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Да, колку и да боли
Да, ние сме таа генерација 
што ја изгуби Македонија

Александар Русјаков

„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на 
своите синови - изроди како македонскиот. Историјата не памети 
друг таков пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се 
разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа.“

Гоце Делчев

"I do not know another people who suffered more from the treachery of 
their sons - born like the Macedonian one. History does not remember 

another example when one same people by tradition, language and faith 
split into different opposing sides, one from the other extending. "

Goce Delchev

Yes, no matter how much it hurts
Yes, we are the generation that 

lost Macedonia

Aleksandar Rusjakov

Интервју со Боне (Боби) Темелков претседател на 
Светскиот Македонски Конгрес, Канада

Не се предавајте Маке-
донци ! Верувајте во себе 
, Ден ќе дојде ! Не успе-
але да не’ избришат со 
векови, НЕМА НИ СЕГА 
! Хартијата трпи се, пиши 
бриши, што ни’ е во срце-
то НЕМОЖЕ ДА ГО ИЗ-
БРИШЕ НИКОЈ ! Чувајте 
ја Македонија во срцето 
ДЕН ЌЕ ДОЈДЕ - ЌЕ ДОЈ-
ДАТ МАКЕДОНЦИТЕ ! 
Да ни’ е вечна Македо-
нија!!!

Почитувани парохијани,
Ве известуваме дека на 17. 
февруари 2019 година во  
македонската православна 
црква Св. Климент Охридски 
во Торонто новиот свештеник 
Сашо Целески ќе ја одржи 
својата прва богослужба како 
редовен свештеник во оваа 
црква.
Повелете на неделната 
богослужба да му искажеме 
добредојде со своето 
присуство.

Мојот настап на ,,Гоцевата Вечер,, ќе биде 
роденденски подарок  за македонскиот војвода 

Гоце Делчев и за татко ми Војо Стојаноски

Интервју со Дамјан Стојаноски

Micko Dimovski
1945 - 2019

Почина големиот 
македонски патриот 
и водител на радио 

програмата ,,Обединета 
Македонија,, .



 

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

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

Со почит 
Соња Лозановска
Главен и одговорен 
уредник 
Техничко уредување и 
дизајн
Оливер Петковски

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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Голема благодарност до нашите 
соработници:

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

Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник,
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков
Специјални Дописници:
Од Мала Преспа, 

Албанија известува 
Васил Стерјовски
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 
Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 
Блага Дафовска 
во рубриката 
,,++++Поезија со 
повод,,
Славе Катин 

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување 
на македонската култура, јазик, идентитет и традиции 
е невозможно без вашата поддршка и помош. Затоа 
Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на 
весникот ,,Македонија,,.  Истиот ќе биде доставен во 
првата седмица од месецот до вашиот дом или работно 
место.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774
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E: mdonakovski@
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California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

сме таа 

генерација 

што ја 

изгуби 

Македонија

Велат не нема
Тука сме ние вечни векови
Во убав Егеј Беломорски

Овде на свети наши корени
Од исти мајки тука родени

Реф: 
Велат не нема ама еве сме 

Со мерак среед Солун оро играме
Велат не нема ама еве сме 

Еееј Македонски песни гордо пееме

Тука во Солун Драма Кавала
Во Кукуш Воден лична Древена
Горе на Вичо Грамос херојски
 се игра и пее пак македонски

Тука сме ние од пред Исуса 
На своја земја македонска 
Тука сме тука остаруваме   
и име свето не менуваме

They say we do not exist 
We have been here for eternal centuries

In the beautiful Aegean Sea
Here are our holy roots

Born from the same mothers

Ref: 
They say we do not exist, but here we are
With great bliss, we dance in the middle of 

Solun
They say we do not exist, but here we are

We sing Macedonian songs proudly

Here in Solun Drama Kavala
In Kukush Voden pretty Drevena 
up on Vicho Gramos heroically

we dance and sing again in Macedonian

Here we are from before Jesus
On our own earthly Macedonian land

Here we are here we grow old
and our sacred we will not change

Velat ne nema
Tuka sme nie vechni vekovi
Vo Ubav Egej Belomorski

Ovde na sveti nashi koreni
Od isti majki tuka rodeni

Ref: 
Velat ne nema ama eve sme

So merak sreed Solun oro igrame
Velat ne nema ama eve sme

Eeej Makedonski pesni gordo peeme

Tuka vo Solun Drama Kavala
Vo Kukush Voden Lichna Drevena
Gore na Vicho  Gramos herojski

se igra i pee pak makedonski

Tuka sme nie od pred Isusa
Na svoja zemja makedonska
Tuka sme tuka ostaruvame
i ime sveto ne menuvame
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Боли!
Непдносливо боли.
Боли душата, боли и срцето. 
Болката успева да се вгне-
зди во секоја пора на телото. 
Умот се бори со нападите 
гнев. Тој гнев е на чекор да 
стане омраза. А омразата 
опива, опседнува. Го блоки-
ра умот, го парчосува срце-
то. Душата не успева да се 
снајде во таква болна со-
стојба. Заматениот ум запаѓа 
во очај. Не се гледа светли-
на на крајот од тунелот. 
Очајот созда-
в а 

бе-

зизлез-
н о с т , 
б е з н а -
деж. А тие 
човекот го 
ставаат во 
шок. Шокот, 
како и стравот, 
парализираат. 
Среде таква, на-
видум безизлез-
на положба, умот 
произведува илјад-
ници прашања. Ја 
убија ли Македонија? 
Изгубивме ли држа-
ва? Каде погрешивме? 
Дали се предадовме без 
борба? Има ли излез од 
очигледната безизлезност? 
Толку ли сме немоќни? Дали 
сме генрација која засекогаш 
ја изгуби Македонија? По-
стои ли надеж во Пандори-
ната кутија на новиот светски 
поредок?
Одговорите кои природно 
доаѓаат, навидум се порази-
телни. Да, ја убија Република 
Македонија. И ја изгубивме 
државата онака како што 
ја познававме до сега. По-
грешивме речиси во секој 
чекор. Можеби се обидовме 
да се бориме, но сигурно 
капитулиравме без серизно 
да се жртвуваме. Изгледа 
дека веќе нема излез. Затоа 
што е очигледна неможноста 
човек да се спротистави на 
онолкава моќ. Да, ние сме 
таа генерација што ја изгуби 
Македонија. И нема надеж, 
така изгледа.
Ете како застрашувачки зву-
чат одговорите на тие пра-
шања. Но, историјата не учи 
дека не секогаш тие одгово-
ри се совршено точни. Оти 
може на прашањата и пои-

наку да се одгооври. Еве како 
тоа би звучело. Очигледно 
е дека извршија убиство врз 
Република Македонија, ама 
тоа не значи дека Македо-
нија е мртва засекогаш. Како 
стојат работите, државата е 
загубена, ама па кој смее со 
сигурност да тврди дека не 
може да си ја вратиме. Многу 
погрешивме, тоа е реалност, 
ама ако ги воочиме грешките, 
природно е да се обидеме да 
ги исправиме. Ако 
и з г л е д а 

дека 
с м е 
с е 
п р е д а -
ле без 
борба, не 
значи дека 
војната е 
сосема загу-
бена. Колку и 
да изгледа бе- зизлезно, 
секогаш постои можност за 
излез од ќорсокакот. Мали 
сме и немоќни, ама не значи 
дека не може да ги промени-
ме нештата на терен. Изгле-
даме како генерација што ја 
изгуби Македонија, но факт 
е дека не сме мртви, туку 
повеќе живи закопани, зна-
чи може да се потрудиме да 
излеземе од гробот. Колку и 

да изгледа безнадежно, на-
дежта последна умира.
Зошто вака ви ги разложив 
прашањата и одговорите? 
Затоа што кога станува збор 
за Македонија историјата ни 
дава малку поинакви одго-
вори за сегашната фактичка 
состојба. Па ајде тогаш да 
ги видиме одговорите. Ја 
убија ли Македо-
н и ј а ? 

М а -
к е д о н и ј а 

е првпат укината 
од Римјаните по Третата 
римско-македонска војна. Во 
Источното Римско Царство 
(Византија) сите беа Ромеи, 
па така и Македонците. За 
време на Отоманската Им-
перија станавме Румелија/. 
Следеше парчосувањето. 
За Бугарите бевме Бугари. 
Грците извршија геноцид. 
Србите нè преименуваа во 
Јужна Бановина. Но, ете, 
повторно воскреснавме. 

Изгубивме ли држава? Не 
само држава, сме изгубиле 
империја, сме изгубиле цар-
ство. Ама по Втората светска 
војна се кренавме од пепел. 
Каде погрешивме? Верувам 
дека не постои гене-
рација Маке-

д о н ц и 
кои не се прашу-

вале истото. И верувам 
дека сите доаѓале до истиот 
заклучок. И во минатото и 
денеска. Македонците отсе-
когаш биле поделен, раска-
ран народ кој речиси не може 
да се договори околу ништо. 
Сеедно кој нè напаѓа, окупи-
ра, врши егзодус врз нас. А 
нас богами, низ историјата, 
без исклучок ни се накачу-
вала некоја моќна империја. 
Дали се предадовме без 
борба? И тука истооријата ни 
дава одговор. На пример, по 
освојувањето на Македонија 
од страна на Османлиите, 

на Македонците им требало 
цели четири века да тргнат 
во вооружена борба за осло-
бодување. 
Има ли излез од очигледна-

та безизлезност? 
Не ни е првпат, 
мора да се при-
знае. Во уште 
побезизлезна 
ситуација од 
сегашнава 
сме биле 
по 1913 
година и 
Првата 
с в е т -
с к а 
в о ј -
н а . 

Македонија 
распрчена меѓу три 

кралства кои имаат поддрш-
ка од светските сили. ВМРО 
исто така поделено, револу-
ционерите се ликвидираат 
меѓу себе, а потоа и сосем 
згаснува. Толку ли сме не-
моќни? Низ историјата сме 
биле далеку понемоќни. 
Особено ако знаеме дека 
минувале векови кога сме 
биле без држава, со избри-
шано име и идентитет, а врз 
населението се спроведувал 
физички ѕверски терор. Дали 
сме генрација која засекогаш 
ја изгуби Македонија? Вака 
веројатно се прашувале 
Илинденците. Особено отка-
ко сфатиле дека прерано го 
кренале востанието. Постои 

ли надеж во Пандорината 
кутија на новиот светски по-
редок? Вака било и со поче-
токот на Втората светска вој-
на и светската фашистичка 
доминација. 
Оттука, сето она што ни из-
гледа застрашувачки може 
да роди нова надеж. Затоа 
што наизглед безизлезната 
состојба може да создаде 
нови решенија. Вака поставе-
ни нештата, нудат поинакви 
одговори на зададените пра-
шања. Ја убија ли Македо-
нија? Не, оти додека постои 
и еден Македонец, Македо-
нија не е мртва. Изгубивме 
ли држава? Државата е оку-
пирана, а тоа не значи дека е 
загубена. Каде погрешивме? 
Многу грешки направивме, 
но сега треба со ладна гла-
ва да ги анализираме, за да 
ги поправиме. Дали се пре-
дадовме без борба? Не, ги 
победивме на рефрендум, 
ама тие ја укинаа демо-
кратијата и поддржани од 
светската изопачена моќ 
ги суспендираа Уставот 
и законите. Па затоа, 
отсега, сите средства 
за борба се легити-
мни. Има ли излез 
од очигледната бе-
зизлезност? Ако 
не се помириме 
со окупацијата, 
секогаш има 
излез. Толку 
ли сме не-
моќни? На-
видум не-
моќта на 
м а л и т е 
народи 
с п р е -
м а 

свет-
ската изопа-

чена моќ, како Давид 
и Голијат, изгледа толку 
очигледна што секој би кре-
нал раце, но нашите слаби 
и сиромашни претци сами 
ја урнисаа фашистичката 
окупација и ја создадоа мо-
дерната македонска држава. 
Дали сме генрација која засе-
когаш ја изгуби Македонија? 
И да сме таква генерација, 
не смееме да заборавиме 
на нашите потомци на кои 
треба да им се внесе во ср-
цето сета вистина и љубов 
за Македонија. Постои ли 
надеж во Пандорината кутија 
на новиот светски поредок? 
Секако дека постои, затоа 
што ниту една изопачена моќ 
и нејзиниот поредок не траат 
вечно. 

Александар Русјаков
Прашања и одговори

Ја убија ли Македонија? Изгубивме ли држава? Каде погрешивме? Дали се предадовме 
без борба? Има ли излез од очигледната безизлезност? Толку ли сме немоќни? Дали 
сме генрација која засекогаш ја изгуби Македонија? Постои ли надеж во Пандорината 

кутија на новиот светски поредок?

Да, ние 

сме таа 

генерација 

што ја 

изгуби 

Македонија
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1) On September 30th, 
2018 a referendum was 
held in The Republic of 
Macedonia. Zaev’s party 
was stuffing ballot boxes 
with fake ballots. In 5 
seconds 175 voted! This 
so-called leader would do 
anything to stay in power. 
This is unprecedented, 
but the EU, NATO and US 
are keeping quiet about all 
the illegal things that Zaev 
does. Why? Because they 

are the ones who pushed 
Zaev and his cohorts into 
doing these things. 
2) The world is not fair. Here 
are some examples, one 
country conquers another 
and takes possession such 
as the USA took territories 
from Mexico. California, Ari-
zona, New Mexico, Texas 
and part of Colorado.
Same thing is happening in 
other continents such as in 
Greece, Bulgaria,Spain and 
other countries in Europe.
Macedonia was divided by 
the super powers on August 
10, 1913 given to Serbia, 

Albania, Greece, Bulgaria. 
And now USA, NATO, EU 
want to change the constitu-
tional name of the Republic 
of Macedonia their identity, 
history, culture. For the ref-
erendum held on 30th of 
September, 2018 dozens 
of leaders came from USA, 
NATO, EU to support the 
American puppet Zaev. It 
is illegal for these countries 
to be meddling in the affairs 
of a foreign country. But for 
the USA, NATO and EU 
it is legal. They are blam-
ing Russia for meddling in 
Macedonia, which is not 

true. Not even one politician 
from Russia came to Mace-
donia for the referendum. 
But we are all aware of the 
enormous lies coming from 
the west.   
3) António Guterres is the 
current Secretary-General 
of the United Nations.
 
To Mr. Guterres: 
You apparently are in agree-
ment with the Prespa Agree-
ment that concerns Greece 
and Macedonia. I believe 
that it is not your place to 
voice an opinion about this 
agreement. This agree-

ment concerns Macedonia, 
which is forced to change 
the name of the country just 
to appease Greece and the 
lies that they spew.
How would you be affected 
by an agreement such as 
this which would force 
Portugal to change its 
name? You should stay 
out of this and stop 
supporting Greece 
who continues to try 
and change history. 
Macedonia has been 
in existence far longer 
than Greece and does 
not owe Greece or any 

other country anything least 
of all changing their name.

