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„Кој пие од водата, што ќе му ја дадам Јас, нема 
никогаш да ожедни; таа во него ќе стане извор на 

вода, што ќе тече во живот вечен“. -Патронот на 
нашата Македонска Православна Црква - Охридска 

Архиепископија, светиот Климент Охридски Чудотворец.



 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 

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

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

850 O’Connor Drive, 
Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Tel: 416.755.9231

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

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
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

44 Wellesworth Dr, Etobi-
coke, ON M9C 4R1

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД

:416-827-0954
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Доколку имате прашања во врска со работата на 
црковната управа побарајте го претседателот, 

потпретседателот или секратарката на црквата, а 
ако имате прашање во врска со верата 

или со црковната служба побарајте го отец Сашо 
Целески. 

Интервју со Владе Димитриевски, Претседател на црковниот 
управен одбор во Македонската православна црква Св. Климент 

Охридски од Торонто
Македонија:
Претседателе, пред крајот 
на оваа година ги сумираме 
резултатите од истата, уште 
една година во пандемија. 
Како ја издржавте вие како 
црква, како ја преживеавте 
оваа година?

Владе Димитриевски: 
Оваа година беше тешка 
како за сите, така и за 
нас. Се трудевме и уште 
правиме напори да ја 
одржиме црквата и во вакви 
услови и благодарение 
на поддршката од нашата 
комуна успеваме во тоа.  

Македонија:
Климентовата вечер, со која 
се празнува патрониот ден 
на најстарата катедрална 
црква и најголема на овие 
простори, црквата Св. 
Климент Охридски одново 
ги враќа верниците, не 
само во црквата, туку 
и на традиционалната 
прослава и чествување во 
банкетната сала. Честитки 
по повод патрониот ден 
пред се’, кажете ни’ како се 
подготувате оваа година?

Владе Димитриевски: 
Оваа година нашата црква 
реши да го одбележи 
патрониот ден познат како 

Климентова вечер на 11 
декември. Ќе организираме 
скромен банкет затоа што 
препораките за работа во 
услови на пандемија тоа ни 
го наложуваат. 

Македонија:
За повеќето цркви 
пандемиските денови беа 
предизвик и да се насочат 

кон поправки и други 
реновации на црквите, 
што направивте вие во 
изминатиот период?

Владе Димитриевски: 
Така е, во услови на живот 
со панедмија многумина се 
свртија кон реновирање и 
поправки, па така и ние тој 
период го искориствиме за 
да ја средиме малку црквата 
во рамките на нашите 
можности. Го сменивме 

покривот на црквата, ги 
заменивме прозорците во 
целата зграда, ставивме 
нови завеси во големата 
банкетна сала, во кујната 
поставивме нов фрижидер 
и замрзнувач и со тоа 
штедиме на енергија, 
направивме и нови кабинети 
во кујната и редовни тековни 
поправки. Секако во сето 
ова немаше да успееме 
ако ги немавме нашите 
донатори чијашто помош 

нема граници, а за нас е од 
пресудно значење.

Македонија:
Како се подготвувате за 
претсојните Новогодишно-
Божикни празници и дали и 
каква помош и’ е потребна 
на црквата Св. Климент 
Охридски во Торонто?

Владе Димитриевски: 
-Решивме да организираме 
дочек на Новата Година 
во црквата, затоа што 
мислиме дека на народот 
му е потребна оддишка. 
И Новата година ќе биде 
со ограничен број на 
гости затоа што тоа го 
наложуваат условите. 
Најголема помош за нас 
ќе биде нашата комуна да 
се охрабри и да дојде на 
дочекот на Новата година. 
За Божиќ како и секоја 
година ќе не радува ако 
ја видиме црквата полна. 
Како и секогаш во големата 
сала ќе организираме мала 
забава, се со цел луѓето да 
се видат меѓусебе и да си го 

честитаат Божик. 

Македонија: И за 
крај на ова интервју, 
што ќе им порачате на  
верниците пред големите 
Новогодишно-Божикни 
празници кои се пред нас?

Владе 
Димитриевски: На 
сите верници од нашата 
комуна им ги честитам 
престојните празници им 
посакувам добро здравје 
и берикет во Новата 2022 
година. Сакам во оваа 
година почесто да се 
гледаме, да си ја видам 
црквата во старото руво 
со насмевка на лицата 
на оние што доаѓаат. 
Посакувам без страв 
да се поздравиме и да си 
посакаме добро здравје. 
СРЕЌНИ И ВЕСЕЛИ 
НОВОГОДИШНИ И 
БОЖИЌНИ ПРАЗНИЦИ.

Ви благодарам!
 

Честитка по повод 
патроновата 
слава на Св. 

Климент Охридски 
од парохискиот 
свештеник отец 
Сашо Целески

Драги браќа и сестри 
Македонци, повеќе од 11 
века, Светиклиментовото 
слово зрачи и чудотвори, 
описменува и облагородува. 
Од силата на неговите поуч-
ни и пофални слова денес 
духовно се храниме сите 
ние православни Македон-
ци а и многу народи ширум 
светот. Неговото слово е 
нашето битие, наш сопатник 
и пријател, врата низ која се 
преминува од смрт во живот. 

Неговото слово е и нашиот 
лек, утеха и живо питие. „Кој 
пие од водата, што ќе му ја 
дадам Јас, нема никогаш да 
ожедни; таа во него ќе стане 
извор на вода, што ќе тече 
во живот вечен“. Нека ни е 
честит патронот на нашата 
Македонска Православна 
Црква - Охридска Архие-
пископија, светиот Климент 
Охридски Чудотворец. 

Владе Димитриевски, претседател на МПЦ Св. Климент 
Охридски, Торонто
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Почитувани Македонци!
Организацијата Обединети Македонци во Канада 

Ви ги честита Божик и Новата 2022 година со 
желби за здравје и македонско              

национално единство.
Со почит,

 од Драги Стојковски Претседател на 
Организацијата Обединети Македонци од 

Канада.

Гоцева Комитска Вечер
5-ти февруари 2022

МПЦ Св. Климент Охридски Торонто, од 19:00 часот
Вечера и забава со оркестарот ,,Бисер,,

G O T S E    D E L C H E V     N I G H T
SATURDAY,  FEBRUARY 5th,  2022  - 7:00 pm

St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral,  76 Overlea Blvd , Toronto 
Dinner and  Dance with ,,Biser,, Orchestra

ОРГАНИЗАЦИЈАТА ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ ВО КАНАДА 
ги известува сите Македонци и пријатели на македонскиот народ дека 

Гоцевата Комитска Вечер ќе се одржи на 5-ти февруари 2022 година.
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Црквата св. Климент Охридски оваа година 
организира дочек на Новата Година.
Цената на билетот е $100 и кеш бар.

Ќе ве забавуваат надалеку познатите
 ,,Балкан Ентертејмент,,.

За резервации и билети јавете се на црковниот 
телефон 416-421-7451

The church of St. Clement of Ohrid from Toronto 
this year organizes a New Year's Eve!

Ticket price is $ 100 and cash bar.
You will be entertained by the widely known

 ,,Balkan Entertainment,,
For reservations and tickets call the church phone:

 412-421-7451 
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St. Nicholas Macedonian Orthodox 
Church Community Centre

Address: 5225 Howard Ave, 
Windsor, ON N9A 6Z6

Phone: (519) 966-6257

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 

свештеник при МПЦ „Св. 
Никола“ во Виндзор

Претпоследниот месец од оваа 
година, го поминавме во одбеле-
жување на повеке празници и во 
други активности и настани. Со 
олеснувањето на здравствените 
мерки за заштита на луѓето, на-
шите членови и верници, во пого-
лем број почнаа да ги посетуваат 
богослужбите и дружењето потоа. 
Овој месец според Православниот 
календар, на денот – Задушница, 
ги спомнавме блиските починати 

коишто почиваат овде или во тат-
ковината. Празникот на Св.Велико-
маченик Димитриј Солунски го про-
славивме литургиски, а и неколку 
наши семејства го имаат како своја 
куќна слава. Понатаму, се собрав-
ме во Црква на празникот на Св. 
Козма и Дамјан, божјите лекари, 
коишто истотака се почитувани во 
нашиот народ. Со полна црква и 
срдечни молитви го прославивме 
и денот на Св.Архангел Михаил и 
на сите ангелски воинства. Нека 
ни се напомош светите од месецот 
Ноември и нека се застапуваат за 
нашиот Македонски народ.
Нашата црковна заедница овој ме-
сец се зарадува и на Крштевање-
то на Ристовски Аце. Зачестените 

крштевања во последниот период, 
дејствуваат толку многу радосно и 
надежно и даваат позитивен сти-
мул во целата заедница. Дај Боже, 
вакви радости Бог да дарува во 
секое семејство и да јакнеме како 
македонски и Божји народ!
Многумина од нашите браќа и се-
стри со силна желба и волја го 
започнаа Божикниот пост, којшто 
е важна подготовка и постепено во-
ведување кон големиот празник на 
Раѓањето Христово. 

Практикувањето и чувањето на 
овие Црковни заповеди, традиции 
и духовни средства за растење во 
Бога и усовршување во христовата 
вера,е многу важно и радува фак-

тот дека многу луѓе со радост сака-
ат да ги исполнуваат.
Во Божикните пости, прв празник 
што го прославивме беше праз-
никот на Воведение на Пресвета 
Богородица – Пречиста. Црквата 
премудро ги распоредила Бого-
родичните спомени и празници во 
сите сезони и периоди од годината, 
за да не ја заборавиме мајчинската 
грижа и силната закрила на Бого-
мајката, која толку многу придоне-
сува за спасението на Христовиот 
род.
Во пресрет на значајните денови 
на Светиот Климент Охридски, за 
Црковната слава на нашиот храм 
Свети Никола и за претстојните 
Божиќни и Новогодишни празници, 

членките од Женската секција се 
потрудија празнично да ги украсат 
просториите на Центарот на наша-
та Македонска заедница во Винд-
сор.
Во чест и спомен на Светиот Кли-
мент Охридски, патронот и осно-
воположникот на Македонската 
Православна Црква - Охридска 
Архиепископија по неделната Све-
та Литургија беше послужен ручек. 
Македонската црковна заедница 
полека се подготвува и за Храмо-
вата слава за Свети Никола, која 
оваа година се надеваме да ја про-
славиме, достоинствено и во голем 
број со присуство на млади.

НЕКА НИ Е ЧЕСТИТА ХРАМОВАТА 
СЛАВА СВЕТИ НИКОЛА

Есенски настани во македонската православна црква 
Св. Никола во Виндзор, Онтарио
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To rent the renovated church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

The newly renovated 
meeting room

Интервју со отец Горан Ристески, парохиски свештеник 
во МПЦ Св. Димитрија Солунски од  Маркам

Македонија: 
Отец Горан, вие сте еден 
од поновите свештеници 
во Канада, наследивте 
една од најактивните ма-
кедонски православни 
цркви , црквата Св. Дими-
трија Солунски од Маркам, 
црква и културна заедница 
која преку целата година 
обилува со активности.
Како е да се биде свеште-
ник, кои се обврските, пре-
дизвиците, исполнението?

Отец Горан:
 Да се бидец свештеник е 
возвишена, и не така лес-
на работа,чест и одговор-
ност во исто време,  тоа 
е свесност дека со  секој 
свој чекор претставуваш 
пример за своите паро-
хијани кои те следат и ги 
почитуваат твоите поста-
пки, со еден збор, 

ти си им водач низ сите 
црковни активности. 

Македонија: 
Со какви препреки и по-
тешкотии се соочивте за 
време на месеците на 
пандемијата?

Отец Горан: 
Како и сите останати цр-
кви и нашата македон-
ска православна црква 
Св. Димитрија Солунски 
од Маркам се соочи со 
големото бреме кое го 
донесе светската пан-
демија предизвикана од 
вирусот  ковид 19. Таа се 
одрзи врз луѓето, стра-
вот и напнатоста долго 
време траат, потребен е 
посебен пристап, пого-
лемо внимание и разго-
вори. За среќа нашите па-
рохијани искажаа голема 
несебичност, одделувајќи 

од своето драгоцено вре-
ме и пари, волонтерски 
без ниедна награда и не 
само во нашата црква, 
туку и во остантите цркви. 
Се соочивме со големи 
финансиски проблеми, но 
успеавме и во овие тешки 
времиња да опстанеме и 
се потврди писанието од 
библијата дека: ,,вратите 
на пеколот нема да ја на-
двладеат црквата,,  и на-
вистина благодарение на 
нашите парохијани кои по-
маага се овозможи црква-
та да продолжи со својот 
редовен живот.

Македонија: 
Да, како што велите, жи-
вотот во вашата црква, 
вклучувајќи ги и актив-
ностите на црковните 
секции полека се враќа.
Отец Горан, како се по-
дготвувате во пресрет 

на Новогодишно-Божикни-
те празнувања?

Отец Горан: 
Во последниов период 
посетеноста на служби-
те е зголемена, црквата 
оживува, во септември го 
одржавме нашиот тради-
ционален фестивал,  на 
8-ми ноември  го просла-
вивме нашиот патронен 
празник, а еве сега се 
подготвуваваме за позна-
тата Крисмос парти, зад 
која стои женската секција 
со претседателката Сојна 
Алексовска Мириќ. 
Исто така пред нас се и 
прославите на нашите 
празници, св. Никола, а 
ако даде Бог добри услови 
и традиционалната Васи-
лица односно Македон-
ската Православна Нова 
Година која се надеваме 
дека ќе успеаме  да ја одр-

жиме, се разбира во со-
гласност и со почитување 
на мерките и правилата 
пропишани од Онтариска-
та Влада.

Македонија:  
Црквата Св. Димитрија до-
живеа вистинска ренесан-
са, имате нов лифт, нови 
простории, прекрасно ре-
новирана сала. Верниците 
велат дека лично со свој 
физички труд и заложби 
се вклучивте во ренови-
рањето. Како изгледаше 
сето тоа?

-Отец Горан:
Реновирањето на црков-
ните простории е заслуга 
на сите нас, не само мое 
залагање туку на сите нас 
заедно, кога сме сложни и 
работиме со христијанска 
љубов и вера и успесите 
не изостануваат. Имаме 
нов лифт врз кого се ра-
ботеше во изминатите  2 
години, банкетната сала 
успеавме да ја обновиме 
за две недели, и таа сега 
се издава со капацитет 
за 200 луѓе како и новата, 
мала сала која е погодна и 
се издава за ручеци,пома-
ли кршевски, родендени и 

други поводи со капациет 
за 30 лица.

Македонија:
 Почитуван отец Горан, 
која е вашата порака до 
македонските верници, 
ваши парохијани по повод 
новогодишно- божикните 
празници?

Отец Горан:
 Драги мои парохијани, 
драги Македонци, примете 
ги моите поздрави, чувајте 
се, верувајте во Бога, мо-
лете се, зашто молитвата 
е посилна од сите зла. 
Среќни и благословени 
празници! 

Ви благодарам!

Отец Горан Ристески свештеник во МПЦ  Св. 
Димитрија Солунски, Маркам

Женската секција од Св. Димитрија Солунски со 
претседателката Сојна Алексовска Мириќ (петта од лево)

Малечката црковна сала

Новиот лифт
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Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во 

Скопје, Солун, Софија, Приштина и други градови јавете се кај 
Томче. 

Такси превоз низ цела Македонија и надвор од неа
25 годишно искуство како професионален такси возач

Тел: 070 743 330

MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

We are kicking off our annual Toy Mountain toy drive! 
During these times, your donations are especially important. 

This year we are making donating to our 
toy drive easier by accepting monetary donations. All the proceeds 
will be used to buy new toys to fill our drop-off box at St. Clement!
You can also physically drop off toys every day between 9-3 at St. 
Clement (76 Overlea Blvd). The donation box will be located in the 

main hallway by the back entrance.

MYNET's Annual Toy 
Drive is back!
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Финанасиска помош за семејствата и 
ослободување на уставобранителите

Чантата на Орце Камчев сврши работа!

