian 
arguments were applied 
elsewhere, then the countries – 
and their people – that declared 
independence after the Iron 
Curtain fell would be deemed 
“brand new”. So, they didn't 
have a history before 1991. The 
Armenian genocide didn't occur 
because there were no Armenians. 
Nameless, non-existent sub-
humans were slaughtered by the 
Turks. All Ukrainians were six years 
old when the famous “Ukraine is 
game to you” Seinfeld episode 
aired. Quite a big accomplishment 
having been given a starring role 
on the greatest TV show ever for 
a brand-new invented nationality.
So tell me why these ridiculous 
arguments are applied to 
Macedonia. The artifi cial “name 
dispute”, admittedly created by 
Greece to deny the existence, 
persecution (and ultimate 
eradication) of Macedonians, 
has been deemed a “diplomatic 
dispute” between the “brand-
new” Republic of Macedonia 
and Greece, Europe's biggest 
violator of human rights. Greece 
wants the world to believe that its 
claim to Macedonia is “old” while 
Macedonia's claim to MACEDONIA 
is “new”. They want you to believe 
that the independence declaration 
of a country is the creation of a 
people.
To even indulge any of Greece's 
arguments is to enable the 
oppressor. Would you listen to 
anybody who denies that North 
American colonization brutalized 
First Nations cultures? Would you 
humour a Holocaust-denier? So 
why has the West allowed itself to 
be fooled into believing Greece?
Ignorance, for one. Willful 
ignorance, two. Greece vowed to 
veto Macedonia's NATO and EU 
membership unless it changed 
its name, so the United States 
and Western Europe decided to 
abandon everything that they claim 
to uphold – democratic principles, 
respect for human rights, and 
international law – in order to force 
through NATO membership for 
Macedonia.
Let's not forget though, that 
Bulgaria, Albania, and Serbia have 
all made claims to Macedonia, so 
how can Macedonia be Greek, 
Bulgarian, Albanian and Serbian 
all at once? This one is easy 
to remember – Macedonia is 
MACEDONIAN.
I shouldn't have to, but I'll 

elaborate. The world, oppressors 
included, acknowledge that 
Macedonia waspartitioned after 
the Balkan Wars of 1912/13 
among the aforementioned 
countries. Each began campaigns 
aimed at wiping out any trace of 
Macedonia and Macedonians. 
Greece, ironically, was the 
loudest Macedonia-denier, until it 
executed a shocking propaganda 
switch in 1988 and decided to start 
claiming Macedonia's name. Of 
course, it still bellows about our 
non-existence as a people and 
strives to make that a reality...
So this is not a “dispute” between 
the Republic of Macedonia and 
Greece. It is cultural genocide 
against all of Macedonia and 
all Macedonians. The Western-
imposed “Prespa Agreement” 
(that nobody agreed to) 
changes Macedonia's name to 
"North Macedonia" and denies 
Macedonians' rights to our 
own identity. Article 7(2) hands 
over the term “Macedonia” to 
Greece. Article 8(5) mandates 
that a panel of Greek diplomats 
rewrite Macedonian history and 
that Macedonian textbooks be 
rewritten. Put yourself in our 
shoes. Try telling me that I'm 
suddenly a "North Macedonian". 
And stop pretending that the birth 
of a nation-state is the birth of a 
nation.

But where were Greece's claims 
to Macedonia before 1988? 
Nowhere. Greece removed any 
reference to Macedonia after 
its annexation of Macedonian 
territory. The newly-acquired land 
was renamed “Northern Greece” 
and one could not dare utter 
the “M” word without facing dire 
consequences – including another 
“M” word – murder. And think about 
this for a second: Macedonian folk 
songs are fi lled with references to 
the tragic partition and brutalization 
of our land and people. At my 
wedding, my friends joked with 
me that every song seemed to 
have the word “Macedonia” in 
it. Yet, not one Greek folk song 
even mentions Macedonia. If 
Macedonia was “always Greek”, 
I guarantee you that Greece's 
superiority complex would make 
sure you “knew it” in every way 
possible. Growing up in Toronto, 
all Macedonians ever heard from 
Greeks is “there’s no such thing as 
Macedonia”. It is Greece's claim to 
Macedonia that is brand new – not 

Macedonia's rightful claim to our 
own name.
I think you get the point, but here 
are a few more tragically “fun 
facts”:
Upon annexation of Macedonian 
territory, Greece changed the 
names of all Macedonian people, 
villages and cities into Greek 
through Decree No. 332/1926 and 
Law No. 87/1936. All of Macedonia 
had been under ruthless foreign 
occupation hundreds of years 
prior, yet all names remained 
Macedonian. So if Macedonia 
was “always Greek”, these names 
would have already been Greek.
When Macedonian immigrants 
began arriving in North America 
in the late 1800s, their Ellis 
Island and Pier 21 documents 
stated MACEDONIAN as their 
nationality despite still being 
under Ottoman occupation. The 
"Prespa Agreement" would have 
people rushing to Staples to see 
if Liquid Paper is still sold in 2019 
so “Macedonian” can be replaced 
with something else...
My great-grandfather was born in 
1903 under Turkish occupation. 
He stayed Macedonian under 
Greek occupation. He remained 
Macedonian when he moved to 
Canada. No amount of Western-
enabled Greek (and Bulgarian) 
persecution should, or can, rewrite 
history and change who he always 
was – and who we are.
And my 96-year old grandmother. I 
recently visited her in the hospital, 
where she has, thankfully, 
recovered from an illness. She was 
trying to speak English to the staff, 
the exact same way she always 
has – broken and charming. She 
told the doctor that he is “good 
boys” (yes, plural); she told one 
of the nurses, “You good girl”; 
and another one who was leaving 
a few hours later, “I miss you too 
much”, even though she was still 
there. They all called her “Baba” 
(Macedonian for “grandmother”). 
As my Baba always says, “Site me 
milve” ("everybody loves me"). I get 
my slight overconfi dence problem 
from her. (Is that really a problem?) 
So how would you like to tell her 
that all the hardship she endured 
at the hands of Greek oppressors 
- simply for being Macedonian - is 
now being erased and she is being 
given a new identity?Hit me up on 
Twitter and we'll set something up.

I get my pride in being Macedonian 
from my Baba, my parents and all 
of my ancestors. I get my drive 
to save my ethnic group from...
actually, wouldn’t you have the 
same drive if your ethnic group 
was being eradicated? Help us. I 
would – and have – helped you. 
Our Name Is Macedonia. Join us 
in defending it.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International

MHRMI
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ГОРНО ВРБЕНИ

      Горно Врбени е едно од 
најубавите села во Леринска-
та околија.Распространет е на 
југоисточната страна од Лерин 
на оддалеченост од околу 23 
Км. од истиот.Треба да се каже 
дека селото се простира на па-
дините од планината Радош,а 
граничи со селата Сорвичево,-
Сотир и Гуљанци.За време на 
Граѓанската војна селото брое-
ло и до 2000 жители за да сега 
има само 400 жители. 
     Горно Врбени е исто така 
познато по своите извори на 
природна минерална вода.Од 
таму доага и неговото Турско 
име,Екши Су,што во превод зна-
чи минерална вода. Фабриката 
за минерална вода е изградена 
во далечната 1955 год.Оваа фа-
брика има придонесено многу 
за просперитетот на селото.
Скоро сите вработени во истата 
се од селото.Исто така со дого-
ворот за изградба,фабриката е 
должна да одвојува одредени 
парични средства за изградба 
на инфраструктурата на селото.
Така да со таа помош,во селото 
се изградени канализациската и 
водоводната мрежа и е донесе-
на  струја до секоја куќа од село-
то.Исто така се асфалтирани и 
сите патишта во селото па може 
да се каже дека Горно Врбени 

е едно од најурбанизираните 
села во Леринско.
       Горно Врбени важи за едно 
од најубавите села во Лерин-
ско,а за тоа придонесува и 
прекрасната школска зграда 
во центарот на селото.Зграда-
та,која е на три нивоа, изгра-
дена е за време на Турската 
окупација за потребите на тур-

ската војска.Сега е пренаменета 
за потребите на селото и служи 
како школо а истовремено е и 
административна зграда на се-
лото.Важно да се напомене дека 
зградата е целосно изградена 
од бигорски природен камен кој 
што го има во огромна количина 
во локалните реки.Карактерис-
тика за овој камен.бигор,е дека 
колку повеќе минува времето тој 
станува поцврст
       Во селото има три Цркви.
Св.Никола е најстарата но мно-
гу малку остана од неа затоа 
што Турците ја запалиле за 
време на окупацијата.Со пом-
ош на фабриката за минерална 
вода истата е реновирана.Во 
мегувреме селаните си изгра-
диле нова Црква,Св.Горгија, во 
центарот на селото додека на 
селските гробишта имаат и една 
помала Црква,Св.Атанас.
         За Горно Врбени може да 
се каже дека е најреволуцио-
нерното Македонско село.Многу 
борци и револуционери ги дале 
своите животи,како за време на 
Илинденското востание така и 
за време на Граѓанската војна.
Секако најпознат е Војводата 
Александар Турунџев,кој целиот 
свој живот го посветил за слобо-
да на Македонија.Предаден на 
турскиот аскер од шпионот Ми-

тре Гинков, Војводата Турунџев 
е јавно обесен на 30 Август 
1905 во Битола.Неговиот гроб 
се наога на Битолските гробиѓта 
Св.Недела.За него народот ја 
има испеано песната "Црно Му 
Било Пишано на Александар 
Турунџев".Многу малку се знае 
дека и неговиот брат Дедо Доне 
Турунџев исто така бил со рево-
луционерен и слободарски дух.
Во Горно Врбени нема доселе-
ни Грци од Турција т.н Маџи-
ри,благодарејќи на Дедо Доне.
Тој работел како бакалџија,па 
на децата од селото им давал 
бонбони и слатки за да фрлаат 
со камења кон  Маџирите кои 
чекале средсело додека им ба-
рале сместување.Тие од страв 
не сакале да останат во Горно 
Врбени,па така селото останало 
да биде чисто Македонско село.
           Горно Врбени било актив-
но вклучено и во 2-та Светска 
војна.Цело село било вклучено 
во партизанскиот отпор.Вету-
вањето од Грчките партизани, 
дека после ослободувањето од 
Германскиот окупатор,Македон-
ците ке ги добијат сите права им 
дало голема верба и надеж за 
подобра иднина.Но како и мно-
гу пати порано и тоа било една 
голема лага.Грчките партизани 
едноставно ги предале Маке-
донските борци и за време на 
Граѓанската војна е извршен ма-
сакр геноцид врз Македонците.
Во Горно Врбени немало куќа во 
која што немало некој загинат.
Некои семејства дури биле и 
сите стрелани а нивните куќи за-
палени.Тој тежок период ги на-
терало селаните масовно да го 
напуштаат селото.Многумина од 

нив се населиле во Македонија 
но најголемиот број заминале 
во Европа ,Австралија, Канада 
и Америка.Повекето од нив се-
уште имаат големи потешкотии 
кога сакаат да си го посетат 
својот роден крај.
             Горно Врбени,како и 
останатите Македонски села 

во Грција,е под голем притисок 
кога се работи за зачувување на 
Македонскиот идентитет,јазик и 
култура.Но и покрај тоа Горно 
Врбенци сеуште во мегусебната 
комуникација го користат Маке-
донскиот јазик и слават Маке-
донски слави и празници.Посеб-
но радува што младите,иако со 

потешкотии,сепак доста добро 
го говорат мајчиниот Македон-
скли јазик.
             Со ова би сакал да го 
завршам овој мој скромен текст 
за славното и револуционерно 
Горно Врбени Секако,најголема 
благодарност за ова има Татко-
то на мојата сопруга,Дедото Ан-
дреа кој е роден Горно Врбенец.
Во секојдневните разговори со 
него,Дедото Андреа,секогаш ми 
раскажувал интересни вистин-
ски настани за Горно Врбени.
Тоа ми даде и голема инспира-
ција за да напишам нешто за ова 
Македонско село.
          Голем поздрав до сите 
љубители на овој прекрасен 
весник и се читаме во некоја 
следна прилика

никогаш северна, само 
МАКЕДОНИЈА

П.С. ако некој друг е заинтере-
сиран да се напише нешто за 
неговото село,населено место 
или маало слободно да ми се 
обрати и јас со задоволство 
ке го сторам тоа.

е едно од најурбанизираните 
села во Леринско.
       Горно Врбени важи за едно 
од најубавите села во Лерин-
ско,а за тоа придонесува и 
прекрасната школска зграда 
во центарот на селото.Зграда-
та,која е на три нивоа, изгра-
дена е за време на Турската 
окупација за потребите на тур-

Диме Костов

На 23-ти ноември 2019 година 
друштвото на Македонците 
,,Мала Преспа,, од Канада го 
одржа својот традиционален 
годишен банкет во чест и повод 
празникот Св. Архангел Михаил. 
Освен членовите на друштвото, 
како и секоја година присуству-
ваа и бројни Македонци од 

Канада, како и од Соединетите 
Американски Држави и од 
Англија. Во свечената програма 
настапија двете групи на фол-
клорниот ансамбл ,,Илинден,, 
од МПЦ Св. Илија од Мисисага 
кои по прекрасните сплетови 
на песни и игри од Македонија 
беа наградени со пригодна 

благодарница. Програмата ја 
водеше Мери Терпо, а за весе-
лото расположение до раните 
утрински часови се погрижи 
оркестарот Балкан Ентертаин-
мент. Беше весело, разиграно 
и распеано, домаќините како и 
секогаш преполни со енергија и 
радост. Нека е за многу години 

славата Св. Архангел Михаил, 
заштитникот на Малопреспани.
Оваа групна фотографија е 
традиционална, создадена на 
крајот од оваа весела вечер 
која ќе остане во долго сеќа-
вање на сите присутни.

We would like to Thank 
everyone for making the 
evening very successful 
and amazing. We hope 
everyone had a great 
time and we can't wait to 
celebrate St. Arahangel 

Mihail with you again next 
year.

Thank You,
Drustvo Mala Prespa

11-та  по ред Малопреспанска 
вечер во Канада
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Ladies Auxilary from the Macedonian Orthodox 
church St  Dimitrija Solunski, Markham

       invites you to join them for
Ladies Christmas Party

     On December 8 th, 2019
  After the Service

at  St Dimitrija Solunski
201 Main Street Markham N, Markham, ON

Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski"
www.stdimitrijasolunski.com;     E-mail:info@stdimitrijasolunski.com 

The Church Committee and the Ladies Auxiliary organize:

VASILICA Banquet
Saturday January 11, 2020

7:00 pm
Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario

Entertainment: Misko Krstevski, Zaklina Markoska & The Boys from Bouf
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com



Страница 21December 06, 2019 Св. Никола Виндзор



Страница 22 December 06, 2019Св. Илија - Мисисага



Страница 23December 06, 2019 Св. Илија - Мисисага

Ручек по повод празникот Св. Никола
Женската секција од црквата Св. Илија од Мисисага ве поканува на свечен ручек по 
повод големиот празник Св. Николај Мирликиски Чудотворец (Св. Никола) во недела 

на 15-ти декември со почеток од 12 часот напладе по веднаш по богослужбата.
Повелете сите заедно да го прославиме овој голем празник. Сите сте добродојдени.