George Nicholov

Readers Corner

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

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

Наполеон Бонопарта роден 
во 1769 година беше држав-
ник, дипломат, уште повеќе 
војсководец кој одигра зна-
чајна улога во француската 
револуција. Беше император 
и доминантна личност на ев-
ропската политичка сцена. 
Во свое време ретко губеше 
војна, а со тоа успеа да зав-
ладее со поголемиот дел од 
европската територија.  Во 
1812 година објави војна на 
Русија и одтаму почна него-
виот пад. Изгуби три четвр-
тини од својата војска во со 
мраз студената Русија. Го-
дина дена подоцна Русија во 
коалиција со Австрија и Пру-
сија ставија крај на империја-
та на Наполеон Бонопарта. 
Тој беше испратен во зато-
чеништво на островот Елба 
во Атланскиот океан. Таков 
беше опстанокот на импе-
риите во тоа време. Опстану-
ваа со законот на силата.
   Денешната империја Сое-
динетите американски држа-
ви во никој случај не се како 
империјата на Бонопарта 
иако и тие имаат воени бази 
на секое ќоше од светот. Тоа 

им е само за заплашување. 
Нивното оружје се парите. 
Санкциите кои спречуваат 
економски развој. Со парите 
ја клекнаа Канада на колена, 
уште повеќе Мексико. Да не 
зборуваме за некои помали, 
посиромашни државички 
како што е нашата Маке-
донија. За мала сума пари 
(поткуп) не смееш ниту да 
гугнеш. Приговор не доаѓа во 
обзир. Иако безбедносните 
служби на САД јасно и глас-
но му доставија на Трамп 
дека саудискиот новинар Џа-
мал Кашоги беше убиен (исе-
чен на парчиња) од страна на 
саудиската власт во нивниот 
конзулат во Истанбул, Трамп 
го игнорира тоа во полза на 
стотиците билиоини долари 
бизнис меѓу двете здемји. 
Тоа најдобро говори за аме-
риканските и европските 
вредности кога се во пра-
шање парите. Императорот 
Данолд Трамп – претседател 
на САД деновиве води силна 
битка со Конгресот за да до-
бие повеќе од пет милијарди 
долари да гради зид на гра-
ницата со Мексико во време 
кога малите држави се борат 
за рушење на границите. 
Дали зидот ќе биде доволно 
висок за да може да се гледа 
од Канада како предупреду-
вање засега не е познато. 
Едно е познато – AMERICA 
FIRST! Америка владе со 
светот како што одговара на 
нејзините интереси и ничиј 
други. Со Македонија управу-
ва американскиот амбасадор 

ЏЕС Беили.
   Насловот на колумнава 
сметам дека е соответен на 
содржината. Сигурно дека 
Македонија денес не е им-
перија. Беше некогаш. Тоа 
е  минато. А од нас се бара 
да го заборавиме минатото. 
Да гледаме кон иднината. 
А велат дека без минато 
нема иднина.  Со последни-
те измени во Уставот на до 
вчера Република Македонија 
на 11 јануари ние сега сме 
дојдени во Канада од Репу-
блика Северна Македонија! 
Како дрво без корен. И ако 
вака продолжи ние самите 
ќе се преименуваме во вон-
земјани. Почна со Тиран-
ската платформа. Всушност 
таа не била тиранска. Била 
скроена во Америка. Преку 
амбасадорот на САД во Ма-
кедонија Џес Беили испрате-
на до премиерот на Албанија 
Еди Рама, а тој ја благослови 
и ги повика албанските лиде-
ри од Македонија во Тирана 
да ја потпишат и ја спрове-
дат. И тоа се случи. Мангупот 
Зоранчо Заев прв пат јавно 
ја објави во Швајцарија пред 
албанската емиграција по-
крај другото ако дојде тој на 
власт ќе воведе двојазичност 
на целата територија на Ре-
публика Македонија. И така 

тој дојде на власт. Ветено-
то го стори. Малкумина од 
Албанците гласаа за албан-
скиите лидери. Тие гласаа за 
Дедо Мраз и неговите пода-
роци. Така Дедо Мраз најде 
рецепт како да ја докусури 
(докрајчи) нашата земја. Го 
потпиша договорот за добро-
соседство со Бугарија кој се-
деше непотпишан во фиоки-
те на Скопје и Атина повеќе 
од две децении.
   Како што знаете драги чи-
татели, македонските исто-
ричари беа во одбрана на 
македонското минато, на 
македонската вистина но и 
воопшто на вистината. Де-
нес оваа квинслишка власт 
ги стави нашите историчари 
на испит. Формирана е коми-
сија која заедно со исто так-
ва од бугарски историчари 
ќе ја “чешлаат“ македонска-
та историја, не дај Боже да 
чепнат во бугарската. Целта 
е ЗАЕДНИЧКА ИСТОРИЈА! 
Бугарската е чиста како мат-
на вода. Така, тие се “колнат“ 
дека не биле фашисти, дека 
не биле на страната на Хит-
лер и фашистичка Герма-
нија.Така и ќе пишува во зед-
ничката историја.  Песната 
“Дванаесет роса младинци 
носат Моклишко горе вдоло-
ви,,,“е лажна. Убиството на 
дванаесетте младинци во 

1943 години над Ваташа не 
било од нивна страна. Најве-
ројатно бугарската верзија со 
“прочистувањето’  ќе пишува 
дека тие тринаесет млади 
момчиња немале што друго 
да работаат туку се испоте-
пале за забава. Млади деца 
нели? И уште колку други 
такви примери можат да се 
чујат од сеуште живи сведо-
ци од мрачното ропство под 
бугарска окупација. Како што 
се движат работите, не треба 
да очекуваме ништо добро и 
од преиспитувањето на ма-
кедонската историја. Само 
Господ знае каде ова ќе не 
однесе. И тоа не беше до-
волно. Македонската право-
славна црква (со уште некол-
ку додавки зад името)  е веќе 
керка на Бугарската црква. 
Како се случи тоа? Дали жел-
бата на македонските црков-
ни великодостојници беше 
преголема да станат деца 
на Бугарската црква или пак 
наредбата од Заев и компа-
нија беше пресилна? Нашите 
преданија велат дека Црква-
ра беше таа која не одржа 
како народ и нација. Што се 
случи? Каде е Црквата? Каде 
е поглаварот да застане во 
одбрана на националните 
интереси?
   Ајде да се вратиме уште кај 
еден наш пријател. Грција. 

Господ ни го даде или Ѓаво-
лот?  Ова човече  (Зоранчо 
Заев) и’ направи повеќе ште-
та на нашата Македонија за 
две години одколку Турците 
за петстотини години. Нема 
ниту потреба да се повтору-
вам за неговата штета, тоа 
веќе го правам нешто помал-
ку од две години. И додека 
оваа штеточина во ликот на 
Зоранчо Заев порано или по-
касно ќе мора да се соочи со 
правдата иако штетата е не-
повратна. Правдата го стиг-
на императорот на Франција 
Наполеон Бонопарта, зошто 
да не го стигне и ова штето-
тинче. Македонија не излегу-
ва на океан, морето пред 106 
години заедно со половина 
од територијата на етничка 
Македонија го присвоија Гр-
ците. Така ни останаа трите 
езера од кои Преспанското 
Езеро со совојот остров Го-
лем Град, а попознат уште 
повеќе по името Змиски 
Остров е единствено погод-
но место да се испрати во 
заточеништво најголемиот 
предавник во македонската 
историја Зоран Заев. Нека 
го јадат змиите. Тој и ништо 
подобро не заслужува.  Сега, 
дури ја има можноста, ако 
на грчкиот премиер во пар-
ламентот му се потребни 
повеќе гласови тој може да 
му позајми од македонските 
народни пратеници односно 
од македонските народни 
предавници. Сме ги имале во 
завиден број.

Танас Јовановски

Император кој заслужува 
заточеништво

Ова човече  (Зоранчо Заев) и’ направи повеќе штета на нашата Македонија за две години одколку Турците за петстотини години.
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

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

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com
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Како по толку години ја доживувате Гоцевата порака:
„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - 

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

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

После толку години пораката 
на нашиот Великан е многу 
вредна денес, ја чувствуваме 
истата тага, болка, потцену-
вање и урнисување на се’ ма-
кедонско. И како пред многу 
години патиме од домашни 
предавници кои не жалат за 
болката во нашите души и 
срца.

Павле Филипов (Воскопулос), член на претседа-
телството на ,,Виножито,,- Гр-
ција:  
Сметам дека Македонштина-
та треба да излезе од филмот 
односно реченото на Гоце. 
Клевтењето од Македонец 
против Македонец треба да се елиминира со прогресивна 
демократска македонска мисла. 
Блага Петреска, доајен на македонската народна 
музика: 

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

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

 Прво поздрав до Македон-
ците во Канада и во врска со 
пораката на Македонскиот 
великан потполно се согласу-
вам и би ја дoдал и изјавата 
на ирскиот патриот Роџер Ка-
земент (кој го егезекутирале 
Британците по востанието во 
Ирска 1916 година): " Знам за 
две трагични истории во све-
тот - за Ирска и за Македонија. 
И двете се лишени и мачени ". 
(“I know of two tragic histories 
in the world – that of Ireland 

and that of Macedonia). Both of them have been deprived 
and tormented.” 
Сепак останувам со полна верба во македонскиот народ на-
секаде во цел свет бидејки верувам во Македонија и верувам 
во македонскиот народ. И како што рече другиот македонски 
великан Димо Хаџи Димов. "Бидете горди што сте синиви и 
ќерки на Македонија" Борбата продолжува.

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

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

Марија Јакимоска, ќер-
ка на првиот претседател на 
Македонија Методија Андонов 
Ченто: 
За жал во текот на целиот мој 
не баш краток живот Гоцевата 
порака беше актуелна. Болно 
е сознанието дека Македон-
ците најмногу зло си нанесле 
меѓу себе, а со тоа и на Маке-
донија. Ќе беше многу добро 
наместо оваа порака да беше 
актуелна Гоцевата дека ,,Све-
тот го разбира како поле за културен натпревар меѓународи-
те,, .Но гледајќи ги двојните стандарди на "големите" светски 
велесили низ светот а посебно во случајот со МАКЕДОНИЈА 
веројатно ќе помине многу време тоа да се оствари. Сепак 
надежта последна умира, па да се надеваме дека нешто ќе 
се промени на подобро.

Ѓорѓија Атанасоски, бизнисмен од Флорида, претсе-
дател на Македонска Алијанса, сопственик на ,Македонско 
Сонце,,:

 Од времето кога живееше Гоце Делчев и големата пораката 
што ја кажал денешните Македонци не научиле ништо. Исто-
ријата за жал ни се повторува одново...Горнан Јовановски, писател, патриот,долгогодишен ак-

тивист во македонската 
заедница во Канада: 
Веќе се навршуваат 147 
години од раѓањето и 
116 години од смртта на 
најголемиот син на Ма-
кедонија, Гоце Делчев. 
Нема дилеми ако за миг 
ке се обидеме да ја по-
тврдиме Гоцевата мисла 
и гоцевата епоха која 
служи како стожер и како 
најсветлосна звезда, во 
тоа созвездие каде се 
раѓа надежда, желбата 

и иднината на македонскиот народ, кој ке живее со мечтите 
прекршени од великанот кој создал широки визии, македо-
нецот вечно да живее како македонец и да биде свој на свое-
то. Тие се вистинските пораки на визио- аберот, кој ни отвори 
широк простор за да создаваме држава,онаква како што тој ја 
замислуваше, македонска држава, со сите традиции и маке-
донски обележја. Денес ние можеме да направеме синтети-
зиран преглед на гоцевото дело И објективно да ги изнесеме 
гоцевите цели и идеали за што тој го подарил својот млад 
живот за Македонија,за земјата за која веруваше дека својот 
Народ, иако тој вршел предавства во минатото, но сепак во 
едно поново време тој ке извлече поука, и да проникне од 
Гоцевите патоводни ,стратешки, идеолошки, предводнички 
и визионерски карактеристики, за да го кристализира патот 
на својата држава и да избере светла иднина за својот на-
род. Но за жал денешниот македонски народ не зачекори по 
Гоцевиот од. И покрај предавствата со кој се соочувал Гоце 
Делчев, тој сепак развивал силна револуционерна дејност И 
неговата посветеност била само Македонија и нејзината це-
лосна слобода. Денешната состојба во Македонија ни малку 
не е слична на онаа во гоцевото време.Сега сме по разде-
лени како никогаш,каде преовладува материјалната потреба 
пред се. Жалосно но вистинито: Нашите претходници ги по-
дариле своите животи за татковината - А денешните маке-
донски политичари ја подарија татковината за својот живот. 
На Македонија и треба дефинитивно нов лидер, нов водач, 
вистинска македонска национална партија што ке може да го 
сплоти и обедини македонскиот народ. 

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

Поделбите и предавствата 
за кои зборува Гоце не биле 
природен квалитет на маке-
донскиот народ - туку финан-
сирани и подржани од туѓи 
држави. Кога еден помал на-
род е опкружен од поголеми 
соседи кои се готови скапо 

да го наградат предавството, тогаш најлошото во најлошите 
излегува на виделина. Последните 140 години во Македонија 
предавништвото било највисоко наградуваниот квалитет, 
најмилостиво третираниот злостор и си останува единстве-
ната македонска стока за која постојано има побарувачка. Во 
таа смисла времето за нас е замрзнато повеќе од сто години 
и нема знаци дека скоро ќе се размрзне. Напротив! 

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

сруши. Нашиот македонски дух и нашата надеж не смеат да 
згаснат. МАКЕДОНИЈА е нашиот вековен идентитет и не слу-
чајно Сонцето е симболот на нашето постоење.... И одново 
тоа ќе се вее и ќе не' грее. Наша света должност е да остане-
ме столб и огледало за Македонската вистина.
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Филип Бојаџиески млад 
патриот, македонски деец од 
Канада: 

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

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

голема врата. 2016 Година 
реченицата на Гоце Делчев 
ВОСКРЕСНА на социалните 
мрежи и умот на македо-
нецот. Започнува редефини-
рање на државата од оние 
исти синови кои го предале и 
го убиле Гоце Делчев. Дене-
ска во 2019 прво не предадоа 
оние исти синови кои седат 
во Македонскиот Парламент, 
а денеска истите оние кои 
1913 не поделија само овој 
пат се вратија да не уништат. 
Аманетот кој ни е оставен од 
нашите предци не смееме да 
го отфрлиме, наша должност 
е да се слушне Вистината за 
Геноцидот на Македонскиот 
народ кој се прави , преку 
негово не признавање како 
народ и правото на Македо-
нецот да го изрази својот На-
ционален и Религиски иден-
титет надвор од државните 
граници. Можеме да кажеме 
дека сме биле предупредени 
од нашите предци, но сепак 
како една стара македонска 
говорка: влега во едно уше, 
излага од другото. Но како 
можеме да го заборавиме ци-
татот на Гоце Делчев ,тој ни 
кажува преку неговите збо-
рови нам на народот каде е 
одговорот . "Ослободување-
то на Македонија се крие во 
внатрешното востание. Кој 
мисли инаку да се ослободи 
Македонија, тој се лаже и се-
беси и другите." Македонија 
ќе живее и постои додека 
постои Македонскиот Народ. 
Македонци Обединете се 
каде и да сте. Борбата Про-
должува! Да Живее Републи-
ка Македонија!

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

Istorijata na Make-
donskiot narod i nego-
vata borba za slobodna 
Makedonska dr`ava, 
e prosledena so kon-
tinuirani predavstva 
od makedoncite koi 
u~estvuvaat vo tie orga-
nizacii i dvi`ewa.
Vo vremeto na Goce 
Del~ev makedonskiot 
narod preku borbata 
na revolucionernata 
organizacija VMRO se 
obiduval da formira 
svoja nezavisna dr`ava 
Makedonija.  Po zadu{u-
vaweto na Ilindensko-
to vostanie i posle  
mladoturskata revolu-

cija  vo 1908,  VMRO se 
deli na dve krila koi  
zapo~nuvaat  bezmilos-
na me|usebna borba za 
prevlast vo Makedonija 
vo koja najve}e stradale 
samite tie, kako i Make-
donskiot narod vo celi-
na po{to bil razdelen i 
bez vodstvo.
Site makedonski rev-
olucii , vklu~itelno 
i borbata na makedon-
skite partizani za oslo-
boduvawe na cela Make-
donija, bile osudeni 
na propast poradi toa 
{to bile kriti~nite 
momenti bile predad-
eni tokmu odvnatre od 
samite makedonci.  Ne e 
slu~ajno {to Makedon-
skiot narod  ne mo`el 
da sozdade svoja vistins-
ki nezavisna dr`ava sve 
do 1991 god.                                                  
Na 11-ti Janauari  
2019, се случи edno od  
најголемite предавствa 
на Македонија i make-
doncite, tokmu od lu|e-
to izbrani  od make-
donskiot narod za da ja 
vodat i {titat Make-
donija, makedonskiot 
ustav i poredok. So 
edna odluka se poni{tu-
va cela edna nacija, se 
poni{tuva voqata na 
narodot izrazena preku 
bojkotot na referendu-
mot za promena na ime-
to.

Sledna cel na 
samouni{tuvaweto }
e bide na{ata crkva, 
t.e. preimenuvaweto na 
Makedonskata Pravo-
slavna Crkva- Ohridska 
Arhiepiskopija vo samo 
Ohridska Arhiepiskop-
ija, {to }e dovede do ce-
losno obezli~uvawe na 
makedonecot. 
Sakam da naglasam deka 
i tuka vo dijasporata, 
situacijata na ova pole 
ne e  mnogu podobra. 
Kako {to znaete tuka 
naskoro }e se od`at iz-
bori za novi crkovni 
upravi. Na{ata komu-
na sobrana pri crkvata 
Sveti Ilija od  Mis-
isaga e mala i spored 
mene bilo kakvi izbori 
so pove}e kandidati ne 
se dobri, po{to lu|e-
to po~nuvaat  da se de-
lat, karaat i da zazemat 
strani i krajniot rezu-
ltat sekako }e bide na 
{teta na crkvata i ko-
munata vo celina.  
Nakraj, iskreno se na-
devam  deka razumot kaj 
Makedonecot  }e pobedi 
kade i da e , i }e se nad-
minat site nedorazbi-
rawa i podelbi se vo in-
teres na za~uvuvawe na 
Makedonija, Makedon-
skata Nacija i Make-
donskata Pravoslavna 
Crkva.