Танас Јовановски                                                                                            
ноември 26, 2021

Ако се игра натпревар во 
било кој спорт за победник 
е прогласен  поуспешниот 
во натпреварот кога натпре-
варот ќе заврши односно су-
диската свирка ќе го означи 
крајот на играта. Во полити-
ката тоа правило не важи, 
посебно во нашата таткови-
на. По поразителните резул-
тати од локалните избори 
во Македонија премиерот 
Зоран Заев даде оставка во 
која изјави деке ќе  поднесе 
оставка како морален чин. 
Незнам колкумина поверу-
ваа во таа негова изјава! 
Посебно сум изненаден од 
опозициската ВМРО-ДПМНЕ 
која прогласи крај на вла-
деењето на СДСМ и Зоран 
Заев. Му поверуваа на чове-
чето (ЗЗ) кое најдобро знае 
да лаже и никој не може да 
го надмине. Ниту пак некој 

направил обид да го тужи 
на суд за барем една од 
неговите илјадници лаги, а 
со лажење ја води држава-
та. Во светот политичарите 
кои поднесуваат оставка 
тоа го  прават со искреност. 
Поднесувам оставка ќе ре-
чат и тоа е свршен чин. Ако 
Зоран Заев некогаш под-
несе оставка, таа оставка 

нема да биде како резултат 
на  морален чин, туку поради 
тоа што нема каде понатаму. 
Прочитан е од секој еден кој 
знае да чита.
   Имено, додека ВМРО-ДПМ-
НЕ работеа на формирање 
коалиција со помали албан-
ски политички партии за да 
го зголемат бројот на прате-
ници во Собранието (61) со 
кои ќе  изгласаат недоверба 
на владејачката партија во 
Собранието, Зоранчо, како 
и секогаш ги надмудри! Еден 
глас повеќе во македонско-
то собрание не вреди ниту 
пет пари, никакви пари! Со 
парите во чантата на Орце 
Камчев и кој знае уште кол-
ку други чанти со пари за 
кои јавноста не знае можат 
да се купат завиден број на 
народни избраници. Кога 
го пишувам тоа, мислам на 
пратениците-затвореници 
кои Зоранчо ги дивлечка од 

затвор за да гласаат за про-
мена на името на нашата 
татковина! Невидено, нечуе-
но – од затвор во Собрание.  
И кога Христијан Мицковски 
прогласи победа на послед-
ните локалн избори, а со тоа 
и пад на Владата на Заев, тој 
целосно го заборави Заев, ги 
заборави неговите вештини, 
неговите валкани бизниси, 
неговите непристојни мани-
пулации, безобразлук, калку-
лации...
   Христијан Мицковски со 
доаѓањето на лидерското 
место во ВМРО даде изја-
ва во која рече дека ќе се 
однесува државнички. Не е 
јасно дали тој мислеше дека 
ќе се однесува државнички 
кога ќе стане премиер или 
како лидер на опозиција. Се 
чини дека поверодостојно 
е второто. Од неговото до-
аѓање на лидерското место 
во ВМРО-ДПМНЕ не сме 
виделе нешто конкретно кое 
ќе го доведе на премиерска-
та позиција. Однесувањето 
“државнички“ во Македонија 
“не пали“ бидејќи Зоран Заев 
од неа направи селска за-
друга. Однапред ти е изгубен 
боксерски меч ако противни-
кот удира од глава до пети, а 
ти се држиш до правилата. 
Не случајно неговиот коа-

лиционен партнер  Димитар 
Апасиев од партијата Левица 
повикува на радикализација 
на опозицијата. Се воведе 
двојазичност, се продаде 
името, на маса е историја-
та, се откажавме од нашите 
национални малцинства,... 
а се однесуваме државнич-
ки! Заборави ли Мицковски 
како дојде на власт СДСМ? 
Ги заборави ли тој секојд-
нените протести? Слоганот 
НЕМЕ ПРАВДА НЕМА МИР 
и денес им ги пара ушите на 
македонските граѓани. Да, 
денес и-нема мир, а каде е 
правдата?
   Ден или два по локалните 
избори мнозинството граѓа-
ни во Македонија веруваа 
дека е свршено со власта 
на Заев.  Христијан Миц-
ковски  направи коалиција 
со помали политички партии 
од опозицискиот блок меѓу 
кои и партијата Беса со што 
обезбеди мнозинство од 
еден пратеник во Собрание-
то односно 61 пратеници. На 
денот кога беше закажана 
седница во Собранието за 
да се изгласа недоверба на 
актуелната влада, Кастриот 
Реџепи од Беса не се поја-
ви во Собранието, со тоа 
падот на Владата на Заев е 
одложен за некои подобри 

времиња. Кастриот Реџепи 
не се појави во Собрание-
то според јавните  гласила 
поради големата грижа за 
државата. Во  деновите кога 
него го немаше медиумите 
беа преполни со претпостав-
ки каде е пратеникот? Имаше 
тврдења дека е киднапиран 
(неосновани), дека некој му 
шепнал на уво да не оди во 
Собрание тој ден (наредба) и 
што не друго дури Реџепи не 
се појави самиот во јавноста. 
Кастриот Реџепи не се појави 
тој ден во Собрание (според 
него) од љубов кон држава-
та. Не сакал да и’ наштети 
по барање на висок европски 
функционер кој го информи-
рал дека Европската унија 
ќе ја прими Македонија ид-
ниот месец (декември) како 
нејзина членка! Прикаски за 
мали деца! Како бре тоа, без 
преговори, без пазарење? 
Каква сила е нашата Маке-
донија? Јас претпоставувам  
дека Реџепи не се појави во 
Собрание по молба на него-
вата сопруга која го замоли 
да ги исече огревните дрва 
тој ден или пак некој ќе нами-
нел кај него со чанта од типот 
на онаа што сега  никаде ја 
нема, а ја наполни со евра 
Орце Камчев и и’ ја предаде 
на “специјалната“ Катица Ја-

нева. И што се случува сега? 
Орце Камчев зад решети, 
Катица ужива дома (во прит-
вор) како заслуга за нејзи-
ната “беспрекорна“ обвини-
телска работа, а мене сон не 
ме фаќа што побргу да дојде 
декември и јас најпосле да 
станам вистински Европеец!
Еееј членка на Европската 
унија во распаѓање. Сега, 
како што неодамна рече 
Бранко Црвенковски, се оче-
кува Европската унија да не 
храни, а НАТО да не брани! 
Фрлете настрана секири, 
лопати, дипломи трактори, 
фабрики.  Уживајте во бла-
годетите кои ни ги донесе 
Катстриот Реџепи, човекот 
кој ни ја спаси Македонија! 
Да не нешто се избрзав овде. 
Можно е сопругата на Реџе-
пи да не му дозволи да оди 
во Собранието да гласа? И 
уште нешто. Да не некој му 
стави на слепоочница пи-
штол и му рече седи си дома 
ако сакаш главата да ти ос-
тане на рамена. А не ќе би-
дам изненаден ако чантата 
на Камчев или нешто слично 
ја одигра главната улога во 
оваа лакрдија!

Порака на Боне 
Темелков претсе-

дател на Светскиот 
Македонски Конгрес 
Канада до македон-
ската јавност преку 
социјалната мрежа 

Фејзбук  : 

Браќа и сестри Македонци 
во Македонија и ширум све-
тот, новогодишните и божиќ-
ните празници се ближат и 

во оваа 2021 година а наши-
те браќа уставобранители 
веќе полни 4т-ри години се 
обесправени и одвоени од 

нивните фамилии. 
Ова е 3-та година по ред 
како собираме донации за 
нивните фамилии кои се 
оставени на милост и неми-
лост,оставени сами да се 
борат со неправдата, сами 
да се борат со неизвесноста 
и судбината на нивните тат-
ковци, сопрузи,синови . Да 
не дозволиме да се борат и 
со сиромаштијата , барем во 

таа борба може-
ме да им помог-
неме!
Наша должност 
како Христија-
ни и Македонци 
е да подариме 
таму каде што 
нема ,да доне-
семе насмевка 

наместо солзи, да вне-
семе верба каде што е 
изгубена.
Не смееме да дозво-
лиме Македонските 
патриоти и нивните 
семејства сами да ги 
пребродуваат овие но-
вогодишни и божиќни 
празници, не смееме 
да ги оставиме нивните 
деца без пакетче под 
елката и празни божиќ-
ни трпези, нивните 
домови без струја или 
огрев за зимата . 
Минатата 2020 година 
преку фејсбок донации 
собравме отприлика 
$30.000 канадски дола-
ри, сите средства тран-
спарентно и подеднак-
во беа поделени на 20 
фамилии со директна 
достава на помошта до 
секоја фамилија поеди-
нечно. Ова година цел-
та ни е да собереме најмалку 
$35,000 Канадски Долари. 

Бидете хумани ,да ги помог-
неме фамилиите на нашите 
браќа уставобранители и 

македонски патриоти.Раката 
што дава не се суши ! Сите 
собрани средства ќе бидат 

подеднакво поделени со се-
мејствата јавно и транспа-
рентно. 

Ви благодарам.
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

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

Посетете ја новата веб страница на црквата 
st-ilija.ca

СООПШТЕНИЕ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА ЦРКОВНАТА УПРАВА ВО МПЦ СВ. 

ИЛИЈА ОД МИСИСАГА АЦО КРСТЕВСКИ

Драги пријатели,
Со големо задоволство 
сакам да ве известам дека 
лифтот во нашата црква 
е комплетно инсталиран 
и пуштен во употреба. Со 
поставување на лифтот 
се овозможува непречено 
движење и комуникациија 
помеѓу сите нивоа во нашата 
црква за сите лица кои 

имаат потреба од лифт, особено во зимскиот период кога 
движењето околу црквата е отежнато . 
Овој проект беше многу комплексен од самиот почеток 
до неговиот крај. Но, со голем труд и добра организација 
успеавме да го завршиме во целост и да го предадеме на 
црквата за сегашно и идно користење. Оваа инвестиција 
и покрај тоа што се направи во период на пандемија во 

најголем дел е финансирана со средства на нашата црква 
Свети Илија како и со донации од нашите донори. Секоја 
донација во нашата и ваша црква е донација за вас и 
вашата фамилија, бидејки ние како управа сме времени, но 
црквите и донациите се вечни и од Господ благословени. 
На крај би ве замолил сите кои сте во можност да ја 
помогнете нашата црква ,секој колку што може.
Можете да донирате и преку Go Fund Me на линкот подолу.
https://gofund.me/57998935
Однапред ви благодарам за сите ваши донации.

Ацо Крстевски
Претседател на управниот одбор на МПЦ 

Св.Илија Мисисага

ДОСЕГА ОД 
ПОВЕЌЕ ДОНАТОРИ 
СОБРАВМЕ ПРЕКУ 

$15,000.00

ГОЛЕМА 
БЛАГОДАРНОСТ ДО 
ПЕНЗИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ,,RIVER 

SIDE,, ЗА НИВНИТЕ 
ДОНАЦИИ ОД 

$10,000.00. 

ДЕДО МРАЗ ВО МПЦ СВ. 
ИЛИЈА

Драги деца,

Дедо Мраз ве поканува 
на 19-ти декември 

2021 година да дојдете 
со своите родители 
на Богослужбата и 

свечениот ручек по што 
ќе следува средбата. 
Бидејќи бевте многу 

умни во текот на 
целата година повелете 

и на новогодишно 
пакетче.

Свечен ручек по повод празникот 
Св. Никола

На 19-ти декември , 
женската секција ве 
поканува на свечен 

ручек по повод 
големиот христијански 

православен празник Св. 
Никола.

Ручекот ќе биде послужен 
веднаш по  Богослужбата. 

Сите сте поканети и 
добредојдени.
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ST NEDELA
 MACEDONIAN ORTHODOX 

CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, 

ON L1S 6M7
СРЕЌНА НОВА 2022 И СРЕЌНИ БОЖИКНИ ПРАЗНИЦИ ВИ 

ПОСAКУВААТ УПРВАТА НА ЦРКВАТА СВ. НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС 
И ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА

Почитувани читатели, управата на црквата 
Св. Недела од Ејџекс со претседателот Сла-
ве Бунтески и претседателката на женската 
секција Милица Попоска со својата управа 
на сите Македонци, членови и парохијани им 
испраќаат срдечни честитки за добро здравје, 
среќа и напредок во пресрет на Новогодиш-
ните празници.Во нивна организација на 5-ти 
декември во прекрасно украсената банкетна 

сала ја одржаа годишната Крисмос Парти по 
повод канадски Божик,  и  слава за уште една 
иако тешка, сепак успешно измината година.
Ручекот беше подготвен од  прочуената и 
висококвалитетна готвачка и менаџер Ма-
рија Ангелевска и нејзините соработнички. 
За лотаријата се погрижија женската секција 
и несебичните дарителки. До сите верници 
благослов упатија парохискиот свештеник 
Александар Зашов, поранешниот свештеник 

во црквата Св. Недела Благе 
Димитриевски и отец Горан 
Ристески од МПЦ Св. Дими-
трија Солунски од Маркам.
Пред присустните се обратија 
претседателот Славе Бунте-
ски, претседателката Милица 
Попоска, отец Александар За-
шов и Ацо Крстевски, претседател на МПЦ 
Св. Илија од Мисисага.

На свеченоста беа собрани околу 11 илјади 
канадски долари донации од верниците.

и
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

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

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

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

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

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

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

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

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

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

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

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

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

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

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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OСТЕОАРТРИТИС

Остеоартритисот е невоспа-
лително прогресивно, деге-
неративно нарушување на 
функцијата на зглобовите. 
Тој е најчест тип на артрит и 
е резулатат на секојдневно-
то постепено оштетување и 
евентуално губење на ’рска-
вицата во зглобот, водејќи до 
болка и отежнато движење.
На сликата подолу шематски 
е прикажано како е граден 
зглобот, со што полесно ќе 
се разбере механизмот на кој 
остеоартритот настанува. 

Како што може да се види 
од сликата зглобот се состои 
од:две коскени површини,а 
помеѓу нив се наоѓа ’рскави-
цата.Во здравите зглобови, 
’рскавицата дава еден вид 
мека потпора, која им ово-
зможува на коскените повр-
шини да се движат една врз 
друга без отпор.
Од горенаведеното може да 
се заклучи дека остеоартри-
тисот е заболување кое може 
да го зафати сите компонен-
ти на зглобот; вклучувајќи 
ги коската, ‘рскавицата и 
лигаментите. Остеоартритот 
може да се манифестира 
како:
• Воспаление на тки-
вото околу зглобот
• Оштетување на 
зглобната ‘рскавица (заштит-
ниот мек слој на краевите 
на коските што овозможува 
зглобовите мазно да се дви-
жат)
• Коскени израстоци 
што растат околу работ на 
зглобот т.н. остеофити
• Уништување на ли-
гаментите (цврстите нишки 
што ги држат зглобовите спо-
ени) и на тетивите (нишките 
што ги поврзуваат мускулите 
со коските).

Остеоартитисот може да го 
зафати секој зглоб, но нај-
често се јавува во колената, 
колковите, вратот и долниот 
дел на  ‘рбетниот столб, како 
и прстите.

Губењето на еластичноста 
и дегенерацијата на зглоб-
ната ’рскавица се јавува 

како неразделен дел од ста-
реењето на луѓето. Можно 
е да се појави и во  порана 
возраст, иако во тие случаи 
има некоја додатна причина, 
како на пример чести повре-
ди, вродени аномалии на 
зглобот, одредени спортски 
активности и професии кои 
екстремно ги оптоваруваат 
коските и зглобовите.
Преваленцијата на остеоар-
тритот е околу 25% од свет-
ската популација, а најзасег-
нати се луѓето на средовечна 
возраст.

Во зависност од степенот на 
оштетеност на ’рскавицата 
во зглобот и симптомите кои 
се јавуваат, остеоартритот 
се јавува во четири стадиу-
ми:

• Стадиум 1 – Мини-
мално оштетување на згло-
бот кое се манифестира со 
минимална или воопшто ни-
каква болка 
• Стадиум 2 – Уме-
рено оштетување на ‘рска-
вицата,кога рентген сликта 
ќе покаже коскени израстоци. 
Тогаш  се чувствува болка по 
подолго стоење и лекарот 
може да сугерира физикална 
терапија и носење на некој 
вид протеза
• Стадиум 3 – На-
преднато оштетување на 
’рскавицата, кога таа почну-
ва да еродира и да покажу-
ва стеснување на просторот 
меѓу двете коски. Третманот 
вклучува лекови за болка или 
интраартикуларна (внатре во 
зглобот) инекција со корти-
костероиди
• Стадиум 4 – Силно 
оштетување на ’рскавица-
та,кое се манифестира со 
силна болка. ’Рскавицата е 
комплетно  оштетена,водејќи 
до инфламаторен одговор на 
зглобот. Коскените израсто-
ци се мултиплицирани, пре-
дизвикувајќи силна болка. Во 
овие случаи се препорачува 
и оперативен зафат- замена 
на зглобот т.н. артропласти-
ка.