Традиционална Christmas Party на женската секција од Св. Илија

Во саботата на 30 ноември 
следејќи ја традицијата, жен-
ската секција која работи во 
составот на македонската 
православна црква Св. Илија 
од Мисисага ја организираше 
својата годишна Christmаs 
Party. Претседателката на 
женската секција Весна 
Трајковска со својата управа 
удостои бројни Македонки од 
македонската заедница во 
Канада.
Забележливо беше  при-
суството на бројни дами од 
другите градови во околина-
та на Мисисага, како и прет-
ставнички на женски секции 
од останатите македонски 
православни цркви.
Госпоѓа Трајковска во својот 
говор истакна: 
Среќна сум што во името на 
женската секција како нејзи-
на претседателка можам да 
искажам голема благодар-
ност за сите активности низ 
оваа година-до сите членки, 
тие се заслужни и за оваа 
прекрасна организација. Ве-
рувам силно дека оваа вечер 
ќе ни помине во радост и 
смеа, ќе биде весело и за-
бавно, а некои од нас дома 
ќе си понесат и награди од 

вечерашната лотарија. Ќе 
имаме многу изненадувања 
и прекрасни предјадења и ве-

чера. Гледам дека блескате, 
вашите очи сјаат од радост и 
желба за уште едно дружење. 
Отворете ги вашите срца кон 
ноќта што иде. Нека празни-
ците што доаѓаат и оваа Кри-
смас парти на сите ни бидат 
во долго сеќавање- додаде 
таа.
Инаку, оваа празнична вечер 

која по својата природа е 
забавна беше исполнета со 
весели звуци и 

божикна лотарија, та бројни 
гостинки со себе понесоа и 
вредни подароци од богатата 
лотарија.
Претседателката со нејзина-
та управа изрази благодар-
ност до сите гостинки, поса-
кувајќи им прекрасни денови 
во сезоната на празници.
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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Ensemble Makedonka is 
Canada's first  organized 

Macedonian folklore dance 
group, which was formed in 
Toronto in 1959. The group 
then became affiliated with St 
Clement of Ohrid Macedonian 
Orthodox Church 10 years 
later.

Alex Petlichkov, founding 
member and current chor-

eographer, has devoted the 
last 60 years to the preserva-
tion and growth of not only 
Macedonian folk dancing, but 

culture as well. Alex's passion 
for Macedonian dancing and 
culture spread, and soon other 
dance groups were formed.

Throughout the 1970's, 80's 
and 90's and present day, 

Ensemble Makedonka repre-
sents the Macedonian com-
munity at various cultural fes-
tivals, both locally and abroad, 
winning countless awards and 
respect within the ethnic com-
munity of Toronto, including 
the CHIN International Folklore 
Competition where they have 

placed first several times.

This year is our 60th Anni-
versary celebration where 

dancers from all 60 years 
joined us to perform at our 
Diamond Jubilee weekend 
November 23rd & 24th, 2019. 

Hosted at a concert centre 
dancers of all ages per-

formed uptempo numbers 
from various regions in Mace-
donia to a live band comprised 
of members from Boys from 
Bouf and a special guest Jovce 
Petkovski, who flew in from 

Skopje for the occasion to 
play accordion. Viktorija Tos-
evski also accompanied the 
band singing traditional folk 
songs which won the crowd. 
The night was completed with 
a tribute to the group and the 
audience in a standing ova-
tion. 

The following evening was 
a celebration banquet for 

the dance group honouring all 
those who have participated 
in the success of the group as 
well as a performance by the 

group. The evening finished 
with everyone hand in hand in 
oro with live music from Boys 
from Bouf. 

Ensemble Makedonka cur-
rently run classes weekly 

at St Clement of Ohrid Mace-
donian Orthodox Church in 
Toronto with over 100 students 
of various ages including the 
performance group. 

We look forward to the next 
60 years representing 

Macedonian culture and herit-
age and encouraging the 

Macedonian youth to join us 
for years to come!

Victoria Veljanov

Ensemble Makedonka- 60 years of heritage in Toronto
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Среќна Нова 2020 година и среќни божикни празници на сите 
Македонци во Канада и ширум светот.

Им благодарам на сите мои соработници и клиенти за 
довербата и поддршката во 2019 со што оваа година заеднички 

направивме да биде меѓу најуспешните ".

Македонска Заедница
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On Saturday, November 2, 2019, 
The Lerin Region Macedonian 
Cultural Association of Canada 
held its “Annual Lerinsko Oro”, 
in the Ballroom of St. Clement of 
Ohrid Macedonian Orthodox Cath-
edral.
Our President Gregory Canev, 
presented our new, patriotic “Lerin 
Region” banner to everyone. He 
also introduced our guest speaker 
from Macedonia, Mr. Sotir Kostov.
We were very pleased with the 
great turnout again this year. So 
many dedicated Macedonians 

came together from the various 
villages that make up the Lerin 
Region. There was so much 

lively conversation and laughter 
that fi lled the ballroom! We truly 
cherish the friendships we have 
developed over the years with so 
many villages, and hope to see 
this camaraderie continue to grow 
for many more years in the future!
We enjoyed hours of dancing 
oros to our traditional Macedonian 
songs, beautifully performed by 
The Boys from Bouf, featuring the 
lovely Ashley Klashoff on vocals.
We congratulated the Band on 
their recent celebration of their 
40th Anniversary. There have 
been various generations of the 
Band over the years, but Chris 

Klashoff has always been the 
heart and soul of the group. It 
is so unique that Chris, a Can-
adian-Macedonian, developed his 
love of our traditional music at an 
early age. He learned to play his 
accordian and sing our folksongs, 
entertaining so many people over 
four decades. Bravo Chris, we are 
all very proud of your dedication to 

our heritage and music. The Boys 
from Bouf have always been very 
supportive of the Lerin Region. 
We truly appreciate their genuine 
dedication, playing at every single 
event the Lerin Region has held 
over the last 24 years!
This year, we also added some-
thing new to the evening. A compli-
mentary sweet table; and it proved 

to be an enormous success! Tak-
ing a break from all that dancing 
to enjoy coffee and desserts was a 
real treat for everyone!
Special thanks to Niki Terzis, for 
the great job organizing the lucky 
draw tickets and prizes.
Congratulations to President Greg 
Canev and the Board of Directors, 
for organizing another memorable 
and very successful evening. We 
look forward to more exciting 
events in 2020 to celebrate Lerin’s 
25th Anniversary…stay tuned!

Annual Lerinsko Oro - 2019

Olga McAfee-Petro

По повод 13-ти ноември денот 
на  ослободувањето на градот 
Скопје, Управата на Скопското 

Друштво, Торонто оваа година 
на 16-ти ноември организираше 
игранка со Македонски Евер-

грини, на којашто настапуваа  
гостите Андријана Јаневска и 
Генадие Чудуловски-Гени, заед-
но со музичката група “ Евергрин 
Банд” на чело со маестро Беџо 
Синаноски.

Игранката се одржа во големата 
сала при црквата Св. Климент 
Охридски во Торонтои истата 
беше преполна со насмевки, ве-
дри лица, прегратки, позитивна 
енергија на блиску 500 Скопјани 
и нивни пријатели од цела Маке-
донија, кои заедно ги пееа сите 
добро познати песни, песни на 
“нашата и вашата младост ”.
Еден дел од средствта од оваа 
игранка се доделија на роди-
телите на малечката Миа, која 
боледува од сеуште непозната 
болест, каде сите присутнии 
и посакаа брзо закрепнување 
и желба догодина да биде на 
сцена и игра со сите нив заедно, 
вториот дел од средствата беа 
доделени до Peter Munk Cardiac 
Centre и најголем дел од сред-

ствата се доделени на црквата 
Св. Илија за фреската “ Тајната 
Вечера”.
Скопскто Друштво, Торонто 
најавува понатамошни интерес-
ни игранки ивооедно ја користи 

можноста да им посака на сите 
Македонци, Среќна и Бериќетна 
Нова 2020 година!

Надица Дилев

грини, на којашто настапуваа  Скопска вечер
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ПОКЛОНИЧКО ПАТУВАЊЕ ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА

Неодамна на иницијатива на 
Управниот одбор при Маке-
донската Православна Црква, 
Соборен епархиски храм “Св. 
Климент Охридски”, Торонто, 
остваривме поклоничко пату-
вање и обиколка на најсветите 
места за нас христијаните во 
Израил. Најпрво Му благодари-
ме на Бога што не' удостои да 
ги видиме најважните места од 
животот и делувањето на на-
шиот Господ Исус Христос како 
и на некои од светите апостоли.  
Голема благодарност искажува-
ме и на “Cosmo Travel” за про-
фесионалната организација на 
патувањето. 
Треба да се знае дека ова не 
беше туристичко патување, туку 
исклучиво поклоничко, а тоа зна-
чи посета на местата каде што 
Господ Исус Христос се движе-
ше, поучуваше и проповедаше, 
извршуваше чуда, страдаше, 
воскресна, се вознесе, а потоа и 
се јавуваше на светиите.  
Како јас лично го доживеав ова 
патување? Лично сметам дека  
патувањето  во Светата Земја 
може да се сведе на неколку 
придобивки, и тоа: Најпрво, за-
цврстување на верата во Бога. 
Ако секој поклоник си замисли 
дека се наоѓа на местото каде 
што пред 2000 години се слу-
чиле настаните за кои читаме 
во  Светото Писмо, Библијата 
(за Господ Исус Христос, Св. 
Јован Крстител, Мајката Божја, 
апостолите и други) не може да 
остане рамнодушен.  На лице 
место се чувствува посебна ду-
шевна радост, но и тага за се 
она што Господ претрпел за нас. 
Преку присуството го читаме 
Светото Писмо од Новиот Завет 
на местото на настанот.
Второ, таквата душевна радост 
придонесува за зацврстување 
на верата во Бога. Уверувајќи 
се во вистината на запишаното 
од Евангелистите  верата наша  
станува поцврста.  
Трето, многу од тие Библиски 
места се тесно поврзани со 
историјата на еврејскиот народ, 
нивното ропство, но и постоја-
ната борба за политичка, на-
ционална и културна слобода. 
Слушајќи ги објаснувањата на 
нашиот водач си велам: па и 
нашата историја е слична со 
историјата на еврејскиот народ.  
Затоа сметам дека токму тој 
народ треба да  биде пример и 
образец  како и ние  треба да 
се бориме за нашето историско, 
културно и национално наслед-
ство и за нашиот идентитет и 
нашата Татковина.  Ако Евреи-
те кренеа раце  и се разочараа 
од се’ што им се случувало низ 
времињата  денес немаше да 
постои државата Израил. 
Но, да почнеме по ред. Според 
локацијата на местата така беше 

направена и програмата што во 
целост беше реализирана.

Прв ден: 
Веднаш по пристигнувањето 
во Тел Авив со автобус се упа-
тивме кон градот Yaffa, Јопија. 
(Инаку, Yaffa е стариот дел на 
денешниот град Тел Авив). 
Најпрво застанавме во Yaffo,  
Lydda (Дела Ап. 9:32 – 35), го 
посетивме храмот посветен на 
св. вмч. Ѓорѓи. Тука направивме  
благодарствен молебен, а освен 
тоа ги видовме веригите (синџи-
рите) со кои бил врзуван светиот 
Ѓорѓи при измачувањето. По 
кратко возење пристигнавме во 
Jaffa,Јопија, (Дела Ап. 9: 36 – 43) 
и ја видовме куќата на Симон 
кожарот во која претстојувал 
св. ап. Петар. Малку подалеку, 
во близина на фудбалскиот ста-
диот, се гледа храмот посветен 
на света Тавита, за која ни збо-
рува  предходниот текст од Све-
тото Писмо. 

Втор ден: 
Утредента се упативме кон гра-
дот Caesarea Maratima или во 
Новиот Завет познат под името 
Кесарија. (Овој град во време-
то на Господ Исус Христос бил 
главен политички, трговски, 
културен и финансиски цен-
тар на Римското царство. Тука 
живеел царот Ирод, а и Понтиј 
Пилат кој дошол во Ерусалим 
да Го суди Господа Христа. 
(Види Дела Апостолски глава 
10). Тука живеел и Корнилие за 
кој ни зборува Библијата (Дела 
Ап. 10) кој, пак имал видение 
да го повика светиот апостол 
Петар. Корнилие не бил Јудеец, 
туку римјанин и бил управител 
на дел од римската војска. Кор-
нилие заедно со семејството ја 
примил христијанската вера из-
ложувајќи се голема опасност.
Потоа патувањето го прдол-
живме кон планината Carmel’s 
Stella Mares. Тоа е значајна 
место поради тоа што тука во 
Кармелискиот манастир наре-
чен “Muhrakah” се наоѓа пеште-
рата во која живеел светиот 
пророк Илија  (1 Царевите 18: 
20 – 46). Малку погоре на врвот 
се наоѓа местото каде што св. 
Илија се молел на Бога после 
долгогодишната суша. Бог отка-
ко ги услишал неговите молит-
вите допуштил обилен дожд. 
Продолживме кон градот Наза-
рет или градот на благовеште-
нието (Лука 1: 26 – 38) каде 
што Словото (Христос) постана 
Тело (Јован 1: 14). Ја посетивме 
Православната црква  “св. Ар-
хангел Гаврил“. Се мисли дека 
тоа е местото каде што света 
Дева Марија ја примила веста 
дека таа ќе го роди Спасителот 
Христос. Потоа посетивме оста-
тоците од синагогата (еврејски 
храм во тоа време) и Римокато-
личката  базилика. Некои, пак, 
сметаат дека таму каде што е 
римокатоличката црква е место-
то на благовештението. Како и 
да е, сепак настанот се случил 
во Назарет во непосредна бли-
зина на едното и другото место. 
Во Кана Галилејска, Cana of 
Galilee, (инаку, составен дел 
на Назарет) ja видовме куќата 
на св. ап. Вартоломеј, а потоа 
Православната црква. Постои и  

Римокатоличката црква во која 
се наоѓаат два оригинални каме-
ни садови во кои, на свадбата, 
Господ Исус Христос ја претво-
рил водата во вино. Прво чудо 
што Господ го извршил (Јован 2: 
1 – 11). 

Трет ден: 
Откако преноќивме во Тиберија 
рано утрото се упативме кон 
градот  Капернаум кој, според 
Евангелието, е втор Христов 
град после Назарет ( Марко 2; 
Матеј 8: 5 – 17; Јован 6: 25 – 59) 
Затоа Капернаум се нарекува, 
Исусов град, Capernaum, Jesus’s  
Christ home town after Nazareth. 
Најпрво ја посетивме црквата на 
гората на Блаженствата (гората 
на Блаженствата е местото каде 
што Господ Исус Христос ја одр-
жал позната Беседа на гората 
(Мат. 5 – 7) и ги изрекол запо-
ведите за Блаженствата (Мат. 
5: 1 – 12). Потоа ја посетивме и 
црквата на чудесното нахрану-
вање на 5000 луѓе со пет леба 
и две риби, Multiplication Church. 
(Marko 6: 30 -40). Го посетивме 
убавиот руски манастир по-
светен  на светите апостоли 
и местото на кое Господ Исус 
Христос, после воскресението, 
им се јавил на апостолите кога 
тие ловеле риби (Јов. 21: 1 – 19). 
(Бидејќи цела ноќ не уловиле ни-
што Он им рекол пак да ги фрлат  
мрежите. Тогаш уловиле полна 
мрежа со риби. Се поставува 
прашањето колку парчиња риби  

уловиле? Сите се согласни дека 
на број биле 153 парчиња риби, 
талапија. Како се дошло до таа 
бројка? Бројот 153 кога ќе се 
напиши со еврејски букви значи 
“Јас сум Бог“ . Така  апостолот, 
кого што  Христос го сакаше, го 
познал воскреснатиот Христос и  
му рекол на Петар:  “Господ е“ 
( стих 7). Тогаш ликот Негов се 
изгубил.
Ги видовме остатоците од куќа-
та на свети апостол Петар. Сега 
над нив, на бетонски столбови, 
изградена е поголема Римока-
толичка црква. Ги посетивме 
остатоците од синагогата во која 
Господ Исус Христос често до-
аѓал и тука, покрај проповедта, 
извршил неколку чудеса, а меѓу 
другите излекувањето на жена-
та која осумнаесет години била 
опседната од дух на немоќта 
(Лука 13: 11 – 16). 