Борис Папучкоски, еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ, долгогодишен македонски 
патриот од Чикаго, САД: 
Мудрите мисли на апостолот и војвода Гоце Дел-
чев секојдневно се повторуваат мегу школските 
учебници ,весници книги,медиумите и др. но ни-
каква поука до нашите по род македонски пре-
давници и изроди не стигнува во нивните празни 
глави, како познатата порака на Гоце Делчев 
:,,Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал 
од предаствата на своите синови и ќерки изроди 
како македонскиот. Историјата не памети друг та-
ков пример кога еден ист народ по традиција,ја-
зики вера се разделува наразлични спротивни, 
една од друга потуги и по замразени појавување 
на кодоши и предавници.
Во тогашните времиња беа поединци предавни-
ци. Денеска пола од македонскиот народ се по-
делени на предавници и бранители кои се борат 

за својата држава,нација и вера. Денеска политичките предавници станаа најголеми биз-
нисмени во Македонија кои го процветаа предавничкиот бизнис за разлика во поранешните 
времиња, на пример за време на турското ропство кога беа поединци и предаваа за мали 
суми на грошеви-пари. Така беше предаден Апостолот на ВМРО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ од една 
стара бабичка која го предаде Гоцета за неколку гроша.
Секогаш Македонија,  вечна и никогаш северна. Амин!

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

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

Соња Павловска –дол-
гогодишна гласноговорничка 
за македонската вистина од 
Канада: 

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

си ја скршивте самите кичма-
та. и онака чуму ви е , не ви 
треба кичма. еј , се правевте 
“ класа сте,”. “СДС и нивните 
подржувачи “да,,. на ваквата 
класа светот и’ се чуди и не-
може да се изначуди. изро-
ди, продадени души, да си ја 
продадат м а ј к а т а во про-
ституција и одма почна секој 
да пика раката и да прави 
што сака. И додека оние чес-
ните Македонци со скршени 
души, немоќни, во н е м а ј 
к а д е, гледаат н е в и д е 
н о во светот , во историјата 
-предавниците, изродите, со 
главите кренати немаат бре 
гајле. Облечени во перјата 
на рајската птица, забавата 
продолжува , со шамивчето 
в’раце, напред оро се води 
во еуфорија , сите трчаат да 
се фатат , се пее каде сте , 
Македонци ја, каде сте, кај 

отидовте, еј да се чудиш и 
да се крстиш. Што вели Ми-
рка Велиновска : овие се тие 
накалемените сливи што ги 
носеа кој знае од каде, доде-
ка Македонецот го товараа и 
го продаваа за робје, еј вие 
предавници, вие го носите 
бајракот за криминал и затоа 
според бога вие ќе горите во 
вечниот оган.. и вашето семе 
ќе го носи вашиот белег, а 
ние пак ќе се собереме, да 
си ја присобереме енергијата 
што од бога ни е дадена нам 
на македонските синови и 
ќерки, и да почне  со чистење 
на балганите што и’ ги фрли-
вте на нашата мајка, М а к е д 
о н и ј а. И ќе ги бериме бал-
ганите и ќе ви ги вратиме , ке 
ви ги шлакнеме, на вашето 
лице, предавничко.
 Нема никој да куртули од 
страмоТ на народот.

Ѓорѓи Сараѓилов - патриот, многугодишен македонски 
активист, Канада: 

Е тоа е тоа и ништо друго, Дедо Ѓорѓи (Гоце) Делчев и по други 
100 години ќе е во право. Едно време во Р.Македонија под 
Југославија ни викааа Егејци и србите им беа браќа, а ние 
Егејци, значи дошлаци па и сега уште повеќе не’ делат меѓу 
Словените кои дојдоа од зад Карпатите, а ние од Антиката на 
Александар Македонски.

Македонска Заедница

Јана Бранова, борец за македонската вистина, Канада:
 Права вистина. И ден денес нашиот народ упорно докажува 
колку беше прав Гоце Делчев . Во денешно време  Владата 
на Република Македонија официјално со потпис се откажа од 
својот народ во Егејска Македонија Потпишаа дека тие Ма-
кедонци  се Грци. Тоа значи дека  Гоце  Делчев е Грк. Значи 
повторно го предадовме Гоце после сто години.. Невидена 
срамота. 
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Василица во Македонската православна 
црква Св.Недела во Ејџекс

Парохијаните на црквата Св. Недела на најдостоинствен начин 
ја дочекаа православната, македонската стара нова година.
На Василица верниците кои се водат по овој календар делат 
мазник со паричка и се верува дека на оној на  кој ќе му се 
падне паричка ќе биде среќен во текот на целата година.
Свети Василиј Велики е еден од тројцата најголеми црковни 
учители од четвртиот век. Тој бил голем христијански фило-
зоф, а се прославил и како епископ и заштитник на чистотата 
на православното учење. Женската секција од црквата Св. Не-
дела со претседателката Нина Веселиновска која беше орга-

низатор на прославата за Василица на сите им благодари за волонтерската работа, посетата 
и даровите за црквата.

Покана
Почитувани членови на  црквата Св. Недела,

Ве известуваме дека годишното членско собрание ќе се одржи на 17 март годинава, а гласањето за нова црковна управа е 
закажано за 24 март 2019 година.

Повелете со своето присуство на овие важни датуми од животот и работата на нашата црква. 
За повеќе информации јавете се на телефон: (905) 426-5355

Божик во Св Недела
Божјата милост насекаде нека ве следи,нека 
доброто со добро да ви се врати!
Христос насекаде да ве води, Срекен Божик 
- христос се роди!
Оваа порака беше испратена до сите 
присутни на прославата на Божик од страна 
на женската секција на црквата..По повод 
големиот празник Божик беше подготвен бо-
гат ручек, зад чија организација стои тимот 
на кујната под водство на професионалната 
готвачка Марија Ангелевска. Во музичката 
програма настапи познатиот музички тандем 
Мирко и Џоле кои направија прекрасна 
божикна атмосфера.



Страница 9February 01, 2019 Македонска Заедница

“MACEDONIANS IN THE WORLD” (МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ) Е НАЈНОВОТО ДЕЛО НА СЛАВЕ КАТИН
 
      По повод Новогодиш-
ните и Божикните празни-
ци излезе од печат книгата 
„Macedonians in the World“ 
(Македонците во светот) од 
Славе Катин, публицистот кој 
е голем вљубеник во својата 
родна Преспа и во Охрид, во 
етничка Македонија и маке-
донскиот народ, како и во 
Македонската православна 
црква - Охридска архие-
пископија и во Македонците 
од сите делови на Македо-
нија расселени насекаде во 
светот.
       Публикацијата 
„Macedonians in the World“ 
(Македонците во светот) од 
Славе Катин, е дело на Из-
давачката куќа „Македонска 
искра“ од Скопје и на Фон-
дацијата „Џорџ Атанасоски’ 
од Прилеп. Рецензенти на 
ова дело кое е на англиски 
јазик, на 432 страници се 
покојниот академик Антонио 
Шкокљев-Дончо и бизнисме-
нот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. 
       Ова дело на Славе Ка-
тин е плод на неговите пату-
вања по светот. Имено, како 
член на државни и црковни 
делегации тој бил на посети 
и разговори кај поглаварите 
на Румунската, Украинската, 
Руската и  Српската право-
славна црква, потоа во Ца-
риградската патријаршија 
во Истанбул  и 5 пати бил 
во делегации во Ватикан 
во Рим. Исто така, бил и во 

делегацијата на Владата на 
Република Македонија за 
погребот на Мајка Тереза во 
Калкута, Индија, а многу пати 
патувал со делегации на 
Македонската православна 
црква-Охридска архиеписко-
пија за Канада, Соедине-
тите Американски Држави, 
Австралија, во Европската 
Унија, Турција, Израел, Ру-
сија, Украина, Бразил и други 
земји.
       Во ова публикација е за-
пишано дека Македонија има 
долга и макотрпна историја 
проткаена со бескрајни стра-
ници, но и со премрежија и 
турбуленции кои оставиле 
длабоки траги кај население-
то што со векови живее на 
овие простори и кај Македон-
ците од етничка Македонија 
ширум светот.
       Македонија е земјата 
каде древните Македонци и 
Римската цивилизација ос-
тавиле бројни траги, а потоа 
христијанството и исламот 
долго се бореле за превласт. 
Таа е земја каде што се суди-
рале, но и меѓусебно проник-
нувале древно-македонсиот, 
елинскиот,  римскиот, сло-
венскиот, муслиманскиот, ср-
пскиот, бугарскиот, грчкиот, 
албанскиот и други  етноси и 
каде македонскиот народ оп-
стојал под сите видови при-
тисоци и вековни обезличу-
вања и се зачувал со силата 
на својата исконска култура и 

традиција.
        Меѓутоа, макотрпниот 
живот, целокупните состојби, 
силната љубов кон својата 
вера, народ, земја, минато 
и иднина направи Македон-
ците да си формираат свои 
суверени и независни држа-
ви. Многу тешко, макотрпно 
и со многу пожртвуваност 
се формира државата-Ре-
публика Македонија, а уште 
потешко се стекна слободата 
и, сето тоа возвишено, со си-
лна вера, со голема љубов и 
со најголема надеж треба да 
се брани, да се гради, да се 
чува и да се развива ново-
создадената држава.
        Во делото „Macedonians 
in the World“ (Македонците 
во светот), е даден развој-
ниот пат на македонското 
иселеништво, кое во основа 
се совпаѓа со развојот на на-
станите на Балканот и уште 
повеќе во зависност од тоа 
како се  движеле настаните 
околу Македонија. Како ре-
зултат на тоа преселничките 
печалбарски движења на Ма-
кедонците и нивниот интен-
зитет биле условени, пред 
се’, од тешките економски 
услови за живеење и работа, 
а во многу помалку случаи и 
од причини што имаат нацио-
нално-политички карактер. 
Тешките, лоши, често и нево-
зможни услови за живеење 
и постојаната борба за оп-
станок присилиле голем број 

Македонци да се определат, 
покрај другото, и за преселби 
во многу земји во светот
       Во оваа публикација осеб-
но е дадена улогата на маке-
донските православни цркви 
и црковни општини, клубски 
и други асоцијативни  облици 
на собирање  во прекумор-
ските и во европските земји. 
Најголемиот број Македонци 
членуваа или се редовни по-
сетители на тие многубројни 
асоцијации, каде тие органи-
зираат верски, национални, 
фолклорни, спортски, култур-
ни и други манифестации.
        Делото е поделено на 
седум глави. Првата глава 
е насловена „Вистината за 
Македонија“, потоа следат 
главите „Македонската пра-
вославна црква-Охридска 
архиепископија“, „Македон-
ците во светот“. „Македонски 
асоцијации во САД“, „Маке-
донски асоцијации во Кана-
да“, „Македонскиот печат во 
Австралија и Европа“ и сед-
мата глава е посветена на 
Македонците во соседните 
земји.
        Во делото е посебно 
нагласено дека од 1991 го-
дина до денес Македонија 
минува низ сцилите и хариб-
дите на својата демократска 
трансформација. Жилаво се 
бори со тешките економски, 
социјални, меѓуетнички, вер-
ски и други проблеми, кои ја 
потресуваат од корен. Маке-

донската млада држава, се’ 
уште не може да се ослободи 
од старите апетити на некои 
соседи, но и од глобалните 
интереси на големите држа-
ви, кои се прекршуваат на 
Балканот, по распаѓањето 
на комунизмот во Источна 
Европа.
        Исто така, се вели дека 
хендикеп за Македонија се 
и внатрешните партиско-по-
литички конфронтации, нее-
динството во македонскиот 
политички блок и агресијата 
на некои соседни држави. 
Македонскиот народ и дело-
вите од него иселени во САД, 
Канада, Австралија, Европа 
и ширум светот, веќе дваесе-
тина години заедно се во грч 
како да се излезе од досега 
затворениот маѓепсан круг 
на промените и да се влезе 
во една релативно помирна 
фаза на стабилизација на 
земјата и консолидација на 
нејзиниот стопански развој 
врз принципите на пазарната 
економија.
         Во делото „Macedonians 
in the World“ (Македонците 
во светот), исто така се вели 
дека и покрај негативните 
појави на политички, опште-
ствен, стопански, културен, 
верски и друг развој, Македо-
нецот, како библиски народ 
има верба, надеж и љубов 
кон иднината и се надева 
дека ќе опстои се’ додека 
светот светува и веков веку-

ва.
        Инаку, Славе Катин и’ 
е познат на македонската и 
на меѓународната јавност по 
неговите бројни  публикации, 
новинарски и научни трудо-
ви кои се посветени, главно, 
на етничка Македонија и на 
животот на Македонците во 
дијаспората. Покрај 58-те 
публикации, во период од 
педесет и пет години Катин 
е автор и на повеќе од 100 
научни трудови од различни 
области и на над 3.000 но-
винарски и други текстови 
објавени во Република Ма-
кедонија и во светот. Тие, 
главно, се однесуваат на 
Македонија, иселеништвото, 
религијата, културата, маке-
донскиот јазик и литература 
и други области, објавени, 
главно, во информативни 
гласила во светот и во Репу-
блика Македонија.                                                                             

Соња Лозановска 
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Последен поздрав од Друштвото Браќа Миладиновци -Торонто

Мицко,

Ни беше пријател, другар, бате и татко.
Беше дел од нас, живеевме, творевме, заеднич-
ки се смеевме, радувавме, тагувавме, заеднички 
и гордо виоревме македонски знамиња, игравме 
македонски ора, читавме македонски песни.
Заеднички се трудевме да го истакнеме македон-
скиот јазик, културата и традицијата македонска.
Ни беше стожерот на друштвото ,,Браќа Мила-
диновци,,, не бодреше и потикнуваше да тво-
риме, да бидеме свои и што е најважно - да не 

заборавиме дека сме Македонци.
Вечно ќе те памтиме како голем човек, Македо-
нец, борец за човековите права на сите Маке-
донци низ целиот свет, вечен идеалист, хума-
нист, творец.
Можеби си замина од овој земен свет, но ти за-
секогаш ке живееш со нас и во нас!
Бог да те прости, вечна ти слава и лесна ти 
земја. Најискрено сочувство до сопругата Драги-
ца, децата Елизабета, Мирјана и Борче со нив-
ните семејства.

Маја Доневска Ивановска

Micko Dimovski
1945 - 2019

Последен поздрав до Мицко Димовски од 
Macedonian Children Relief Fund

Za `al, deneс (29 јануари 2019 година)po~ina 
Micko Dimovski, Bog da go prosti. 
Dlaboki so~uвstva до неговата сопруга Dragica, до 
decata: Mira, Elizabetа i Borче, нивните сопруж-
ници, site vnuчiwa, rodini i prijateli. Micko 
beшe mnogu cenеt ~len во македонската заедница vo 
Kanada. Beшe eden od osnova~иtе na Macedonian 
Children Relief Fund i aktiven ~len do krajot. 
Isto taka Micko beшe чlen na kontrolnata 
komisija во МПЦ Sv. Kliment Ohridski vo 
Toronto. }e ni ostanе голема празнина и на сите ќе 
ни недостасува многу. Da mu e lesna zemjata.
Endi Plukov
Pretsedatel na Macedonian Children Relief Fund
Pretсedatel na kontrolnata komisija во црквата 
Sv. Kliment  Ohridski

Управата на МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто упатува најдлабоко сочувство до семејството на 
Мицко Димовски по повод неговото ненадејно заминување.

Изгубивме, голем човек, патриот којшто ретко се раѓа!
Почитувано сејмејство Димовски,
Веста за заминувањето на вашиот почитуван сопруг, татко и дедо г-ин Мицко Димовски длабоко ја потресе македонската јавност во Канада, во која го вгради својот жи-
вот и постоење низ бројните активности коишто црквата Св. Климент Охридски и македонската заедница ги организираше за добробит за нашата татковина Македонија. 
Г-ин Мицко остави длабоки траги во животот на црквата Св. Климент Охридски, активно учествувајќи и делувајќи на јавното мислење преку своите говори, радио емисии 
и поетски читања, во сите нив дишеше нашата Македонија.
Замина тивко иако неговиот глас сеуште одѕвонува во нашите уши, неговите пораки остануваат да живеат во нас, да ја сакаме, чуваме и негуваме нашата Македонија.
Почивај во мир добар човеку, патриот кој ретко се раѓа, кој живееше и замина со Македонија на усните и во срцето.
Со длабока почит и љубов 

Од управата на црква Св. Климент Охридски во Торонто
Претседател 

Чедо Миленсковски

Македонска заедница

Последен поздрав од редакцијата на Весникот ,,Македонија,,-Торонто, Канада

Збогум почитуван пријателе, колега, Мицко Димовски.Твојата љубов и посветеност кон нашата татковина 
Македонија ќе ни бидат вечна инспирација во оваа бесконечна борба за македонската вистина. Вечно ќе живееш 
во нашите срца. Најискрено сочувство до семејството.
 Со почит Соња Лозановска
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Makedonsko literaturno dru{tvo 
"Bra}a Miladinovci - Toronto

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

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

Мицко Димовски е роден на 3 август 1945 година во 
битолското село Драгожани. Основно образование 
има завршено во своето родно место, а средно учи-
лиште во Битола. Во 1981 год со своето семејство 
се доселува во Торонто Канада. Член е во литера-
турното друштво ,,Браќа Миладиновци,, од самото 
формирање, а бил и негов претседател како и по-
тпреседател во последните 10 години..
Со пишување на поезија се занимава уште од најра-
но детство.Негови песни се објавени во списание-
то ,,Литературна Мисла,, што го издава друштвото 
,,Браќа Миладиновци,, како и во заедничките збирки 
на песни ,,Мостови,,, ,,Корени,,, ,,Глас на Далечина-
та,, .
Од 1994 до 1996 година беше претседател на за-
дграничниот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Торонто.
Долгогодишен член е во МПЦ Св.Климент Охридски, 
Организацијата Обединети Македонци, Macedonian 
Children Relief Fund, потпретседател е на македон-
скиот пензионерски клуб во гратчето Вудбриџ.
Заедно со сопругата Драгица се 20 години уредни-
ци и водители на македонското патриотско радио 
,,Обединета Македонија,, поточно од 1998 год.