РИЗИК ФАКТОРИ

Фактори, кои може да го зго-
лемат ризикот од  остеоар-
тритис вклучуваат:

• Возраст - ризикот 
за остеоартрит се зголемува 
со возраста
• Пол - пред 55-та 
година, се јавува подеднакво 
кај двата пола, а послев 55та 
година повеќе кај женскиот 
пол.
• Зголемена телес-
на тежина -  допринесува 
за појава на остеоартритот 
на повеќе начини. Колку е 
поголема тежината, толку 
е поголем ризикот, посебно 
за носечките зглобови како 
што се: колената и колкови-
те. Исто така масното ткиво 
продуцира протеин, кој може 
да предизвика штетно воспа-
ление околу зглобот.
• Повреди на згло-
бот- повреди при играње 
спорт или од сообраќајна 
несреќа го зголемуваат ри-
зикот од остеоартрит. Дури 
и повреди, настанати пред 
многу години, иако заздраве-
ни може да го зголемат ризи-
кот.
• Генетски фактори 
- некои луѓе ја наследуваат 
тенденцијата да развијат ос-
теоартрит од свите родители
• Деформација на 
коските - некои луѓе се ро-
дени со малформација на 
коските и ’рскавицата.
Колковите и колената се 
едни од носечките зглобови 
на телото. Активностите, кои 
вклчуваат тешка физичка ра-
бота,која ги оптеретува овие 
зглобови се една од причини-
те за  честа појава на остео-
артрит на истите.

СИМПТОМИ

Симптомите на остеоартри-
тисот се јавуваат постепено 
и се влошуваат со тек на вре-
мето. Најчести знаци и симп-
томи на остеоартритисот се:
• Болка - во афек-
тираниот зглоб  се јавува 
болка, која е тапа, се јавува 
за време и после движење, 
посебно е јака ноќе
• Вкочанетост - нај-
често наутро после будење 
или ако зглобот не бил акти-
вен подолго време
• Осетливост- зголо-
бот е чувствителен на допир 
или лесен притисок 
• Губење на флекси-
билноста - намален опсег на 
движења во зглобот
• Крцкање (крепи-
тации) во зглобот- при дви-
жење може да се чуе звук на 
крцкање
• Коскени израстоци 
- екстра коскено ткиво како 
израсток може да се форми-

ра околу зглобот. Најчесто се 
јавуваат на прстите,предиз-
викувајќи нивни деформите-
ти.
• Отоци - може да се 
јават поради инфламација на 
мекото ткиво околу зглобот

ДИЈАГНОЗА
Дијагнозата се поставува 
според  симптомите и кли-
ничкиот преглед направен од 
лекар, после кој доколку е ин-
дицирано се закажува рент-
генско снимање на зглобот. 
• Рентгенското сни-
мање - може да покаже 
стеснување и промена во 
формата на зглобoт.Исто 
така може да ги покаже и 
коскените израстоци.  Овде 
треба да се напомене дека 
не секогаш наодот на рент-
генската слика корелира со 
симптомите на пациентот.
Понекогаш промените на 
рентген сликата може да се 
видат многу порано пред да 
се јават симптомите. 
• Магнетна резонан-
ца - е пософитицирана ме-
тода во детектирање на при-
чината за болка во зглобот 
и се користи за да се добие 
подетална слика на коската и 
меките ткива,вклучувајќи ја и 
‘рскавицата. 
• Крвната слика 
може да помогне  само за 
да се исклучат други типови 
на артритис, како на пример 
ревматоиден артритис.Во 
случај на остеоартритис не 
се очекуваат некои промени 
во крвната слика.
• Анализа на течно-
ста во зглобот- со шприц се 
зема синовијална течноста 
од злгобот и се анализира 
под микроскоп. Аспириранта 
течнсота во случај на осте-
оартритис е бистра,жолта, 
вискозна и нема воспали-
телни клетки. Доколку аспи-
рираната течност има други 
карактеристки значи станува 
збор за некое друго заболу-
вања на зглобот.

Овде би сакала да напоме-
нам две други ревматолош-
ки заболувања кои може да 
имаат слични карактеристи-
ки на остеоартритот, но има-
ат сосема различна етиоло-
гија и различен третман. Тоа 
се реуматоиден артритис и 
гихт(гоут).

Реуматоиден Артритис (РА) 
е хронично,прогресивно 
автоимуно заболување на 
зглобовите. Болеста се ка-
рактеризира со создавање 
на антитела кои водат  до 
хронично воспаление на 
синовијалната мембра-
на, која со тек на времето 
води до оштетување на 
зглобот. РА се дијагности-
цира според клиничката 

слика, како и специфични 
автоимуни маркери (рев-
матоиден фактор) во крвта. 
Третманот е специфичен и 
е со лековите: Methotrexate, 
Hydroxychloroquine и Tumor 
Necrosis Factor Inhibitors— 
etanercept,adalimumab и 
infl iximab.

Гихт се манифестира со аку-
мулирање на кристали од 
урична киселина во зглобо-
вите, предизвикувајќи отоци, 
болка и црвенило. Најчесто 
е зафатен ножниот палец, 
но може да се зафатени и 
други зглобови: скочниот 
зглоб, стапалото или коле-
ното. Може да се јави пора-
ди консумирање на големи 
количини на алкохол, диета 
во која доминираат масти 
или во случај на бубрежни 
заболувања. Дијагнозата се 
поставува врз основа на кли-
ничката слика и покаченото 
ниво на урична киселина во 
крвта. Третманот е со леко-
вите: Colchicine и Allopurinol.

ПРЕВЕНЦИЈА
За да се превенира остеоар-
тритисот, препорачливо е да 
се прават вежби. Тие ги за-
чувуаат зглобовите и муску-
лите, здрави и подвижнии. 
Многу е важен и здравиот 
начин на исхрана, чија цел 
е одржување на идеална те-
лесна тежина.
Како што напоменав осте-
оартритисот е болест која 
се појавува воглавном со 
возраста. Иако возраста не 
може да се превенира, може 
да се превземат чекори да се 
намали ризикот од остеоар-
трит, вклучувајќи:
• Вежбање - недоста-
токот на вежби е покажано 
дека ја намалува ’рскавица-
та и предизвикува стрес на 
зглобот. Физичката актив-
ност е најдобар начин на 
превенција. 
• Избегнување на 
паѓање -  превземањето на 
чекори за редуцирање на 
паѓањето и последователни-
те повреди е клучен фактор. 
Повредите може да доведат 
до промена на рамнотежата 
на телото, промена на начи-
нот на кој се движиме и сла-

беење на мускулатурата. 
• Редуцирање на те-
жината - Луѓето со прекумер-
на тежина, кои ќе изгубат  5% 
од телесната тежина, имаат 
25% редуцирање на симто-
мите од остеоартритот. 

ТРЕТМАН
Третманот вклучува:

• Физикална терапја, 
со цел да се намали оп-
теретувањето на зглобот, 
да се зголеми радиусот на 
движење на зглобот и да се 
зацврсти тонусот на муску-
латурата околу зглобот
• Лекови - не постојат 

специфчни лекови за трет-
ман на остеоартритот. Во 
случаи на болки се препо-
рачуваат нестероидните ан-
тиревматици (NSAIDs) како 
што се:аспирин,ибупруфен и 
диклофенак.
• Употреба на ин-
тра-артикулирана (внатре 
во зглобот) инекција е еден 
од етаблираните нон-опера-
тивни методи за третман на 
симптоматски остеоартри-
тис. Најчесто употребуван 
лек за оваа цел се корти-
костероидите, а може да се 
користи и хијалуронска кисе-
лина.
• Помагала како што 
се протези, бастум за одење 
и влошки за чевли
• Операција со цел 
замена на зглобот се пре-
порачува кај тешки форми 
на остеоартрит со дефи-
нитивни радиографски 
промени и болки кои не 
може да се контролираат 
со горенаведените методи.
Замента на зглобот дове-
дува до ослободување од 
тегобите и рехабилитрање 
на зглобанта функција.                                                                                               
Артроскопијата (операција 
што се прави низ мал отвор) 
не се препорачува како на-
чин за лекување кога има 
болка при остеоартритис на 
коленото.

Во заклучок, остеоартрисот 
не е повеќе болест на поста-
рите, туку болест која мозе 
да се јави во било кој период 
од животот, доколку не води-
ме соодветна грижа за себе и 
своето здравје. Правилната 
исхрана, оддржувањето на 
идеалната телесна тежина 
и умерената физичка актив-
ност се основните параметри 
за превенирање на остеоар-
тритисот.

Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist
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ZAEV REGIME IN MACEDONIA KIDNAPS OPPOSITION MP TO 
PREVENT NO-CONFIDENCE VOTE

Macedonian Human Rights Move-
ment International condemns the 
Zoran Zaev regime's latest tactic in 
maintaining its grip on power in the 
Republic of Macedonia. In order to 
prevent a no-confi dence vote on 
November 11, 2021, the Zaev regime 
kidnapped Kastriot Rexhepi, a mem-
ber of the ethnic Albanian party Besa, 
leaving the opposition coalition with 
60 MPs - one short of the 61 needed 
for quorum.
The opposition coalition submitted 
the no-confi dence motion, with 61 
signatures, on November 8, 2021. 
The Zaev regime quickly moved to 
target MPs in the opposition and 
ultimately abducted Rexhepi, who 
was prevented from appearing in the 
November 11 parliamentary ses-
sion. He was unable to be located or 
reached, resulting in a frantic search, 

and amid calls to police 
and condemnation of 
the Zaev regime by 
Besa, VMRO-DPMNE, 
Levica and other parties 
in the opposition coali-
tion. A cryptic message 
was later posted on 
Rexhepi's Facebook 
page, followed by a 
scripted video posted 
several hours later - all 
fueling concern for his 
well-being.
Unfortunately, such tactics are com-
monplace in the Zaev regime, which 
infamously held eight opposition MPs 
in parliamentary chambers against 
their will until they followed orders to 
vote to change Macedonia’s name. 
The MPs, with women especially tar-
geted, were blackmailed, bribed and 

threatened with prison sentences, 
including threats to their families.
Further tactics employedby the Zaev 
regime include, but are not limited 
to: the imprisonment of dissenters; 
riot police attacking, beating and 
arresting peaceful protesters; fi ring 
(from public and private sector jobs) 
of thousands of Macedonians; shut-

ting down media and imposing prison 
sentences for journalists; blocking 
social media access ZAEV REGIME 
IN MACEDONIA KIDNAPS OPPOSI-
TION MP TO PREVENT NO-CONFI-
DENCE VOTE
for individuals and media outlets; 
outlawing and criminalizing the use of 
the term “Macedonia”; the investiga-
tion and intimidation of Macedonian 
civilians including physical attacks 
and arson; and the continued unlaw-
ful detention of Macedonian political 
prisoners who are subject to abhor-
rent prison conditions.
Tragically, instead of condemning the 
Zaev regime, NATO and EU member-
states have chosen to enable it in 
order to fulfi ll their own misguided 
foreign policy objectives. Yet, they 
have the gall to condemn other inter-
national regimes for the same human 

rights abuses.
Macedonian Human Rights Move-
ment International demands equal 
treatment for Macedonians and 
specifi cally calls on the international 
community to demand the immediate 
release of Rexhepi, all Macedonian 
political prisoners, and to condemn 
the Zaev regime for its continued 
human rights violations, including 
the forced name, identity and history 
change imposed on Macedonians.
Bill Nicholov, President, MHRMI

REPORT ANTI-MACEDONIAN HATE

Have you experienced anti-
Macedonian hate? Sadly, the 
answer is yes. All Macedoni-
ans have. But Macedonian 
Human Rights Movement 
International is taking action. 
Report an incident now.

The wilful promotion of hatred 
is illegal and an indictable of-
fence. When it happens to 
other ethnic groups, it is right-
fully condemned and often 
leads to prosecution. Macedo-
nians demand equality.

No group should be a target 
of hate. Macedonians know 
all too well that the simple 
fact of being Macedonian 
and publicly identifying as 
such evokes outrage by our 
oppressors.

 Reactions include, but are 
not limited to: hate speech; 
physical violence; denial 
of our right to self-identify; 
public incitement of hatred; 
hate propaganda denying 
our ethnic origin; campaigns 
aimed at denying our right 

to our own name, identity and 
history; inciting and attempt-
ing to coerce others, including 
the media, education systems 
and elected offi cials to deny 
the existence of Macedoni-
ans; campaigns promoting 
the cultural misappropriation 
of the term Macedonian.

Unfortunately, Macedoni-
ans are frequently subject 
to hate and the denial of our 
ethnic identity by, not only 
our oppressors, but those 
who should be defending our 

rights – namely journalists, 
politicians and other public of-
fi cials.

Join MHRMI in our de-
mand for equality and 
defence of Macedoni-
ans' human rights. Re-
port an incident now.

Илегален закон не е закон. "Преспанскиот 
договор" може лесно да се раскине. Барајте 

тоа да се случи.
#НашетоИмеЕМакедонија #Македонија

When #EU/ #NATO member-states - who ADMIT to trying to 
annihilate your name, culture, identity, history and #human-
rights - demand that you give up everything that you are to 
join the (worthless) club, you say NO. Too bad politicians in 
#Macedonia are just as worthless (and spineless)
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ПАТРИОТСКИОТ ВОЗНЕС НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА  (1)
Македонскиот оптимистички 
вознес  на Mакедонците во 
дијаспората се најавува со 
цел за да се насочат свои-
те патриотски чувства, и за 
воздигнување на моралот 
и љубовта на Македонци-
те  кон Македонија кои од 
разни причини ја напуштиле 
родната земја. Нивната ин-
спиративност не била само 
од туѓите влијанија и пропа-
ганди од надвор, туку и ситу-
ацијата која што ја зафаќала 
Македонија во  рамките на 
Федерацијата Југославија, 
тие гледале една нерамно-
правност  на македонскиот 
народ во републиката,  и 
затоа нивната мисија ке се 
насочи кон самостална и 
независна држава која ќе се 
пренасочи во борба за обе-
динета Македонија со сите 
други  неслободни делови.
На европскиот континент 
веќе почнува да се забележу-
ваат фашизоидни движења 
на припадници од државите 
кои се наши соседи и вечни 
јадници. Ова ќе биде дово-
лно нашата емиграција во 
оваа средина  да се органи-
зира, да се групираат и да 
го превземе  во свои раце 
јуначкиот подвиг за доброто 
на својата земја.  И така ма-
кедонскиот вознес ќе презе-
ме широки размери во  60-те 
и 70 -тите  години од 20 век. 
Сведоштво е дека  нееднаш 
Македонците реагирале на 
прекројувањето  на исто-
ријата на балканот посебно 
на Македонија,  тие и сега 
тоа ќе го прават по силно и 
со посигурен потфат. А ние 
знаеме со какви амбиции 
ни се нашите соседи , тоа 
се случувало во минатото, 
тоа се случува и денес во 
модерно време, тие илузии, 
заблуди и апсурдности  за 
жал се уште ги носат со себе. 
Нашите соседи всушност се 
уште живеат со тие стари 
завојувачки страсти, но ма-
кедонскиот разгорен вител  
и револуционерниот занес 
што ги запенуваат реките и 
ги расветлуваат  заспаните 
шуми, и тој македонски рево-
луционерен вознес во овој 20 
век ќе мора да го продолжи 
некоја нова генерација со 
нови сили, идеи и амбиции, 
со кои ќе може македонска-
та нација да преживее и да 
достигне до зазорот на сво-
ето воскреснување. Токму 
така, таа нова генерација, 
таа нова елита ќе  треба  да 
создаде едно ново време , 
поразлично од ова  кое ќе се 
слави  како триумф, оти оние 

повторно раскрилени рево-
луционерни вознесенија  за 
какви Македонија едвај чека, 
но тоа ќе биде едно поинакво 
време, едно друго потомство 
со нов патоказ што ќе  го 
следат генерации недоглед-
ниот видик. Како што ќе рече 
Прличев во поемата  “Сер-
дарот” “Но по желба на бога  
може и триумф да има “.
Да се потсетиме и на Миси-
рковите зборови како тој ги 
воздигнува нашите предци, 
ние сме срам за него: “ Да 
се покажеме достојни  нивни 
потомци: да им ги зачуваме 
славните имиња и да го зачу-
диме  светот со нашата хра-
брост, умешност и самопожр-
твуваност; да го отресеме од 
себе срамниот јарем што не 
гуши пет века”:
Мисирков не потсетува дека  
македонскиот  народ , по-
себно македонската интеле-
генција, своето македонско 
народно сознание ќе треба 
да го оствари без никаква 
помош, сам да  го  зграпчи во 
свои раце, секоја надвореш-
на помош ќе биде само за 
свои лични апетити. Ако тоа 
не сме го виделе низ време-
то што поминало, значи до-
сега не сме правеле ништо. 
Па затоа кај македонската 
емиграција во Европа ќе се 
појави и тој прв потфат, да се 
започне нешто ново и успеш-
но, дури и појако од нивното 
верување и разум, дека нив-
ниот обид ќе може да биде 
успешен со далекусежно 
значење за новиот македон-
ски светоглед.
Тој патриотски вознес, тој 
борбен и смел  подвиг кој ќе 
биде достоен за почит, по 
моја констатација ќе може да 
го понесе  на неговите плеќи 
само Драган Богдановски. 
Тој повеќе од 30 години  ќе 
биде активен и во челни-
те редови на македонската 
емиграција.  Издигнат со на-
ционален и специфичен дух, 
Богдановски ќе ја предложи 
својата  политичка агенда 
и неговиот сеопфатен став 
мислејќи дека ќе опфати 
широк спектар на можности,  
различни слоеви и различни 
мислења кај македонските 
емигранти на Европскиот 
континент. Тој ја гледаше  
македонската емиграција 
тука, како неопределена 
без некаква фиксна идеја, 
или со верување во некакви 
неостварливи замисли или 
светлосни дела, или има и 
такви кои подпаднале  под 
некои туѓи влијанија и лажни 
струи. Тоа сакаше да го изме-