Четрвти ден:  
После  подолго патување при-
стигнавме во библискиот град 
Кесарија Филипова,  Caesarea 
Philippi ( Мат. 16: 13 – 20) кој се 

наоѓал во подножјето на плани-
ната Хермон. Од овој град денес 
постојан само ископини но тука 
е изворот на реката Јордан. Од 
овој град потекнувал и царот 
Агрипа Втори. Во римско време 
и во времето на Господ Исус 
Христос,  Кесарија Филипова  
бил развиен  стопански центар 
што се гледа и од ископините 
што сеуште се вршат. Денес се 
нарекува и Banias. Тука постоел 
голем незнабожечки храм каде 
луѓето своите жртви ги фрлале 
во посебна јама и верувањето 
им било ако под земјата поте-
че крвта од жртвите  во реката 
значи жртвата не е примена, до-
колку, пак,  пред да биде жртва-
та изгорена не се појави крв во 
водата значи жртвата е приме-
на. Од таквиот силен паганизам 
Господ сакал да ги одврати луѓе-
то и затоа го посетил овој град. 
На враќње го посетивме село-
то Магдела, Magdela, од каде 
што потекнувала света Марија 
Магдалена. Тука сеуште се вр-
шат ископувања и сеуште не е 
пронајдена куќата на св. Марија 
Магдалена. Има изградена го-
лема протестанстска црква со 
модерни мозаици. 
Потоа продолживме кон плани-
ната Табор или Гората на Пре-
ображението Tabor,  Mount of 
Transfi guration (Мат. 17: 1 – 13; 
Лука 9: 28 – 36). За жал право-
славниот руски манастир беше 
затворен, па ја посетивме Римо-
католичката црква. Таа е огром-

на базилика, а 
при влезот има 
три посебни 
капели: една 
посветена на 
Мојсеј, другата 

на св. пророк Илија и третата во 
средината на Бога, Света Трица. 
(Познато е дека при Христовото 
преображение се јавиле Мојсеј и 
Илија). 

Петти ден: 
Напуштајќи го хотелот во Тибе-
рија, рано наутро се упативме 
кон Ерусаим. ( Тиберија е еден 
од поголемите градови на Га-
лилејското море. Галилејското 
море во Новиот Завет се наре-
кува Тиверијадско, поради гра-
дот Тиверија или Генисаретско 
поради областа Генисарија). 
Патот не' водеше покрај реката 
Јордан. Најпрво застанавме во  
местото Beit-Anya покрај реката 
Јордан  каде што Господ Исус 
Христос бил крстен. (Мат. 3: 13 
– 17 и Јован 1: 29 – 34). Напра-
вени се посебни железни  огра-
ди за оние кои сакаат да влезат 
во водата, а доколку изразат 
желба за потопување во водата 
неопходно е да облечат посебни 
бели ризи. Некои потопувањето 
во водата од нивните свештени-
ци го сметаат за крштевање. 

Таму, покрај другото,  на посе-
бен ѕид поставени се плочи  со 
текстот: “Овој е Мојот возљубен 
Син Кој е по Мојата волја“ (Мат. 
3: 17) напишани на разни јазици 
меѓу кои и на Македонски јазик, 
а плочата е подарена од се-
месјтвото на нашиот познат биз-
нисмен Ралевски од Швајцарија. 
Патувањето го продолживме 
кон градот на Закхеј Ерихон, 
Jericho. Во Евангелието овој 
град е познат по тоа што Господ 
Исус Христос таму го сретна 
митарот (собирач на данок) За-
кхеј, Zacchaeus, кој кога го видел 
Христа  јавно  се покајал и Го 
примил  во својот дом (Лука 19: 
1 – 10). Така Закхеј  сознавајќи 
ја својата грешност се покајал и 
постанал христијанин.  (Митари-
те собирајќи го данокот од наро-
дот за државата често наплаќа-
ле повеќе и така подкраднувале 
од народот). Ерихон е еден од 
најстарите градови воопшто. 
При враќањето од  египетското 
ропство, а под водство на Исус 
Навин, Евреите  најпрво се на-
селие во Ерихон (види книга на 
Исус Навин глава 6).  
Во непосредна близина на Је-
рихон е пустињата, планина-
та, на искушението, Mount of 
Temptation,  каде Господ Исус 
Христос, после крштението, по-
мина 40 дена и ноќи во пост и 
молитва (Мат. 4: 1 – 11). Високо 
до местото каде што престоју-
вал Господ Христос  полесно 
се стигнува со жичара. Горе во 
планината, во карпите, се наоѓа 
каменот на кој седел Господ 
Христос, а во пештерите има 
мали православни црквички и 
Православен манастир. 
Патот не водеше кон Мртво-

то море. Тука во 1948 година 
случајно од некои пастири беа 
пронајдени оригиналните списи  
познати во науката како Кумран-

ски ракописи. Тие ракописи има-
ат значајна научна вреднст и се 
чуваат во Ерусалимските музеи. 
На другта страна од Мртвото 
море (денес кралството Јордан) 
се пределите од каде што потек-
нувала Рута. Во Стариот Завет 
Рута е жена која не била од 
Израилско потекло туку  моавка, 
која влегла во Божјиот народ. 
Откако остана вдовица  остана-
ла да живее со својата свекрва. 
Со тоа таа ја покажала приврза-
носта кон семејството на нејзи-
ниот маж, но и кон Бог Израилот. 
Таквата нејзина приврзаност Бог 
ја наградува. Таа  претставува 
пример за искрената приврза-
ност меѓу луѓето од една страна 
и постојаноста во верата кон 
Бога од друга страна. 
Раѓањето на синот  на Рута е 
идниот дедо на царот Давид. 
Припаѓајќи кон предците на 
цар Давид, истовремено Рута 
се вбројува и во Исусовото ро-
дословие (Мат. 1, 5). Ете затоа 
оваа жена од Стариот Завет е 
важна личност.

Шести ден: 
Првиот ден од престојот во 
Еруслим го поминавме  во по-
сета на селото  Еин Карем, Ein 
Karem, инаку родно место на св. 
Јован Крстител (Лука 1: 57 – 80). 
Ги видовме изворите каде што 
света Дева Марија после зачну-
вањето за прв пат ја сретнала 
мајката на св. Јован Крстител 
Елисавета.  Горе во висината 
постои убава римокатоличка 
црква исполнета со моменти од 
овие настани. 
Потоа се упативме во разгледу-
вање на старит дел од Еруса-
лим. Во попладневните часови 
влеговме во муслимаскиот дел 
на градот. Ја посетивме згра-
дата и местото Литостротон, а 
по еврејски Гавата (Јов. 19: 13) 
каде што  седеше Понтиј Пилат 
кога го судеше Господа Исуса 
Христа. Се упативме  по улицата 
Виа Долороса, Via Dolorosa, и ги 
видовме 14-те постојки, застану-
вања, кога Господ Исус Христос 
носејќи го тешкиот дрвен Крст, 
се одмараше ( Mat. 27: 32 – 66). 
Потоа го видовме Западниот 
Ѕид, Western Wall, едно од 
најсветите места за еврејскиот 
народ.    

Пишува: прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ    

E-mail: ilija donev@gmail.com 
Mob. 416. 898 – 0496 

ПОКЛОНИЧКО ПАТУВАЊЕ ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА
направена и програмата што во направена и програмата што во 
целост беше реализирана.

Прв ден:Прв ден:
Веднаш по пристигнувањето 
во Тел Авив со автобус се упа-
тивме кон градот Yaffa, Јопија. 
(Инаку, Yaffa е стариот дел на 
денешниот град Тел Авив). Пишува: прота-ставрофор 

На реката Јордан

Дел од улицата Виа Долороса
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Седми ден:
  Рано наутро се упативме кон 
Маслиновата  гора. Најпрво ја 
посетивме малата црква на Воз-
несението, Chapel of Ascetion. 
Оваа црква е изградена на 
местото од каде што Господ 
Исус Христос се вознесе на Не-
бесата. Низ вековите таа била 
рушена и преправана со мусли-
мански белези.   
Потоа ја посетивме најстарата 
црква Оче наш, Pater Nostra. На 
посебен ѕид поставени се плочи 
со молитвата “Оче наш...“ испи-
шани на разни јазици меѓу кои и 
на Македонски. Плочата е пода-
рена од семејстват на Станинов 
и Вуковски а е осветена од Не-
гово Блаженство Архиепископ 
Охридски Македонски Господин 
Господин Стефан во 2007 годи-
на.
. .  

Одејќи надолу  се движиме по 
патот по кој Господ Исус Хри-
стос одеше на празникот Цвет-
ници, Palm Sunday, и стигнавме 
до Dominos Flevit Chapel, Цр-
квата на плачот. Така се наре-
кува затоа што Господ Христос 
предвидувајќи  ја судбината на 
Ерусалим (Лука 19: 41 – 44) се 
расплака. Велат дека оттука е 
најубавиот поглед кон Еруса-
лим. 
Потоа дојдовме во Гетси-
манската градина Garden of 
Gethsemane  (Mat. 26: 36 – 56). 
Меѓу другото се забележува по-
веќе стари стебла на маслинови 
дрва, а едно од нив велат дека е 
од времето на Господ Исус Хри-
стос.  Го посетивме и прекрас-
ниот руски манастир посветен 
на света Марија Магдалена. 
Потоа се искачивме на планина-
та Зион. Ја посетивме црквата 
посветена  на Свети апостол 
Петар, St. Peter in Galicantu, Toa 
e  местото каде  Св. Петар три 
пати се одрече од Господа Хри-
ста кога Он беше суден во дво-
рот на првосвештеникот Кајафа 
(Лука 22: 54 – 62;  Мат. 26: 69 
- 75 и псалом 8). Во спомен на 
Петровото одрекување на врвот 
на куполата, покрај крст, има и 
фигура на петел  како знак на 
потсетување на петровото одре-
кување..
На планината Зион го  посе-
тивме  Горниот Дом и про-
сторијата во која се одржала 
последната  Тајна вечера на 
Господ Исус Христос со апо-
столите (Мат. 26: 17 – 30). Оваа 
просторија не е оригинална. 
Изградена е подоцна во вре-
мето на крстоносците т.е пред 

околу 1000 години но врз ориги-
налните темели и е  во слична 
форма. Тука ја посетивме и цр-
квата  Успение, Dormition Abbey, 
местото на вечното заспивање 
на Света Дева Марија.  Продо-
лжувајќи погоре е гробот на Цар 
Давид. Тоа и денес е најсветото 
место за еврејскиот народ. Ако, 
пак,  се излезе на терасата  и 
упатите поглед кон долината ќе 
се види местото каде Јуда, по 
предавството на Господа Хри-
ста, се обесил. 
Под црквата се гледаат остато-
ците од куќата на првосветени-
кот Кајафа каде што Господ Исус 
Христос ја поминал последната 
ноќ  после Тајната вечера откако 
бил фатен во  Гетсиманија.
 
Осми ден: 
Рано наутро  се упативме во ста-
риот дел на Ерусалим. Одејќи 
повторно по улицата Виа Де-
лороса стасавме во дворот на 
црквата на Светиот Гроб, Holy 
Sepulchre. 
 
Бидејќи беше недела чекавме 
да заврши светата богослужба. 

Тука, почнувајќи рано наутро,  
најпрво се врши богослужба од 
Римокатоличките свештеници, 
па од грчките свештеници, потоа 
од свештениците на Коптската 
црква и на крајот од свештени-
ците на Ерменската црква. До 
10:30 наутро веќе целиот двор 
беше полн со луѓе. Имаше групи 
пристигнати од секаде и се до-
бива впечаток дека цел свет е 
собран во едно место. Видовме 
луѓе од  Индија, Бразил, Порту-
галија, Полска, Шпанија, Фили-
пини, Хрватска и многу други. 
Застанавме во првата половина 
во колоната меѓутоа, сепак,  мо-
равме да чекаме повеќе од три 
часа да се поклониме на Све-
тиот Гроб. 
Откако се поклонивме на Све-
тиот Гроб качувајќи се по висо-
ки скали го посетивме местото 
на черепи,  Голгота, каде што 
Господ Христос беше распнат. 
Целата глетка дава страшеn 
призор  враќајќи не' во времето 
на страдањето Христово. Се си-
мнавме подолу  видовме остато-
ци во карпите од расцепувањето 
на земјата при Неговата смрт 
кога Он извика: “Се сврши“ (Јов. 
19: 30). Според кажувањето 
едниот, средниот, крак се про-
тегнал дури долу до храмот еру-
салимски кога и црковната за-
веса се расцепила на два дела. 
Другите два се протегаат на две 
разни страни. Тие краци, пукна-
тини, во карпите се уште еден 
силен доказ дека  настаните на 
Велики Петок, како што запиша-

ле  Евангелистите, се висински. 
Уште подолу, во истиот комп-
лекс, се наоѓа Ерменска црква 
посветена на Св. Царица Елена 
која го пронајде Светиот Крст на 
кој беше распнат Господ Исус 
Христос. Таа ја изградила прва-
та црква на тоа место. Денес 
сите овие места се опфатени 
во една огромна црква која била 
изградена за време на крстонос-
ците пред повеќе од 1000 годи-
ни. А на самиот гроб каде што се 
поклонуваме постои мала црква 
изградена пред околу 200 го-
дини. Оттука, од Светиот Гроб, 
Ерусалимскиот патријарх секоја 
година на Велигден излегува со 
запалени свеќи кои се палат на 
чудесен начин, сами од себе, 
без допир на човек.  Тој огин 
го нарекуваме БЛАГОДАТЕН 
ОГИН бидејќи се пали по Божја 
сила и по силата на Божјата 
Благодат. Од тој оган, светлина, 
за многу кратко време се палат 
сите свеќи во храмот што ги др-
жат луѓето и, што е најважно, тој 
оган ако се допре нема жештина 
Тоа кажува дека тоа не е обичен 
оган како што ние палиме за на-

шите потре-
би. Потоа од таа Велигденска 
благодатна светлина, оган, се 

разнесува насекаде по светот. 
Од пред 15-тина години благо-
датниот оган се донесува и во 
Македонија. 
Разгледувајќи го стариот дел на 
Ерусалим ја водовме бањата 
Витезда (Јов. 5: 1 - 9). Постојат 
ископани ѕидови од бањата каде 
сеуште тече вода од земјата. 
Направени се дрвени скали и 
мнозина слегуваат миејќи се со 
водата. 

Девети ден: 
Рано наутро од Ерусалим се 
упативме кон Витлеем  Тоа е 
растојание од околу 10-тина ки-
лометри но градот Витлеем е во 
покраината која е под Палестин-
ска управа. Најпрво го видовме 
храмот изграден на местата 
каде што пастирите ги напа-

сувале своите стада, Shepard 
Fields,  кога се роди Спасителот 
Христос. Откако го слушнале 
повикот на архангелот бргу се 
упатиле кон пештерата каде што 
се роди Господ Христос (Лука 
2: 8 – 20) и му се поклониле на 
нородениот Младенец. Набргу 
пристигнале и Мудреците од 
разни страни на земјата носејќи 
подароци како на Цар, Прво-
свештеник и Месија означувајќи 
ги Неговите служби што ќе ги 
извршува на земјата. 
Пештерата во која се роди 
Спасителот Христос се наоѓа 
во храмот “Раѓање на Господ 
Исус Христос“, Nativity of Jesus 
Christ,  кој е изграден од царот 
Јустинијан во шестиот век (Лука 
2: 1 – 7). Иако низ вековите хра-
мот бил разрушуван, особено од 
Турците кои владееле преку 400 
години во тие предели, сепак и 
денес се сочувани прекрасни 
фрески на ѕидовите изработени 
во мозаик. Тие се, мислам ре-

мек дело кое тешко може денес 
да ги изработи човечка рака. 
Покрај верската  и уметничката 
вредност е преголема. И тука се 
извршуваат свети богослужби 
од грчките и ерменските свеште-
ници.
Го посетивме и коптскиот ма-
настир  Milk Grotto. Се вели дека 
во тоа време обичај бил секоја 
мајка која ќе роди да донесе 
млеко во храмот како жртва. 
Кога Света Дева Марија остави-
ла од своето млеко ѕидовите на 
црквата побелеле. И денес луѓе-
то земаат прашина или делови 
од зидовите кое им помага на 
многу мајки особено ако немаат 
пород. 
Оттаму пак се упативме на раз-
гледување на стариот дел на 
Ерусалим. 