Micko Dimovski
1945 - 2019

Туѓо Сонце
Си напуштив земја моја
И си дојдов во Канада
Земја нова прочуена
Со богатства и убавини.
Си направив нова куќа
И си купив нова кола.
Си пособрав покуќнина.
На прв поглед ми се чини
Живот имам за милина.
Но длабоко во душата
Тешка болка ми легнала
Срца на два дела поделила
И корени болни посадила.
За мојата родна земја
За мојата стара мајка
Која ката ден писма пишува.
Врати ми се мили сине
Донеси ја твојата жена
Твоите деца моите внуци
Низ куќа да растрчаат душа да развеселат.

Свети Климент Охридски
Среде во Торонто
Во овој голем град на Канада
Ко кралица стои
Гордо исправена
Нашата света македонска црква
Свети Климент Охридски
Облечена во бела руба
И со златна круна крунисана
Во црквата се врват
И стари и млади
Собрани од сите
Македонски страни.

Тука под олтарот
На светата мајка наша
Се молат верниците
За здравје и благослов
На своите фамилии.
Се молат верниците
И за земјата ни
Распарчена и мила
Што поскоро да биде
Обединета и цела.

Од Мене за Тебе
Посветена на Мицко Димовски   29 јануари, 2019

Би сакала да напишам приказна една
И во неа да раскажам за Тебе.
Да раскажам за љубовта кон мојот татко
Мојот втор татко во Канада.

Би сакала да раскажам
За човекот карпа,
Човекот со лавовско срце,
Срце кое биеше за Македонија.

Би сакала да раскажам за човекот
На кого фамилијата му беше
Ѕвезда водилка, света најсвета.

Би сакала да раскажам за
Несебично подадената рака,
Широката душа, отвореното срце,
Бистрите очи ко Пелистерските Езера,
Широката насмевка и искрената прегратка.

Ти,
Сопруг, татко, брат, другар, пријател.
Ти,
Горд и вечен Македонец!
Почивај во мир!

Маја Доневска-Ивановска
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Македонија: Во изминати-
те неколку недели поши-

роката јавност беше сведок 
на твоите јавувања во живо 
од пред македонското собра-
ние, како и бројните средби 
со македонски истакнати па-
риоти кои секојдневно бдееја 
и апелираа да се сопре ре-
ализацијата на погубното 
сценарио во Македонија. 
Што всушност се случуваше 
таму?

Боне: Историската шанса 
да бидам на браникот на 

Македонија со моите браќа 
и сестри во овие судбонос-
ни моменти за нашата земја 
никогаш не ми ни дојде на 
памет дека ќе ја пропуштам. 
Како Македонец кој долги 
години се бори за севкупна 
афирмација на мојот народ 
во Македонија и македон-
ската заедница во Канада 
,прашањето беше кога ќе за-
минам а не дали ќе заминам, 
едноставно морав да бидам 

таму. И покрај сите закани и 
предупредувања дека може 
да ми се случат непосаку-
вани работи на 7ми Јануари 
2019 заминав за Македонија 
по втор пат во последните 
неколку месеци. Тешко е 
да се опише со зборови ат-
мосферата пред собрание, 
на моменти охрабрувачка, 
на моменти обесхрабрувач-
ко,така најдобро можам да 
ја опишам атмосферата во 
кратки црти, мислам дека 
видеата кои одеа во живо 
многу подобро ја опишуваат 
реалната слика. Направив 
средби со многу мои прија-
тели/патриоти кои имав мож-
ност и чест да ги запознаам 
при мојата претходна посета 
на Македонија во септември 
2018 за акцијата ,,Бојкотира-
ме,,, но запознав и стекнав 
многу нови пријатели и овој 
пат. Голема штета што ма-
кедонскиот народ од разни 
причини не излезе масовно 
во одбрана на своите права 
и земја,еден ден многу луѓе 
ќе се освестат за пропуште-
ната историска шанса да се 
запре ова лудило од корен, 
но можеби ќе биде доцна за 
нив како генерација да си ја 
поправат грешката. 

Македонија:   Која е ви-
стината за слабиот 

одзив на протестите, страв, 

отсуство на волја, недоволно 
развиена национална свест 
или пак нешто друго?

Боне:  Слабиот одзив на 
протестите по мое лич-

но мислење е мешавина од 
многу работи кои претходно 
се случија или не се случија 
во Македонија. Со апсењето 
на Уставобранителите на 27 
април власта свесно влеа 
страв кај народот, ги уапси 
народните лидери кои имаа 
природна предиспозиција 
за мотивирање на маса на-
род. Деморализирачки беше 
и фактот што опозицијата 
се распарчи во многу ситни 
тела, на неколку пати и од 
Канада но и таму лично про-
бав да ги обединам поголе-
мите групи на ,,Бојкотирам,, 
и ,,Блокирам,, но без некој 
поголем успех, што викаат 
старите љубов со сила не 
бидува. Луѓето што повеќе 
од година дена поминаа 
пред Собранието протести-

рајќи направија се’ со нив-
ните скромни можности да 
го мотивираат и зајакнат 
отпорот, но и тоа помина без 
некој голем успех. Друга при-
чина по мое лично мислење 
е дека најголемата опози-
циска партија и по толку го-
лем притисок од членството, 
дијаспората и македонскиот 
народ никогаш јасно и глас-
но не повика на масовни 
протести против илегалната 
влада. Лидерството на опо-
зицијата излезе со народот 
во последните неколку дена 
од протестот пред Собрание, 
но на мое големо разочару-
вање никогаш не го повика 
јасно и гласно своето сеуште 
моќно масовно членство. 
Третиот клучен елемент за 
слабиот одзив на протестите 
е Индиферентна Пасивност, 
отсуство на национално чув-
ство кај многу наши граѓани 
во и надвор на границите од 
Македонија. Виновници за 
таа состојба и  недостаток 
на национално чувство го 
гледам во системите низ кои 
Македонија помина низ годи-
ните наназад, во Југославија  
долги години ни го переа 
мозокот да бидеме Југосло-
вени, Југославија се распад-
на, а голем дел од нашите 
граѓани сеуште си останаа 
Југословени. Од осамостоју-
вањето на Македонија  ни 

една влада (со исклучок на 
Никола Груевски и ВМРО до 
некаде) не направи покрупни 
чекори да го изгради и обно-
ви националното чувство на 
припадност кај македонскиот 
народ. А се разбира тешката 
борба за гола егзистенција, 
вработување со партиски 
книшки, финансиски афери 
кај сите досегашни влади, 
го направија македонскиот 
народ очаен и рамнодушен 
за случувањата во државата.

Македонија:  Какви ин-
формации разменивте 

со Претседателот на Репу-
блика Македонија д-р Ѓорѓе 
Иванов на средбата во него-
виот кабинет?

Боне: Кај Претседателот 
на Република Македо-

нија Др. Ѓорѓе Иванов 30 
минутниот договорен прием 
со лав муабет и по негова 
инцијатива се продолжи на 
скоро 3 часовен прием, отво-
ривме многу теми и разме-
нивме многу мислења. Не 
сум во можност од разбир-
ливи причини да изнесувам 
детали од разговорот, но 
разбирливо најголем дел од 
разговорот помина за акту-
елната политичка ситуација 
во Македонија. Го запознав 
со активностите на македон-
ската заедница во Канада, 
разговаравме и баравме ре-
шение за случувањата од 27 
април и уставобранителите и 
на крајот што и како поната-
му за Македонија? Поздрав и 
пораката од Претседателот 
на Република Македонија 
Др. Ѓорѓе Иванов до Маке-
донската За-
едница 
в о 

К а -
нада:  
“ Без разли-
ка на немилите случувања 
во вашата матична земја 
Македонија, Чувајте си ја 
Македонија во срцето, про-
должете да ја негувајте 
македонската традиција, 
култура и историја, вие 
живеете во демократска 
земја, вас никој тоа не може 
да ви го оспори како што 
нас ни го оспоруваат во 
Македонија. Во овие тешки 
моменти за нашата земја, 
Македонските Заедници 
надвор од Македонија ќе би-
дат главните чувари и одр-
жувачи на Македонизмот !  

Македонија:  Во Македо-
нија се сретна и со својот 

духовен татко владиката Ага-

тангел, најгласноговорниот и 
можеби за жал единствен 
владика кој достоинствено 
застана во одбрана на  ма-
кедонското име, идентитет, 
јазик и  црква. Ќе следи ли 
промена и на името на наша-
та македонска православна 
црква?

Боне: Средбата со Митро-
политот г. Агатангел ми 

беше посебно драга, доче-
кав Богојавление Водици во 
мојот роден град Велес и на 
уште поголема чест во при-
суство на мојот македонски 
духовен водач митрополитот 
г. Агатангел. Голема благо-
дарност до Повардарската 
Епархија која овозможи оваа 
средба да земе место баш на 
овој голем христијански 
празник. Како 
што и сами 
с п о м н а в т е 
Митрополи-
тот г. Агатан-
гел покрај тоа 
што е наш македонски 
духовен водач, тој е и голем 
и можеби единствениот бо-
рец претставник на Синодот 
кој јавно се бори против дого-
ворот со Грција и зачувување 
на нашето библиско име Ма-
кедонија.         
   Во нашиот разговор повар-
дарскиот митрополит изрази 
став дека македонската пра-
вославна црква направи го-

ле-
м а 

грешка што не се вклучија 
во протестите за одбрана 
на уставното име како што 
грчките владици се вклучија 
во протестите во Грција.Тој 
смета дека македонската 
православна црква, требаше 
да ја копира грчката црква и 
дека требаше активно да се 
вклучи во протестите како 
духовен водач на македон-
скиот народ .

   Многу е загрижен за идни-
ната на Македонија, образло-
жи дека договорот со Грција 
негативно ќе се одрази и врз 
Македонската Православна 
Црква во Македонија. Пора-
ката до македонската заед-
ница во Канада гласеше: 
,,Таму кај вас во туѓина 
црквите ви се се’ и домови 
и собиралишта за веселби 
и дружења и духовни хра-
мови, чувајте ги! Ако си 
ја зачувате црквата ма-
кедонска, ќе ги зачувате и 
македонските корени!   

Интервју со Боне(Боби) Темелков претседател на Светскиот Македонски Конгрес, Канада
Не се предавајте Македонци ! Верувајте во себе , Ден ќе дојде ! Не успе-
але да не’ избришат со векови, НЕМА НИ СЕГА ! Хартијата трпи се, пиши 
бриши, што ни’ е во срцето НЕМОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШЕ НИКОЈ ! Чувајте 
ја Македонија во срцето ДЕН ЌЕ ДОЈДЕ - ЌЕ ДОЈДАТ МАКЕДОНЦИТЕ ! 
Да ни’ е вечна Македонија!!!

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

,,Таму кај вас 
во туѓина црквите 

ви се се’ и домови и 
собиралишта за веселби и 

дружења и духовни храмови, 
чувајте ги! Ако си ја зачувате 

црквата македонска, ќе ги 
зачувате и македонските 

корени! ,,  

Македонските 
Заедници надвор од 

Македонија ќе бидат главните 
чувари и одржувачи на 

Македонизмот !  
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Македонија:   Боби после 
се ' што и се случи на 

Македонија, има ли повра-
ток, враќање на загубеното, 
корекција на штетата која и' 
е нанесена на нашата земја 
и народ?

Боне: Македонија е жртва 
на геополитички кон-

фликт помеѓу големите сили 
за превласт на секогаш ви-
соко стратешки котираниот 
Балкан. Ние сме жртва на 
Глобалистичка Геополитика 
која зема замав во послед-

ните години и моментално 
работите се наклонети про-
тив нас, но како што гледаме 
по светските медиуми ситу-
ацијата се менува од ден во 
ден се повеќе во наша полза. 
Грција и нашите домашни 
предавници се лажат ако 
мислат дека македонското 
прашање само со потпис 

на 80 изроди-предавници е 
затворено. Штета е многу 
голема но во моите очи не и 
погубувачка, борбата за Ма-
кедонија траела со генера-
ции и генерации, ако нашата 
генерација не била толку спо-
собна да го одржи македон-
скиот пламен со сигурност 
сме способни да ги одржиме 
малите жарчиња до времето 
на некоја нова поспособна 
генерација која повторно ќе 
ги вивне жарчињата во оган 
што никогаш нема да згасне 
за Македонија . 

Македонија:  Во која насо-
ка ќе одат натамошните 

активости на глобалната ко-
ординативна мрежа, особено 
на Светскиот Македонски 
Конгрес од Канада чиј прет-
седател си?

Боне: Македонскиот Свет-
ски Конгрес не ја призна-

ва оваа влада за легитимна, 
а со тоа не признава ни еден 
од предавничките договори 
што оваа нелегитимна вла-

да ги потпиша во името на 
македонскиот народ. Ќе про-
должиме со борбата на сите 
можни полиња оваа влада 
да падне и се поништат сите 
штетни договори. Борбата 
знам дека ќе биде тешка , 
можеби долга, но не и не-
возможна, правдата е на 
наша страна и еден ден ќе 

победиме. Соработката со 
Македонската опозиција во 
Македонија и ширум светот 
ни е во прв план, мораме да 
се обединиме во едно голе-
мо јадро кое ќе биде тешко 
да се скрши, треба сите да 
научиме од грешките во ми-
натото, кој не зема поука од 
историјата, историјата му се 
повторува !

Македонија:  Пролетва 
претстојат Претседа-

телски избори во Македо-
нија, какви се твоите прогно-
зи и очекувања? 

Боне: Овие Претседа-
телски избори ќе бидат 

многу тешки за сите, но ако 
се изведат правилно би 
требало да бидат почеток 
на крајот за оваа нелеги-
тимна влада. Најголемата 
опозициска партија од која 
традиционално се очекува 
да испадне со кандидат, во 
овој тежок момент за нашата 
земја треба да покаже многу 
поголема мудрост и македо-
нштина не само да победи 
нивниот кандидат тука и за 
гол опстанок на политичката 
сцена во Македонија. Голем 
дел од нивното членство и 
македонскиот народ е гне-
вен, гневот во најголем дел е 
против моменталната неле-
гитимна владејачка гарниту-
ра, но еден добар голем дел 
од гневот е насочен и против 
раководството на  најголе-
мата опозициски партија 
поради нивната пасивност, 
а некој конспиративно би ре-
кол и можна улога во разне-
битувањето на Македонија. 
Ако најголемата опозициски 
партија сака да си ги попра-
ви своите големи грешки, да 
си ги зголеми своите шанси 
за опстанок на политичка-
та сцена во Македонија,  да 
победат на следните прет-
седателски избори, треба да 
одберат непартиски канди-

дат, кандидат кој има довер-
ба кај народот, кандидат кој 
ќе влее надеж во оваа безна-
дежно време, кандидат кој 
ќе се бори да ги поништи по 
легален пат сите штетни не-
легални договори, кандидат 
кој ќе ја донесе светлината 
после долгиот мрак во кој за-
падна Македонија. Ќе бидам 
слободен и кажам дека после 
многу разговори со различни 
луѓе и самиот кандидат јас 
дојдов до цврст заклучок 
дека единствен победнички 

кандидат на опозицијата за 
следен претседател на Ма-
кедонија е големиот борец 
за македонските права про-
фесорката  д-р Тања Кара-
камишева – Јовановска, про-
фесорка по уставно право и 
политички систем на Прав-
ниот факултет „Јустинијан 
Први“ во Скопје, . 

Македонија:  И за крај која 
е твојата порака до чита-

телите на ,,Македониија,,?

Боне: Не се предавајте 
Македонци ! Верувајте во 

себе , Ден ќе дојде ! Не успе-
але да не избришат со веко-
ви, НЕМА НИ СЕГА! Хартија-
та трпи се, пиши бриши, што 
ни е во срцето НЕМОЖЕ ДА 
ГО ИЗБРИШИ НИКОЈ!  Чу-
вајте ја Македонија во срцето 
ДЕН ЌЕ ДОЈДЕ - ЌЕ ДОЈДАТ 
МАКЕДОНЦИТЕ!  

Да ни е вечна 

Македонија !