ни овој “волшебен јунак”, што 
туку дошол од Аргентина и 
Бразилија кој со него доне-
сол заплиснат  бран од Ат-
ланскиот Океан, убеден дека 
пребликнатиот македонец ќе 
може да влијае  кај македон-
ците со доверба  на зголе-
мено  национално чувство, 
силен дух на самодоверба 
и непрегорна енергија што 
ќе  може да ги здружи сите 
во едно, да го прифатат не-
говиот револуционерен ка-
рактер , да се концентрира-
ат  кон  самосознавањето и 
да тргнат по него преблесно  
до македонската виделина. 
Чекорејќи  по тој пат Драган 
нема да биде сам, ќе има  
наши македонци кој ќе го по-
држуваат и ќе се гордеат на 
неговите дела, но ќе има и 
такви кои само ќе опсервира-
ат  и ќе чекаат момент како 
да го обезличат него и него-
вите делувања. 
“Воденица без камен не мели  
жито”
Македонската политичка 
емиграција исклучиво во 
Европа барем во моментов 
нема некакво здруштвено 
меѓусебно поврзување, за-
тоа има потреба од лидер кој 
ќе може да ги здружи, да ги 
зближи, да ги транспонира 
нивните различни самоопре-
делби кон македонското са-
мобитие. 
Таквата водечка личност на 
која нашите ќе можат да гле-
дат и да ги следат неговите 
принципи со што ќе можат 
да ја достигнат нивната нај-
висока цел  може да биде 
само Драган Богдановски. 
Се смета дека со неговите 
смислени дејствувања за 
одбрана на македонската 
света кауза, нашите , посеб-
но оние населени  во  Европа 
ќе можат лесно да ја сватат и 
препознаат неговата способ-
ност и идеологија но и борба-
та кон  македонското  свето 
дело. Сето тоа може да им 
послужи како алка, орудие  
за нашите да можат да се 
приклонат и прилагодат кон 
неговите мечтаења и идеали 
што ќе изнуди нешто при-
фатливо, нешто што ќе звучи 
охрабрувачки,  една таква 
светла искра ќе биде довол-
но што ќе може да им го скре-
ни  вниманието на нашите за 
да се концентрираат  само на 
македонските чувствителни 
прашања, со што ќе се зафа-
тат  да делуваат  и да го бра-
нат македонскиот прастар  и 
автохтон  идентитет. Како 
што е познато во годините 
во дваесеттиот  век меѓу 

македонските иселеници во 
сите континенти, посебно во 
Европа, дека во тоа време 
со засилени размери се ши-
реше големата пропаганда 
на шовинистичките органи-
зации и здруженија, во кои 
македонците можат лесно да 
станат нивни плен. Од нив 
позабележливи беа:  пробу-
гарската МПО (македонска 
патриотска организација), 
Ванчо Михајловистичка , “ 
Пан Македоники” (прогрчка), 
и секако УДБА со нејзиното 
крило “Братство и  единство”.
Заради ваквите антимаке-
донски негативни влијанија, 
Драган Богдановски  ќе се 
вовлече во македонскиот  
лавиринт  со цел да ги спои 
сите македонски емигран-
ти во Европа и да воведе 
меѓу нив позитивна слика, 
за нашите да не  тапкаат по 
изгубените стапалки по кои 
никогаш нема да дојдат до 
посаканата цел, и да го отфр-
лат тоа крајно умирање. Ако 
го сместиме  Богдановски 
меѓу елитата за најзаслуже-
ни  за македонската кауза, 
тој би наликувал  на Гоце 
Делчев , кој ке крстари  низ 
европските држави за да ги 
обедини и да ги организи-
ра македонските емигранти 
со една единствена  и јасна 
визија за иднината  на Маке-
донија. Па тоа ќе му послужи 
да постане највлијателна и 
најмаркантна фигура на по-
литичката сцена меѓу еми-
грантите, но истовремено и 
најомразениот дисидент или 
анархист наречен од некои. 
Драган Богдановски не само 
што е борец за правата и 
слободите на Македонците 
и Македонија, со неговата 
доблесност  тој отвора поши-
роки видици за просветлена 
иднина,  туку тој истовреме-
но е и публицист, новинар и 
прозаист и поет. Од него се 
зачувани низа збирки брошу-
ри, разни историски записи 
како и многу историогравски 
бележници.
Доблесните  постапки за ма-
кедонштината  Богдановски 
убаво ги прецизира во своја-
та книга збирки на песни “Ко-
митски копнежи”:

...Чеда мили,
Дајте рака да ви стегнам

Во гроб бргу јас ќе легнам
На свет завет ви предавам

Пушка моја ви оставам
Пак да грми  на душман

Народ страден пак да брани
На бој знаме да се вее

Дур слобода не изгрее...
(Претсмртен завет)

Рецензистот на збирката  

“Комитски  копнежи” профе-
сорот Благоја Миленковски 
ќе го претскаже Богдановски 
повеќе од поет, највлијате-
лен двигател за македон-
ските интереси. Тој и така 
ќе остане целосно посветен 
на националните човечки 
битија, инспиративен, креа-
тивен, со неговите поетски 
стихови, а ќе биде силен бун-
тувач  против насилниците 
на македонската чест и до-
стоинство. Подоцна за него 
како посериозни постапки за 
македонштината ќе следу-
ваат  решавачки  политички 
зафати што ќе можат да до-
несат позитивни гледишта.
“...Ваква каква што е, збирка-
та “Комитски копнежи” прет-
ставува  кандило    на патот 
на нашата приспиена на-
ционална свест и со својата 
револуционерна идеологија 
е патоказ за нашата борба”. 
Потаму тој ќе  рече:  оплеме-
нет со современ израз ова 
не го означува крајниот до-
мет  на Драган Богдановски. 
Тој стојчливо ќе отпочне со 
своите активности насочени 
кон македонскиот национа-
лен развиток и тој меѓник 
Богдановски го започнува во 
1954 година во Франција кога 
почнува да го издава весни-
кот “Македонска искра”. Во 
Норвешка 1958 го печати 
“Македонска лоза”, потоа 
“Слободна Македонија”, “Ма-
кедонија”, и “Македонска на-
ција”, за покасно овие изда-
нија да бидат орган на ОКМ 
(ослободителен комитет на 
Македонија).
Првите посериозни зачетоци 
на Драган Богдановски  кон 
македонската национална 
кауза започнуваат  некаде 
кон средината на 1962 годи-
на, поточно на 23 јуни истата 
година, кога се одржа собир 
на македонците во Сканди-
навија во градот Трелебург,  
Шведска. Овој собир имаше 
за цел да ги организира ма-
кедонците во светот кој ќе 
работаат заеднички во инте-
рес за самобитноста на  Ма-
кедонија.  На состанокот се 
основа и ОКМ  ( Ослободите-
лен комитет на Македонија). 
За прв претседател беше 
избран Димко Нечевски  од 
Данска. Покрај тоа Комитетот 
донесе одлука да се издава 
весник под името “Македо-
нија”. Во редакцискиот од-
бор беа назначени следниве 
лица:
Ристо Христов, Алингсас, 
Шведска-главен и одговорен 
уредник
Благоја  Блажевски ,Треле-

бург, Шведска
Миле Илиевски, Готенбур, 
Шведска
Даница Мицковска , Малме, 
Шведска
Но сепак главниот  ѕвезден 

двигател кој со неговите веч-
ни жртвувања  ќе може да ги 
воздигне Македонците ши-
рум светот ќе биде Драган 
Богдановски.  Тој не влезе 

во извршниот одбор, но 
секогаш ќе биде инспиратор 
кон борбата што ќе може да 
го обесмрти Македонецот, 
кој му се оддава на светиот 

идеал. Еве ја и неговата 
инспиративна мисла: “Патот 
до територијално обидину-
вање на Македонија води 
преку духовно и политичко 
единство на македонскиот 

народ”. Драган Богдановски 
неможе да остане покорен  и 
затворен во својата бунтов-
ничка страст, напротив,  тој 
возроден  се уште непознат 

епски јунак ќе отвори широко 
поле и патишта по кои ќе 
чекори само оној кој и се 

поклонил на македонските 
безсмртни  ослободувачи 

кои ние толку ги величиме. 
Драган секогаш ќе биде 

внимателен и несигурен во 
било какво здружување се 

додека длаболко не ја исцр-
пи материјата  со која сака 
да содејствува. Така еднаш 

рече и Мајка Тереза  која 
цел свој живот го помина 
помагајќи  на секому  кога 
треба и придонесувајќи за 
многу политички и социјал-
ни движења: “Подобро да 
бидете сами  отколку  во 
лошо друштво”. Тој има 

чудна истрајност и  колку да 
него сакате ќе тргнете по не-
говиот водечки  пат. И така 
ќе биде, затоа што Драган 
Богдановски  е како онаа “ 

итра  лисица во стапица”, тој 
и во стапица не мирува, за-
тоа што има умни постапки, 
тој е остроумен,  снаодлив и 
секогаш примамлив  некои 

ќе го наречат дури “префри-
гано копиле”  ама пак ќе ги 
прифатат неговите идеи и 
неговиот пат е неизбежен, 
без сакање или без знаење 

ќе чекорите по него.
(Продолжува)

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

СООПШТЕНИЕ ОД 
Пензионерското друштво 

"Ривер сајд" при МПЦ Св.Илија

ПОЧИТУВАНИ:
Пензионерското друштво "Ривер сајд" при МПЦ Св.Илија 
од Мисисага, и оваа година организира хуманитарна акција 
FOOD DRIVE за собирање на храна за семејства на кои им 
е најопходна во овие моменти.                                            

Вашите донации ќе можете да ги донесете во нашата 
црква во секое време.
Од напред ви благодариме за вашата помош.
               
Senior Citizen Club-Oakville &Mississauga "River Side" is 
once again organizing a FOOD DRIVE collecting food for the 
people in our community. Please bring your non-perishable 
items to the St.Ilija Macedonian Orthodox church in Missis-
sauga. 
Your donations will be gadly appreciated.  
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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МУТАЦИИ НА БУГАРСКИОТ СИНДРОМ
Кога ќе навлезеш во калта, назад 
– нема. Пропаѓаш. Токму тоа и се 
случува на Бугарија, со нејзините 
најнови неразумности против Маке-
донија. Се залетаа како слонови во 
стаклена менажерија и бараа да се 
согласиме дека нашите татковци и 
дедовци биле „Бугари“ и дека сите 
сме зборувале бугарски дијалект!  
Ем ние „Бугари“, ем јазикот нивен. 
Така е, кога ќе се загуби ориента-
цијата. Откако удрија со главите во 
дзидот, откако се освестија дека се-
пак сме во 21 а не во 18 век, откако 
светот се крстеше и им се чудеше 
на паметот, ја свртија страницата и 
- уште повеќе ја утнаа работата. Со 
големо задоцнување се сетија дека 
тие, демек, ги бранеле европските 
вредности кои Македонија ги гази и 
своите бесмислени барања ги свр-
тија на планот на човекови права. 
Сметаа дека барем во тоа, светот 
ќе ги разбере, а тие ќе си ја завр-
шат нечесната работа. Но, загла-
вија уште подлабоко.
Човековите права, за кои никој 
никаде не дава пет пари, се најм-
ногу злоупотребувана политичка 
манипулација на светски план. Ако 
е така, а така е, зошто и Софија 
да не ја искористи? Како вирусот, 
и тие мутираа – ама во погрешна 
насока. И, место негирање на Ма-
кедонците и нивниот јазик, со што 
излегоа смешни за светот, сега ќе 
ги бранеле правата на непостојни-
те Бугари во Македонија! Демек, 
кај нас тие биле игнорирани и де-
бугаризирани на свиреп начин!? Да 
слушаш, да читаш и да не веруваш. 
Зарем е можно до таму да стигнале 
нашите бугарски „браќа“, та да не 
знаат како да си ги лечат истори-
ските синдроми? Зарем целосно 
ги помешале работите? Самите 
си ставија клинец во нога. Не трн. 
Токму тоа што тие им го прават по-
долго од еден век на Македонците 
во Бугарија, сега сакаат да ни го 
импутираат нам, без ниту еден ар-
гумент! Судот за човекови права во 
Стразбур има 15-тина пресуди про-
тив Бугарија за кршење на правата 
на Македонците а нема, ниту може 
да има, ништо слично за нас. 
Зарем може да не им биде јасно 
дека со инсистирањето измисле-
ните Бугари да влезат во Уставот 
на Македонија, минимум е дека 

истото ќе го бараме и ние за Маке-
донците во Бугарија? А тие се ре-
ални и автохтони, постојат, бројат 
стотици илјади а, според потекло-
то, ги има и преку два милиони во 
Бугарија, иако поголемиот дел се 
веќе асимилирани? Зарем не им 
е јасно дека основен принцип во 
дипломатијата е реципроцитетот? 
Ако до сега тоа понизно го игнори-
равме, не може вечно да биде така. 
Можно ли е да не се свесни дека ни 
дадоа невидена, историска шанса 
да поентираме? И да ги ставиме 
пред свршен чин: или и едните и 
другите во уставите, или ништо од 
оваа нивна погрешно замислена 
екскурзија. Ако ние не ја искорис-
тиме приликата, пак, тогаш нави-
стина за ништо не нѐ бива. Сите 
знаеме дека последното што би го 
направила Бугарија е да го признае 
македонското малцинство кое не 
ужива никакви универзално при-
фатени права. Такво нешто е неза-
мисливо за нив. Впрочем, главната 
и основна цел на сите овие ујдурми 
што ни ги прават, е пред се’ за да 
се избришат тамошните Македон-
ци. Ако веќе ние не сме Македонци, 
не може такви да има ниту кај нив. 
Многу просто. А, со нивно призна-
вање, самите би си ги урнисале 
своите вековни историски синдро-
ми во однос на Македонија и Маке-
донците. 
Освен МНР, Б. Османи, премиерот 
и нивните приврзоци, огромниот 
дел од народот, како и македонска-
та опозиција не може да замисли 
ние да ги ставиме измислените 
Бугари во Устав а тие да немаат 
иста обврска кон Македонците кај 
нив. Освен нив двајца и малку дру-
ги, тешко може да се замисли јунак 
којшто тоа ќе го направи, иако така 
мислевме и за Нивици. Сепак, по-
уката од таму би требало да биде 
извлечена и да не се остава ника-
ков простор за нови капитулации. 
Ако ние издржиме, а друга опција 
едноставно немаме, тоа значи дека 
и оваа бугарска комбинација е од-
напред осудена на неуспех. Клуч-
но е како „нашиве“ ќе изиграат. 
Спремните за капитулација мора 
да се спречат. Ако некој, сепак, 
прифати без реципроцитет да се 
внесат „Бугарите“ во нашиот Устав, 
ќе треба да се осуди на доживотна 