Десетти ден:
 Утредента рано наутро  веќе па-
тот не' водеше кон аеродромот 
во Тел Авив на оддалеченост од 

околу 60-тина километри. Тоа 
беше крајот на нашето покло-
ничко патување. 
Можеби со овој допис не опфа-
тивме се' но, од друга страна, за 
толку кратко време невозможно 
е да се видат и посетат сите ме-
ста. Како и да е јас  лично  сум 
воодушевен и презадоволен од 
посетата на светите места. Тоа 
беше моја дамнешна желба која  
ете, со помош Божја, се оствари.  
Затоа препорачуаме на секој 
христојанин, кој е во можност, 
да отиде на поклонение.

Божјиот благослов на сите 
Вас. Амин.

П.С. Според кажувањето на 
нашиот водач најдобро време 
за посета на Израил е втората 
половина на месец октомври и 
месец ноември.

ПОКЛОНИЧКО ПАТУВАЊЕ ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА

Црквата на Светиот Гроб

Пештерата каде Господ Исус Христос беше роден

Заедничка слика пред бистата на ап. Петар во Капернаум

Заедничка слика на терасата на  Горниот Дом

Македонска Заедница
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Новогодишно-Божикна честитка од пензионерското друштво ,,Гоце Делчев,,Пензионерското друштво ,,Гоце Делчев,, од МПЦ Св. Климент Охридски од 

Торонто Ви ги честита Новогодишно-Божикните празници и Ви посакува добро 
здравје среќа и радости.

Претседателот на друштвото Перо Гулевски Ве поканува секoј четвртoк 
на пензионерски ручек во една од црковните сали.Тоа е убава можност за 
уживање во  заедничките средби, другарување и пријатни разговори со 

вкусниот ручек подготвен во кујната на Св. Климент. Сите сте добродојдени.
 Фотографии од Боре Бошковски

Пензионерското  друштво “River side” бележи уште една извонредна година

Пензионерското  друштво “River 
side” при  Македонската  Право-
славна  Црква  Св. Илија од Ми-
сисага  активно работи повеќе 
од една деценија.  Како помош-
но тело или секција на црквата  
Св. Илија, во текот на годините 

се покажувало со многубројни 
активности  и разновидни  неза-
пирливи  дејствувања,  но сепак  
една од најзабележителните е 
секако  редовниот  ручек кој се 
одржува  секој прв вторник во 
месецот , а има и такви  вон-
редни ручеци кои се одржуваат  
по  специфичен  случај. Бидејки 
друштвото работи и дејствува  
во кругот на црквата Св. Илија, 
и кога така делува во една цр-
ковна средина  , редно е, а мо-
жеби и  обврска  да ги почиту-
ва  црковните и христијанските  
определби, традиции и обичаи. 
Тоа е нашиот општоприфатлив 
начин на нашето  секојдневно 
живеење  по старински  навики 
и постапки што се  рефлектира  
во сето  она што го прифаќаме 
како наша определба. И токму 

од таква пригода    ручекот  (од 
3 ти декември  2019) кој се одр-
жа  во пресрет на  Воведение  на 
пресвета Богородица  - Пречи-
ста, имаше посна   трпеза  спо-
ред нашата традиција  и божјото  
верување, за да ги задржиме 
нашите верски  обичаи.   Дари-
тел   на    посниот истовреме-
но и богат   ручек  беше  Томе  
Арсовски првиот претседател 
и основачот на  пензионерско-
то друштво  “River side”. Тој со 
неговото семејство го подарија 
ручекот  за покој  и смирение 
на нејзината душа  и  долг  по-
мен,  на неговата покојна  со-
пруга  Nicole Lacroix Arsovski.  
Господинот  Томе Арсовски  има 
извонредни заслуги  за фор-
мирањето на пензионерското 
друштво  како и за бингото. По 

формирањето на  друштвото тој 
ќе биде претседател неколку го-
дини, а за тоа време забележа-
ни се позитивни резултати. Како 
долгогодишен член на црквата  
Св. Илија ќе  обавува неколку 
клучни функции  во извршниот 
одбор , за сето  негово достој-
но работење заслужува почит 
и признавање. За заслужените 
резултати на сите полиња ќе му 
биде изразено симболично при-
знание од црковната управа и од 
пензионерското друштво на кое 
му служеше  вистинито, веродо-
стојно.  Ручекот на 3 декември  
го подготвија:  Горнан  Јова-
новски со неговиот тим во чиј со-
став се: Љуба Терзиевска, Тоде 
Блажевски , Славе Трајковски и 
Невена Костовска. Покрај други-
те заслужени , друштвото иска-
жува благодарност и на , посеб-
но на Томе Арсовски,  Љупчо 
Павлов со неговата сопруга 
како и Маријана Јовановска, и 
секако незаборавните  редовни 
посетители кои доаѓаат во се 
поголем број, а тоа придонесува 
збогатување на ручекот  затоа 
што сиот приход оди во прилог 
на црковниот буџет за намиру-
вање трошоците на  црквата и  
за да имаме  поефикасен начин  
на   работење . Следниот ручек  
на друштвото ќе биде  во петок 
на 31 ви јануари 2020 година 
по повод верскиот празник Св. 
Атанасиј  Велики , а донатори 
за овој посен ручек ќе бидат во 
чест на нивната слава , Љуба  и  
Здравко Терзиевски со нивното 
семејство. Пензионерското дру-
штво  “River side” во иднина раз-
мислува да организира и други 

позначајни активности. Познато 
е со своите  хуманитарни ак-
ции, не само во Македонската 
Православна Црква  Св. Илија 
и македонската заедница во це-
лост, туку помага и на други ху-

манитарни здруженија, болници, 
болници за  деца , институции за  
истражување  на критични бо-
лести како и за деца со  посебни  
потреби.

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

се покажувало со многубројни 
активности  и разновидни  неза-
пирливи  дејствувања,  но сепак  
една од најзабележителните е 
секако  редовниот  ручек кој се 
одржува  секој прв вторник во 
месецот , а има и такви  вон-
редни ручеци кои се одржуваат  
по  специфичен  случај. Бидејки 
друштвото работи и дејствува  
во кругот на црквата Св. Илија, 
и кога така делува во една цр-
ковна средина  , редно е, а мо-ковна средина  , редно е, а мо-
жеби и  обврска  да ги почиту-
ва  црковните и христијанските  

ковна средина  , редно е, а мо-
ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
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

Македонска Заедница

ПРОМОЦИЈА НА ИСТОРИСКИТЕ ДЕЛА 
„АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ И 

„МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ ВО КЕМБРИЏ

На 10 ноември 2019 години во 
салата на МПЦ „Света Богоро-
дица“ во Кембриџ, Онтарио се 
одржа промоција на историските 
публикации „Александар III Ма-
кедонски“, дело на Славе Катин 
и Георги Бранов и „Macedonians 
in the World“ (Македонците во 
светот, од авторот  Славе Катин.
Историскиот роман „Александар 
Македонски“ чиј рецензенти се 
д-р Владан Велков и Алексан-
дар Донски,  е луксузно издание 
на Книгоиздателството “Маке-
донска искра” од Скопје. Тоа е 
отпечатено на македонски јазик, 
на 540 страници и претставува 
значаен придонес и прилог кон 
осветлувањето на голем број ас-
пекти за древноста и континуи-
тетот на историската вистина за 
Античка Македонија.
Свеченоста ја отвори свештени-
кот на МПЦ „Света Богородица“, 
Гоце Деспотовски, а за романот 
„Александар III Македонски“ 
зборуваше Бранкица Кузма-
новска-Матеска, претседател 
на Женската секција во Црквата. 
Во своето излагање таа рече 
дека Александар во историјата 
ќе остане запаметен како најго-
лем светски војсководец и не-
победен воин, творец на новиот 
свет, на новиот поредок. Римја-
ните кои ќе тргнат по стапките 
на античките Македонци, ќе 
го наречат „Alexander Magnus“ 
(Александар Велики).
Така и германскиот научник 
Улрих Вилкен (Ulrich Wilcken) во 
историскиот роман ќе го нарече 
ALEXANDER THE GREAT (Алек-
сандар Велики), кој е преведен 
и приспособен од англиски на 
македонски јазик како „Алек-

сандар Македонски“ од Славе 
Николовски-Катин, а во издание 
на Издавачката куќа „Мисла“ од 
Скопје, во 1988 година, на 390 
страници. Овој превод  беше 
прво дело за Античка Македо-
нија на македонски јазик.
Благодарение на порталот „Ма-
кедонска нација“ романот „Алек-
сандар Македонски“ беше печа-
тен во континуитет скоро година 
и половина, во 75 продолженија, 
со цел широката читателска пу-
блика да се запознае со висти-
ната и со ликот, како и со делото 
на големиот стратег, мислител и 
дипломат – Филип II Македонски 
и со неговиот син – најголемиот 
досега воин, освојувач на земји 
и цар на силното Македонско 
Царство  – Александар III (Вели-
ки) Македонски.
Во ова дело коавтор е Георги 
Бранов, по потекло од селото 
Буф, во Егејска Македонија, 
доктор по ветеринарни науки 
кој педесетина години живее во 
Канада и ја брани вистината за 
Македонија, особено за Античка 
Македонија. Тој е еден од Маке-
донците кој најмногу се запознал 
и го почитува историскиот развој 
и вистината за Александар Ма-
кедонски и Античка Македонија 
од автори кои пишуваат за оваа 
проблематика на англиски јазик. 
Затоа неговите сугестии и при-
донес имаат големо значење во 
ова дело, насловено „Алексан-
дар Македонски“.
Исто време, Бранов беше го-
лем активист во македонската 
заедница во Кембриџ, како  по-
борникот за купување и адап-
тирање во македонскиот право-
славен храм, кој го носи името 

на мајката Божја „Света Мала 
Богородица“. Благодарение на 
македонските иселеници, осо-
бено на Георги Бранов денес 
МПЦ „Света Мала Богородица“ 
е место на духовен мир за Ма-
кедонците во универзитетските 
центри: Кембрич, Кичинер, Ва-
терло и Гуелф. Црквата денес 
е место за средби на младите и 
старите македонски генераци и 
место каде тие можат да ги про-
должат и негуваат македонските 
обичаи, традиции и љубов кон 
својот мајчин македонски јазик и 
да развиваат љубов кон дедов-
ската земја Македонија.
Исто така, во своето излагање 
Бранкица Кузмановска-Матеска 
рече дека според историските 
документи Александар III Маке-
донски бил роден на 22 јули 356 
година во македонската престо-
лнина Пела, на 20 години станал 
македонски цар, а починал во 
Вавилон на 13 (според некои на 
10) јуни 323 година пред Христа. 
Неговото воено дело, според 
кое е познат во целиот свет, се 
изучува во воените академии на 
сите држави. Мнозина војско-
водци по него се обидувале да 
ги повторат неговите дела, од 
Цезар, преку Јустинијан Први, 
Наполеон Бонапарта до Хитлер. 
Ромеија (Византија) и Осман-
лиското (турско) Царство го 
применија системот на военото 
устројство и начинот на изборот 
на император – најдобриот од 
најдобрите.
Кај нас, за жал, античкиот пе-
риод не бил често и континуи-
рано истражуван, затоа бројот 
на делата кои се занимаваат со 
оваа прашање е многу мал, за 

разлика од нашите јужни и други 
соседи, кои со векови копаат по 
“нивната”, за да ја замаглат и по-
кријат нашата вистина. Меѓутоа, 
вистината неможе да се закопа 
во земја, кога тогаш таа ке изле-
зе на површина. Таков е слу-
чајот со вистината за Античка 
Македонија и древните Маке-
донци, за кои е напишано толку 
многу литература што може да 
се спореди со литературата за 
Светото писмо-Библијата.
Токму затоа имаме можност и 
убава прилика овој пат на маке-
донски јазик да го претставиме и 
да се соочиме со историски ро-
ман што е базиран врз  вистин-

ските аргументи  и историските 
пишани материјали  за Античка 
Македонија. Овој историски 
роман на Славе Катин и Геор-
ги Бранов е лика и прилика за 
развојниот  континуитет на Ма-
кедонија, претставен во рома-
низирана литературна форма, 
со посебна нагласка на ликот 
и делото на големиот стратег, 
мислител и дипломат – Фип II 
Македонски и најголемиот досе-
га воин,  освојувач на земји, ге-
ниј над гениите, обединувач на 
народите, почитувач на различ-
ните култури, традици и обичаи, 
и цар на силното Македонско 
Царство  – Александар III (Вели-
ки) Македонски.
Затоа, со право може да се рече 
дека ова дело претставува би-

блиска вистина за македонски-
те корени и непресушен извор 
од каде секој Македонец ќе ја 
пие чистата патриотска љубов 
кон татковината – Македонија 
кон својот народ, со правичен 
однос и почит кон своите со-
браќа, пријатели, соседи, кон 
човештвото, реше Бранкица 
Кузмановска-Матеска,
Публикацијата „Macedonians in 
the World“ (Македонците во све-
тот), чиј рецензенти се покојниот 
академик Антонио Шкокљев-До-
нчо од Белград и бизнисменот 
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од САД 
е дело на Издавачката куќа „Ма-
кедонска искра“ од Скопје и на 

Фондацијата „Џорџ Атанасоски’ 
од Прилеп. Таа е отпечатена на 
англиски јазик, на 432 страници, 
во која е запишано дека Маке-
донија има долга и макотрпна 
историја проткаена со бескрајни 
страници, но и со премрежија и 
турбуленции кои оставиле дла-
боки траги кај населението што 
со векови живее на овие просто-
ри и кај Македонците од етничка 
Македонија ширум светот.
За делото „Macedonians in the 
World“ (Македонците во светот), 
зборуваше претседателот на 
МПЦ „Света Богородица“ Пе-
тар Медичков. Тој. меѓу друго-
то истакна дека во ова дело е 
даден развојниот пат на маке-
донското иселеништво, кое во 
основа се совпаѓа со развојот на 

настаните на Балканот и уште 
повеќе во зависност од тоа како 
се  движеле настаните околу 
Македонија. Како резултат на 
тоа преселничките печалбарски 
движења на Македонците и нив-
ниот интензитет биле условени, 
пред се’, од тешките економски 
услови за живеење и работа, а 
во многу помалку случаи и од 
причини што имаат национал-
но-политички карактер. Тешки-
те, лоши, често и невозможни 
услови за живеење и постоја-
ната борба за опстанок приси-
лиле голем број Македонци да 
се определат, покрај другото, и 
за преселби во многу земји во 

светот
Во оваа публикација осебно е 
дадена улогата на македонските 
православни цркви и црковни 
општини, клубски и други асо-
цијативни  облици на собирање  
во прекуморските и во европски-
те земји. Најголемиот број Маке-
донци членуваа или се редовни 
посетители на тие многубројни 
асоцијации, каде тие органи-
зираат верски, национални, 
фолклорни, спортски, културни 
и други манифестации, истакна 
Петар Медичков

 Катерина Симоновска
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t.416-975-5588 c. 647.237.9330 

f. 416.975.8599
wwww.foresthillyorkville.com
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Peter Naumovski