Интервју со Боне(Боби) Темелков претседател на Светскиот Македонски Конгрес, Канада
Не се предавајте Македонци ! Верувајте во себе , Ден ќе дојде ! Не успе-
але да не’ избришат со векови, НЕМА НИ СЕГА ! Хартијата трпи се, пиши 
бриши, што ни’ е во срцето НЕМОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШЕ НИКОЈ ! Чувајте 
ја Македонија во срцето ДЕН ЌЕ ДОЈДЕ - ЌЕ ДОЈДАТ МАКЕДОНЦИТЕ ! 
Да ни’ е вечна Македонија!!!

НОВО(СТАРИ) ПОДАНИЦИ

Овој текст е надополнување 
на мојот претходен текст 
од предходниот број "Гре-
шките на Груевски".Секако, 
се однесува на најновите 
политички збиднувања во  
Македонија. За многумина 
овие одлуки како промена на 
Устав,име, историја, образо-
вание, двојазичност се изне-
надувачки.Но, ако се поглед-
не назад во историјата ке се 
види дека и не е баш така.

Повеќе од 5 века под турско 
ропство има оставено најго-
лема трага во таквите одлу-
ки. Од тоа време доаѓа и мис-
лата "наведната глава сабја 
не ја сече". Со тоа турските 
окупатори влеваа страв на 
поробените земји и народи.
Тоа било главна причина 
зошто многу македонски ре-
волуционери имаат загинато.
Тие биле предадени на тур-
ските власти.  На сличен на-
чин, знаеме, загинува и Гоце 
Делчев во с.Баница.Да не се 
разбереме погрешно. Такви-
те биле многу малку, но тре-
бало само еден во селото да 
ја предаде цела четата и да 
направи огромна штета. Ова, 
може да се рече, било глав-
ната причина што Македо-
нија немала свој преставник 
во Букурешт 1913 год. каде 

што дошло и до поделба на 
Македонија помегу соседни-
те земји.
  Потоа доаѓа времето по-
меѓу двете Светски војни.  
Тоа е најмрачниот период од 
македонската историја.По-
делбата на "централисти" и 
"врховисти" донесе иљадни-
ци жртви. Во братоубистве-
ната војна најчесто гинеа 
најпатриотските и најпрогре-
сивни синови и ќерки во тоа 
време. Со тоа многукратно  
се намали идејата за неза-
висна Македонија. Во ова 
братоубиствена војна главна 
улога имала Софија која што 
ги подржувала "врховистите" 
која што уште тогаш посаку-
вала Македонија да стане 
"бугарска провинција". Уште 
еднаш, "врховистите" иако 
биле во многу помал број 

сепак успеале да направат 
огромна штета на Македон-
скиот сон за независност.
  Скоро ништо не се сменило 
и со создавањето на Југосла-
вија на чело со комунистич-
киот диктатор Тито.Веднаш 
после војната, по наредба на 
Белград, илјадници Македон-
ци биле стрелани.Нивниот 
грев бил тоа што сакале не-
зависна Македонија.Наста-
ните на Скопското Кале каде 
што биле стрелани стотина 
македонски офицери, за-
творањето на Ченто, Панко 
Брашнаров, стрелањето на 
струмичките млади студенти, 
убиството на Кочо Рацин се 
само дел од тогашната тем-
на страна на "комунизмот" во 
Македонија.
И конечно дојде 1991 и соз-
давањето на независна И 

демократска Република Ма-
кедонија на дел од својата 
територија. Конечно дочекав-
ме да ја градиме иднината 
на Македонија како знаеме 
и умееме без никакво "ме-
шање" од надвор. И конечно 
помисливме дека Македо-
нија ќе се гради од Скопје а 
не од Цариград, Софија, Ати-
на, Белград…Но тоа остана 
пуста желба. Денешниве 
политичари сепак успееја да 
најдат други "пријатели" кои 
и’ "мислат" подобро на Маке-
донија од самите Македонци.
Разликата е само во имиња-
та на сегашните пријатели 
кои сега доаѓаат од Брисел 
и Вашингтон. Како да не ја 
проучиле доволно историјата 
која вели дека секое мешање 
на надворешни "пријатели" 
носат катстрофални после-

дици за Македонија. Како 
идругите така и ове денешни 
политичари не го положија 
тестот на историјата.
Но, јас сум оптимист и мис-
лам дека некоја друга гене-
рација на политичари ќе го 
оствари тој сон за вистинска 
независност на Македонија.
Секако нема да биде лесно, 
ке треба многу макотрпна 
работа но сепак ке може да 
се оствари. Некои други идни 
храбри и чесни политичари 
ќе успеат да носат независни 
одлуки без никакво мешање 
на надворешни сили.

Срекни празници и се читаме 
во некоја друга прилика...

Пишува Диме Костов
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416-421-7451

Св. Климент Охридски - Торонто

Учениците од неделното училиште од македонската право-
славна црква Св. Климент Охридски од Торонто  по повод 
големиот верски празник Божик пред олтарот ја изведоа 

песната за Христовото раѓање ,, Христос се роди,,.

Младиот Јован Милевски постави своевиден рекорд вреден 
да се запише во Гинисовата книга на рекорди - ова момче го 

извади крстот од водата по петти пат едно по друго!

Почитувани парохијани,
Ве известуваме дека на 17. февруари 2019 година во  македонската православна 

црква Св. Климент Охридски во Торонто новиот свештеник Сашо Целески ќе ја одржи 
својата прва богослужба како редовен свештеник во оваа црква.

Повелете на неделната богослужба да му искажеме добредојде со своето присуство.

Кратка Биографија на 
свештеникот  

м-р Сашо Целески

Роден е на 15.04.1981 годи-
на во Охрид, од родители 
Никола и Лазарка. Основно 
училиште завршува во 1995 
година во ОУ „Св. Климент 
Охридски“– Охрид. 

Со благослов на Дебарско 
– кичевскиот Митрополит 
г. Тимотеј, се запишува во 
МПБ „Св. Климент Охридски“ 
– Драчево, Скопје и истата 
со успех ја завршува во 2000 
година. 
На факултетот ПБФ „Св. Кли-
мент Охридски“ во Скопје 
дипломира во 2008 година на 
и се стекнува со академски 
степен дипломиран теолог.
Со благослов на надлежниот 
Митрополит г. Тимотеј и како 
стипендист на Комитетот за 
меѓурелигиска соработка 
(Ватикан) и САС на МПЦ – 
ОА, во октомври 2008 година, 
студиите ги продолжува на 

Папскиот источен институт 
во Рим, Република Италија, 
отсек – Канонско право. Во 
јуни 2011 година, ги завршува 
последипломските студии, а 
неговата магистерска теза 
е „Правно лице во Римско 
– византиско право“, стекну-
вајќи се со титула – магистер 
по источно канонско право. 
Истата година го продолжува 
своето образование запишу-
вајќи се на докторски студии 
на истиот институт. Во 2012 
година избран е за асистент 
по Канонско право, на Исто-
риско – правната катедра, на 
ПБФ „Св. Климент Охридски“ 
во Скопје, каде што ги преда-
ва следните предмети: Цр-
ковно право, Брачно право, 
Канони на Православната 
црква и Црковна архитектура 
и христијанска уметност. 
Оженет е со Екатерина Мата-
кова Целеска, од Скопје. Во 
бракот има две деца: шестго-
дишната Софија, и триго-
дишниот Наум.

На 09. 08. 2012 година, на 
празникот посветен на „Св. 
Пантелејмон и на Светите 
седмочисленици“ (Летен св. 
Климент), во Манастирот 
„Св. Пантелејмон и св. Кли-
мент Охридски“ – Плаошник, 
Охрид, отец Целески е рако-
положен е за чтец, и поѓакон 
и ѓакон од страна на Дебар-
ско – кичевскиот Митрополит 
г. Тимотеј;

Од 2012 година од страна на 
Православниот богословски 
факултет „Св. Климент 
Охридски“ – Скопје се поста-
вува за асистент по Канонско 
право;

Отец Целески учестува во 
повеќе работни тела на МПЦ 
– ОА.

Говори италијански и ан-
глиски, а се служи со руски, 
француски, латински и цр-
ковнословенски.

Водици Свето богојавление - фрлање на крстот во 
водата во Св. Климент Охридски
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За Бадник, прв детски Божикен концерт во св. Илија, Мисисага
Во Бадниковата приквече-
рина  по светата вечерна 

богослужба во македонска-
та православна црква Св. 

Илија од Мисисага започна 
празничниот детски божикен 

концерт кој за првпат се ор-
ганизира на идеја на протоје-

реј Константин Митровски 
парохиски свештеник во Св. 
Илија а воедно и епархиски 
намесник на канадското 
намесништво на американ-
ско-канадската македонска 
православна епархија на 
МПЦ.
На концертот настапија  деца 
при парохијата на црквата 
Свети Илија, исполнувајќи 
неколку божиќни песни во 
продукција на браќата Давор 
и Дарко Јордановски.
Овој проект кој беше со воо-
душевување проследен од 
публиката беше спонзори-
ран од Васко Недановски, кој 
врши услуги при купување 
и продавање на имоти во 
компанијата Royal LePage 
и фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од црквата Св. 
Илија.
Вредно е да споменат и Еле-
на и Дерик Антески за пода-
рените свеќи кои што гореа 

во рацете на децата при 
изведбата на божикните пес-
нички, а во организацијата и 
реализацијата на концертот 
свој придонес дадоа и Васко 
Недановски, Ненад Попоски, 
Зоран Пандиловски, Љупчо 
Марковски, Билјана Милев, 
Милена Хаџиева и Џоан Не-
дановски.

По завршувањеето на кон-
цертот во банкетната сала 
беше послужена бадничка 
посна вечера која тради-
ционално се принесува на 
македонските трпези, а која 
верниците ја понесоа од 
своите домови. Потоа следе-
ше дарувањето на божикните 
пакетчиња од страна на ма-
кедонскиот Дедо Мраз.. 

Христос за роди, 
Навистина се роди!

Водици во МПЦ 
Свети Илија во 

Мисисага
Бог се јави - Вистина се јави!!! Со овој 
поздрав се поздравуваа верниците кои 
присуствуваа на Водици во македон-
ската православна црква Св. Илија во 
Мисисага.

По повд Богојавление се изврши  
дарување на светите икони и положу-
вање на светиот и животворен крст во 
осветените води. Црквата Свети Илија 
од Мисисага даруваше 100 канадски 
долари на Анастасија Касниоска  која го 
извади светиот крст од осветената вода. 
За  сите учесници во вадењето на крстот  
следуваше утешна награда.

Св. Илија Мисисага

Најмасовна прослава на Стара Нова Година-Василица организирана од МПЦ Св. Илија
Под покровителство на МПЦ Св. 
Илија од  Мисисага и годинава во 
Capitol Banquet Hall се одржа тра-
диционалниот банкет кој ќе остане 
запаметен по неговата бројност, 
празничната програма со настапот 

на двете групи на фолклорниот ан-
самбл ,,Илинден,, од црквата Св. 
Илија и добрата забава со познати-
те уметници Благица Павловска и 
Влатко Миладиноски придружувани 
од оркестарот Балкан Ентертејн-

мент.
Македонците и овојпат беа поче-
стени со присуството на градона-
чалничката на градот Мисисага 
Бони Кромби, која на македонски ја-
зик ни ја честита Новата Година, на 

што и беше возвратено со овации.
Едноглссно се пееше и играше на 
звуците и силната порака на маке-
донските песни, особено на хитот 
,,Велат не’ нема, ама еве сме,, кој ја 
воодушеви публиката во преполна-

та банкетна сала. 
Многумина од гостите си заминаа 
во своите домови со вредни награ-
ди од лотаријата и со прекрасни 
сеќавања кои долго ќе се прераска-
жуваат.

Покана
Почитувани членови на  црквата Св. Илија,

Ве известуваме дека годишното членско собрание и 
изборот на нова црковна управа  ќе се одржи на 24 

февруари годинава. 
    За повеќе информации јавете се на телефон: 

(905) 821-8050.
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,,Македонија,,:  Дамјане, 
какво е чувството да се пее 
во Торонто за најстарата 
македонска патриотска ор-
ганизиација ,,Обединети Ма-
кедонци,, која ги обединува 
духовно Македонците од 
сите нејзини делови, во очи 
на роденденот на апостолот 
на македонската револуцио-
нерна борба Гоце Делчев и 
токму на денот кога е роден 
и твојот татко, македонската 
фолк легенда Војо Стојанос-
ки?
Дамјан: Секогаш сум среќен 
кога пеам пред Македонци, 
каде и да се. Овој пат сум 
особено среќен што ми се 
пружи прилика да настапу-
вам пред Македонците во 
Торонто и тоа на покана на 
големата организација „Обе-
динети Македонци„. За оваа 
организација имам слуша-
но и од мојот татко, кој исто 
така бил нивни гостин и тој 
секогаш за нив зборуваше се’ 
најдобро.
Посебно ми е драго што по-
водот за моето гостување е 
Гоцевата вечер за која знам 
дека традиционално се орга-
низира во Торонто, по повод 
раѓањето на нашиот голем 
револуционер и просветител 
Гоце Делчев.
А, тоа што годинава тој на-
стан ќе биде токму на роден-
денот на татко ми, нему ќе му 
го посветам својот настап, 
како роденденски подарок.
,,Македонија,,:  Најубавите 
родољубиви пораки се изпе-
ани од грлото на твојот по-
коен татко Војо, ти чекориш 

по неговите стапки. Во вре-
миња кога се гази и негира 
постоењето на македонскиот 
идентит, како еден млад и 
освестен Македонец гледа и 
ги доживува случувањата во 
нашата татковина?
Дамјан: Навистина, татко ми, 
Војо Стојаноски, испеа голем 
број родољубиви песни што 
се обнародија и се пејат на 
сите македонски веселби. 

Во многу од нив има силни 
пораки. Тој тоа го пееше ис-
крено, од срце, а таа љубов 
кон татковината ја всади и во 
мене уште во моето најрано 
детство.
Што се однесува во врска 
со вашето прашање за акту-
елната состојба во Македо-
нија, ја доживувам како голе-
ма неправда, нешто што се 
случува под присила, нешто 
што нема никаква логика и 
тоа многу боли. Народот е 

поделен меѓусебе како ни-
когаш досега, ама, јас сакам 
да верувам дека ќе најдеме 
начин да се сплотиме.

,,Македонија,,:  Иако млад 
зад себе имаш хитови кои се 
обнародија  и со задоволство 

се пеат до каде што има ма-
кедонски народ во светот. 
Како денес се доживува ма-
кедонската народна, особено 
патриотската песна во Ма-
кедонија,  а како надвор од 
нашата земја?
Дамјан: Драго ми е што пе-
сните што досега ги отпеав 

се одлично примени меѓу 
публиката која сака да слуша 
ваков тип на музика. Сметам 
дека убавата македонска пе-
сна секогаш е добро примена 
и во Македонија, а и секаде 
во светот каде што има Ма-
кедонци. Верувам и дека 
така ќе биде за секогаш.

, , М а к е д о н и ј а , , :  
Твоите корени се му-
зички, речиси целото 
семејство е познато 
на пошироката јав-
ност. Какви се твои-
те сеќавања на дет-
ството и младешките 
години поминати по-
крај својот татко го-
лемиот патриот Војо 
Стојаноски, на што 
те учеше?
Дамјан: Растев со 
музиката. Уште од 

најмали нозе пеев, а моите 
детски играчки секогаш беа 
инструментите.Македон-
ската народна музика беше 
секогаш присутна во нашиот 
дом каде што и најчести 
гости беа композитори, тек-
стописци и пејачи. Ги слушав 
песните, ги впивав и ги учев 
со леснотија. Мојот талент 
сите го препознаваа речиси 
од бебе.
Советите на татко ми секо-
гаш се движеа во насока да 
ја сакам татковината, нашето 
културно наследство, песни-
те македонски и никогаш да 
не бегам од своите корени.
,,Македонија,,:  Сведоци 
сме на масовно препејување 
и присвојување на песни од 
страна на јужните соседи,  
кои наменски и авторскисе 
создадени последниве де-
цении од  многу македонски 
музички уметници. Како да го 
одбраниме нашето, културно 
наследство од наездата на 
комшиите?
Дамјан: Не знам како да го 
одбраниме нашето културно 
наследство од комшиите....

Во музиката природни се 
меѓусебните влијанија, но 
лошо е кога нештата се при-
својуваат и се кажуваат како 
свои без никаква почит кон 
авторите.
,,Македонија,,:  Дамјане, 
Гоцевите пораки ги знаеме 
сите, а која е твојата порака 
до Македонците ширум све-
тот која ја испраќаш во чест 
и по повод годишинината на 
раѓањето на великанот на 
македонската револуционер-
на борба Гоце Делчев?
Дамјан: Мојата порака нека 
биде повеќе да се сакаме и 
да се почитуваме меѓусебе, 
да се сплотуваме оти само 
така ќе можеме да го зачуву-
ваме своето.