робија.
Не е прв пат Бугарија да бара пра-
ва за „Бугарите“ во Македонија. За 
разлика од порано, сега не збору-
ваат за бугарско малцинство, што 
беше крајно контрадикторно и, по 
малку - смешно. Од една страна, 
цело време тврдат дека ние сме 
бугарчиња а, од друга, дека тука 
има и бугарско малцинство! Ед-
ноставно, едното со другото – не 
оди. Како може кај „Бугарите“ да 
има и бугарско малцинство? Сега 
ги менуваат боите ама, сепак, во 
голема мерка, се’ се сведува на 
исто и треба да работиме тоа да ги 
удри во глава. Штета ќе биде, ама 
и срамно, ако „нашиве“ политичари 
не ги искористат сите аргументи 
кои ги имаме, барем за да им ги 
избистрат малку умовите на тие во 
Софија.
Веќе станува јасно дека и новата 
коалиција во Софија, којашто тре-
ба да биде на власт, нема намера 
да ја менува веќе дефинираната 
политиката кон Македонија, што 
воопшто не изненадува. На секој 
што малку се разбира во политика 
и дипломатија, тоа мораше одамна 
да му биде јасно. Тоа што наши-
те политички аматери си прават 
бајрам со умот, дека во декември 
сепак ќе има датум за преговори, е 
друга работа. Тоа е класична поли-
тичка манипулација со народот.
МНР Османи се однесува како 
Собранието да не донело никаква 
Резолуција за односите со Буга-
рија. Истата го обврзува пред се’ 
него, како најистурен на тој план, 
ама и премиерот и претседателот 
Пендаровски, чие молчење е исто 
така неприфатливо. Ќе потсетиме 
што пишува во Резолуцијата која 
ги обврзува сите кои се вклучени 
во решавањето на проблемите со 
Софија. Во неа се вели – „прегово-
рите да се водат на рамноправна 
и принципиелна основа ... без ни-
какво условување од едната или 
другата страна“; „да се почитуваат 
безрезервно ... автохтоноста на 
македонскиот народ и неговиот 
историски, јазичен, културен и ре-
лигиски континуитет“; „да се ува-
жуваат ... утврдените факти ..., 
според коишто македонскиот јазик 
и неговите дијалектни разновид-
ности имаат свој просторен и свој 

временски континуитет“, а „маке-
донскиот идентитет го црпи својот 
легитимитет од повеќе вековните 
традиции, преданија, обичаи, ко-
лективна меморија, менталитет, ја-
зик, артикулираната свест за етно-
културната посебност...“. На крајот, 
во процесот на евро интеграција, 
се бара – „Да се почитува безус-
ловно слободно изразената волја 
на македонскиот народ, неговата 
етничка и духовна посебност“.  
Факт е дека Резолуцијата е од 
минималистички карактер бидејќи 
СДСМ долго се спротивставуваше 
на ваквата иницијатива на ВМРО 
ДПМНЕ бидејќи спречуваше нова 
капитулација. Текстот беше при-
лагоден за и тие да се согласат и 
да биде прифатен од собраниското 
мнозинство, што и се случи. Инаку, 
да донесуваш ваква Резолуција, и 
во неа да не ги спомнеш Македон-
ците во Бугарија, како клучот за 
односите со неа, е само по себе 
бесмислено и неразумно. Во даде-
ните услови, меѓутоа, изгласување-
то на Резолуцијата е, сепак, успех 
за длабоко поделениот македонски 
народ и го ограничува дивеењето 
на власта во распродавањето на 
неговите фундаментални интере-
си.
Резолуцијата се изгласа и – како 
ништо да не се случило. Како што 
е познато, Македонија го прифа-
ти ткн. „португалски предлог“ како 
основа за решение на проблемот, а 
тој е во дијаметрална спротивност 
со насоките поставени во Резолу-
цијата. Бугарија веднаш го отфрли 
истиот, што само по себе го прави 
ништовен. Македонија исто така 
разговара за предлог наречен „5 + 
1“, чија содржина не е позната ама 
не треба да има дилеми дека и тој 
е во целосна спротивност со на-
челата прецизирани во неа. Прво, 
мораше да реагира МНР и да се 
огради од претходните 
свои потези а, второ, 
откако  Министерството 
и министерот го преспаа 
тоа, ред беше да се јави 
Пендаровски. Тој има 
прецизни овластувања 
во надворешната по-
литика, кои мора да ги 
користи. Мораше јавно 
да се констатира дека 

овие два предлог документи се за 
нас веќе надминати и неважечки. 
Само така би ја зајакнале нашата 
позиција во спорот. 
Сегашната власт мораше да ја 
прифати Резолуцијата бидејќи ќе 
беа премногу разголени нивните  
погрешни политики. Таа, меѓутоа, 
им ја ограничува спремноста за 
нови непринципиелни отстапки. 
Место да ја користат како алатка, 
„нашиве“ бараат простор за нови и 
неприфатливи историски концесии. 
Опседнати се со добивањето на 
датум за почеток на преговорите со 
ЕУ, којшто нема никакво суштинско 
значење бидејќи Унијата уште дол-
го нема да се проширува.
Во деновиве кои следуваат, клуч-
но ќе биде дали оваа гарнитура 
на власт во заминување, ќе презе-
ме чекори во очај, со коишто ќе го 
торпедира македонизмот? Добро 
е што опозицијата гласно најави 
дека ако се потпише такво нешто, 
тие нема да го признаваат и ќе го 
поништат. Пораката беше упатена 
пред се’ во Софија.
Бугарија може да доживее нови 
мутации во своите политики кон 
Македонија ама илузорно е да 
се очекува дека ќе се повлече од 
своите намери да го елиминира ма-
кедонизмот, поточно Македонците 
како народ, пред нашиот евенту-
ален влез во ЕУ. Единствен излез 
од ќор-сокакот, во кој сме доведени 
и ние, ама и Брисел, и Вашингтон, 
та и самата Софија, е ние веднаш 
и безусловно да го откажеме до-
говорот за (не)пријателство, (не)
добрососедство и (не)соработка и 
да започнеме преговори за нов 
договор. Друго чаре – нема. 
    
    
    

Ристо Никовски
Декември, 2021
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

Dr. Blagoj Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski  DDS,Dentist
Victor Kozovski  RDT Registered 

Dental Technician  

We wish you a Merry Christmas and 
Happy New Year! Thinking of you during 

this wonderful holiday season 
and wishing you much happiness.

KOZOVSKI
FAMILY DENTISTRY
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222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 

@carpenters27

On behalf of the Executive and Staff of 
Carpenters’ Union Local 27, we would like to wish 

everyone a safe and Happy Holidays!

www.ubc27.ca
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Contact me for a Quote today or scan the QR code below.

I am proud to o�er you services in English and Macedonian language 

Ivan Gjorgiev  
Williamsburg Town Centre Agency  
1187 Fischer-Hallman Road, Unit 606, Kitchener, ON

(226) 444-0063  

igjorgiev@allstate.ca

COMBINE 
INSURANCE AND SAVE = $734*

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

Terms and conditions apply. *Average multi-product discount savings is calculated using Allstate’s base rates in October 2021 for ON.  
Your savings may vary. Coverage, perils, discounts and availability may vary by region. Rates and discounts subject to change.  
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Почитувани читатели во овој 
број сакаме да ви ја преста-
виме една од најмладите 
активистки во македонската 
заедница во Торонто...

М: На почетокот би сакале 
да ни' се преставиш и секако 
да ни го преставиш и твоето 
семејство.
        
Стефани: Моето име е Сте-
фани Костов и имам 13 годи-
ни. Фамилијата на мојот тат-
ко е од Велес, а фамилијата 
на мојата мајка доаѓа од Ле-
ринско од Егејскиот дел на 
Македонија.Татко ми, Диме е 
прва генерација на Македон-
ци во Канада, додека мајка 
ми Софи е родена во Канада 
и е втора генерација на Ма-
кедонци во Канада.
М: Кое одделение си и кои се 
твоите омилени предмети? 
Што би сакала да работиш 
кога ќе пораснеш ?
      Стефани:  Ја одам во 
8-мо одделение. Многу сакам 
да одам на училиште, затоа 
што таму се сретнувам со 
нови работи и се запознавам 
со нови другарчиња. Моите 
омилени предмети се Мате-
матика и Географија. Кога ќе 
пораснам имам желба да за-
вршам Учителска школа и да 
работам како учителка. Са-
кам да им помагам на децата 
и да ги учам на нови нешта.
М: Кои се твоите први поче-
тоци и први активности во 
македонската заедница во 
Торонто ?
    Стефани: Кога имав само 
5 години моите родители ме 
однеоа во Неделното учили-
ште при МПЦ “Св. Климент 
Охридски“. 

Мојата прва учителка по ма-
кедонски јазик беше тетка 
Весна, а од оваа година со 
нас работи тетка Снежа-
на.  Тие многу ми помогнаа 
да го научам македонскиот 
јазик.  Следната 2015-та го-
дина започнав активно да 
одам и во играорната група 
“Македонка“.  Мојата прва 
учителка во групата беше 
тетка Елизабет, а потоа со 
нас продолжи да работи Цве-
та.   Македонскиот фолклор е 
прекрасен. Многу се радувам 
што сум дел од “Македонка“ 
и сум во можност да научам 
да ги играм преубавите маке-
донски ора.  Момен-
тално сум во сред-
ната група каде што 
учителката  ми е 
тетка Наде.  Голем 
поздрав до сите мои 
учителки.
М: Дали имаш не-
кое омилено оро, 
омилена песна или 
некој пејач/ка што 
најмногу сакаш да 
го слушаш ?
      Стефани:  Сите 
ора кои ги учиме 
во групата ми се 

убави, но најмногу ми се 
допаѓа орото “Тресеница“. 
Сите Македонски песни, и 
народни и забавни, ми се 
убави но некако најомилени 
ми се “Македонско девојче“ и 
“Лено мори“. Исто така ја са-
кам и песната “Не стој Доне, 
Донке“  поради тоа што е 
убава да се игра. Од пејачите 
најмногу сакам да ги слушам 
пеесните на Тоше Проевски 
и Сузана Спасовска. Од по-
младите пејачи сакам да ги 
слушам прекрасните гласови 
на Мими Јовановска и Елена 
Андоновска.
М:  Дали имаш патувано во 

Македонија и ако си била 
дали би сакала повторно да 
ја посетиш ?
   Стефани:      Досега само 
еднаш ја имам посетено Ма-
кедонија. Моите родители ме 
однесоа кога бев мала и не 
се сеќавам многу на таа по-
сета. Знам дека ги посетивме 
баба ми и дедо ми во Велес, 
а се видовме и со повеќето 
роднини од мајчината стра-
на кои живеат во Скопје и 
Битола. Секако го посетивме 
и бисерот на Македонија, 
преубавиот Охрид. Секако 
дека би сакала повторно да 
ја посетам Македонија. По-
себно би сакала да го по-
сетам Леринскиот крај, кој 
по зборовите на баба ми и 
дедо ми е преубав.
М:  Пред крајот на ова ин-
тервју да ни кажеш дали 
имаш некое хоби и како го 
користиш твоето слободно 
време ?
        Стефани: Може да 
кажам дека моето хоби е 
готвењето и дека секоја 
прилика ја користам да на-
правам некое убаво маке-
донско јадење. Љубовта кон 

готвењето ја наследив 
од мојот дедо Андреа кој 
беше професионален 
готвач. Тој ме научи на 
многу работи и сеуште 
ми дава многу совети. 
Тој вели дека добрата 
припрема е многу поваж-
на од самото готвење. 
Омилено јадење ми се 
полнетите пиперки. Сло-
бодното време најчесто 
го поминувам со мојата 
фамилија и дружењето 
со нашите роднини и 
пријатели. Многу ги са-
кам зимата и снегот. Едвај 

чекам да падне првиот снег 
за да одам на санкање со 
моите другари. Летно време 
сакам да одам на плажа и со 
родителите да се возиме со 
велосипедите.
М:  И на крајот дали би сака-
ла да кажеш нешто што не те 
прашав и дали би сакала да 
поздравиш некој/а посебно ?
   Стефани:   Многу се раду-
вам што моите родители поч-
наа да ме носат на Македон-
ското школо каде го научив 
Македонскиот јазик. Исто 
така и во играорната група 
“Македонка“ каде ги научив 
првите Македонски ора. Но,-

за мене многу е поважно што 
се запознав со многу нови 
другарчиња кои имаат како 
мене македонски корени. Ја 
користам оваа прилиока и да 
ги поздравам Надица, Матеа, 
Виктор, Самоил, Илија, Евге-
нија, Софија и сите други. 
Овие пријателства ќе оста-
нат засекогаш. Се надевам 
дека пандемија со вирусот 
бргу ќе заврши и дека пов-
торно ќе можеме да се гледа-
ме и дружиме секоја недела 
како што беше во претход-
ните години. Голем поздрав 
и до сите љубители на овој 
прекрасен весник а поздрав 
и до тебе тетка Соња што 
одвои простор и време да 
се преставам пред твоите 
читатели. Поздрав и секое 
добро...  
    М: Ти благодариме дра-
га Стефани за прекрасните 
одговори и ти посакуваме 
остварување на сите желби 
и замилси. На твоите роди-
тели, бабите и дедовците до-
бро здравје и да продолжат 
да го читаат весникот Маке-
донија.

МЛАДИ МАКЕДОНСКИ АКТИВИСТИ
СТЕФАНИ КОСТОВ

МАНИФЕСТАЦИЈАТА „21. ПЕЛАГОНИСКИ КУЛТУРНО – НАУЧНИ СРЕДБИ“ 
ВО НОВАЦИ, БИТОЛСКО

На 13. Ноември 2021 година во 
Новаци, Битолско се одржаа „21. 
Пелагониските културно-научни 
средби“, на кои беше доделена 
наградата “Повелба за животно 
дело“ на проф. д-р Златко Жоглев 
и наградата “Златен клас за 
македонски вознес“ постхумно на 
поетот Панде Манојлов.
Манифестацијата „Пелагониските 
културно-научни средби“, се 
формирани во 2000 година во 
Општина Новаци. Носители на 
активноста се познати писатели 
и научни творци кои со својот 
личен труд дале и даваат особен 
придонес за опстој на истите. Овие 
средби се од големо значење за 
Општината Новаци, за Битолскиот 
крај и во целост за зачувување на 
културно-научното наследство во 
Македонија. Се одржуваат секоја 
година, вообичаено во првата 
половина на месец октомври.
Иницијативата за формирање на 
манифестацијата „Пелагонски 
културно-научни средби“ при 
Општина Новаци, Битолско, 
потекна од група ентузијасти: 
писатели, научни работници и 

културни творци, кои имаат желба 
да придонесат во афирмацијата 
на литературните, културните, 
образовните, историските, 
фолклорните, археолошките, 
етнолошките и сите други можни 
вредности, создавани на почвата 
на оваа општина или создадени 
и се создаваат од личности кои 
потекнуваат од неа.
Оваа иницијатива е озваничена 
на 20 септември 2000 година 
во Матичната и универзитетска 
библиотека „Свети Климент 
Охридски“ во Битола, кога 
официјално се конституира 
нејзиниот иницијативен одбор и 
кога е избрано раководното тело 
на Средбите, Извршниот одбор.
Извршниот одбор ја организира 
Првата пелагонска културно-
научна средба, која се одржа на 5 
и 6 мај 2001 година во мнастирот 
„Свети Ѓорѓија“ над живописното 
село Паралово,
Општина Новаци ја продолжува 
традицијата долга 21 година 
како домаќин на „Пелагониските 
културно-научни средби“. 
Како резултат на оваа научна 
манифестација низ годините 

произлегоа многу трудови и 
научни зборници. Градоначалникот  
на Oпштина Новаци, Стевче 
Стевановски  како домаќин 
свечено го отвори овај настан 

и на присутните им порача 
дека општината секогаш ги 
поддржувала и ќе продолжи да ги 
поддржува и во иднина.
„Овие средби имаат традиција во 
Oпштина Новаци веќе 21 година и 
оваа традиција ќе ја продолжиме и 
понатаму. Особено се значајни од 
3 аспекти и тоа: истражувањата во 
областа на културата, историјата 
и книжевното творештво, 
презентација на научни трудови 
и афирмација и поддржување на 
жените автори и младите дејци“, 
истакна Стевче Стевановски, 

градоначалник на Oпштина 
Новаци.
Инаку, манифестацијата 
„Пелагониските културно-научни 
средби“ ја раководи Совет 

од повеќе легално 
избрани личности. 
Членови на Советот 
се познати писатели, 
поети, универзитетски 
професори и бројни 
научни творци. Советот 
на своја седница го 
анализира творештвото 
на секој автор. На 
најстарите и заслужни 

автори им се доделува  „Повелба 
за животно дело“. . Овогодишен 
добитник на наградата “Повелба за 
животно дело“ е проф. д-р Златко 
Жоглев.
Во 2018 година Советот донесе 
одлука за воведување на 
посебно признание „Златен 
клас за македонски вознес“ кое, 
вообичаено, се доделува на 
познати автори кои со своето 
творештво го афирмираат 
македонскиот јазик и култура во 
странство. Овогодишен добитник 
на признанието „Златен клас за 

македонски вознес“ постхумно му 
беше доделено на поетот Панде 
Манојлов.
Манифестацијата „Пелагониските 
културно-научни средби“ успешно 
ја продолжува својата работа 
благодарение на големиот 
ентузијазам на голем број 
творци и поддржувачи што се 
добива од Општина Новаци. Во 
овие 21 година опстојување на 
„Пелагониските културно-научни 
средби“, меѓу другите, треба 
да се нагласи безпрекорнара 
посветеност на претседателите: 
д-р Цане Здравковски, Благоја 
Таневски, Ѓорѓи Лазаревски и 
актуелниот претседател д-р Весна 
Калпаковска.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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Кој е Дедо Мраз?