ДОН ЧЕРИ

         Во овој број на весникот,во 
спортската рубрика,би сакал да 
напишам нешто за контраверз-
ниот спортски коментатор Дон 
Чери.Како што сите знаеме,тој 
од неодамна е избркан од ра-
бота од спортскиот телевизиски 
канал "Sportsnet".Причината е 
неговиот контраверзен комен-
тар,за според него, многу ма-
лата подршка на новодојдените 
емигранти кон ветераните/вој-
ниците на Канада.
           За оние малкумина што 
не знаат да кажам дека Donald 
"Don" Cherry е роден 1935 го-
дина во Kingston,ON.Целиот 
свој живот го има посветено на 
хокејот.Најпрво како играч,по-
тоа како тренер а најпосле како 
коментатор.Целата своја играч-
ка кариера ја има поминато во 
пониските хокејарски лиги,но 
одиграл и 1(еден) натпревар 
во најсилната НХЛ за екипата 
на Бостон Бруинс.Тренерската 
кариера,слично како на играчка-
та,ја има поминато во пониски-
те лиги,со таа разлика што од 
1974-79 бил тренер на силниот 
во тоа време Бостон Бруинс.
Боби Ор и Фил Еспозито биле 
најдобрите играчи во таа еки-

па,па затоа и играле два пати по 
ред во финалето на НХЛ.
              Секако својата најголе-
ма слава ја има доживеано како 
коментатор.Од 1986 па се до 
2019 година,непрекинато цели 
33 години,беше дел од култната 
спортска емисија "Hockey Night 
in Canada" а посебно во делот/
сегментот "Coach's Corner".
Негов партнер во таа емисија 
за цело време беше познатиот 
Ron MacLean.Ке остане запа-
метен по неговото екстрава-
гантно и необично облекување  
како и неговите "без влакно на 
јазикот" коментари.Неговиот 
коментар дека најголем број на 
Европските и Француските Ка-
наѓани носат заштитни шлемо-
ви имаше големи бранувања и 
контраверзи,но се покажа дека 
е точен.Исто така беше и против 
"недоличното" радување после 
секој постигнат гол,за кое најпо-
веке го критикуваше најдобриот 
Руски играч во НХЛ,Александар 
Овечкин.Исто така е и против 
новите правила во НХЛ каде се 
преферира брзата игра и тех-
ника.Тој одсекогаш се залагал 
за цврста игра во одбрана и на-
пад со многу контакти.Исто така 
многу критики имал и за одлука-
та на НХЛ да ги укине "тепачки-
те",затоа што со тоа ке изгубеле 
многу љубители на хокејот кои 
го сакаат тој дел од хокејот.Исто 
така многу контраверзи имаше и 
неговата отворена подршка на 
конзервативните политичари,ка-
ко онаа на поранешниот Пре-

миер на Канада Стивен Харпер 
но најповеке неговата подршка 
на поранешниот Градоначалник 
на Торонто,покојниот Роб Форд.
Многумина велат дека неговото 
бркање од работа е и поради 
тоа.Можеби,но јас не верувам 
дека е тоа и единствена причи-
на.
               Покрај сите негови 
контраверзни и необични комен-
тари,мора да се каже дека,Дон 
Чери одсекогаш давал огромна 
подршка и помош на пионер-
скиот и младински хокеј во Ка-

нада.Тоа било и најголемата 
причина што тие биле и негови 
најверни фанови и негова најго-
лема подршка.Исто така,треба 

да се каже дека Дон Чери е и го-
лем поборник на Женскиот хокеј 
и секогаш велел дека треба да 
има женска професионална хо-
кеарска лига.Во 2004 година,по-
сле гласањето на сите Канаѓани 
на телевизискиот канал CBC,бе-
ше избран на 7-то место за "The 
Greatest Canadian".
             Но,секако,најголема по-
дршка Дон Чери давал на вете-
раните/војниците и полицијата.
Поради тоа тој бил/е секогаш 
добродојден во нивните редови.

Тоа најдобро се виде при не-
говата посета на војниците во 
Авганистан за Божикните праз-
ници во 2010 година.Војниците 
уживаа во неговото присуство 
таму.Има добиено многу награ-
ди и признанија од нив за кои 
Дон Чери многу се гордее.За-
тоа е многу невообичаено што 
тој е избркан од работа баш за 
Remembrance Day.Тоа е Новем-
бар,11 ден кога Канада се потсе-
тува на жртвите кои многумина 
ги имаат дадено за денешните 
генерации живеат во слободна и 
демократска Канада.
             На крајот би сакал да 
го дадам своето размислување 
за неговото бркање од работа.
Причините за тоа некои ги гле-
даат во неговите контраверзни 
коментари.За некои причина е 
неговата отворена подршка на 
конзервативните политичари.
Други пак,причините ги гледаат 
во неговото спротиставување 
да го прифати новиот тренд во 
хокејот,каде што брзината и тех-
никата е во преден план.Сето 
ова ,држи место,но според мене 
најголема причина за неговото 
бркање од работа е сосема дру-
га и е чист бизнис.Во 2013 годи-
на Rogers Communications ги от-
купи сите телевизиски права од 
НХЛ за огромни 5.2 милијарди 
долари за следните 12 години.
Верувајки дека со тоа ке ја зго-
лемат гледаноста на хокејот не 
само во Канада туку и во Амери-
ка,а со тоа ке се зголемат и нив-
ните телевизиски приходи.Но,од 
денешно време,може да се каже 
дека тоа беше многу лош дого-
вор.Гледаноста не само што не 
се зголеми туку и се намали.Во 

Канада,а посебно во Торонто 
како центар на хокејот,интере-
сот за хокејот многукратно се на-
мали.Последните успеси на НБА 
тимот Торонто Рапторс,кој лани 
беше и шампион на НБА имаше 
големо влијание на тоа.Младите 
се повеке ја сакаат кошарката 
наместо хокејот.Во исто време 
и фудбалскот клуб Торонто ФК 
доживува ренесанса и за по-
следните 4 години три пати игра 
во големото финале на МЛС.
Младите се повеке го сакаат 
фудбалот наместо хокејот.А ако 
кон тоа се додадат и катастро-
фалните резултати на Toronto 
Maple Leafs и на останатите 
Канадски екипи во НХЛ,сликата 
е многу појасна.Јас причината 
поради која е избркан Дон Чери 
ја гледам како бизнис одлука 
т.е. на негово место да се доне-
се некоја млада личност која ке 
го зголеми интересот за хокејот.
Но,исто како и 2013 така и оваа 
одлука на Rogers е погрешна.Не 
само што нема да придобијат 
нови гледачи туку ке ги изгубат 
и тие гледачи кои го сакаат Дон 
Чери.Од следните чекори кои ке 
ги превземат раководните лица 
во Rogers и Sportsnet ке видиме 
дали биле во право или не.А 
дотогаш нас не ни преостанува 
ништо друго него да чекаме и да 
се надеваме дека барем нашите 
Toronto Maple Leafs ке почнат со 
подобри игри и победи.
   До тогаш ви посакувам се 
најдобро и се читаме во некоја 
следна прилика
                  никогаш северна само 
МАКЕДОНИЈА

па,па затоа и играле два пати по 
ред во финалето на НХЛ.
              Секако својата најголе-
ма слава ја има доживеано како 
коментатор.Од 1986 па се до 
2019 година,непрекинато цели 
33 години,беше дел од култната 
спортска емисија "Hockey Night 
in Canada" а посебно во делот/

Диме Костов

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ И ДЕЦАТА 
БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА МАКЕДОН

ОСУДА НА ВАНАДАЛИЗМОТ ВРЗ СПОМЕНИКОТ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ - 
ЖРТВИ НА ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА!

Поради вандализмот врз Споме-
никот на децата бегалци во Парк 
Жена борец и индолентноста 
на надлежните за пронаоѓање 
на сторителот и санација на 
Споменикот со цел враќање во 
претходната состојба, Сојузот 
на здруженијата на Македонци-
те и децата бегалци од Егејскиот 
дел на Македонија МАКЕДОН 
организирашемирен протест 
пред Споменикот на децата бе-
галци во Парк Жена борец.
На почетокот присутните ја по-
здравија Македонската нацио-
нална химна и со едноминутно 
молчење им оддадоа почит на 
жртвите од Граѓанската војна во 
Грција и сите упокоени насилно 
прогонети од Егејскиот дел на 

Македонија.
Пред присутните пригодни об-
раќања имаа претседателот 
на Сојузот на здруженијата на 
Македонците и децата бегалци 
од Егејскиот дел на Македонија 
МАКЕДОН Александар Јаневски 
и претседателот на Светскиот 

Македонски Кон-
грес Тодор Пе-
тров.
Присутните од 
Владата, поли-
цијата, Јавното 
обвинителство и 
Судот побараа 
пронаоѓање на 
сторителот или 
сторителите на 
вандализмот и 

нивно санкционирање, како 
и санација на Споменикот во 
претходната состојба.
Присутните Спогодбата со Гр-
ција од 1 август 2018 година ја 
прогласија за ништовна и по-
рачаа “Никогаш северна, само 
Македонија!“

ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА 
МАКЕДОНИЈА “МИРКА ГИНОВА” ОД ШТИП

ЕГЕЈСКА СЕМАКЕДОНСКА ВЕЧЕР ВО ШТИП: НИКОГАШ СЕВЕРНА, САМО МАКЕДОНИЈА!

Во организација на Здружение-
то на Македонците од Егејскиот 
дел на Македонија “Мирка Гино-
ва” од Штип, а по повод денот 
на ослободувањето на градот 
Штип - 9 ноември, во ресторанот 
“Астибо Плаза” во Штип се одр-
жа Егејска семакедонска вечер.
Во културно-уметничката про-
пграма на Егејската семаке-
донска вечер учествуваа врвни 
уметници: Илчо Јованов, Зоран 
Џорлев, Горанчо Ангелов-Гајда, 
Љупчо Стефанов-Цоцо, Иван 
Димков, КУД “Крушаре-Пазар“ 
од Егејска Македонија, Трајко 
Димков, Марија Димкова, Васил 
Чамов, Панче Мусев и Акаде-
мија Еуроарт.
Добредојде на Егејската сема-
кедонска вечер им посака прет-
седателот на Здружението на 
Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија “Мирка Гинова” 
од Штип, Стојан Димков, поздра-

вен говор одржа претседателот 
на Сојузот на здруженијата на 
Македонците и децата бегалци 
од Егејскиот дел на Македонија 
МАКЕДОН Александар Јане-
вски, вечерата ја благослови 
Неговото Високопреподобие 
отец Никодим Царкњас, а спо-
мени од Граѓанската војна во 
Грција евоцираше почесниот 
претседател на Здружението 
на Македонците од Егејскиот 
дел на Македонија од Битола и 

македонски сенатор Александар 
Поповски.
Присутните ги поздрави и 
пратеникот во Собранието на 
Република Албанија Васил 
Стерјовски.
Егејската семакедонска вечер 
продолжи до полноќ со ма-
кедонски песни и ора и заед-
ничката порака: Спогодбата 
Димитров-Коѕиас е ништовна! 
Никогаш северна, само Маке-
донија!

Македонски Кон-
грес Тодор Пе-
тров.
Присутните од 
Владата, поли-
цијата, Јавното 
обвинителство и 
Судот побараа 
пронаоѓање на 
сторителот или 
сторителите на 
вандализмот и 

Peter Naumovski

вен говор одржа претседателот македонски сенатор Александар 
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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

Драгица Димовска, поетеса од Торонто
Жена која на прв поглед плени со нејзината појава и енергија
Душа голема како планина и широка прегратка во која може да  не’ собере сите. Пример на јака жена со срце на лавица, која постојано ни покажува што 
значи да се биде Македонка. Стожер на многу друштва и здруженија, звезда водилка ии ментор на нас помладите кои ги следиме нејзините стапки. Мајка, 
сопруга, баба, пријател, другар- остварена во сите улоги, лидер во сето она што го поставува како идеја и го остварува со неверојатна леснотија. Жена од 
која може да научиме многу животни лекции, а толку едноставна со достоинствена и чиста мисла.

Маја Доневска-Ивановска

Драгица Димовска е родена на 
28ми февруари 1948 г. во с.Долно 
Оризари, Битолско.
Средно и вишо образование завршу-
ва во Битола. Од 1981 година живее 
и работи во Торонто, Канада. Во пе-
риодот од 1982 до 1990 година била 
наставник по македонски јазик во не-
делните уцилишта на организацијата 
“Обединети Македонци” во Торонто, 
во неделното уцилиште на МПЦ”Св.
Илија”во Мисисага како и во недел-
ното уцилиште по македонски јазик 
во МПЦ”Св.Климент Охридски”во 
Торонто.

Еден од основаите на добротворната 
асоцијација “Маседониан Чилдрен 
Релиф Фанд” и нејзин претседател 
од нејзиното формирање од 2001 до 
2010.
Член е на литературното друштво 
“Браќа Миладиновци” гранка при МП-
Ц”Св.Климент Охридски од неговото 
формирање, а негов претседател 
била од 1989-1991 година, а потоа од 
2008 до 2011година кога повторно е 
избрана на таа функција. Автор е на 
збирката песни “Средба во сонот” и 
“Крилести Татковински Мечтаења” 
во која имаат заеднички  песни со 
нејзиниот сопруг Мицко Димовски. 

Нејзините песни се објавувани во не-
колку заеднички збирки на песни што 
ги издава “Браќа Миладиновци” како 
и во “Литературна мисла” а доста 
често нејзината поезија може да се 
прочита и во весникот “Македонија” 
што излегува во Торонто. Од 1998 
година, па до ден денес е уредник и 
водител на македонското патриотско 
радио”Обединета Македонија” кое го 
имаат создадено и со години негува-
но заедно со нејзиниот сега починат 
сопруг Мицко Димовски.

Драгица Димовска
28ми февруари 1948 г. во с.Долно 
Оризари, Битолско.
Средно и вишо образование завршу-
ва во Битола. Од 1981 година живее 
и работи во Торонто, Канада. Во пе-
риодот од 1982 до 1990 година била 
наставник по македонски јазик во не-
делните уцилишта на организацијата 
“Обединети Македонци” во Торонто, 
во неделното уцилиште на МПЦ”Св.
Илија”во Мисисага како и во недел-
ното уцилиште по македонски јазик 
во МПЦ”Св.Климент Охридски”во 
Торонто.

 МОЕТО  НАЈОМИЛЕНО МЕСТО

 Повторно сум на милото место,
Оживуваат приказните детски.
Во ноќите тивки
Во прекуокеанските простори
Каде судбината ме однела
Таинствено мечтаам.
За миг како птица полетувам
Во пазувите твои се сплотувам.
 Ти моја боженствена градино
Патоказ на вистинта
Зачеток на религијата
Корен на цивилизацијата.
Заминувам,
Повторно заминувам
Но аманет оставам
Секогаш ќе се вратам.

 НАДЕЗ СО БОЛКА

 Пискоти во малат куќа

На крајот од селото
Го разбуди девојчето Биљана
што слатко сонуваше.

 Преплашено истрча во кујната
Ја погледа мајка си
Наведната со растурени коси
Пишти, вреска.

 Биљана препласена извика:
Мамо што се случува?
Татко ти чедо мое замина…
Каде замина мамо?

Чедо, тато замина со ангелите.
Нели е таму убаво?- запраса девојчето.
Со сменет нежен глас изусти мајката:

Убаво е чедо
Оди и продолзи да спиеш.
Топлата прегратка го смири девојчето
Да си го продолжи сонувањето.
Во цветни шарени ливади
Рака за рака со татка си,
Трчаат, летаат, цвеќиња берат
И венци плетат.

 Со насмев на лицето Биљана
Се разбуди викајки:
Мамо, го видов тато
Тој може да лета
Исто како и ангелите.

Низ сонливите очи
Девојчето ги слушна зборовите:
Знам цедо,татко ти е ангел
И секогаш ќе биде со нас.
Тој беше херој на земјата
Го чуваше сонот на сите дечиња
Сонот на големата надеж.