Интервју со Дамјан Стојаноски

Мојот настап на ,,Гоцевата Вечер,, 
ќе биде роденденски подарок за 

македонскиот војвода Гоце Делчев 
и за татко ми Војо Стојаноски

Тешко мина мојта младост докторе

Тешко мина мојта младост  докторе,
што заљубив убава мома. 
Се љубевме три години, докторе, 
Легна мома се разболе.

Болна лежи и ме моли, докторе,
да и кyпам силен отров! 
Ова срце не ми дава, докторе,
Мојто либе да го отрујам.
 
Ако ми ја  излечиш докторе,
много злато ќе те дарувам. 
Ако не ја излечиш, докторе,
Јас со неа ќе легнам. 
 
И на гробот да ми посадите, 
бела роза црвен трендафил
И на каменот да ми напишете
Љубов тука почива
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

2019 Kia Sportage LX
REAR-VIEW CAMERA | AWD | BLUETOOTH

Price: $23,100  Kilometers: 15,366

2017 Lexus CT 200h
SUNROOF | HYBRID | HEATTED SEATS ONLY 

$24,985  Kilometers:  24,628

2016 Lexus RX 350
HEATED SEATS | REAR-VIEW CAMERA | BLUETOOTH

Price $38,995  Kilometers:74,360

2015 Mercedes-Benz Glk-Class
NAVIGATION | TOP OF LINE | BLUETEC

 Price: $32,470  Kilometers:   43,338

2013 Mercedes-Benz C-Class
Price: $21,995    Kilometers: 79,784

2016 Mercedes-Benz C-Class
PANORAMIC ROOF | LEATHER | BLUETOOTH

Price $32,995  Kilometers: 42,711

2014 Volkswagen CC Highline
NAVIGATION | $100 EXTRA GAS CARD NEW YEARS 
SPECIAL! ONLY $15,900! Kilometers:   88,028

2013 Dodge Journey SXT/Crew
NEW YEARS SPECIAL ONLY $13,870

 Kilometers: 70,142
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Разговор со Андон (Енди)Плуков претседател на Macedonian Children Relief Fund- организација за помош на 
македонските деца создадена за време на воениот конфликт во Македонија во 2001-та година

На 10 февруари дојдете да им помогнеме на македонските деца без родители

,,Македонија,,: 
  Организацијата за пом-
ош на Македонските деца 
од конфликтот во 2001-та 
ја оправдува својата мис-
ија веќе 18 години. Г-ине 
Плуков за нашите читатели 
кажете  ни малку повеќе за 
работата на оваа организа-
ција?

Енди Плуков:  
Organizacijata Mac-
edonian Children Relief 
Fund ја отпочна својата 
работа со цел да им се  
помогне на децата koи 
izgubija roditel vo kon-
fliktot vo 2001 godina. 
Понатаму ја проши својата 
дејност за помош и на  dvаtа 
domа за деца без родители 
vo Makedonija, едниот 
во Bitola za deca do 3 
godiшnа возраст i другиот 
vo Skopje za pogole-
mi деца над  3 godiшnа 
возраст. Isto taka, koga 
imame sredstva, pomag-
ame и na deca so zdravs-
tveni teшkotii.

,,Македонија,,: 
Како се врши слекција, од-
носно проценка кому да по-
могнете и какви се вашите 
сознанија за правилната упо-
треба на испратените сред-
ства и соодветна опрема во 
досегашните акции?

Енди Плуков: 
Naшata organizacija 
e ”Registered Canadian 
Charity”, site donacii 
mo`at da zemat “Chari-
table donation receipts 
for Canadian taxes”. Ima 
kompleks na~in da se 
prefrlat pari vo Make-
donija, ama nie sme ofi-
cialno registirani 
so кanadskata vlada da 
prefrluvame pari vo 

Makedonija. Isto taka 
20% od doniranite sred-
stva gi podaruvame na 
кanadski Charities kako 
Hospital for Sick Children 
in Toronto, Easter Seals, 
Shriner’s Hospital, itn.

,,Македонија,,:
 На 10 февруари најавено е 
хуманитарно пладне кое ќе 
се одржи по богослужбата во 
македонската православна 
црква Св. Димитрија 
Солунски во Маркам. Што 
всушност ќе се случува на 
овој настан и каде ќе отидат 
присобраните средства?

Енди Плуков:
Ќe imame ru~ek posle 
crkvenata slu`ba za 
$20. Ќe moжe da se ku-
pat мakedonski slat-
ki, pitи, vino, rakija, 
suvenirи i razni drugi 
raboti. Priсobranite 
sredstva ќe se pratat vo 
Makedonija na pomoш 
za domovite za деца без 
родители vo Bitola i 
Skopje.

,,Македонија,,:
На кој начин заинтересира-
ните можат да им помогнат  
на македонските деца преку 
вашата организација?

Енди Плуков:
 Sekoj шto saka da doni-
ra sredstva mo`e da 
donira na 10-ti февруари 
во Sveti Dimitrija 
MPC i на лице место 
ќе im dadеme Charitable 
Receipt. Ako нe mo`at 
da prisustvuvat na 
ru~ekot, moжe po poшta 
da pratat donacija i ќe 
im pratime Charitable Re-
ceipt  po poшta. Adresa-
ta e:

Macedonian Children Relief 
Fund

16 Conditti Dr.
Woodbridge, ON, L4H 2C8

,,Македонија,,:
 Г-ине Плуков, ви благодарам 
на разговорот. Последните 
редови се ваши. Што ќе им 
порачате на читателите на 
,,Македонија,,?

Енди Плуков: 
Vo ovie teшki vremiњa 
vo Makedonija i na 
site Мakedonci шto se 
gri`at za situacijata 
vo Makedonija sakam 
da им spomenaм deka 
nie sme star narod сме 
поминале mileumi bez 
dr`ava, ama pak os-
tanavme Makedonci. 
Imame identitet, jazik, 
tradicii, istorija, re-
ligija i kultura шto ќe 
ostanat naшi. 
So нашата мала,  но 
драгоцена pomoш im 
ovoзmожuvame na decaта 
без родтели во Македонија 
da imat барем malку po-
dobar `ivot vo Make-
donija.
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MHRMI Calls on Russia and China to Introduce 
UN Motion in Support of Macedonia, Pledge to 

Veto Any Change to Macedonia's Name
Following our meetings with Rus-
sian and Chinese officials, Mace-
donian Human Rights Movement 
International sent letters to Russian 
Foreign Minister Sergei Lavrov and 
Chinese Foreign Minister Wang Yi 
calling for both countries, as mem-
bers of the United Nations Security 
Council, to:

1. Introduce a motion at the United 
Nations demanding that the UN 
charter and rule of law be upheld, 
and that the Republic of Macedonia 

be immediately admitted under its rightful name, thus permanently ending any attempts at changing 
it, and;

2. Unequivocally call for the end to the forced, and illegal, implementation of the Prespa Agreement, 
and that it will veto any change to Macedonia’s name and identity.

MHRMI called for support in defending our basic right to self-determination and explained that 
Western imperialistic goals of expanding NATO membership - by aiding in Greece's goals of eradi-
cating the existence of the Macedonian nation - must be urgently stopped.

In continued discussions with President Gjorgi Ivanov and his foreign policy advisors, MHRMI, 
along with our partners in defending Macedonia, reiterated our demands that he immediately take 
action by supporting the actions mentioned above and by introducing his own UN motion as the 
Republic of Macedonia's head of state.

Further, we call on all UN member-states to adhere to the UN's own charter by respecting, and 
defending, the rights of Macedonia and the Macedonian people.

Macedonian Business Leaders from Aegean 
Macedonia Pledge Continued Support of 

MHRMI's Our Name Is Macedonia Campaign

Two prominent business leaders from Aegean Macedonia, residing in Canada, have pledged their 
continued support of MHRMI's Our Name Is Macedonia campaign and the fight against any change 
to Macedonia's name and our Macedonian identity.

Bill Argo, owner of the Symposium Cafe restaurant chain, and Mincho Tashev, real estate invest-
or, are both longtime supporters of Macedonian Human Rights Movement International. Both are 
originally from the part of Macedonia that was annexed by Greece after the Balkan Wars of 1913.

"I grew up being denied my existence by Greek authorities who used to beat me because I'm 
Macedonian. My village was bombed because we're Macedonian. I saw my family members 
murdered for being Macedonian. No amount of threats would make me change who I am, 
and nothing that the US, NATO or EU could offer me would make me change who I am", said 
Mincho Tashev.

Any name change forced upon the Republic of Macedonia affects Macedonians, who are still fight-
ing for their own basic human rights, in Aegean Macedonia, Pirin Macedonia, Mala Prespa/Golo 
Brdo, throughout the Balkans and the world.

"Despite what Zoran Zaev claims, if a country is called 'North Macedonia', common sense 
dictates – and we have already seen this happen multiple times – our identity, ethnicity and 
language will be called 'Northern Macedonian'”, said Bill Argo. "No Macedonian has the right 
to change the name and identity of all Macedonians. I have lived my entire life fighting for 
who we are, and I will never stop", he added.

A joint appeal from Argo and Tashev:
“We can not, and will not, allow Macedonia and our Macedonian identity to be given away to 
our oppressors. We call on high-profile Macedonians to immediately join our support of the 
Our Name Is Macedonia campaign. This is the most critical issue facing all Macedonians' 
since independence. Inaction cannot be justified.”

Canada Supports Macedonia’s Demise – Foreign 
Minister Freeland, Tell us Why

January 17, 2019
By
Bill Nicholov 

The leader of a new 
Macedonian political party 
was texting me in the middle 
of the night recently, giving me 
updates on her spokeswoman’s 
surgery to repair two broken 
legs, suffered at the hands of 
riot police earlier that night. Her 
crime? Attending a peaceful 
protest against changing 
Macedonia’s name and 
identity. The riot police were 
ordered in by US-installed 
“Prime Minister” Zoran Zaev 
who is doing everything in his 
power to brutally silence any 
dissent.

And these brutal US-led tactics 
are being supported by our 
Canadian government.

Despite my appeals to her and 
her policy advisors to defend 
basic human rights and self-
determination, Canadian FM 
Chrystia Freeland has chosen 
to applaud Zaev’s attempts at 
forcibly changing Macedonia’s 
name in order to appease its 
biggest oppressor, Greece.

The new name would be 
“North Macedonia” and 
Macedonians everywhere, 
not just in the Republic of 
Macedonia, would be known 
as “Northern Macedonians” 
who speak “Northern 
Macedonian”. The agreement 
supported by the West that 
would change Macedonia’s 
name even mandates 
what the new definition of 
“Macedonian” would be and 
that history be changed, and 
textbooks rewritten. The term 
“Macedonian” would suddenly 
not belong to Macedonians any 
more. Imagine this happening 
to Armenians, Ukrainians or 
any other ethnic group.

Chrystia, do you know who and 
what you’re supporting?

I’ll elaborate. Zaev has fixed 
elections with US support, 

imprisoned Macedonians 
who dare disagree with him 
(including six opposition MPs 
– thus making it easier to 
illegally impose new laws), 
held female opposition MPs 
in parliamentary chambers 
against their will until they 
succumbed to his demands, 
violated the Macedonian 
constitution, broken the law, 
circumvented parliamentary 
rules to force through anti-
Macedonian policies, ordered 
the firing (from public and 
private sector jobs) of 
perceived opponents, shut 
down media that is critical of 
him, blocked social media 
access for media outlets that 
don’t support him, and ordered 
government intimidation and 
investigation of those who 
are against his policies – 
including those, specifically, 
who are in contact with me 
and the organization that I run 
–  Macedonian Human Rights 
Movement International.

For Zaev and his American, 
Canadian and EU backers, 
my organization’s stance that 
international law, human rights 
conventions and decency be 
respected stands in their way 
of achieving their goal – to 
change Macedonia’s name, 
identity, ethnicity, language 
and history to appease 
Greece’s goal of eradicating 
our existence – all so Greece 
refrains from using its veto 
power so Macedonia can get 
NATO and EU membership.

Is this the Canada that you 
know?

Macedonia was divided in 1913 
among Serbia (Yugoslavia), 
Bulgaria, Greece and later, 
Albania and each country 
immediately began campaigns 
aimed at eradicating any trace 
of Macedonia. The Republic 
of Macedonia declared 
its independence in 1991 
after the fall of Yugoslavia, 
but Macedonians who find 
themselves outside its 
territory are still at the mercy 
of their oppressors. So, this 
“name dispute”, admitted by 
Greece to be artificial, affects 
Macedonians throughout all of 
Macedonia and the world, not 
just the Republic of Macedonia. 
We are witnessing modern-day 
cultural genocide – and it is 
inexplicably being aided by the 
West.

I told Chrystia Freeland and her 
policy advisors that my Canada 

does not support dictators 
intent on destroying an entire 
ethnic group. Chrystia, tell all 
Canadians what your response 
is.

I’ve handed the opposition 
parties a chance to stand up 
for traditional Canadian values, 
expose the Liberal Party for 
blatantly violating them, and to 
defend the very existence of an 
entire ethnic group – all to no 
avail.

Their excuses? One, they 
view the cultural genocide of 
Macedonians as a “diplomatic 
dispute between neighbours”. 
Well, they have fallen right into 
Greece’s trap.

Second, they claim that 
because the “leader” of 
Macedonia is executing this 
policy that it somehow makes 
it legitimate. If this were 
the case, nobody would’ve 
denounced Donald Trump’s 
Muslim ban, his support 
of neo-Nazis, or any of his 
continuous racist comments. 
If this were the case, Canada 
never would’ve helped to oust 
former Ukrainian President 
Yanukovych because of his 
pro-Russian policies.

However, it’s important to 
note that it is not the Prime 
Minister, but the President of 
Macedonia, Gjorgi Ivanov, who 
is the head of state, but the 
West conveniently ignores this 
fact because he is opposed to 
Zaev’s policies.

Chrystia, I’ve asked you, if you 
were of Macedonian, instead of 
Ukrainian ethnic background, 
what would Canada’s policy 
be?

Opposition parties, why aren’t 
you denouncing the Canadian 
government’s anti-Canadian 
actions?

I was Macedonian way before 
anti-Macedonian Zaev was 
brought into power. As were 
my ancestors who moved to 
Canada to escape persecution, 
never expecting that I would be 
subject to it decades later by 
the very country that claims to 
be a global leader in defending 
human rights. As I’ve told all 
Canadian political parties – my 
Canada defends human rights 
for all ethnic groups – not just 
the high-profile.

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи 
на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправе-

ни народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации: 1-416-
850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, 

mhrmi.org/OurNameIsMacedonia.

MHRMI
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MHRMI Calls for Immediate Action by President Ivanov to 
Prevent Any Change to Macedonia's Name and Identity

In advance of the illegal, 
unconstitutional and treason-
ous vote scheduled for January 
9, 2019 to change the Republic 
of Macedonia's name and iden-
tity, Macedonian Human Rights 
Movement International calls 
on President Ivanov to immedi-
ately pardon all Macedonians 
who face politically motivated 
charges by Zaev's regime, in-
cluding those MPs who are be-
ing used as pawns to commit 
treason, but only in exchange 
for their "NO" vote to changing 
Macedonia's name. This act 
would eliminate any effect that 
Zaev's blackmail, threats and 
bribery have had on the MPs.

Further, MHRMI calls 
on Ivanov to immediately 
introduce a motion in the 
United Nations that de-
mands that the UN abide by 
its own charter, international 
law and human rights con-
ventions and grants mem-

bership to the Republic of 
Macedonia under its proper 
name, thus legally and perma-
nently ending any attempts to 
change it. Moreover, we call 
on Ivanov to support, and call 
for, a similar motion by Rus-
sia, China, Turkey or any other 
country that is willing to act to 
defend Macedonia's self-de-
termination and basic human 
rights.

When discussing the an-
ti-Macedonian "Prespa Agree-
ment" last year, Ivanov proudly 
said, "My position is final and I 
will not yield to any pressure, 
blackmail or threats. I will not 

support or sign such a damag-
ing agreement."

While MHRMI applauds 
President Ivanov's stance, it 
simply is not enough. Proactive 
and urgent steps are needed in 
order to prevent the changing 
of Macedonia's name and iden-
tity.

Zaev's regime has broken 
the law, violated the constitu-
tion and circumvented parlia-
mentary rules in their continued 
acts of treason. These cannot 
go unpunished. No matter how 
much backing Zaev has from 
the US and EU in their attempts 
to denationalize Macedonia, 
this can't be used as a pretext 
for inaction. President Ivanov, 
as head of state, you have the 
duty to defend the Republic of 
Macedonia, and you have the 
support of Macedonians world-
wide. Act now.