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма 

на македонски јазик

DETROIT: SATURDAY 3:00PM WPON 1460AM,

SUNDAY 8:00PM WNZK 680AM

& CHICAGO: SUNDAY 3PM WNWI 1080AM

Пишува Елена 
Антеска, (дипл. 

филолог по 
македонски 

ијужнословенски 
јазици)

Како што се набли-
жуваат божинќните 

празници, се почесто 
го гледаме ликот на 
Дедо Мраз насека-
де во светот. Но кој е 
всушност Дедо Мраз? 
Нашите деца како 
што растат почнува-
ат да се сомневаат во 
постоењето на Дедо 
Мраз. Сфаќаат дека е 
тоа е само човек обле-
чен во црвен костим 
со голем стомак, бела 
брада и црвени об-
рази. Така, нивната 
илузија за добриот 
дедо Мраз што носи 
подароци, полека 
се губи. Таа илузија 

може да ја претвори-
ме во вистинска при-
казна која опстојува 
со векови и треба да 
продолжи пренесу-
вајќи ја евангелската 
порака за доброде-
телството. Основа-
та за создавањето на 
ликот на Дедо Мраз 
и обичајот за пода-
рување за Божиќ мо-
жеме да ја најдеме во 
житието на Светиот 
Никола Чудотворец. 
Имено, овој светител 
е роден во 3-от век во 
имашно христијанско 
семејство во обласа-

та на малоазиската 
провинција Ликија и 
уште како дете со го-
лема љубов се посве-
тил на проучување на 
Светото Писмо. По-
доцна станал свеште-
ник и епископ. Кога 
починале неговите 
родители, сето богат-
ство што го наследил, 
го разделил на сиро-
машните. Во негово-
то житие, се зборува 
за неговиот подарок 
на некој сиромашен 
селанец, кој имал три 
немажени ќерки. За 
да ги заштити сиро-

машните девојки да 
не завршат како ро-
бинки, тој една вечер 
преку прозорецот 
во чорапи им фрлил 
пари на сите три ќер-
ки посебно за да им 
послужи како мираз 
да се омажат. Оттаму, 
постои верувањето и 
обичајот распростра-
нет ширум по светот 
за ставањето подаро-
ци во божиќните чо-
рапи над огништето.
Овој светител уште се 
смета за заштитник 
на морнарите, затво-
рениците, сиромаш-

ните и на сите катего-
рии од општеството, 
а посебно за заштит-
ник на децата.
Денес, сведоци сме 
дека ликот на Дедо 
Мраз има огромна ко-
мерцијална примена, 
но ние знаејќи го ви-
стинското потекло на 
неговиот лик, треба 
да ја разбереме и пре-
несеме добротворна-
та празнична порака, 
дека на Божиќ тре-
ба да им помогнеме 
најмногу на оние кои-
што немаат.

16
A BAG OF DIRT

(from the book THE BELLS WILL RING TOMORROW?)

 Long before I ever had need of the fruits of his wisdom, Dedo 
was planting his seeds in the orchard of my mind with a little 
story. Maybe he knew he might not be around when I needed 

him and a story would serve in his place. 

When I was a very young child, he told me about this man who 
was looking for a wife. This man let it be known throughout his 
village and beyond that he would marry a girl who would clean 
her parents’ house and bring him a bag of all the dirt, dust and 

garbage she could collect.
 

As the man was a very handsome, desirable and eligible 
bachelor, many girls set about diligently housecleaning and 

gathering into bags all the dirt they could find. Some even went 
into corners, back rooms and cellars that hadn’t been touched 

in years.
In due time girls began to arrive, some loaded down with two or 
three bags full, some had even loaded up their donkeys, while 

others carried much smaller loads. 

Finally, a girl arrived who was very shy and almost ashamed, 
for all she had been able to gather was a very small bag which 

she held behind her back. She placed her little bag beside 
those of the others and apologized to the man saying it was all 

that she could find.
The man stood up in the presence of his friends and an-

nounced, “That is the girl I’m going to marry.”
Dedo never lived long enough to see me get married but I know 

he was around all the time.

Have you read Alex Gigeroff’s new book 
THE BELLS WILL RING TOMORROW?

The book is only $24.00 plus shipping and handling. Make Christmas giving easier, order 5 copies for a discount of 10% plus Shipping and handling. 
This book was dedicated to the lost and re-named Macedonian villages, and to the grandchildren who will again “hear the bells ring again”.Email vaent-

er@rogers.com  with your name and address.  Payment is via PayPal, cash or cheque.  You can also pick up your book/s via a “porch pick-up”.  
My address is near Yonge & Finch area, and you will save on postage. Virginia Evans  
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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

Successful Macedonian Businesses

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

Wage: $ 17/hour 
Terms of employment: 
Permanent, Full time 

40 hours/week
Education: Secondary 
(high) school gradua-

tion certifi cate
Experience: 3 years to 
less than 5 years as 

Macedonian food cook 
required

Languages: English

Job Duties:

• Planning 
menus, determining 
size of food portions, 
estimating food re-

quirements and costs, 
and monitoring and 
ordering supplies

• Preparing soft 
dough for fl at breads, 
pies, bread bites and 

sticks
• Preparing slow 

cooked dishes, pot 
roasts, roasted meats, 

stocks and sauces
• Preparing and 
cooking special meals 
for patrons as instruct-
ed by dietitian or chef

• Hiring and 
training kitchen staff 

• Scheduling and 
supervising kitchen 

helpers
• Overseeing 

kitchen operations
• Maintaining 
inventory and records 
of food, supplies and 

equipment
• Setting up and 

overseeing buff ets
• Cleaning 
kitchen and work area

Specifi c skills: 
Prepare and cook 
Macedonian meals 
and food: (1) slow 
cooked dishes, pot 

roasts, roasted meats, 
stocks and sauces; 
and (2) soft dough 

products (70% hydra-
tion) including fl at 

breads, pies, bread 
bites and sticks; 

Food specialties: Mac-
edonian traditional and 

modern cuisine and 
cooking operations; 
Macedonian slow 

cooked dishes, soft 
dough products, pot 

roasts and roasted 
meats prepared in 

traditional wood/gas 
fi red oven.

Personal suitability: 
Dependability, Client 
focus, Initiative, Team 
player, Flexibility, Reli-

ability, Organized. 

Employment groups: 

Visible minorities, Per-
sons with disabilities, 
Indigenous people, 

Youth, Newcomers to 
Canada. 

Contact Information: 
343 988 7997; E-mail: 

vladoristovski@
gmail.com

Only the selected can-
didates will be contact-

ed for an interview.

BISTRO RISTORO
17 Clarence Street, Ot-

tawa, ON, K1P 5P4

WE ARE HIRING: 
COOK, ETHNIC 
FOODS, NOC 

6322

Start date: March 15, 
2022
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Пишува и уредува Благица 
Дафовска

Драги читатели,  веќе заче-
коривме во месец  декември 
и се наоѓаме во пресрет на 
Новогодишните и Божиќни-
те празници. Нека Ви бидат 
среќни и весели празниците; 
со добро здравје, радост и 
љубов да ја дочекате Новата 
2022 година. Во ова декем-
вриско издание рубликата  
„Поезија со повод“  ќе биде 
пропратен со новогодишни 
песни и пораки.  
Но, пред се, ќе  го прослави-
ме 100-годишниот роденден 
на Блаже Конески, со почит 
кон македонскиот поет на 
сите времиња и меридија-
ни: „ Македонија слави: „ 
2021-година во чест на Бла-
же Конески“, еве, се придру-
жуваме, славиме и ние:

БЛАЖЕ  КОНЕСКИ 
– БЛАЖЕВИНА НА 

МАКЕДОНИЈА  (1921- 
1993)

Во Македонија  2021 годи-
на  беше прогласена за го-
дина на Блаже КонескиПо 
повод 100-годишнината од 
раѓањето на Блаже Коне-
вски, основоположникот на 
македонскиот јазик,  лите-
ратурниот прилог ќе биде 
посветен на неговиот живот 
и дело како и на настаните 
што се одвиваа во наша-
та татковина  Македонија. 
Имено, Министерството за 
култура и министерството за 
образование и наука, 2021 г. 
ја прогласи за година на Бла-
же Конески. Во чест на еден 
век од неговото раѓање со 
повеќе културни настани се 
славеше неговиот роденден. 
Но, свеченостите  и литера-
турните  настапи  дојдоа до 
израз на 19 ноември, денот 
на нговиот роденден.Овој 
истакнат македонски поет, 
книжевник, професор и линг-
вист, зад себе остави непро-
ценливо дело и мисли што 
ретко кој друг културен деец 
може да ги искаже:  „Маке-
донскиот јазик треба да биде 
вистински белег на македон-
ската нација, зашто  преку                                               
литературниот јазик се за-
крепнува најздраво свеста за 
припадност кон една нација.“  
Б. Конески
Оваа мисла содржи голема 
вистина за македонскиот ја-
зик и нација, зашто Блаже во 

јазикот гледаше најсилно 
средство за културно и на-
ционално будење на наро-
дот. После Втората светска 
војна тој е една од најзна-
чајните личности како про-
фесор, писател, академик и 
лаурент.
Блаже Конески е роден на 
19 декмври 1921 г. во село 
Небрегово а почина на 7 
декември 1993 г. што значи 
помина едно столетие од 
неговото раѓање. Главна 
одлика во биографските 
податоци на овој истакнат 
книжевник, поет, академик 
и професор на Филолош-
киот факултрт во Скопје, е 
тоа што по завршувањето на 
војната неуморно работел 
на создавањето на маке-
донскиот правопис и азбу-
ка. Тој бил кодификатор на 
Македонскиот литературен 
јазик, кој е службен јазик на 
македонската држава. Овој 
настан се случи на 2 август, 
1994 г. во манастирот Про-
хор Пчински, на првото за-
седание на АСНОМ. Конески 
даде недостижни резултати 
во македонската литература. 
Тој напишал Граматиката и 
Историја на македонскиот 
литературен јазик, Речник 
и др. Бил декан и ректор на 
Скопскиот универзитет, прв 
претседател на Друштвото 
на писатели на Македонија, 
како и прв претседател на 
МАНУ.Творештвото на Ко-
нески е разновидно и пре-
ведувано на повеќе јазици.  
Ги објавил поетските збирки 
„Земјата и љубовта,“ „Пес-
ни, “Везилка“ раскази и др. 
Добитник е на наградата 
„Златниот венец“ на Струш-
ките вечери на поезијата, „ 
АВНОЈ“и  др. 
Ако ги прелистаме поетските 
збирки на овој наш творец  
на современата македонска 
литература, ќе се потсети-
ме на неговите песни, ќе се 
најдеме во стиховите од таж-
ни чувства и носталгија, со 
убави спомени од детството, 
со љубов за родниот крај:

ОД ВОЗОТ
Еве го крајот во воз-

буда сина.      
Таму детството мое 

ми мина.
Плачат оние планини 

за мене!
Под нив, на падина, 

се проѕира село.
Зар некој не мавта со 

шамиче бело?
Плачат оние планини 

за мене!
Често мислата назад 

ме враќа
Животот другад нгде 

ме праќа.
Плачат оние планини 

за мене!

Не само оваа песна каде 
тажниот носталгичен момент 
и сликовитиот пејсаж, ја соз-
даваат оваа песна, Конески 
создава историја за секоја 
песна. Неговиот лесен стил 
создава контакт со чита-
телот. Песна „ТЕШКОТО“ 
(1945) е создадена за вре-
ме на војната, во Прилеп на 
Велигден. Уште тогаш, овој 
млад надежен поет имаше 
далековидна визија за наста-
нитене околу него. На Велиг-
денскиот собор забележал 
едно „глуво оро“како приви-
дение, без  тапан да бие и 
зурли да трештат, а луѓето 
наоколу како да вршат „рели-
гиозен обред“. Возбуден од 
таа „привидна глетка“ тој го 
виде тешкиот живот на наро-
дот.Покасно, имресиониран 
од фолклорните ансамли кои 
го играле Тешкото; од  две-
те глетки создаде песната 
„ТЕШКОТО“ која беше обја-
вена во1946 г.со која успеш-
но, на 25 годишна возраст, ги 
зацртува неговите творечки 
почетоци:

„О, тешкото! Зурли  
штом  диво ќе писнат
Штом тапан ќе грмне 

со подземен ехот
Во градиве зошто жал 

темен ме стиска,
Во очиве зошто нави-

рува река
И зошто ми иде да 
плачам ко дете,

Да превијам раце, 
да прекријам лик

Та гризам јас усни, 
стегам срце клето

                 Да не 
пушти вик.“

Конески ни остави пес-
ни со врвни квалитети и 
светско реноме на кои се 
сеќаваме и денес во кои 
го внесе  трајно маке-
донскиот народ со сето 
свое битие, фолклор и 
традиции.На поетскиот 
видик се појави „ВЕЗИЛ-
КА“(1955) онака убава, 
стројна и скромна (про-
ста и строга македонска 
песна) Тој ја создаде 
оваа песна со метафо-

рата  на црвениот и црниот 
конец од народниот вез, како 
наши македонски симболи:

„Везилке, кажи како да 
се роди

проста и строга маке-
донска песна од ова 

срце што со себе води
разговор ночен  во тре-

вога бесна?
Два конца парај од срце-

то, драги,
едниот црн е, а другиот 

црвен,
едниот буди морничави 
таги,другиот копнеж и 

светол и стрвен.“
Овој македонски лаурент и 
реномиран поет со име од 
меѓународни размери, со по-
четен корен зачнат во Маке-
донија, преку лингвистичките 
правила и зборови од вино-
житни бои, во песната „ЗБО-
РОТ“ создаде светско ехо од 
зборовите:
„Од секогаш сум мислел за 
излишноста на зборот,
Дека најмногу го трога онега, 
што му е упатен
Одкаде тогаш таа потреба да 
се искачуваме
Дури со ритам и рима, дури 
со алитерации?“

За да ни остане трајна вр-
ската за Блаже-Блажевината 
на Македонија, тој и сега, на 
неговиот 100-ти роденден 
како да не повикува од цар-

ството небесно; „и по смртта 
нема да исчезне“, тој е жив, 
зашто големите луѓе не уми-
раат. Во текот на оваа 2021 
година, се одржуваа масовни 
чествувања низ Македонија. 
Неговиот допир со нас на 
прославите, не е само него-
виот дух, туку волшебноста 
на неговиот збор со неговата 
трајност. Ни испраќа порака 
да истраеме и тогаш кога ни 
е најтешко. Ти благодариме, 
Блаже, за Твојата и наша:

ТРАЈНОСТ

Ова меѓу нас 
имаше почеток,

но нема крај. И јас не 
го чекам.

И ќе се претвора тоа 
по некојред

Во болка, тревога, 
омраза, презир.

Во мачен внатрешен 
спор.

Но и по смртта нема 
да исчезне,

Ниту ќе тивне да се 
огласува

Од вакви записи на 
возбуден збор.

Трајноста на оваа песна ќе 
ја зајакне и неговата „МО-
ЛИТВА“ која како да излезе 
надвор од збирката, летна 
во далечни простори и не 
придружува насекаде; не 
само во Македонија, туку и 
овде во македонската заед-
ница во Канада. Со нејзиниот 
мотив и актуелност  се наоѓа 
во ритамот,  темпото и акту-
елностите што ги  доживува-
ме со „македонските работи 
и збиднувања“:

МОЛИТВА

Спаси ме боже од 
болните луѓе

        Што се накажани
       Та не се криви
Нивната злоба умере-
но судија,
Самите од неа одвај 
се живи.

Тие си мислат повика-
ни да водат

Како Мојсија и други-
те пророци

А самите не можат да 
се ослободат

И влечат по себе сит-
ни пророци.

Дај господе, што по-
малку

Очите да ми ги бодат
Штом  тие лево ќе 

фатат,
Јас десно да одам.