 

ВО ХРАМОТ НА СВ.КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ

 Денес во црквата
Св.Климент Охридски,
Уживање е да се биде

Со наш мил народ македонски
Собран во Торонто
Во овој град канадски.

 Денес во Св.Климент Охридски
Во празнична атмосфера
И гордост македонска
Раѓањето на Исус Христос
Се прзнува и слави.

 Денес во Св.Климент Охридски
Девојка со долги коси ангелски
И божествена убавина
Црвен трендафил ми подари
Со свеж мирис на цветна градина.

 
ЗИМСКО УТРО

 Надвор студен ветер дува,
Студено е и снезно
Во раното зимско утро
На масата поет седи
Приказни со молив реди
Да читаат стари и млади
На дециња да кажуваат
За бабата и зајцето
За рибарот и рипката
И за многу други сказни
Од извор-усти изникнати
Во сторија заплетени
Од род и пород пренесувани
Со детски соној заспивани.
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Оваа година, на 23 декември  ја означуваме 148-годишнината 
од смртта на Даме Груев, додека наредниот месец на новата 
календарска година, во јануари 2020 одбележуваме 113 години од 
неговото раѓање. По тој повод со литературен прилог  ќе му одда-
деме почит на апостолот намакедонската револуција, проследен 
со венец;- сплет од македонски народни песни, како и стихови од  
современите поети, со кое ќе се постигне вкрстување на поетскиот 
збор, со онаа стара и убава македонска народна песна. Кога веќе 
ја одбележуваме 148 годишнината од смртта на Даме Груев, во 
литературниов прилог  ќе не воведе познатиот современ поет 
Радован П. Цветковски кој е роден на 3 сеп. 1931 г. во с. Сопотни-
ца, Демирхисарско, ( од крајот на херојот Даме)  кој со песната „НА 
ПЕТЛЕЦ“ посветена на Даме Груев, симболично ќе го претстави  
„светото македонско ослободително дело“  и со длабоко изразени 
патриотски  чувства за Македонија, му оддава почит на војводата 
опишувајќи го крвавиот и трагичен настан:

„Дојдов
на врвот бунтовен песна што таи,

душата да ја распнам
по просторот во насмев бел

и Русиново и Петлец - 
сиот простор пред мене:

од земјава до небоно,
в срце да го прегрнам.“

Една од најблескавите фигури од  плеадата дејци од македонското 
револуционерно минато,  достоен борец за слобода е легендар-
ниот,  Даме Груев .Неговата дејност и име го исполнуваат голем 
делод македонското ослободително движење во нашата историја. 
Тој е еден од основачите на ВМРО кој и припаѓа на генерацијата 
на Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Васил Главинов  Крсте Мисирков и 
други револуционери со кое се гледа неговата голема улога што 
ја играше во крајот на 19 и почетокот на 20 век.  И токму тогаш тој 
гозаштитуваше и повикуваше народот  да му се спротистави на 
тираните а покасно, народот со песна вечен и најголем споменик 
ќе му подигне:

Ми извика Даме Груев
од Бигла златна планина,

да чуе цела земја
од Пирина до Охрида,

од Солуна се до Скопје:
 - Удрете, браќа родени,

тиранска власт да скршиме,
слобода да добиеме
за мајка Македонија,

без борба нема слобода !
Овој значаен македонски  револуционер, ДАМЈАН  ЈОВАНОВ  
ГРУЕВ – ДАМЕ  ГРУЕВ, за кого народот и поетите му посветиле 
многу песни, роден е во легедарното село Смилево, Демир-Хисар 
на 17 јануари, 1871 год. каде што започна востанието во Бито-
лскиот револуционерен округ, со главниот штаб на Илинденското 
востание. Покрај тоа што беше основач на ВМРО, тој беше учител, 
раководител, војвода  и организатор. Загина кај селото Русиново, 
Беровско, на 23 декември 1906 год. и годинава се навршуваат 113 
години од неговата смрт „НА ПЕТЛЕЦ“:

„Дојдов, крвта твоја да ја најдам.
На дланкава земја

очиве во небо сино да ја зберат,
рацеве  во алени булки да ја кренат.“

„Дојдов срце едно да имаме,
крв една да имаме“

 Даме Груев  потекнува од ѕидарско и печалбарско семејство.Се  
школувал во родното село Смилево, потоа во Битола и воСолун во 
машката гимназија „Св. Кирил и Методи“. Поради неговите воншко-
лски активности бил исклучен од гимназијата. Своето образова-
ние, го продолжува во Великата школа во Белград. Во 1889 г. на 
Вишото училиште во Софија,  студирал историја.  Поради неговите 
напредни идеи  Груев бил затворан и исклучен од  Вишото учили-
ште во Софија и се враќа во Битола, каде  формирање револуцио-
нерна група.Покрај големата желба за слобода, во него тлееше 
љубовта кон науката и учителскиот позив, и затоа учителствувал 
во родното село Смилево (1891-1892) 
Како секретар на ТМРО во 1894 г.тој ги заобиколил Прилеп, Бито-
ла, Штип,Ресен, Охрид  и некои села каде ги формирал првите ре-
волуционерни комитети со цел да се заштити  поробениот народ. 
Во учебната 1894-1895 г. бил учител во Штип каде се сретнал со Г. 
Делчев, и активно соработувал со него. И двајцата славни војводи 
ги учеле младите генерации и ги поттикнувале во бој, така да 
постанаа душа и срце на македонската револуција. (И Гоце Делчев 
и Даме Груев се Македонци и само Македонци, нека престанат 
Бугарите со нивните незаситени апетити кон нашата историја, и 
нека престанат да ги нарекуваат Бугари; зашто и двајцата погинаа 
за Македонија.)

 Од особено значење за неговите револуционерни подвизи беше 
тоа што од 1895-1897 г. бил  училишен инспектор во Солунско. 
Поради херојски настани и борбеност  бил следен од турските 
власти, а во 1898 г. интервениран во Битола каде во учебната 
1899-1900 г. работи како наставник и раководител на Битолскиот 
револуционерен округ.  Поради таканаречената „ Поп Ставрева 
афера“ во Битола, на 6 август, 1900 г. е затворен и осуден на 50 
години робија, каде бил посетен од  Г. Делчев. Иако се наоѓал во 
битолскиот затвор, тој ја раководел организацијата од битолскиот 
реон. Поради тоа, од мај 1902 г. власта го испраќа подалеку од 
Македонија, на заточение во Подрум Кале , во Мала Азија. Во 1903 
г. добил амнестија и се вратил во Солун.
Даме Груев во мај, 1903 г. е  претседавал на Смилевскиот конгрес 
на Битолскиот револуционере округ. Со четата  ги заобиколувал 
селата и го штител  угнетуваниот народ од турските насилства. На 
1 јули 1903 г. со членовите на Главниот штаб во с. Буф, Лерин-
ско, бил назначен денот на востанието. Но, тој се почувствувал 
подло измамен од агентите на врховизмот со заземањето став на 
пребрзано решение за востание. Тој не го напушти настраданиот 
народ на Илинден, остана во Македонија  да го штити. Како доказ 
за тоа  ќе биде 28 август 1903, кога  Смилево беше нападнато од 
многубројната османлиска војска која го запали селот и изврши 

масакрирање на 250 жени 
и деца на Бигла Планина. 
По разбивањето на осман-
лискиот гарнизон селото беше 
ослободено.За големата почит 
народот што ја оддавал кон 
својот учител  ќе го опее  во 
песната „СМИЛЕВО СЛАВНО 
ОГИН  ГОРИ“ која на времето 
во кое живеевме во нашите 
родни места во Македонија, ја 
пеевме, - Да ја запееме и сега:
Топови грмат трешти земјата,

Смилево славно огин гори!
Жените плачат пиштат 

децата,
момите се кријат во горите.
На срешта стоји Даме Сми-

левски,
верна дружина командува:
„Удрете браќа не се бојете
скоро ќе падне тиранинот!
во нашата мила татковина,

и република ќе постојме
и слобода ќе добиеме!“

По неуспехот на Илинденското востание  Груев правеше  обиди 
за зацврстување на револуционерната мрежа. Но,битно е што 
Илинденското востание ќе биде забележано во историјата како 
востание со кое е формирана  првата република на Балканот. Во 
текот на 1905 г. со конгресот на Серскиот револуционерен округ,  
тој  допринесе многу  во борбата против туѓите пропаганди кои со 
наоружани чети ја напаѓаа Македонија. Во 1906 г. пак се вратил во 
Македонија и продолжил со револуционерната борба. Во неравна 
борба со непријателот при што беше опколен од  Турците,  хе-
ројски загина на врвот Петлец, кај с. Русиново,Малешевско проле-
вајќи ја крвта за слобода на македонскиот народ:  - „НА ПЕТЛЕЦ“ :

„Дојдов за една крв врвот да го видам повисок,
за една крв изгревот да го видам поцрвен,

срцето и зборот да ти ги наслушам.“
„Дојдов пред твојата крв да стојам,
во чекорот твој исправен да бидам.
И еве ветер декемвриски  ме гори,

снег на патот ме прогонува...“

Во тој„ декемвриски ветер“  со снег што  прогонува, поетот ни дава 
потресна  слика која побудува тага во нашите души за она што се 
случи  на кобниот ден на Петлец.  А сега мислата назад не враќа; 
кога Смилевчани и сиот македонски народ  ги минуваа во жалост 
дните за Даме,  апостолот на револуцијата.  И, еве го пак народ-
ниот пеец, кој песна  тажалка реди за Смилевчето Даме; каде и 
природата, во персонификација на  жалосна врба, пее:

Кажи ми врбо, сестрице мила
зошто ти бргу гранки си свила,
дали си жалиш за прво либе,
за прво либе за Даме Груев ?

Моето либе Даме Груев,
ветен и верен за слободата беше,
од мене милост, проштевка има.

Кога веќе со венец од песни го возвеличивме животот и делото на 
Даме, како да ја прикажавме „драмата“ на неговото бурно херојско 
време со кое ја прославуваме 148 годишнината од неговата смрт; -  
а еве, се наоѓаме во пресрет и на неговиот 113 роденден кој се од-
бележува идниот месец,  на 17 јануари,  2020 година. По тој повод, 
приведуваме песна  за Даме, напишана во акростих од професор-
ката и поетеса, Иванка Стојкова родена  1949 г. во Штип;  член на 
„Здружението на просветни работници, литературни творци на Р. 
Македонија“  од Скопје, чии претседател е  Благојка Филипчева. 
Поетесата е инспирирана од новиот изглед  на Скопје и плошта-
дот украсен со споменици со ликови на славните личности, меѓу 
кои, извишен на коњ стои и Даме Груев како времевтемелувач, и 
засекогаш ќе остане во колективната меморија на народот:

ВТЕМЕЛУВАЧ
Народот го прифатил како учител скап,

Ангелски чисто му се посвети на делото.
Добро ја познаваше задачата света,
Ако ропството во пранги го оковува,

Македонија во сургун во срце ја носи,
Еден меѓу бројни на земјата родена верен.

Гордо ги победил маките на осудените,
Радоста го вратила меѓу  Илинденците,
Удрија темели на Крушевска Република,
Енергично, цврсто ја бранеше родината,

Верба во слободата во срцата народни всади.

Култот за лидерот на револуцијата живее во Македонија и се 
негува насекаде. Во Смилевомузејот, споменикот на Даме што го 
направиле смилевчани,  а и другите знаменитости, се сведоци на 
минатото.  Неговиот  лик и дело засекогаш ќе живеат во народните 
песни, во поетските творби, во учебниците,  во уметничкото тво-
рештво и ќе остане трајна инспирација за поетите и  уметниците. 
Спомените и сеќавањата за  Даме Груев живеат и овде во Канада, 
меѓу нашинците во градот Маркам, каде одпоодамна  една од 
улиците го носи името – Dame Gruev  Dr, кое е заслуга на Македон-
ците, и ги прави горди. Сеќавањата и духот на Даме Груев вечно 
ќе бидат со нас каде и да сме, и секогаш со љубов кон татковината 
нови  хоризонти да го осветлу-
ваат патот кон подобра иднина 
на Македонија и на Македон-
ците, ширум светот.

ЧЕСТИТА ТИ СЛАВА, 
АПОСТОЛЕ  

НА МАКЕДОНСКАТА 
СЛОБОДА !

Оваа година, на 23 декември  ја означуваме 148-годишнината 

ДАМЕ ГРУЕВ: 148 ГОДИНИ ОД НЕГОВАТА СМРТ ( 1871 – 1906 )  - 2019 
ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА ДАМЕ ГРУЕВ ОПЕАНИ ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА ПЕСНА И ВО СОВРЕМЕНАТА ПОЕЗИЈА

Поезија со повод

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

и деца на Бигла Планина. 
По разбивањето на осман-
лискиот гарнизон селото беше 
ослободено.За големата почит 
народот што ја оддавал кон 
својот учител  ќе го опее  во 
песната „СМИЛЕВО СЛАВНО 
ОГИН  ГОРИ“ која на времето 
во кое живеевме во нашите 
родни места во Македонија, ја 
пеевме, - Да ја запееме и сега:
Топови грмат трешти земјата,

Смилево славно огин гори!

момите се кријат во горите.

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА
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1 декември е 335-иот ден во го-
дината според грегоријанскиот 
календар (336-и во престапна 
година). Остануваат 30 денови 
до крајот на годината.
На 3 декември 1997 година 
САД отворија Канцеларија за 
врски во Скопје, а на чело на ова 
дипломатско претставништво е 
поставен Роберт Норман.
На 4 декември 1993 година на 
изборниот Архиепископско-цр-
ковен народен собир на МПЦ, 
што се одржа во катедралниот 
храм на охридските архиеписко-
пи „Св. Софија“, во Охрид, Го-
сподин Михаил, Митрополитот 
Повардарски е избран за по-
главар на Македонската право-
славна црква.
На 7 декември 1909 година во 
Банско, Пиринска Македонија 
(денес Бугарија) роден е Никола 
Јонков Вапцаров (починал на 23 
јули 1942) — македонски писа-
тел и комунист.
Тој самиот и во животот и преку 
својата поезија недвосмислено 
изјавувал дека е Македонец и 
дека ништо друго не би можел 
да биде и покрај тоа што созда-

вал на бугарски јазик. Неговата 
поезија е изразито патриотска, 
социјална, револуционерна и 
хуманистичка.
На 8 декември  840 година ро-
ден е Свети Климент Охридски, 
родоначалник на словенската 
литература и црковно беседни-
штво, прв оригнален словенски 
и македонски поет, говорник, 
преведувач, заштитник на 
Охрид е назначен за прв словен-
ски епископ на Балканот.
Тој е еден од учениците на све-
тите Кирил и Методиј кој уче-
ствувал во извршувањето на 
Моравската мисија. Најголемиот 
дел од моштите се чува во Ма-
кедонија на Плаошник, покрај 
тие во Македонија има мошти 
на Св. Климент во Бигорскиот 
Манастир, Во Митрополијата во 
Битола, Во Црква „Рождество на 
Пресвета Богородица“ - Скопје 
и во Црква „Св. Климент Охрид-
ски“ - Скопје, и во Поречки Ма-
настир Во црквата на Светите 
Седмочисленици во Софија (Бу-
гарија), има дел од моштите со 
големина на нокт и во Пловдив 
има честица од моштите. Него-

виот череп се чува во манасти-
рот „Св. Јован Претеча“ кај Бер, 
Егејска Македонија. Во 70 тите 
честица од моштите е однесена 
и во Рим.
На 14 декември 1964 година во 
Скопје, од едно импровизирано 
студио во Нерези и со една ре-
портажна кола (по земјотресот 
на 26 јули 1963година на Скопје 
му беа подарени стари репор-
тажни коли од Велика Брита-
нија и од Италија), е емитуван 
првиот македонски ТВ весник 
на РТВ Скопје. Со тоа почна ре-
довната програма на ТВ Скопје.
На 16 декември 1945 година  
во Костур, Егејска Македонија, 
започна судскиот процес про-
тив 106 Македонци од гратчето 
Хрупишта, костурско, обвинети 
за соработка со окупаторот и 
покрај тоа што повеќето од нив 
беа борци на ЕЛАС. Некои од 
нив беа осудени на казна дожи-
вотен затвор, а други на времен-
ски казни.
На 17 декември 2005 година 
Република Македонија доби 
статус на кандидат за членка на 
Европската Унија.
На 19 декември 1991 година на 
патот Скопје - Белград загина 
Јордан Мијалков, првиот мини-
стер за внатрешни работи во 

независна Македонија.
На 21 декември 2014 година  во 
Скопје почина Васил Шишков 
(роден на 30 јануари 1970 во 
Скопје) — македонски глумец, 
син на Ристо Шишков.
На 22 декември 1999 година ос-
нована е Либералната партија 
на Македонија.
На 23 декември 1993 година 
официјално е отворена Амбаса-
дата на Велика Британија во Ре-
публика Македонија. За амбаса-
дор, е наименуван Тони Милсон.