* Real Estate Negotiating Expert
* Seller Respresentative Specialist
* Experienced Buyer Reresentative

На 6 км. западно од адми-
настративниот центар на гра-
дот Ресен, Македонија по но-
виот асфлатен пат, изграден 
1974-та година се наоѓа с.Бо-

лно. Во селото се стигнува и 
пешачејќи на одалеченост од 
4 до 5 км. од градот Ресен, по 
овој пат жителите патувале 
со векови. На средината на 

овој пат на месноста нарече-
на „Плачи Горница“ се разде-
лувале луѓето кои оделе на 
печалба од своите најблис-
ли. Ако некој постар човек 
во селото го прашате зашто 
се вика селото Болно,ќе ви 
одговори дека во времето на 
Цар Самоил на територијата 
на селото имало Болница, 
каде се лечеле војниците 
на Цар Самоил. Полскоит 
научник лингвист Пијанка во 
својот научен труд за топони-
мите во Преспа, тврди дека 
село Болно името го добило 
од лично име, име-Бохун.
Во чест на Водици или Бо-
гојавление — денот на кој 
според христијанското пре-
дание Св. Јован Крстител 
го крстил Исус Христос во 
реката Јордан селското дру-
штво ,,Болно,, од Торонто го 
организираше својот редо-
вен банкет. Истиот е одраз 
на почитта и љубовта кон 
многувековната традиција 

и верата со која живеат и 
ја пренесуваат Болнци на 
своите млади поколенија 
на Северно-Американскиот 
континет. Годинешни кумови 
беа семејството на Пецо и 
Милица Булатовиќ, а дого-
дина кумството го презеде 
семејството на Дорче и Мара 
Савевски.Во чинот на осве-
тувањето на лебот, виното 
и пченицита учествуваше 

свештеникот протаставро-
фор Илија Донев. За почит 
е да се спомне дека со дру-
штвото ,,Болно,, раководи 
колективно претседателство, 
чесни и достоинствени Болн-
ци кои сложно и со сите аде-
ти ја пенесуваат традицијата 
на младите поколенија.
Освен исленици од Болно 
кои овде создале свои се-
мејства, дочекале деца и 

внуци, на прославата прису-
ствуваа и гости од Детроит 
кои што влечат болнски ко-
рени, како и гости од нашата 
Македонија кои со големо 
задоволство се веселеја и 
нарачуваа убави македонски 
песни кои ги исполнуваше 
дуото Соња и Оливер.

 За многу години 
Македонци!

Болно Болно наше сакано, Болно Болно село прекрасно!
Банкет на друштвото ,,Болно,, од Торонто во чест на Св. Јован Крстител
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Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

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

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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,,Македонија,,: Оваа година 
црквата Св. Никола одбележува 
50 годишен јубилеј од постоењето. 
Честитки по  повод  половина век 
успешна работа. Претседателе 
Талески, на кој начин планирате да 
го одбележите овој значаен датум?

Менде Талески: Kako prvo 
sakam da vi se zablagodaram 
za ova prilika i za va{ite 
чestitiki po povod ovoj 
znaчaen jubilej za na{ava 
crkva i мakedonska зaеdnica 
vo Vinдzor i okolinata.
Nie ve}e se podgotvuvame 
nekolku nedeli nanazad za 
ovaa proslavа. Organizir-
ame banket koj }e se odrжi vo 
сabota, na 23ti фeвruarи na 
koj imame pokaneto pove}e 
oficijalni pretstavnici na 
institucii so koi sme, 
a i sega sorabotuvame mnogu 
blisko. ]e bideme poчesteni 
so pristvo na Vladikata 
Metodij, гradonaчаlnikot na 

Laсal, pove}e lokalni pret-
stavnici od federalniot i 
provinciskiot пarlament, 
мakedonskite кonzuli od To-
ronto i Detroit itn. Isto 
taka }e imame izloжba vo koja 
}e bide pretstavena istori-
jata na na{ata crkva.
Vo 6 чasot  попладне }e imame 
kratka bogosluжba za posle 
toa da se prefrlime vo salata 
“Aleksandar Makedonski” vo 
koja }e se odrжi proslavata, 
na koja}e ne zabavuvaат Соња и 
Oliver од Торонто.
Sakam da ja iskoristam ovaa 
prilika da gi pokanaм va{ite 
^itateli da им se pridruжat 
na Makedoncite od Vinдzor 
vo ova proslava.

,,Македонија,,: Кажете ни нешто 
за почетоците, како дошло до 
изградба на овој духовен храм на 
Македонците од Виндзор?

Менде Талески: Pa videte, 

poчetocite za formirawe na 
svoja crkva i zaednica pred 
50-60 godini bile trnlivi za 
Мakedoncite od Vinдzor kako 
i za site drugi Makedonci 
na Severno-Amerikanskiov 
kontinent. Prvo poчnale 
so mala crkviчka nedaleku 
od kade sega e na{ava crkva. 
Potoa ja prodale taa crkva 
i ja kupile ovaa koja vo toa 
vreme pred nad 40 godini ne 
bila ni{to sliчna na sega{-
novo izdanie na ovaa. So go-
lem broj na donacii, kediti, 
makotrpno rabotewe i iljad-
nici volоnterski saati na 
stotici dobrovolci, i posle 
tolku godini 
eve kade sme. 
Nema da bid-
am skromen 
i }e reчam 
deka imame 
i z г r a d e n o 
p r e k r a s -
na crkva so 
p r e k r a s n i 
sali и po-
mo{ni pros-
torii so koi 
site nie od 
Vinдzor nav-
istina se gor-
deeme. 

,,Македонија,,: 
Иако е 
неблагодарно , 
сепак кого би издвоиле како 
најзаслужен/и за изградбата, 
подигањето и одржувањето во 
живот на црквата Св. Никола?

Менде Талески: [to se odnesu-
va do toa koj e najzasluжeн za 
celiot ovoj uspeh na ova zaed-
nica jas bi rekol: мakedon-
skiot narod od Vinдzor.

,,Македонија,,:  

Да проговориме 
и за животот 
и работата на 
црквата денес,какви 
активности имате во 
текот на годината и 
кои се плановите за 
оваа тековна 2019-
та?

Менде Талески: 
Znaete {to,  jas 
veruvam deka и 
nie se sooчuvame 
so istite prob-
lemи {to sekoja 

мakedonska crkva vo Kanada 
i Amerika se sooчuva, a toa 
e nemoжnosta da se probudi 
svesta na etniчka pripadnost 
kaj na{ite mladi koi se tuka 
ve}e vtora, treta generaci-
ja Kanaѓani od мakedonsko 
poteklo. Se’ sme probale, и 
ni{to ne raboti. Sega nie 
se sooчuvame so mladi koi ne 
pra{uvaat  {to moжat tie da 
storat za crkvata, tuku {to 
moжe crkvata da stori za niv.
Vrz osnova na gore navede-
noto bi rekol deka се 
обидуваме da vnesime novi 
sodrжini vo koi bi moжel 
sekoj da se najde vo nekoja od 

tie aktivnosti. Jas ve}e sum 
pretsedatel vo na{ava crk-
va vo mojot чetvrt mandat i 
neumorno so upravatа rabo-
time da iznajdеme duhovni i 
socijalni programi so koi }
е probame da gi inspirirame 
mladite generacii da go 
poчustvuvaat ova mesto kako 
svoj vtor dom.

 ,,Македонија,,:  Црковите во  
иселеништото се вистински 

духовни и социјални центри кои ја 
негуваат, чуваат и продолжуваат 
богатата македонска култура и 
традициите.
Тие испраќаат пораки и се 
соживуваат со настаните во 
татковината. Какви пораки доаѓаат 
од вашата црковна општина, како ја 
доживувате Македонија денес?

Менде Талески: Nie i ponata-
mu }e se identifikuvame 
kako Makedonci. Sme bile 
i }e ostanеme Makedonci. 
Politiчkata kriza {to se 
nametna vo Makedonija od 
nadvore{ni faktori nema 
da ni go smeni identitetot 

– NIKOGA[! Istorijata 
pokaжala mnogu pati deka 
Мakedonija nikoga{ ne bila 
grчka. 
Makedonija denes? Od se-
koga{ vo religijata и niz 
pesni Makedonija bila opeju-
vana kako “Boжja Zemja” – Pa 
da vidime {to Bog i  priredi 
na ova drevna drжava vo id-
nina.

Разговор со Менде Талески 
претседател на црковниот 

управен одбор на Македонската 
Православна црква Св. Никола од 

Виндзор

Св. Никола - Виндзор
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Василица во Маркам по традиција највесела
Повеќестотини Македонци 
присуствуваа на прославата 
на mакедонската православ-
на nова gодина Василица 
која традиционално се одр-
жува во Кристал Фоунтајн, 
Маркам а во органiзација на 
mакедонската православна 
црква Св. Димитрија Солун-
ски.
Според старите македонски 

обичаи се продаваа мазници, 
а во еден од нив се наоѓаше 
паричка. Годинава среќата 
да ја добие ја имаше Стојна 
Богоевска на која управата 
на црквата и посaка многу 
среќа во новото лето госпо-
дово.
На присутните срдечно до-
бредојде им поскаа претсе-
дателот на црковната управа 

Бале Гајтановски, претседа-
телката на женската секција 
од Св. Димитрија Мерион 
Ангелевска со нивните упра-
ви кои вредно работеа за 
органзирањето и на оваа Ва-
силица.
За почит е што црквата оваа 
година по желба на своите 
бројни гости, парохијани им 
го овозможи задоволството 

да ги забавуваат Пандо Ни-
колаидис и Мичо Христидис, 
членови на групата ,,Златни 
Ноти,, од Лерин, Егејска Ма-
кедонија.
Да биде забавата совршена 
својот максимум го дадоа 
и познатата музичка група 
,,Децата од Буф,,, како и ин-
терпретаторот, Новица Ва-
силевски музички гостин од 

Австралија.
Особено задоволство и 
овации кај публиката из-
мамија групата ,,Билјана,,, 
ансамблот ,,Здравец,, и 
најмладите играорчиња на 
,,Билјана,, кои со своите 
ситни годинки, убавина на 
носиите и чекор во ритамот 
на македонското оро пленија 
бројни насмевки и аплаузи.

Управата на црквата Св. Ди-
митрија на сите кои на свој 
начин учествуваа во одбе-
лежувањето на празникот 
Василица им благодари и 
поканува и понатаму да оста-
нат поврзани со македонска-
та црква.

Базар за Василица организиран од 
женската секција со претседателката 

Мерион Ангелевска
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NEW GENERATION M APPOINTMENTS AND EXCITING EXPANSION TO AUSTRALIA AND EUROPE

The new year brings new 
faces – and new frontiers – to 
Generation M – the United 
Macedonian Diaspora’s global 
young leaders program! We’re 
delighted to announce the ap-
pointment of eight regional 
representatives located in 
Canada, the United States, 
and the first-ever European 
and Australian representatives. 
With skill sets ranging from In-
ternational Relations and Hu-
man Rights to Health Sciences 
and Economics, they are more 
than ready to take the Macedo-
nian Diaspora’s youth scene by 

storm.
Kristina Dimitrievski and 

Petar Petrovski, Generation 
M’s Global Co-Chairs said:

“Congratulations to every-
one on the team for building 
Generation M into an organi-
zation that attracts a cohort 
of phenomenal new members 
like the ones that just joined, 
and congratulations to said 
members on being the catalyst 
behind Gen M’s goal of estab-
lishing a global footprint. With 
more active ambassadors than 
ever, we’re beyond excited to 
spread the word about the pro-

grams we help run and the mis-
sion we so deeply care about. 
Welcome!”

Luka Petrusevski, Genera-
tion M’s Chair of Canadian 
Operations said:

“With the selection of these 
representatives, I hope that 
we’ve set the tone for what 
Generation M has in store for 
2019. This team is filled with 
individuals who are passion-
ate about Macedonia and care 
about its future; something that 
I’m sure will become self-evi-
dent as the year goes on. That 
being said, it’s time for us to get 

to work. We’ve got big goals 
and I couldn’t be more excited 
to welcome our new members 
on board!”

Natasha Carovska, Gen-
eration M’s Chair of U.S. Op-
erations said:

“Macedonia needs its vision-
aries, its explorers, its problem-
solvers, its dreamers – More 
than ever. I am so thrilled to 
welcome the new members of 
Generation M in 2019 – I know 
that this year we are one step 
closer to creating a beautiful 
world together.”

Meet our Reps:
Ivana Iliev – Windsor, Can-

ada
Ivana was born in Windsor, 

Ontario. She lived in Skopje, 
Macedonia for two years dur-
ing her early adolescence and 
moved back to Canada at the 
age of fifteen. She currently 
studies International Relations 
and Development Studies at 
the University of Windsor. She 
hopes to pursue a career in 
social justice that will allow her 
to give back to the Macedonian 
people within the Republic of 
Macedonia and throughout the 
diaspora. Some of her hobbies 
and interests include reading, 
writing, travelling, and explor-
ing diverse art galleries and 
museums.

Evgenija Kiteska – Michi-
gan, USA

Evgenija was born in Pr-
ilep, Macedonia and moved to 
America at the age of three. As 

time time went on, she started 
to become more fascinated 
with Macedonian culture and 
history, which eventually fueled 
her to study it constantly, 
eventually she built a desire 
to become a history professor. 
Evgenija currently attends Ma-
comb Community College, but 
will be transferring to Oakland 
University shortly to further her 
education. Evgenija is also a 
humanitarian. Every year when 
she goes back to Macedonia, 
she volunteers at orphanages 
or helps the less fortunate 
families in the nearby villages 
around her.

Francesca Metlov – Chi-
cago, USA

Francesca is currently an 
undergraduate student at DeP-
aul University in Chicago. Her 
studies are primarily focused 
on Health Sciences with a 
concentration in bioscience. 
One of her main goals is to 
advance within the healthcare 
industry as she follows her 
passion towards medicine. As 
a UMD member, she plans to 
give back to the Macedonian 
community and inspire her 
Macedonian peers.

Jasmina Naum – Mary-
land, USA

Jasmina was born in Mala 
Prespa, Albania, and moved 
to the United States at the age 
of 10. She is currently a candi-
date for a Bachelor of Science 
in Biology at Loyola University 
Maryland. Jasmina is an aspir-

ing doctor and is on a pre-med 
track at her university. Jasmina 
is a proud Macedonian, she 
has always been interested 
in Macedonian affairs and is 
excited to be a part of an or-
ganization such as the United 
Macedonian Diaspora that 
spreads awareness of our cul-
ture. This upcoming summer, 
Jasmina plans to complete an 
internship in Spain with the At-
lantis Fellowship Program. She 
will be shadowing doctors and 
expanding her medical experi-
ence.

Ena Peeva – Italy
Ena is a young expert work-

ing in active youth involvement 
in society and creating future 
job opportunities. She is cur-
rently based in Milan, Italy, af-
ter successfully concluding a 
project in the Ecuadorian Ama-
zon. She is a co-founder of a 
social venture in Italy: Eduac-
tive, working in the education 
sector, and providing high level 
academic opportunities abroad 
and in Italy to young people 
with significant academic merit. 
Ena is actively involved in cre-
ating opportunities for sustain-
able tourism and inclusion of 
young people as active actors. 
One of her major projects is 
producing a feasibility study 
that will analyze the potential of 
Lake Dojran in Macedonia for 
becoming a sustainable center 
for tourism, dedicated 

На 19-ти јануари во една од 

банкетните сали на македон-
ската православна црква Св. 
Климент Охридски во Торон-
то се оддржа традиционална-
та прослава на празникот Св. 
Јован -Водици на друштвото 
,,Велестово-Рача,, во Торон-
то.
За потсетување, друштвото 

,,Велестово-Рача во Канада 

е формирано во 2004 година 
од група иселеници од се-
лото. Велестово се наоѓа на 
5км од Охрид, распростране-
то на падините на Петрино, 
источно од Охрид, а Рача е 
населба во која се преселиле 
Велестовци и која се прости-
ра од Билјанини Извори до 

Св. Стефан. Во Торонто има 

околу 15 фамилии и во 2004 
се согласуваат да формира-
ат друштво кое покрај дру-
гите активности ќе ја негува 
православната традиција за 
славење Водици.
Како дел од традицијата се-
која година се избира кум 
по старост, почнувајќи од 

најстариот до најмладиот. 
Друштвото исто така има 
крст кој кумот секоја година 
пред Водици го носи во цр-
ква, во котле вода и китка 
босилок.
Откако крстот се испејува 
кумот го носи по секоја од 
фамилиите, каде се попр-
скуваат членовите од фами-
лијата за здравје, се пие то-
пла ракија и јаде посен грав. 
Банкетот за Водици се прави 
заедно со роднини и пријате-
ли на Велестовци.
Со друштвото денес рако-
води претседателот Борис 
Милески кој заедно со него-
вата сопруга Снежана беше 
годинашен кум на славата 
по повод Водици. Догодина 
кумови ќе бидат Орце и Јо-
ванка Песликоски.
Виното, лебот и пченицата за 
Водици ги благослови отецот 

Илија Донев, посакувајќи им 
на Велестовци уште долги 
години да ја негуваат пре-
красната македонска тради-

ција од нивниот крај.
Веселбите на Велестово-Ра-
ца се надалеку познати, име-
но секоја година гостите ги 
забавуваат познати музички 
ѕвезди од македонската ес-
традна сцена. Така годинава 
за доброто расположение 
освен новоформираниот ор-

кестар Балкан Ентертејмент 
од Торонто ги забавуваа и по-
пуларните гости, интерпрета-
торите: Татјана Лазаревска и 

Новица Василевски од Ав-
стралија и Менде Куновски 
од Битола. Задоволството и 
насмевките на гостите само 
ја потврди успешноста и на 
оваа слава по повод Водици.