Блаже Конески,  кој се боре-
ше за правото на македон-
скиот јазик, за неговиот раз-
виток и постоење ќе остане 
вечна инспирација на идните 
поети. Култот и славата за 
него живее и овде, во Кана-
да. Неговото долгогодишно 
творештво  треба да го на-
доградуваме и афирмираме. 
Песните на Конески се изучу-
ваа и овде во македонските 
одделенијата во Торонто 
и Маркам, особено во ма-
кедонското училиште „Св. 
Климент Охридски“ каде уче-
ниците низ изминатите годи-
ни, настапуваа на културни 
манифестации и прослави ги 
рецитираа песните:  Од во-
зот, Тешкото, Везилка и др.
Во месец  декември се одр-
жуваа завршните масовни 
чествувања по повод 100-го-
дишнината од раѓањето на 
Конески, а тој, како да не 
гледа и ни возвраќа  ново-
годишна (јазична) порака со 
зборовите:
„Јазикот е единствената 
наша татковина“.  Неговото 
име со трајноста на поет-
скиот збор запишано е во 
светската  лингвистика и 
литература, и вечно ќе се 
слави.
                                                                                                                                                  

Декември, 2021-
Торонто

Блаже Конески-100 годишен роденден

Честитка до Св. Климент Охридски, Торонто

Почитувани читатели, во декемvври се совпаѓа и прославата на 8 декември, кога МПЦ- 
Охридска Архиепископија го празнува својот патрон Св. Климент Охридски. По тој повод  
црквата „Св. Климент Охридски“ во Торонто на 11 декември ја приредува Климентовата 

вечер. Во овие празнични денови кога минатото допира до сегашноста, овој свечен настан 
симболично ќе го означиме со слика од настапот на програмата на Климентовата вечер со 

генерација на ученици од 2006-2007 г. кои сега се возрасни момчиња и девојки.

На членовите од Црковната управа при МПЦ „Св. Климент 
Охридски“ со претседателот Владе Димитриевски им го 

честитаме Патрониот ден, со желби за добро здравје 
и успех во нивната благотворна работа во    црковните 

активности.

Празнични поздрави Ви испраќа
наставничката Благица Дафовска.

-Рецитал за Св. Климент во изведба на учениците Елизабета Јовановска, Јане Бошковски, 
Николина Кузмановска, Катерина Илиевска, Вероника Трендов, Веле Тошевски и Александар 
Јовановски, подготвен од наставничката Блага Дафовска,    ( Климентова вечер, 2006 г. 

Торонто)
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ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛАТА „ВИДИНОВСКИ“ И „МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
СВЕТОТ ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ КАТИН

“Во организација на Лите-
ратурното друштво „Браќа 
Миладиновци“ од Тотонто, 
Канада, кое е во состав на 
Катедралната македонската 
православна црква “Свети 
Климент Охридски” во То-
ронто, на 14-ти ноември 2021 
година, се одржаа промоции 
на делата „Семејството Ви-
диновски“ и „Македонците 
во светот“ од авторот Славе 
Катин.
Луксузното монографско 
дело „Семејството Види-
новски“ е издание на Кни-
гоиздателството „Македон-
ска искра“ од Скопје, а излезе 
од печат во 2020 година, Во 
него на 440 страници на ма-
кедонски и на англиски јазик 
се дадени текстови кои 
се значаен прилот и при-
донес кон осветлување 
на голем број аспекти од 
историската и творечката 
вистина за иселениците 
Рада и Борис Видиноски 
од Торонто. Рецензенти на 
делото се проф. Д-р Вера 
Стојчевска – Антиќ и Нада 
Николовска.
Заради Ковид 19, промо-
цијата се одржа во при-
суство на одреден број 
македонски иселеници од 
сите делови на Македо-
нија и гости од канадското 
општество во Катедрална-
та македонска православ-
на црква „Св. Климент 
Охридски“ во Торонто. 
Овој културен настан 
го отвори Владе Дими-
триевски, претседател на 
Катедралната македонска-
та православна црква “Свети 
Климент Охридски” во Торон-
то. За монографијата збо-
руваше Соња Лозановска, 
познат естраден уметник и 
главен и одговорен уредник 
на весникот “Македонија” од 
Торонто.
Во своето излагања Сонја 
Лозановска се осврнаа на 
животот и делото на позната 
поетеса Рада Видиновска и 
нејзиниот сопруг, бизнисме-
нот Борче Видиновски, како 
и за нивното семејството 
во Канада и Македонија, 
кое претставува интересна 
страница од мозаикот на ма-
кедонскиот иселенички лето-
пис во Торонто, Канада, но и 
во пошироките простори на 
северноамериканскиот кон-
тинент. Во делото се презен-
тирани голем број текстови 
за историјата на Рада, како 
и документи, фотографии 
и други материјали со што 
монографијата претставува 
приказ на поетскиот живот и 
дело, како и историја на Рада 
и Борче Видиновски и нивни-
те идни генерации. 
Исто така, таа изнесе дека 
Рада и Борче Видиновски 
се почитувани и горди Ма-
кедонци. Тие се познати, 
доблесни имиња, активисти 
и поети, кои со својот ангаж-
ман, со нивната активност во 
Македонската заедница во 
Торнто, оставаат достоин-

ствени пораки за времиња-
та идни и за генерациите 
следни. Тие пленат со нив-
ното родољубие и силна 
посветеност за афирмација 
на македонското име, јазик, 
идентитет, култура и тради-
ции во мултикултурна Кана-
да.
Животната приказна на се-
мејството Видиновски е, 
истовремено, е и скромен 
дел од историјата на него-
вото Крстоар, Битолско, на 
Македонците во иселени-
штвото, а преку него и на 
нивната татковина – Маке-
донија. Зашто она што се 
случувало од исконските 
времиња на Филип Втори и 
Александар Трети – Маке-
донски, преку незаборавни-
те битки на цар Самуил, до 
оние на Гоце Делчев, Даме 
Груев и сите борци по нив, 
ги отсликуваат историските 
голготи низ кои минала Ма-
кедонија, се’ до нејзиното 
прогласување за самостојна, 
демократска и независна др-
жава. Затоа, може да се рече 
дека со монографскиот труд 
на Славе Катин за доблесно-
то семејство Видиновски во 
скромни рамки се проектира 
најновата фаза на македон-
ската иселеничка историја. 
Семејството Видиновски од 
селото Крстоар ја напуштило 
својата родна земја – Маке-
донија од економски причи-
ни, а спомените, мислата, 

љубовта, тагата и патриот-
скиот дух кон татковината и 
својот народ не го напушти-
ле. Проникнувањето на овие 
хоризонтали во животот на 
Борис (Борче) и Рада Ви-
диновски, како и сите Маке-
донци ширум дијаспората, ја 
откриваат сликата за библи-
ската природа на земјата на 
нивното потекло сместена на 
балканските простори. 
Семејството Видиновски е 
дел од многуте печалба-
ри од подпелистерските 
краишта, за кои судбината 
била сурова и оставила ве-
ковни последици и лузни врз 
животот на иселениците. Во 
таа печалбарска сага, сека-
ко свое посебно место има 
нивното родно село Крстоар 
кое е тесно поврзано со исто-
рискиот и општествениот 
развој на Македонија и маке-
донскиот народ и со иселени-
штвото во целина.
Во продолжение, естрадниот 
уметник Соња Лозановска 
нагласи дека кога се пишува 
за Рада Видиновска може 
да се каже дека за неа по-
езијата, всушност, е нејзин 
живот. Во нејзината поезија 
се испреплетени нејзините 
две татковини, Македонија 
и Канада. Затоа поетските 
дела што таа ги напишала 
претставуваат убав пример 
и патоказ на една честита и 
трудољубива канадска Ма-
кедонка, на која татковините 

ѐ се и радост и тага и восхит. 
Во Канада, Рада Видиновска 
стана македонски иселе-
нички писател, поет, есеист, 
раскажувач и автор на 14 
стихозбирки.
Монографското дело „Се-
мејството Видиновски“ е 
поделена на неколку дела. 
Во нив се претставени не-
говите две татковини – род-
ната Македонија и земјата 
на нивниот животен пристан 
- Канада. Во Канада се пет 
децении, но се чести гости и 
во Крстоар и во Охрид, каде 
имаат киќа и стан за одмор и 
рекреација. Претставени се 
нивните родни места селата 
Крстоар и Живојно, за кои се 
објавени сите релевантни 
податоци во текот на нивно-
то постоење. Исто така, се 
претставени значајните лич-
ности, со посебна нагласка 
на црковно-духовните центри 
од двете села.
Исто така, монографијата е 
посветена на поетското тво-
рештво на Рада Видиновска. 
Така, сите четиринаесет по-
етски дела што ги напиша 
Рада Видиновска претста-
вуваат убав пример за една 
трудољубива иселеничка.
Поетските дела на Рада Ви-
диновска се промовирани на 
многу места во Република 
Македонија и на северно-
американскиот континент. 
Тоа придонело таа да е прв 
лауреат на наградата „Исе-

леничка грамота“ во 
1992 година, што за 
првпат Матицата на 
иселениците од Ма-
кедонија ја додели 
на „Струшките ве-
чери на поезијата“ 
за најдобар поет од 
дијаспората. Рада е 
член на Друштвото 
на писателите на 
Македонија од 1994 
година, а, исто така, 
и член на Медите-
ранската академија 
„Браќа Миладинов-
ци“ од Струга. 
На крајот од излагањето 
Соња Лозановска рече дека 
може да се заклучи дека 
монографското дело „Се-
мејството Видиновски“ на ав-
торот Славе Катине е публи-
кација која отсликува дел од 
животната приказна за Борче 
и Рада. Таа претставува сво-
евидна сага за жилавоста, 
макотрпението, упорноста и 
истрајноста на Борче и Рада 
Видиновски. Нивната судби-
ната е слична или идентична 
со судбините на голем број 
други иселеници од етничка 
Македонија кои „свиле нови 
гнезда“ насекаде во светот, 
но останале да бидат чува-
ри на македонското име и на 
Македонија. Тоа се потврди и 
со излагањето на Горица По-
повска и во песните „Болка“ 
и „Ја победив болката“, од 
Рада Видиновска, што ги ре-
цитираше Зоран Карапанчев.
Второто дело на Славе Ка-
тин, публикацијата „Маке-
донците во Светот“, кое е из-
дание на книгоиздателството 
„Македонска искра“ од Скопје 
и Фондацијата на познатиот 
иселеник „Ѓорѓија - Џорџ Ата-
насоски“ од Прилеп. Промо-
тор на ова интерсно дело за 
македонското иселеништво 
беше Драгица Димовска 
уредник и водител на радио 
часот „Обединета Македо-
нија“ од Торонто, 
Во своето излагање Драгица 
Димовска рече дека делото 
„Македонците во Светот“ од 
Слааве Катин претставува 
значајна и своeвидна до-
кументација за одбрана на 
националното, духовното и 
културното битие на Македо-
нецот во светот. Тоа е обид 
да се осветли иселеничката 
одисеја на Македонците во 
САД, Канада, Европската 
Унија, Австралија и во други 
земју и да се остави неиз-
бришлива трага за нивното 
постоење и активности во 
државите во кои несебично 
ги вградиле своите човечки и 
интелектуални способности 
за развојот на македонската 
вистина во тие демократски 
општества. Публикацијата е 
отпечатена на 520 страни-
ци, на македонски јазик, чии 
рецензенти се: Д-р. Лефтер 
Манче од Канада, Џорџ Ата-
насоски од САД, Гојко Јаков-
лески од Европската Унија и 
Душан Ристевски од Австра-
лија.

Во оваа публикација, авторот 
Славе Катин открива еден 
навидум познат, а, всуш-
ност, недоволно осознаен 
феномен на Македонците во 
дијаспората: способноста за 
нивното брзо адаптирање и 
интегрирање во новата сре-
дина; изостреното чувство за 
прифаќање на новите опште-
ствени норми и стандарди и 
успешното вклучување во 
новите економски, социјални 
културни и други процеси. 
Таквиот начин на живеење 
им овозможува да го свртат 
вниманието на тамошниот 
естаблишмент врз сопстве-
ните цивилизациски вредно-
сти и врз својот автентичен 
геокултурен автопортрет, 
со кој Македонецот е препо-
знатлив, речиси, на сите ме-
ридијани.
Исто така, Драгица Димовска 
истакна дека публикацијата 
„Македонците во светот“ на 
Славе Катин е негово 59. 
дело, почнувајќи од неговото 
прво издание „Англиско-ма-
кедонски лимнолошки реч-
ник“, што го издаде Хидро-
биолошкиот завод од Охрид 
во 1986 година, па до денес.
Тој е автор на дваесеттина 
дела со името Македонија, 
дваесеттина монографиии за 
познати и признати личности 
во иселеништвото и во Маке-
донија, како и на десеттина 
лексикографски изданија
Книгата „Македонците во 
светот“ на Славе Катин е 
дело кое заслужува и вни-
мание и респект, колку од 
домашната, толку и од по-
широката научно–културна 
јавност, а и од секој Маке-
донец во дијаспората и во 
Татковината. Во овој период 
и во иднина, трудот ќе прет-
ставува значајна и своeвид-
на документација за одбрана 
на националното, духовното 
и културното битие на Маке-
донецот во светот.

Пишува: 
СОЊА ЛОЗАНОВСКА
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

December is a festive time of 
year, no matter where you are.
 For those of us that are Mac-
edonian living in Canada and 
elsewhere, very often we have 
gotten used to incorporating 
the December 25th holiday into 
our lives because it is the envi-
ronment that we exist in. Dur-
ing the last week of December, 
children are home from school 
for the holiday’s, we have time 
off from our jobs to spend at 
home and everywhere we look 
we see signs of Christmas. 
Festive decorations are up, 
trees are in our homes, wreaths 
are on our doors and there is 
baking in the kitchen!
 Growing up in Canada as a 
Macedonian, we celebrated 
two Christmas’s and two New 
Year’s. Each is unique from 
the other and each brings it 
own set of rituals and customs 
that extend our holiday sea-
son beautifully. What does a 
Macedonian table look like for 
Christmas? In my home, it al-
ways includes Vialnik, stuffed 
peppers and roasted turkey. It 
is a mixing of cultures. When 
we celebrate Macedo-
nian Bozik one week 
later, it is a more tra-
ditional and spiritual 
event. These are dis-
tinctly different for me. 
Holidays in Canada 
mean food! Just like in 
Macedonia. One of my 
favorite traditional Mac-
edonian recipes that 
everyone loves is Sut-
liach or rice pudding. 
Imagine that the snow 
is gently falling outside, 

there is a warm fi re glow-
ing, and Christmas songs are 
playing in the background.  
You have just been served a 
creamy, comforting glass or 
dish of rice pudding. Our an-
cestors have been making this 
for centuries, from every part of 
Macedonia. I suspect with the 
fresh milk in the villages, it was 
even better. 
In today’s modern world, this 
simple old dessert holds its 
own as one of the best sweet- 
tooth, satisfying crowd pleas-
ers. I always serve mine in 
something fancy, taking it up a 
notch. Try using brandy glass-
es or those champagne fl utes 
in the cupboard waiting for their 
moment to shine. Sprinkle the 
top of your sutliach with cinna-
mon or shaved chocolate for a 
modern twist to this classic. 

Macedonian
 Sutliach
 Recipe

 ( Macedonian rice 
pudding)

Ingredients :

1 cup white rice
1 1/2 cups water

6 cups milk
7-9 tbsp white sugar ( 

to taste)
1-2 tsp vanilla extract ( 

to taste)
1 tbsp butter 

Cinnamon to sprinkle. 

Method:
Gently simmer rice in the water 
until absorbed and rice is soft. 
Add milk, sugar and vanilla and 
continue to simmer and stir, not 
letting rice stick to bottom and 
sides of pot. 
Simmer until almost all milk is 
absorbed and consistency is 
thick and creamy. 
Remove from heat. Stir in a 
tbsp of butter. Spoon into serv-
ing dishes and garnish with a 
dash of cinnamon. Refrigerate 
if you like icold.  
Home made cookies at Christ-

mas time is a must. These 
cookies are perfect to make 
into fun and festive shapes. 
We can never have enough 
great cookie recipes to try, 
these are buttery and keep 

well for weeks. 

Sugar Cookies: 

Ingredients
 2 and 1/4 cups 

(281g) all-purpose 
fl our (spoon & lev-

eled)
1/2 teaspoon baking 

powder
 1/4 teaspoon 

salt
 3/4 cup (170g) 

unsalted but-
ter, softened to 
room tempera-

ture
 3/4 cup (150g) 

granulated 
sugar

 1 large egg, at 
room tempera-

ture
2 teaspoons 
pure vanilla 

extract

Whisk the fl our, baking 
powder, and salt together in 
a medium bowl. Set aside. 