На 24 декември 1974 година во 
Велес е основан аматерскиот 
драмски театар „Јордан Хаџи 
Констатинов - Џинот“.
На 25 декември 1905 година во 
Софија излезе од печат книгата 
„За македонцките работи“ од 
македонскиот револуционер, 
публицист и лингвист Крсте Пет-
ков Мисирков. Во неа Мисирков 
ја истакнува и ја заштитува на-
ционалната индивидуалност на 
македонскиот народ и неговото 
право на самостоен 
културен и национален 
развој. На едно место 
во книгата пишува: 
„Македонците, како 
посебен словенски на-
род, што низ вековите 
ја делел судбината 
заедно со соседните 
словенски и несловен-
ски народи, си имаат 
сопствена национална 
историја и култура“.
На 27 декември 1938 
година во Скопје за првпат е 
изведена драмата „Парите се 
отепувачка“ од драмскиот писа-
тел Ристо Крле.
На 28 декември 1944 година во 
Скопје почна тридневната рабо-
та на Второто (вонредно) засе-
дание на АСНОМ.

На 29 декември 1944 година 
била основана Македонска сто-
панска банка.
На 30 декември во Скопје е 
формиран Балетскиот ансамбл 
при Македонскиот народен 
театар. Формиран е под рако-
водство на Ѓорѓи Македонски и 
неговата соработничка Анелиза 

Асман.
На 31 декември  1941 година 
во Струга, спроти новата 1942 
година е испеана познатата пе-
сна „Денес над Македонија се 
раѓа" — денешната химна на 
Република Македонија.

Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе може да се 
запознаете како да направите прекрасен дизајн, 
декорација, украс, нова облека, разни акцесорис 
за вас лично или во вашиот дом. Изработката на 
сите предмети е рачна и понекогаш на машина 
за шиење. Материјалите кои ги користам во 
изработката на предметите и облеката се веќе 
искористени или постоечки во некој друг дезен и 
вид, кој се разбира не ни треба повеќе. Рецикли-
рањето 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 идеи како да си направите 
џемпер и блуза со ролка и манжетни на ракавите 
и како да декорирате плетено елече со украсна 

волница:
   1. Памучна стара блуза со ролка;
2. Џемпер;
3. Елече плетено;
4. Машина за шиење;
5. Украсна волница;
6. Ножици.
Изработката се состои од неколку фази: ролката 
ја сечете во горниот дел, ракавите и средината. 
Горниот дел јас го искористив за да направам 
нова ролка на темно сива блуза. Обележуваме 
на четири места со шпенагли во горниот дел. По-
тоа ја прицврстуваме ролката на новата блуза и 
шиеме директно на машина за шиење. Истата по-
стапка ја правиме и со џемперот на кој за ролка 
му го сошивам средниот дел од исечената блуза. 
Добивам модерна широка ролка. Од пресечените 
стари ракави правам манжетни на џемперот и  
добивам нови затегнати убави ракави со манжет-
ни. Имате претстава како да носите ролка па врз 

неа џемпер. Плетеното елече има широк отвор 
на средина и идејата е да ги спојам со украсна 
волница која ја спротнував рачно низ дупчињата. 
Како дезен оставав врзани краеви да висат од 
волницата. И така го поминав со украсниот вез 
од волницата на ракавите, околу вратот , доле на 

половината и средината.Сега 
вие сте на ред  да пробате 
и да уживате во секоја ваша 
идеја и креација!                                                                 

                                             
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

Македонска Заедница

Низ Годините

дор, е наименуван Тони Милсон.

На 24 декемвриНа 24 декември
Велес е основан аматерскиот 
драмски театар „Јордан Хаџи 
Констатинов - Џинот“.
На 25 декември На 25 декември 
Софија излезе од печат книгата 
„За македонцките работи“ од 
македонскиот револуционер, 
публицист и лингвист Крсте Пет-
ков Мисирков. Во неа Мисирков 
ја истакнува и ја заштитува на-
ционалната индивидуалност на 
македонскиот народ и неговото 
право на самостоен 
културен и национален 
развој. На едно место 
во книгата пишува: 
„Македонците, како 
посебен словенски на-
род, што низ вековите 
ја делел судбината 
заедно со соседните 
словенски и несловен-
ски народи, си имаат 
сопствена национална 
историја и култура“.
На 27 декември На 27 декември 
година во Скопје за првпат е 
изведена драмата „Парите се 
отепувачка“ од драмскиот писа-
тел Ристо Крле.
На 28 декемвриНа 28 декември
Скопје почна тридневната рабо-
та на Второто (вонредно) засе-
дание на АСНОМ.

волница:
   1. Памучна стара блуза со ролка;
2. Џемпер;
3. Елече плетено;

НАПРАВИ САМ

независна Македонија.

година во Скопје за првпат е На 29 декември 1944 година Асман.
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 ► Гледајќи како живеам и Мона Лиза ја 
изгуби насмевката.

 ► Кој се одмаздува за една подлост, 
прави друга.

 ► Око за око-тоа би го довело до 
слепило целиот свет.

 ► Со секоја средба се раѓа разделба.
 ► Мажите не се бесни затоа што дознале дека жената ги 

мами, туку затоа што тоа не го знаеле дотогаш.
 ► Природата на мажот можат да ја сменат две работи: 

парите и жената.
 ► Мажот има само една сигурна љубов – љубовта од 

неговата мајка.
 ► Хуморот е најздрава и најпрекрасна човечка особина 

само за оние кои имаат смисла.
 ► Благословен е оној кој подарува и кој знае да дарува.
 ► Колку и да е мала помошта, таа секогаш е голема.
 ► Жените не само што ги забораваат добродетелствата 

што им се направени, туку и ги мразат оние на кои мораат да 
им бидат благодарни поради тоа.

 ► Не прашувајте како умрел. Прашајте како живеел.
 ► Имам се’...Немам ништо!

►
изгуби насмевката.
►
прави друга.
►

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Гласови

Се среќаваат стари пријатели:
– Како си?
– Одлично! Конечно се осло-
бодив од гласовите што ми 
кажуваа што да правам.
– Со лекови?
– Не! Се разведов.

Желба
Две бабички седеле на плажа
– Вчера ја видов Брижит Бардно 
на телевизија.
– И?
– Се сеќаваш како млади колку 
сите сакавме да изгледаме како 
неа?
– Се сеќавам.
– Епа, нашиот сон конечно се 
оствари!

Хор
Се среќаваат двајца стари 
пријатели:
– Цветко, што правиш, како си?
– Еве одам на проба од хор.
– Хор?! Ти и хор? Што правиш 
таму?
– Па, пиеме ракија, потоа пре-
минуваме на пиво, па играме 
карти.
– А кога пееш?
– На враќање дома.

Домашна
Наставничката во школо го 
прашува малиот Трпе:
– Трпе зошто немаш домашна?!
– Не сме ја свариле уште 
наставничке! Викендов ќе биде 
готова, колку литри сакате?

Исклученото wi-fi 
Комшија се скарал со жената и 
исклучил wi-fi .
„Па друже, каква врска имам јас 
со вашата караница?!“

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

Битна разлика 
Која е разликата меѓу просечна-
та македонска плата и сидата?
- Од сидата подолго се живее.

Во кои органи има најмногу 
паразити?

- Во кои органи има најмногу 
паразити?
- Во државните.

Несреќа
Во Македонија е сеедно каде се 
наоѓаш. Секогаш си на местото 
на несреќата.

Имунитет
-Како не ви е срам?!
-Не ни е, нè штити пратеничкиот 
имунитет.

За ништо
Нов затвореник доаѓа во ќелија 
и таму го прашуваат:
- На колку те осудија?
- На петнаесет години.
- За што?
- За ништо!
- Нема шанси, за ништо даваат 
десет години.

Премиер
– Сине колку се 2+2 ?
– 3, тато.
– Ај, на тато премиерот!

Не сакам да правам баклава!
Оди некој Ром оди по улица и 
се дере на цел глас:
– Не сакам да правам бакла-
ва… не сакам!!!
Поминува некој цајкан и го 
прашува:
– Добре бе, кој те тера да 
правиш баклава?
А тој му одговара:
– Порано Македонците се 
бавеа со политика, Албанците 
правеа баклави, а ние Ромите 
крадевме… Сега Македонците 
крадат, Албанците се бават со 
политика, а ние мора да прави-
ме баклави.

Бегање
Лошите деца бегаат од часови, 
а одличните од Македонија.

Време
-Зошто во македонските 
амбуланти и болници се чека со 
часови?
-Затоа што министерот за 
здравство слушнал дека време-
то лечи сè.

Крајот на светот
Крајот на светот дошол во 
Македонија. Гледа околу себе 
и вели:
-Изгледа веќе сум бил овде.

Има разлика
Да се разбереме! Комуњарите 
идат у Грција на одмор зaшто се 
предавници! А патриотите дека 
СОЛУН Е НАШ!!!

Од Нова година
Трпе му вели на пријателот:
-Толку лоши работи прочитав 
за пушењето и пиењето, што 
решив во новата година да 
престанам... да читам!

наставничке! Викендов ќе биде 
готова, колку литри сакате?Најстарата запишана Македонска љубовна поезија

Најстарата запишана Македонска љубов-
на поезија потекнува од Костурско Бело-
морска Македонија, напишана на Костур-
ски дијалект, напишана е во 16тиот век во 
речник кој е составен во Костурско, а де-
нес се чува во Ватиканската библиотека.

“Тако ти бога девојко”
Тако ти Бога, девојко,
как те зовет на име?

О, Душко, ле, жиф ти очи,
ходи овамо зарви ме,
Твојто ти целивање,

ти се молам дарви ме,
Што си лепа, што си, ле, бела,

Што си бела, што те љубам девојко!
Ела мое паригорие,

да те целивам во устата,
Како овоштие ме мирисет,

Штото роди крушата,
Тако ти вишнего Бога,

Не ми везми душата.
Што си лепа, што си ле бела,

Што си бела, што те љубам девојко!
До кога серденце моја,
Скривом да се љубиме,
Со страхови преголеми,

Денови да се губиме,
Ела, станви, поврага, ходи,

Да се вземиме.
Што си лепа, што си ле бела,

Што си бела, што те љубам девојко!

Во ракописниот оддел на Апостол-
ската библиотека во Ватикан се пази 
кодекс со 152 од Archivio San Pietro, 
со препис на Грчки јазик на л. 222, во 
кој Силвестер, велик протосингел во 
Ерусалим, објаснува дека го подарува 
речникот на црквата “Свети Петар” во 
Рим, во 1620та година.
Некои од останите запишани фрази 
во речникот:

(3) да си здрав,
(4) да си прост,
(5) Ела да јаме
(6) и да пијеме,

(7) дот да појдиме
(8) да работиме,

(9) имате хл'аб да купиме,
(10) имате вино да купиме,
(11) остави ни да спијме,

(12) од која страна да појдиме во Богаско,
(13) тахте да фтасаме дур вечер,

(14) да се прост да спиме туа,
(311) што е зучил, (312) што се зучиле.

Изразите 311 и 312 значат “Што изучил, 
што изучиле” и покажуваат интерес за об-
разование.

Македонецот Михаел Мeрклер од Гостивар дизајнираше 
супер автомобил што ќе се произведува во Канада

 Во Канада следната година ќе почне производството на суперспортскиот електричен автомобил 
кој со екстремно ниската цена треба да направи нарушување на пазарот на егзотични автомобили.
Приказната е интересна бидејќи творец на тоа возило е Михаел Мерклер, млад македонски дизајнер 
кој живее во Гостивар. Тој го дизајнираше изгледот на суперспорткото возило.
Ова не е негова прва работа. Првпат светот, особено овие наши бивши Ју простори слушнаа за 
Михаел Мерклер, млад македонски дизајнер, кога го објави дизајнот на Fiat 128 (стојадин) за новиот 

милениум. Концептот YugoGT500 веднаш потоа ги освои масите, јасно играјќи на емоциите на сите 
оние на коишто „стојадин“ нешто им значел во животот. 
А сега доаѓа нешто сосема поинаку. Она што сега го нацрта им се допадна на многумина, па се најде 
и инвеститор. Автомобилот ќе влезе во сериско производство. Неговот оиме е Quds, што доаѓа од 
зборот Al-Quds што на арапски значи „свет“. Златната маска е инспирирана од Ерусалимската злат-
на купола, најстарата и најубава џамија за многумина.
Основата на овој Quds ќе биде Dubuc Tomahawk, електричен автомобил веќе се произведува во 
Канада. Првичните проценки наведуваат дека Quds ќе може да достигне 100 км/ч за 2,9 секунди, до 
брзина од 260 км на час, со теоретски дострел до 800 км.
Зад канадската компанија Electra кој аќе го произведуба стои успешниот бизнисмен Џихаd Мохамед. 
Тој не планира да заработува од ова, и сака да еко спортски возила што ќе бидат достапни за пого-
лем број луѓе.
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Marija Angeleski

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 1/2 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!

Tavce Grafce 

bes Maslo
Posno Ingredients:
White boiled kidney beans
Salt
Chili Pepper
Parsley or if you'd like: Mint

**By the Way:

 You can make Tavće Grafce so 
Maslo

Ingredients:
800g white kidney beans
200g vegetable oil
salt and black pepper to taste
2 cloves of chopped garlic or 1/4 
tsp. garlic salt
1/4 cup chopped parsley
1 soup spoon red paprika
1 large onion cleaned and fi nely 
chopped

Preparation:
Take the beans, wash and clean 
them until not dusty or any 
particles left. Wash and rinse a 
couple times, pour them into a pot 
with cold water. Begin on highest 
temperature until boiling, then 
reduce to medium heat.
Leave on medium heat for 2 hours 
(minimum). Depending on the 
bean, some will take longer and 
some shorter amount of time to 
become soft.
While boiling, ensure there is 
always at least 3 to 4 inches of 

water above the beans at all times 
in your pot (if water evaporates, 
keep adding hot water(only) to 
pot).
Check if the beans are soft and 
boiled then turn off the stove heat. 
You will then separate the beans 
from the boiling water, placing just 
the beans in a separate square/
round pan, but still keeping the 
pot of boiled water separate.
Then you use this water and pour 
it into the beans pan until it covers 
1/2 inch over the beans.
Add in here: the black pepper/salt 
and garlic, mix all together in pan 
and leave to the side.
Take a frying pan put in the 
vegetable oil and chopped onions 
and fry until nice and golden 
brown. Now throw the paprika in, 
mix quickly and pour right away 
onto the beans, make sure the 
paprika doesn't burn.