1.In a large bowl using a hand 
mixer or a stand mixer fi tted 
with a paddle attachment, beat 
the butter and sugar together 
on high speed until completely 
smooth and creamy, about 2 
minutes. Add the egg, vanilla, 
and almond extract (if using) 
and beat on high speed until 
combined, about 1 minute. 
Scrape down the sides and up 
the bottom of the bowl and beat 
again as needed to combine.

2. Add the dry ingre-
dients to the wet ingredients 
and mix on low until combined. 
Dough will be relatively soft. If 
the dough seems too soft and 
sticky for rolling, add 1 more 
Tablespoon of fl our.

3. Divide the dough 
into 2 equal parts. Place each 
portion onto a piece of lightly 
fl oured parchment paper or 
a lightly fl oured silicone bak-
ing mat. With a lightly fl oured 
rolling pin, roll the dough out 
to about 1/4-inch thickness. 
Use more fl our if the dough 
seems too sticky. The rolled-
out dough can be any shape, 
as long as it is evenly 1/4-inch 
thick.

4. Lightly dust one of 
the rolled-out doughs with 
fl our. Place a piece of parch-
ment on top. (This prevents 
sticking.) Place the 2nd rolled-
out dough on top. Cover with 
plastic wrap or aluminum foil, 
then refrigerate for at least 1-2 
hours and up to 2 days.

5. Once chilled, pre-
heat oven to 350°F (177°C). 
Line 2-3 large baking sheets 
with parchment paper or sili-
cone baking mats. Carefully 
remove the top dough piece 
from the refrigerator. If it’s 
sticking to the bottom, run your 
hand under it to help remove 
it– see me do this in the video 
above. Using a cookie cutter, 
cut the dough into shapes. 
Re-roll the remaining dough 
and continue cutting until all is 

used. Repeat with 2nd piece of 
dough. (Note: It doesn’t seem 
like a lot of dough, but you get 
a lot of cookies from the dough 
scraps you re-roll.)

6. Arrange cookies on 
baking sheets 3 inches apart. 
Bake for 11-12 minutes or un-

til lightly browned around the 
edges. If your oven has hot 
spots, rotate the baking sheet 
halfway through bake time. Al-
low cookies to cool on the bak-
ing sheet for 5 minutes then 
transfer to a wire rack to cool 
completely before decorating.

 

1-2 tsp vanilla extract ( 

Gently simmer rice in the water 
until absorbed and rice is soft. 
Add milk, sugar and vanilla and 
continue to simmer and stir, not 
letting rice stick to bottom and 

Dear Readers, 
We are presenting our talented Macedonian cook 
Sue Eastwood who is known by the Macedonian 
community and worldwide for her cooking. She 
is popular on Facebook, and has her own group 

called 
“Macedonian Cooking and Culture” .

Sue Eastwood

unsalted but-
ter, softened to 
room tempera-

 3/4 cup (150g) 

 1 large egg, at 
room tempera-

used. Repeat with 2nd piece of til lightly browned around the 

 Rob and I at our home in Mississauga.

What Christmas looks like at my house: 

Roasted turkey, stuffi  ng, cranberry sauce, vialnik, 
eggplant parmigiana, stuff ed peppers, brussel 
sprouts in raspberry glaze, roasted potatoes. 
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

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

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

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

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

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

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

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

Our Values

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

Our Mission

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

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

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

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 
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Декември  Низ Годините

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

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

-На 4 декември 1993 
година на изборниот 
Архиепископско-црко-
вен народен собир на 
МПЦ, што се одржа 
во катедралниот храм 

на охридските архие-
пископи „Св. Софија“, 
во Охрид, Господин 
Михаил, Митрополитот 
Повардарски е избран 
за поглавар на Маке-
донската православна 
црква.

На 7 декември 1909 
година во Банско, Пи-
ринска Македонија (де-
нес Бугарија) роден е 
Никола Јонков Вапца-
ров (починал на 23 јули 
1942) — македонски пи-
сател и комунист.
Тој самиот и во животот 
и преку својата поезија 
недвосмислено изјаву-
вал дека е Македонец 
и дека ништо друго не 
би можел да биде и по-
крај тоа што создавал 
на бугарски јазик. Него-
вата поезија е изразито 
патриотска, социјална, 
револуционерна и ху-
манистичка.

На 8 декември  840 
година роден е Све-
ти Климент Охридски, 

родоначалник на сло-
венската литература и 
црковно беседништво, 
прв оригнален словен-
ски и македонски поет, 
говорник, преведувач, 
заштитник на Охрид е 
назначен за прв сло-
венски епископ на Бал-
канот.
Тој е еден од учениците 
на светите Кирил и Ме-
тодиј кој учествувал во 
извршувањето на Мо-
равската мисија. Најго-
лемиот дел од моштите 
се чува во Македонија 
на Плаошник, покрај 
тие во Македонија има 
мошти на Св. Климент 
во Бигорскиот Манас-
тир, Во Митрополијата 
во Битола, Во Црква 
„Рождество на Пресве-
та Богородица“ - Скопје 
и во Црква „Св. Климент 
Охридски“ - Скопје, и 
во Поречки Манастир 
Во црквата на Светите 
Седмочисленици во Со-
фија (Бугарија), има дел 
од моштите со големи-
на на нокт и во Пловдив 
има честица од мошти-
те. Неговиот череп се 
чува во манастирот „Св. 
Јован Претеча“ кај Бер, 
Егејска Македонија. Во 
70 тите честица од мо-
штите е однесена и во 
Рим.

На 14 декември 1964 
година во Скопје, од 
едно импровизирано 
студио во Нерези и со 
една репортажна кола 
(по земјотресот на 26 
јули 1963година на 
Скопје му беа подарени 
стари репортажни коли 
од Велика Британија и 
од Италија), е емитуван 
првиот македонски ТВ 

весник на РТВ Скопје. 
Со тоа почна редовната 
програма на ТВ Скопје.

На 16 декември 1945 
година  во Костур, 
Егејска Македонија, за-
почна судскиот процес 
против 106 Македонци 
од гратчето Хрупишта, 
костурско, обвинети за 
соработка со окупато-
рот и покрај тоа што по-
веќето од нив беа борци 
на ЕЛАС. Некои од нив 
беа осудени на казна 
доживотен затвор, а 
други на временски каз-
ни.

На 17 декември 2017 
година, во градот Мис-
исага, Онтарио, Канада
во присуство на фа-
милијата Шмагранови 
и нивните најблиските 
пријатели ,претседате-
лот на Македонскиот 
Свестски Конгрес-Ка-
нада и Заменик Прет-
седател на Светскиот 
Македонски Конгрес, 
Боне Боби Темелков за 
животно дело и посве-
теност на Македонската 
Кауза на МИРЧЕ ЏИМИ 
ШМАГРАНОВ му ја до-
дели највисоката почес-
на титула од СМК “МА-
КЕДОНСКИ СЕНАТОР“. 
За неговата неуморна 
работа и борба за Маке-
донија , претседателот 
на Македонско Патриот-
ско Здружение Андон 
Лазов Јанев Ќосето- Ка-
нада, Живе Латиновски 
му додели маица со 
ликот на македонскиот 

војвода Ќосето и го про-
гласи почесен член на 
истоименото Македон-
ско Патриотско Здрже-
ние .Вечна му слава на 
големиот борец за Ма-
кедонија МИРЧЕ ЏИМИ 
ШМАГРАНОВ, како и на 
целата фамилија Шма-
гранови.

На 19 декември  1921 
година  роден е Блаже 
Конески  (починал на 
7 декември 1993) — 
истакнат македонски 
книжевен, културен и ја-
вен работник, академик, 
поет, прозаист, есеист, 
литературен историчар, 
филолог и јазичар, пре-
ведувач и професор на 
Филозофскиот факул-
тет во Скопје. Тој бил и 
еден од кодификатори-
те на современиот ма-
кедонски литературен 
јазик и значајна личност 
во македонската кни-
жевност.

На 21 декември е Крат-
коденица, на северната 
полутопка денот е долг 
само 8 часа, а ноќта 16.

На 24 декември 1974 
година во Велес е осно-
ван аматерскиот драм-
ски театар „Јордан Хаџи 
Констатинов - Џинот“.

На 25 декември 1905 
година во Софија изле-
зе од печат книгата „За 
македонцките работи“ 
од македонскиот рево-
луционер, публицист и 
лингвист Крсте Петков 

Мисирков. Во неа Мис-
ирков ја истакнува и ја 
заштитува национална-
та индивидуалност на 
македонскиот народ и 
неговото право на са-
мостоен културен и 
национален развој. На 
едно место во книгата 
пишува: „Македонците, 
како посебен словенски 
народ, што низ векови-
те 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 дра-
мата „Парите се отепу-
вачка“ од драмскиот пи-
сател Ристо Крле.
На 28 декември 1944 
година во Скопје почна 
тридневната работа на 
Второто (вонредно) за-
седание на АСНОМ.

На 30 декември во 
Скопје е формиран Ба-
летскиот ансамбл при 
Македонскиот народен 
театар. Формиран е под 
раководство на Ѓорѓи 
Македонски и неговата 
соработничка Анелиза 
Асман.

На 31 декември  1941 
година во Струга, спро-
ти новата 1942 година е 
испеана познатата пес-
на „Денес над Македо-
нија се раѓа" — денеш-
ната химна на  

 На 25 декември е 
Божиќ, денот на Хри-
стовото раѓање, го про-
славуваат сите цркви со 
католичка, протестант-
ска и православна ве-
роисповест кои го ко-
ристат грегоријанскиот 
календар. Празник во 
многу земји во светот.
 На 26 декември 
1942 година во околина-
та на Кардица, Грција, 
е извршена смртната 
пресуда на шестемина 
македонски првобор-
ци и комунисти: Ристо 
Андриовски, Живко 
Кенков, Наум Москов, 
Стасо Скивински, Наум 
Журков и Кољо Шекров. 
На овие револуционери 
им беше судено во Ати-
на, на 12 декември 1942 
година.
На 27 декември 1938 
година во Скопје за 
првпат е изведена дра-
мата „Парите се отепу-
вачка“ од драмскиот пи-
сател Ристо Крле.
На 28 декември 1944 
година во Скопје почна 
да работи Радио Скопје 
на куси бранови од 50 
метри на македонски 
јазик. Првата емисија 
што ја емитуваше беше 
преносот од Второто 
(вонредно) заседание 
на АСНОМ.
 На 29 декем-
ври 1920 година по-
чина Марко Цепенков 
— еден од најголемите 
собирачи на македон-
ски народни умотворби 
кои имаат непроценли-
во значење за македон-
ската фолклористика, 
за етнографијата, за 
лингвистиката, за на-
ционалната историја, за 
правото и за моралот на 
Македоците.
 На 31 декем-
ври 1941 година Во 
Струга, спроти новата 
1942 година е испеана 
познатата песна „Денес 
над Македонија се раѓа" 
— денешната химна на 
Република Македонија.
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонски Православен Календар 2021 
Подготвил Отец Сашо Целески, 

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

Македонска заедница
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.
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CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

Make a Reservation
Catering & Events

Live music every
 Saturday

https://californiarestobar.ca/

California Restaurant

(416) 461-1251
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В и ц о в и
Ташко Кубановски

Афоризмите на 
Ташко Кубановски (постхумно)

Забавна страница

НАПРАВИ САМ 

 ► Една наша писарка 
пишуваше одлично – се’ додека 
не ја откри граматиката.

 ► Раѓањето беше мојата смрт.
 ► Никогаш не пиј 

кафе на ручек, ќе те држи 
буден цело попладне.

 ► Војната е мир, слободата 
е ропство. Незнаењето е сила.

 ► Господине судија, 
доволно бев трезен за да 
знам дека бев пијан.

 ► Нашите комедии 
не се за смеење.

 ► Мажот може да има 

две, најмногу три афери, 
додека е во брак. Се’ друго 
потоа е изневерување.

 ► Една лута ракија е доволно, 
две се премногу, три се малку.

 ► Не да се плашам да 
умрам, само не сакам да бидам 
таму кога тоа ќе се случи.

 ► Една жена може да 
зачува тајна само ако не сте 
и’ кажале дека тоа е тајна.

 ► Ако се плашиш од 
самотијата, не влегувај во брак.

Македонски судски 
спор:

– За што те судеа?
– За мито!
– А како те ослободија?
– Со мито!

Писмото на ќерката до Дедо Мраз? 

Сабајлево на појадок, ќерката ми кажа дека му 
напишала писмо на Дедо Мраз.
За себе побарала Ајфон 13, а за мама – 
бунда од крзно… Дедо Мраз за малку ќе се 
засркнеше од чајот…
Новогодишна Шега

Трпана го прашува Трпе:

– Трпе што ќе ми купиш за Нова Година?
– Ништо.
– Можеш барем да ми кажеш дека сум убава.
– Ааа тоа ќе направам за 1-ви Април.

Пушач

Пациентот: – Докторе, кашлам и тешко дишам.
Докторот: – А пушите ли?
Пациентот: – Пушам, ама не помага.

Доручек

Разговараат двајца алкохоличари:
– Имаш доручкувано?
– Ни капка!

Југо

Четворица другари гурав га Yugo, проваѓа 
некој тип и вика:
– Што бе, не пали, а?
– А бе пали, ама брзамо…

 Немам зборови

Влегува Трпе дома мртов пијан, Трпана го 
гледа и му вика:
– Немам зборови!
А Трпе:
– Фала му на Бога!

Невработеност

Со гордост може да кажеме дека 
невработеноста двојно се намали. Причина за 
тоа е иселувањето на пола од невработените 
во странство за да работат.

Плата

Што е заедничко помеѓу оној што краде и оној 
што лаже?
– И двајцата ќе земат пратеничка плата!

Причина

Која е сличноста помеѓу политичари и 
пелени?
– И двете треба да се менуваат редовно од 
иста причина.

Политичар

Се враќа политичар дома и почнуда да ја 
бакнува жена му.
– Се е готово, ме избраа!
– Навистина? Да не лажеш?
– Не драга, веќе нема потреба.

Заколнување

Како се заколнуваат нашиве политичари?
– Ако лажам да не се мрднам од фотељава кај 
што седам.

Во рубриката НАПРАВИ 
САМ ќе се запознаете 
како да направите 
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 се користат 
во изработката на 
предметите и облеката 
се веќе употребени 
или постоечки во 
некој друг дезен и 
вид, кој се разбира не 
е повеќе потребен. 
Рециклирањето е број 
еден заштита на нашата 
планета и затоа да 
бидеме инвентивни и да 
направиме нешто убаво 
и корисно!

Да почнеме:
Денес ќе ви покажам како да го украсите вашиот 
дом со новогодишни украси. 
Што ви е потребно:

1.Новогодишни елки;

2.Лампиони и разни други украси;
3.Новогодишни кутии за подароци;
4.Тркалезно новогодишно тепихче 
("round christmas rugs") ;
Најпрвин сите новогодишни украси и 
материјали треба да ги распоредите по план 
на украсувањето. Земете молив и лист хартија 
и нацртајте скица што каде би ставиле. "Round 

christmas rugs" не го заборавајте! Со него 
започнува украсувањето на елките. Тој 
стои под елката и врз него ќе ги ставите 
новогодишните кутии за подароци. Китете 
ја елката одозгора па надолу со помали, 
средни и најголеми лампиони. Одберете 
најмногу две-три бои! Доколку имате гилендер 
дополнително украсете го со златна мрежа, 
фантастично изгледа доколку ставите 
црвено златни машнички на самата мрежа. 
Доколку имате новогодишни чорапи ставете 
ги да висат на гилендерот и украсете ги со 
шишарки и лампиони. Се надевам ви дадов 
одлични идеи за новогодишната декорација 
во вашиот дом! 
Ви посакувам СРЕЌНА НОВА ГОДИНА! 

                                                Уживајте во 
секоја ваша идеја и креација!                                                     
                                               
 Рубриката 
НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви
                                                                    
Каролина 

Ристеска.

НАПРАВИ САМ
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Насладете ја душата со вкусовите
 од родниот крај

Повелете во OLD Mill Pastry and Deli

385 The West Mall, Etobicoke,
      ON M9C 1E7, Canada

Contact Info:
905.232.5246 / 905.232.5675

Email: info@oldmillpastry.ca
Working Hours:

Tuesday to Friday 8:00AM - 8:00PM
        Saturday - 9:00AM - 5:00PM
        Sunday - 9:00AM to 3:00PM

Најдобриот бурек 

и бели печива

 Богат избор на производи 

од целиот Балкан\

Јадења по нарачка

Jim Vasilevski
General Sales Manager

Cell phone: 416-258-6654
(905) 428-8888 Ext 2233

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7