Mix all together inside the pan 
**The trick of the recipe is here!
Take the pan full of beans and 
place inside pre-heated oven at 
400°F.
Now the beans will begin to boil 
very rapidly, the vegetable oil 
and water within the pan will 
come together here and become 
thick. Leave it to boil at high 
temperatures for 10-15 minutes.
Then turn your stove off and leave 
inside. Make sure to watch for 
how much water is left in the pan, 
you do not want your beans to be 
dry. So the time inside the oven 
can vary from 15 minutes to 30 
minutes.

Take out from the stove and 
decorate on top with parsley.

Now, you are ready to enjoy this 
classic, traditional, simple meal.

Freshly Caught 

by Marija :

Preparation before cooking:
Scale the fi sh, and clean out 
everything from the inside.
Wash it with a couple cups of 
water, and leave in a large pot 
fi lled with cold water mixed with 
salt and vinegar (roughly 1/4 cup) 
and leave covered for half an 
hour.
- This is done to remove all the 
toxins and smells from the fi sh.

Preparation for cooking:
Take the fi sh from its salty water 
and rinse again, then place on a 

backing sheet.
Cut a few slits along the side of 
the fi sh and salt it all over, the 
inside and outside, to taste.
Also do this with black pepper.
And fi ll the slits with, peeled garlic 
cloves.

Spray some lemon juice over the 
top of the fi sh, and place some 
lemon slices along the side.
Lay a couple of slices of bacon 
along the side as well, to keep the 
in juices and fl avor.

Lastly, dust some paprika lightly 
over the top, just to add some 
colour.

Preheat the oven to 350°F and 
place it in for 45 minutes - 1 hour, 
depending on the size of the fi sh.

Then make sure to serve with 
the Bacon-Potato Casserole as a 
perfect summer meal!
- Can also be served with rice and 
other sides as well.

Roasted Pig

The holidays are coming, 
Christmas and New Year's are 
right around the corner, and it is 
traditional to prepare roasted pig 
at this special time of year!
Ingredients:
- 1 pig - pick your own size.
- salt, paprika, vegetable oil, garlic

Preparation:
- Take the pig, and wash it under 
water thoroughly
- Sprinkle salt - to taste
- Dashes of black pepper
- Then poke a couple of holes 
with a knife, at the front (near 
the neck) and the back (near the 
bottom) to place cloves of garlic 
inside before roasting.

- Brush the pig here with the 
vegetable oil and paprika, all over.
- Place the pig inside a roasting 
pan, big enough to fi t it 
comfortably
- Pour in 2 cups of water and then 
cover with tin-foil.
- Place in oven at: 325°F. For 3-4 
hours depending on the size.

* During the cooking process, 
open he tin-foil and baste the pig 
with its own cooking juices at the 
bottom of the pan.
- You will know when it is done, 
when the pig is red on top and 
the meat pulls apart very tenderly 
and soft.

Take out from the oven and leave 
inside the pan. You can serve it 
Hot or Cold.

On this day (Bozik) you can serve 
these dishes along side your pig:
- Roasted potatoes, vegetables, 
rice, salad. etc... (your choice!)

Enjoy!

**Some people like to marinate 
the pig a couple days in advance 
to give it that extra kick! There are 
many different recipes, but this 
one I fi nd is the most simple for 
everybody in my family!
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

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

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

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

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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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

Formula Honda, 2240 Markham Road, Scarborough, ON M1B 2W4
www.formulahonda.com
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Мије сме едно племе од многу 
и многу племиња во Македо-
нија од Шар до Солун и Елембој 
(Олимп), до Пирин Планина и 
Рила.
Од коде сме дојдени, кога, и за-
шчо не се знојет.
Имајет трагови и некакви 
блискости и други нешча шчо го 
наведувајет човека за да мислит 
оти сме тргнати од Солунско, по 
река Бистрица, или преку Воден 
или Селфиже (Србица), лево-ј 
десно кон Лерин и Костур, кон 
Охрид и Поградец, до Дебор и 
по Радика, или преку Кичава, да 
сме додјени во Бистра планина 
и тује сме законачиле.
Се требет да биле старите 
сточари. Како сточари, тија 
белки иделе со стадата горе 
на летување сосе жени и сосе 
деца, како шо правит и ден-де-
неска Каракачанине. По време 
го нашле за попаметно  да се 
заселит стално во нашијон крај, 
а тије моет со стоката ем пак 
да си одит, да слагајет есени в 

Солунско Поле, а пролети да се 
враќајет и качувајет в планина.
Поубав есап и кров (крој, план) 
од овја вистина и немат. Коде да 
најеш поубава планина од Би-
стра, „п’лна с извори“ и поубав 
зимовник од Солунско Поле?
Тие белки и многу годишча пра-
веле проби со други планиње 
дур утврдиле, али им је оваке 
најарно. Ним требет да им биле 
познати: и Ниџе и Крчвица и 
Пејлистер и Галичица, дур ја 
избрале Бистра. И вистина не 
грешиле.
Животва човечка во главно се 
си је иста и умов човечки, и пред 
Ристоса и по него, исти је. Гледај 
да поминеш полесно, поевтино 
и поубаво. Со една реч: гледај 
да си го избереш поубавото. Ако 
ти се јавит борба, бори се.
Еве и денес Власите (Цинца-
риве) шо не направије за да 
успејат да се пикнет меѓу нас 
и без мрва да загосподарит во 
Бистра и Шар. И види чудо? Шо 
не можеје во Турско, донекаде 

успеаје во Србија.
Зашчо и како? Белки зате шо 
је Србија изнад се слободна и 
правна држава. А Власиве се 
ербап и поербап и од Евреји. Во 
оваја борба тије не се страмеје 
да го искористат и сродството 
на дворовите наши и влашки. А 
имаје и за ошчо. Зашчо како Би-
стра немат друга планина.
И широка и прегледна, и не пре-
висока, и дрвја близу, и потишча 
кон коде сакаш, и воѓе наблизу, 
рај за овци.
Река Галик близу до Солун, Ла-
гадина (гратче до Солун), Пано-
нија и Гелемерија (по грчки Ка-
ламарија), што се споменајет во 
песниве наши, по теја и Галичи-
ца измеѓу Ресен и Охрид, белки 
се во ненаква врска со Галичник.
Во друго време понапред или 
после и по други себапи белки 
имајет и се требет да имајет 
дојдено други групи од југот кон 
Елбасан, Дуруд и Мат, али ја 
едно не верува да се нашиве 
дојдени од кон Скопје, Тетово 

и Гостивар. Моје мислење је 
да ја нашево племе слезено 
во своје време како сточарско 
племе до Солун и после мрда-
ло лево-ј десно дур се залепи-
ло за Бистра.
Како да је видиме Мијациве да 
се населиле од Дебор по Ра-
дика дури до Врбјани, по Мала 
Река, дури до Јама и до села 
Ефловец и Иванчишча и наго-
ре, во Бистра, дури до Маврово 
и Беличица.
Ја мисла и верува да се насе-
лени ушче многу пред да дојет 
Турциве. Инаку мочно би могло 
да се разберет онолку размно-
жување и нарастување на толку 
гоолеми села како што се: Га-
личник, Лазорополе, Тресонче, 
Требиште и Жерноница.
До коде се простирајет и каков 
комшилок имајет Мијациве
На југосток од Ефловец се ши-
рит Брсјаци на југ и дебрани на 
север Горнореканци (шо збор-
вет сега мешано, али повеќе 
арнаутски) и Мавровци и на за-

пад је висока Крчин Планина, а 
отоде неја је Дрим и Албанија.
Во овије меѓи се наодит овије 
села: Рајчица, Горенци, Д’лно и 
Горно Косоврасти, Д’лно и Горно 
Мелничани, Могорче, Осој, Гари, 
Лазорополе, Тресонче, Селце 
Росоки, Сушица, Галичник, 
Јанче, Скудриње, Присојница, 
Ажијевци, Битуше, Требиште, 
Велебрдо, Будуше, Болетин и 
Жерноница, шо чинит 24 села.
Височина и ава(клима) во овије 
села
Најниските села како Горенци, 
Косоврасти (Д’лно) и Јанче се на 
околу 650 метри над море, а нај-

високите како Галичник и Лазо-
рополе се на преку 1200 метри.
Во сиве овије села најширок и 
најубав поглед имат Галичник, а 
најскријено је село Росоки.
И како се сиве овије места висо-
ки, пак јаки зими немајет, зашчо 
се со планиње и зашчо до нив 
допират здив (струја) од Сино 
Море.
Од книгата „Галичник и Мијаци-
те“ од Риста Огњановиќ - Лонос-
ки,  Скопје 2004. 
 

 Подготви: Марко Китевски
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КОМИТСКА  ВЕЧЕР  НА  ДРУШТВОТО  “НИКОЛА  КАРЕВ”  МИСИСАГА

На втори ноември 2019 година 
во црковната сала на Маке-
донската Православна  Црква  

Св. Илија  од Мисисага, беше 
одржана 17-та по ред Комитска 
вечер организирана од комит-
ското друштво  “Никола    Карев” 
од  градот Мисисага. Како што 
ни рече претседателот на дру-
штвото господинот  Трајче  Ја-
накиевски,  оваа Комитска вечер  
се одржува по традиција секоја  
година по повод родениот ден 
на една од најкрупните фигури 
на македонската историја  Нико-
ла Карев, кој го носи и името на 
нашето комитско и спомагател-
но друштво. Друштвото е фор-
мирано пред 17 години  со една 
јасно зацртана цел да создаде 
едно  сплотување,  зближување,  
здружување и обединување на 
македонците во Канада, посеб-
но на тие што живеат во Мис-

исага и предградието . Друга 
мисионерска  работа на дру-
штвото “Никола Карев” е , да го 
шири македонското патриотско 
чувство и да го воздигнува ре-
волуционерно-слободарскиот 
дух со кој не возвишуваат  на-
шите илинденци кои денес ги 
славиме. “ Годинава нашата ве-
черинка  позната како комитска 
вечер ја одржуваме  малку по-
рано од обичното  од родениот  
ден на Карев, кој се совпаѓа на 
23 ноември 1877 година. Но тоа 
го направивме  од оправдани 

причини, салата не ни беше 
овозможена за одредени  дено-
ви , но сепак тоа ни малку не го 
намалува значението и целта 
на  комитската вечер, со која го 
воздигнуваме  духот и делото на 
славниот  Карев и другите како 
него.Овој млад војвода поголем 
дел од својот живот   го  поми-
нал по планините, по полиња-
та,  селата и градовите, а како 
најголем подарок за татковин-
ската  Македонија бил неговиот 
живот. Неговите  идеали, него-
вите идеи , визии и принципи 
беа врежани  во неговите мисли  
како најважна  поставка за да 
се издејствува автономија  на 
Македонија, за создавање на 
слободна македонска држава, 
за што ние му се поклонуваме  

на неговиот лик, на неговата 
храброст и пожртвуваност . Ние 
никогаш  не ќе можеме да им се 
оддолжиме  на овие прославени 
синови на Македонија, за она 
што го направија за нашата тат-
ковина, ако не друго барем мо-
жеме да им посветиме еден ден 
или една ваква вечер  и мигови 
за потсетување“, рече претседа-
телот на друштвото  “  Никола  
Карев “,  Трајче  Јанакиевски. 
Тој додаде дека секоја година на 
овој ден, по обичај се собираме 
за да му додадеме чест и почит 

на Великанот Карев, а со тоа 
и на сите други комити негови 
истомисленици кој рамо до рамо 
нежалејќи го својот живот се 
бореа за да го зачуваат нашето 
исконско  име Македонија, а ние 
како нивни следбеници имаме 
обврска тој оставен аманет да го 
чуваме цврсто како  зеницата од 
нашето око. Ние сме само нивни 
следбеници, продолжувачи  на 
тие светли дела, се што е маке-
донско и што не прави  горди и 
воздигнати македонци, произле-
зе токму од нивните содејству-
вања, од нивните далекугледни 
визии, тие го создале ова маке-
донско  поднебје да го прифа-
тиме како само наше  за да го 
негуваме, браниме и чуваме. И 
токму така, Секоја година овој 

ден ни служи како потсетник на 
маките и страдањата  по кој ми-
нувал со векови измачуваниот 
македонски народ, за да остане 
како својствен на ова благосло-
вено парче  македонско. На оваа 
Комитска вечер имаше голема 
посета на редовни посетители, 
членови на друштвото, претеж-
но од градот Мисисага, но има-
ше дојденци и од Торонто како 
и од други места. Беше можност 
за да се видат, да се остварат 
и нови познанства  а да се за-
цврстат и старите, а сите беа со 

иста мисла, со патриотска поно-
сеност.  Тие дојдоа  и  за да го 
искажат својот восхит и пиетет 
кон борците кои покажаа големо 
херојство  за нашата татковина 
на која и должиме многу. Покрај 
богатата трпеза , која налику-
ваше или не потсетува на она 
комитскао   јадење, што сме го 
слушале, припремено од нога од 
самите комити, низ  македонски-
те планини и полиња, и со чаш-
ка  лута и нашинско  вино, да се 
на здрави  за Карев и другите 
поборници, да се потсетиме и 
на сите ѕидари на  Крушевска-
та  Република,  а со нивната 
смелост, со нивната храброст и 
нивната лојалност кон земјата 
на која им припаѓаат, светот се-
пак виде дека во ова мало парче 

земја , народот сака и може да 
се избори за својата слобода и 
да создаде своја , самостална 
и независна македонска држа-
ва. И со тој бунтовнички наплив 
што го црпиме токму од овие 
личности, како Карев и неговите 
приврзаници , генерациите што 
доаѓаат со сигурност ќе чекорат 
по нивните патеки.  И не само  
што ќе чекорат  по  нивните па-
теки , туку тие ќе создадат нови, 
свои и посветли. Ова можеше да 
се слушне по меѓусебните разго-
вори на расположените  присут-

ни, зашто една ваква специјална 
вечер посветена  на Карев, на 
неговиот живот и неговото дело 
не враќа назад во едно време, 
во еден преломен  момент за 
често да се  навраќаме на таа 
предзорница која на сите ни 
значи многу. А декорацијата, по-
ставеноста  во салата зборува 

многу повеќе за тоа, знамето  со 
сонцето од Кутлеш,  мало зна-
менце што ја застапува  симбо-
личната заклетва на комитите,  
пиштол, кама,  крст и библија, со 
зборовите испишани: “ смрт или 
слобода”, таа беше девизата на 
членовите на ВМРО, “ ако нема 
слобода има смрт”. Комитското 
друштво “Никола Карев” е дел  
од македонската православна 
црква  Св. Илија во Мисисага, 
тоа работи како посебна секција 
и затоа според претседателот 
на друштвото Трајче Јана-

киевски целиот приход  ќе оди за 
помош на црквата. Ова друштво 
уште од самото формирање го 
помага финансиското работење  
на Св. Илија, не само со вакви 
вечеринки туку и со други хума-
нитарни и донаторски акции како 
и со лични дарувања. 
ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

исага и предградието . Друга 
мисионерска  работа на дру-
штвото “Никола Карев” е , да го 
шири македонското патриотско 
чувство и да го воздигнува ре-
волуционерно-слободарскиот 
дух со кој не возвишуваат  на-
шите илинденци кои денес ги 
славиме. “ Годинава нашата ве-
черинка  позната како комитска черинка  позната како комитска 
вечер ја одржуваме  малку по-
рано од обичното  од родениот  

черинка  позната како комитска ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Мијачко, односно галичко племе и Галичник



Страница 46 December 06, 2019Local 27



Страница 47December 06, 2019 Македонска заедница

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.
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Ресторанот 
California Pub&Grill 

Ви ги честита Новогодишно 
- Божикните прaзници со 

желби за среќна и бериќетна 
Нова 2020 година и Ве 

поканува за Дочек на Новата 
Година и Македонската 

Стара Нова Година 
Василица.

Богата вечера, музика и 
песна до раните утрински 

часови со познатите музички 
уметници Мирко и Џоле. 
За повеќе информации 

јавете се на: 416-461-1251 Mirko i
 Xole