 За многу години!

Прославата на Водици  на Друштвото 
,,Велестово-Рача,, во Торонто

Македонска заедница
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UMD STATEMENT ON GREEK PARLIAMENT 
RATIFICATION OF THE PRESPA AGREEMENT

The Greek parliament yes-
terday voted in favor, 153 to 
146, of the highly flawed Pre-
spa Agreement, which Mace-
donia’s misguided leadership 
hopes will end the 26-year-UN 
temporary reference, and will 
allegedly fast track the coun-
try’s membership into NATO 
and the EU.

The United Macedonian 
Diaspora (UMD), a leading 
organization promoting the 
interests and needs of Mace-
donians, has grave concerns 
about this accord and its inher-
ent violations of Macedonia’s 
right to self-determination, as 
enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights, 
and the historical whitewashing 
of Greece’s systematic cleans-
ing of all that is Macedonian 
– all for the unsubstantiated 
possibility of NATO and EU 
membership.

UMD has been a strong 
proponent of Macedonia’s Eu-
ro-Atlantic future, however, not 
under any other name but that 
chosen by its people, the Re-
public of Macedonia. UMD will 
continue to use the Republic of 
Macedonia as its official refer-
ence and will advocate for all 
140 countries that recognized 

Macedonia under its rightful 
name to continue to do so re-
gardless of the Prespa Agree-
ment.

UMD believes Greece 
should have been Macedonia’s 
first and foremost champion 
when the country declared sov-
ereign independence in 1991, 
instead it choose to block and 
harm Macedonia’s future and 
placed detrimental economic 
sanctions – the effects of which 
are still felt today.

UMD notes that although 
the Prespa Agreement is se-
riously flawed and unconsti-
tutional, yesterday’s Greek 
parliamentary debate was 
historic, in that Greek elites 
debated the very existence of 
the Macedonian people and 
the Macedonian language. It 
witnessed Prime Minister Alex-
is Tsipras acknowledgement of 
Greece’s 1983 revocation of 
70,000 Macedonian children 
refugees, from the 1946 Greek 
Civil War, to return home, the 
Macedonian ABECADAR al-
phabet booklet for the children 
distributed in Tashkent, Uzbeki-
stan, and the execution of the 
first woman during the War, the 
Macedonian freedom fighter 
Mirka Ginova.

UMD hopes this debate 
will inspire a just change to 
Greece’s irrational policy of 
denying the existence of the 
Macedonian minority in Greece 
and the birthright to implement 
Macedonian language study for 
those of Macedonian heritage. 
UMD notes, with great disap-
pointment, that the burning of 
the Macedonian flag during 
last night’s neo-Nazi Golden 
Dawn protests in Athens, is not 
a positive indicator of Greece’s 
respect for its neighbor, the 
Republic of Macedonia, nor its 
minority Macedonian citizens.

The Western democratic 
community heralding the rati-
fication of Prespa Agreement 
may be premature, as Kyria-
kos Mitsotakis, the Greek op-
position leader and possibly 
Greece’s next Prime Minister, 
has pledged to block Macedo-
nia’s future EU path. This only 
proves the serious shortcom-
ings of the Prespa Agreement, 
for it provides no concrete 
guarantees to Macedonia.

Therefore, regardless of 
the outcome of the Prespa 
Agreement, UMD urges Mace-
donia’s leadership, of all politi-
cal parties, to triple their efforts 
to resolve many of Macedonia’s 
domestic challenges, including 
unemployment, nepotism and 
corruption among government 
and public administration, mas-
sive exodus of its population, 
and the alarming air pollution 
problem. The Macedonian 
people deserve nothing less. 
The upcoming Presidential 
and Parliamentary Elections, 
will judge them harshly for their 
folly.

UMD OUTRAGED BY 
MACEDONIA PARLIAMENT 

NAME CHANGE VOTE
The United Macedonian Di-

aspora (UMD) has responded 
with disgust and outrage at 
the decision of Macedonia’s 
Parliament to back constitu-
tional amendments formally 
changing the country’s name to 
the Republic of “N****” Mace-
donia. Eighty-one deputies in 
the 120-seat parliament voted 
in favor of the change.

Stojan Nikolov, Chairman 
of the United Macedonian Di-
aspora, said:

“Unhindered self-determin-
ation is a universal right stipu-
lated by the United Nations. 
Today Macedonia’s ‘officials’ 
have answered that old debate 
of whether one can sell one’s 
self into slavery.”

“I encourage all our brothers 
and sisters to make their social 
media profiles black. Count us 
by our objections, so that our 
objections to this squalid, toxic 
affair will be remembered.”

“There is more to Mace-
donia and our people than the 
ignorance of politicians. Laws 
can be reverted, policies can 
change and governments most 
certainly come and go.”

“The UMD’s policy is now 
to reverse the damage done 

on January 11, 2019, by polit-
icians who couldn’t see further 
than their own noses. Always 
the Republic of Macedonia, 
never N****!”

Metodija A. Koloski, Presi-
dent of the United Macedon-

ian Diaspora, said:
“This day defies all others in 

its scope and misery. I’m grate-
ful that my grandparents and 
my father haven’t lived to see 
the day that Macedonia was 
erased by its own hand.”

“The Prespa Agreement 
hands control of our education, 
our history and our very right 

to be over to a foreign power 
and bureaucratic tribunals. No 
other country in the world has 
voluntarily elected to see its 
own destruction.”

MACEDONIAN-AMERICANS SUCCEED IN DEFEATING 
RESOLUTIONS PRAISING PRESPA AGREEMENT

The United Macedonian Diaspora (UMD) has 
welcomed the defeat of Senate Resolution 602, 
which praised the 2018 Prespa Agreement and 
the changing of Macedonia’s name. UMD has 
also expressed delight at the defeat of House 
Resolution 804 calling on Macedonia to agree 
to a new name that respects Greece’s demands.

Trajko Papuckoski, the UMD’s U.S. Direc-
tor welcomed the rejection:

“Scores of meetings conducted, phone calls 
made, and thousands of letters were sent to 
Senators and members of the House of Repre-
sentatives urging non-passage of S. Res. 602 
and H. Res. 804 successfully defeating both – 
an initiative led by the Washington, D.C.-based 
United Macedonian Diaspora.”

As the Macedonian Parliament currently de-
bates approving constitutional changes to offi-
cially change Macedonia’s name, UMD believes 
the failure of these resolutions will give greater 
support to those in Macedonia opposing the 
Prespa Agreement.

S. Res. 602, introduced on August 1, 2018 by 
Senator Chris Murphy (D-CT) and Senator Ron 
Johnson (R-WI) and passed within the Senate 
Foreign Relations Committee on October 1, 

2018, met strong opposition from UMD 
and the Macedonian-American com-
munity. S. Res. 602 was misleading, 
offensive to the Macedonian people, 
and contrary to longstanding U.S. prin-
ciples and policies supporting national 
self-determination. The following docu-
ment was distributed to the offices of 
all 100 Senators.

H. Res. 804, introduced on March 
22, 2018 by Hellenic Caucus Co-Chair 
Congresswoman Carolyn Maloney (D-
NY), called on Macedonia to agree to 
a new name that respects Greece’s 

demands. Maloney in a speech before the Unit-
ed Nations earlier in 2018 stated, “Macedonia 
was, is, and always will be Greek.” H. Res. 804 
received no co-sponsors.

UMD President Metodija A. Koloski said:
“The Macedonian-American community is 

adamantly opposed to a change of Macedonia’s 
name, identity, language, history, to appease 
Greece and to join NATO and the EU. The suc-
cessful educational advocacy done to defeat 
both these shameful resolutions is a testament 
to the growing engaged and concerned Mace-
donian-American community.”

“Many meetings with members of Congress 
and respective staff, conducted by Macedo-
nian-American leaders, appreciated hearing our 
concerns, and were astonished by the blunders 
made by the Prespa Agreement and the govern-
ments of Zaev and Tsipras.”

“I am proud of the UMD family and Macedo-
nian-American community, and we look forward 
to working with them as we educate the 116th 
Congress on the importance of our issues.”

APPLY NOW: UMD BITOVE 
MACEDONIAN SCHOLARSHIP

The United Macedonian Diaspora (UMD) John L. N. Bitove, C.M. Macedonian Heritage 
Scholarship (hereinafter referred to as the UMD Bitove Scholarship) application has just been 
announced.

DEADLINE: February 15, 2019
To date, UMD has given out close to $70,000 in scholarships to 32 students.
Please spread the word to all college students of Macedonian heritage to apply.
For any questions, please e-mail info@umdiaspora.org
Give the Gift of a UMD Bitove Scholarship or Establish a Scholarship In Memory or In Honor of a 
Loved One this Holiday Season
UMD’s mission is to invest in the future of our community – our youth – by providing scholarships 
to further their academic disciplines and backgrounds.
If you would like to establish a scholarship in memory or in honor of a loved one, please e-mail us 
at info@umdiaspora.org.
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Гоце Делчев

Ѓорѓи (Гоце) Делчев (Кукуш, 
4 фебруар 1872 – с. Баница, 
Серско 4 мај 1903) - идеолог, 
организатор и водач на ма-
кедонското револуционерно 
национално ослободително 
движење во крајот на XIX 
и почетокот на XX век. Бил 
рожба на својата епоха, кој 
го изразувал стремежот 
на македонскиот народ за 
ослободување од отоман-
ското ропство. Израснат 
врз идеите и искуствата на 
европските и балканските 
револуционерни демократи, 
тој сиот свој животен пат и 
го посветил на македонската 
национална револуција. Како 
просветител и ревулуционер, 
идеен и воен лидер, воспиту-
вач на првите чети и војво-
ди, зaдграничен преставник, 
уставотворец и државник, 
тој бил еден од најголемите 
револуционери на Македон-
ската револуционерна орга-
низација. Гоце бил апостол 
на македонскиот народ во 
борбата за самостојност и за 
национална држава. 

Ѓеорги (Гоце) Делчев е ро-
ден на 23 јануари (4 февруа-
ри, нов стил), 1872 во Кукуш, 
Егејска Македонија, како 
прво машко дете, на бројната 
и угледна фамилија Делче-
ви. Неговите родители биле 
добро ситуирани и едно од 
најстарите семејства во Ку-
куш. Татко му Никола Делчев 
бил кукушанец, а мајка му 
Султана Нурџиева потекнува 
од блиското село Мурарци. 
Како плод на овој брак се ро-
диле десет деца - шест ќерки 
и четири сина. (Тинка, Руша, 
Цоца, Гоце, Тина, Лика (Ве-
лика), Еленка, Мицо, Милан 
и Христо). 

Се школувал во Кукуш, каде 
што завршил прогимназиско 
образование  во учебна-

та 1886/87 година.  Година  
дена подоцна Гоце го на-
пушта Кукуш и се запишува 
во IV клас на Солунската 
машка гимназија “Св Кирил 
и Методиј”. Близу половина-
та ученици од класот биле 
дојдени од разни прогимна-
зии од Македонија, меѓу кои 
се разменувала литература 
со социјалистичка содржи-
на. Набрзо како ученик во 
солунската гимназија тој ја 
согледал ропската положба 
на македонскиот народ и со 
младински жар ги усвојувал 
основите на револуционер-
ната филозофија.

По завршувањето на сред-
ното образование во Солун, 
Гоце се запишува во Военото 
училиште во Софија во 1891 
година. Неговото натамошно 
школување придонесувало 
за појасно определување на 
ревулуционарната цел. Како 
питомец во военото учили-
ште во Софија е откриен 
дека тајно ги посетувал со-
цијалистичките кружоци и ја 
ширел социјалистичката ли-
тература. За ваквата актив-
ност бил казнет со исклучу-
вање од училиштето во 1894 
година, без право да добие 
офицерски чин, а единствено 
добива сведителство дека го 
завршил курсот на училиште-
то. 

Задоволен од пресудата и 
ослободен од стегите на бу-
гарската униформа, Делчев 
ќе се ангажира на форми-
рање на македонска рево-
луционерна организација. 
Ваквите негови јасни ставови 
беа зацртани уште во јули 
1893 година, кога во разго-
ворот со Коста Шахов и Иван 
Хаџи Николов во Софија, ги 
прифатил принципите пред-
ложени од Хаџи Николов и 
се нафатил, како чесно и 

авторитетно лице, да уче-
ствува во формирањето на 

македонската револу-
ционерна организација. 
Прифаќајќи го планот 
Гоце ќе рече: „Слушај, 
г. Хаџи Николов, тол-
ку време минало, нека 
мине уште една година. 
Јас в година го завршу-
вам военото училште 
и ќе ме произведат за 
офицер. Ќе подадам ос-
тавка на офицерството, 
ќе дојдам во Солун и ќе 
ја основаме револуцио-
нерната организација. 
Откако ќе почнеме да 
работиме, ние ќе спеча-
лиме авторитет и нема 
да има потреба да ба-
раме друго авторитетно 
лице."

Назначен за учител во 
Ново Село, во Штип, 
Гоце Делчев се враќа 
во Македонија, во 1894 
година, со јасна цел и 
визија. Тука се сретнал 
со Даме Груев и се вклу-
чил во раководењето на 
Тајната македонска ре-
волуционерна органи-
зација, при што истакну-
вал дека: “Неопростиво 
е за нас, издигнати ду-
ховно повисоко, да тр-

пиме и тегнеме и да чекаме 
други да не ослободуваат." 

Во пролета 1895 година тој 
ја проширил мрежата на ор-
ганизацијата и преку Виница 
организирал тајни канали. 
Заедно до Туше Делииванов, 
за време на Велигденските 
празници извршиле една 
поголема обиколка низа Ма-
кедонија. Тие ги посетиле 
Велес, Солун, Кукуш, Дојран, 
Гевгелија, Струмица и Радо-
виш и во текот на оваа оби-
колка биле формирани нови 
комитети, а воедно биле за-
цврстени постојните, со што 
дошло до зацврстување и 
проширување на организаци-
ската мрежа во Солунскиот 
вилает односно во Македо-
нија. 

Во Солун учествувал на 
советувањето со водечки-
те личности на МРО: Даме 
Груев, Пере Тошев и Иван 
Хаџи Николов, за заземање 
на став кон Македонскиот 
комитет основан во Софија, 
подоцна преименуван во Вр-
ховен македонски комитет. 
Во септември бил назначен 
за директор на училиштето 
во Штип. Пред крајот на де-
кември 1895 г. Делчев, опо-
лномоштен од ЦК на МРО, 
отпатувал  во Софија за да 
работи на спречување на 
мешањето на Бугарија  во 
внатрешните работи на ма-
кедонското ослободително 
дело.  Во почетокот на 1896 
г., организирал пунктови 
на МРО во Ќустендил и во 
Дупница, а во фебруари во 
Штип, организирал протести 
против власта. 

Во април 1986 година, уче-
ствувал на Солунскиот кон-
грес, на кој била усвоена 
нова идеологија и стратегија 
во дејствувањето на органи-

зацијата. Со вклучување и на 
Одринско  дошло до промена 
на името од МРО во Тајна 
македонско-одринска ре-
волуционерна организациа 
(ТМОРО). Со Ѓорче Петров 
го изработиле Уставот и Пра-
вилникот на организацијата 
(1896), публикуван и дис-
трибуиран во 1897 г., каде 
што целта на дејствувањето 
на Организацијата била да 
издвојува со револуција по-
литичка автономија за Маке-
донија и за Одринско. Во сеп-
тември Делчев бил назначен 
за главен учител во Банско, 
од каде што ја продолжил 
дејноста за ширење на мре-
жата на Револуционерната 
организација. Се откажал 
од учителската должност во 
ноември 1896 г. и целосно 
се посветил на македонско-
то ослободително дело, а во 
декември истата година ја 
презел должноста на задгра-
ничен претставник на МРО 
во Софија.

Должноста задграничен 
претставник ја извршувал до 
6. X 1901 г. и бил подвижен 
член на ЦК .Во тоа својство 
бил посветен на функциони-
рањето на тајните канали, 
курирската служба, тајната 
пошта, обезбедувањето ма-
теријални средства и снаб-
дувањето на Организацијата 
со оружје, со муниција, со 
ревулуционерна литература 
и со весници. Организирал 
производство на бомби и 
експлозиви (1897) во с. Са-
блер (во Осоговската Пла-
нина), а потоа и на Св. Гора 
(меѓу Зографскиот манастир 
и Хиландар). Вршел воору-
жување (во IV 1898) и тогаш 
во Македонија се појавиле 
првите вооружени чети на 
Организацијата. Заедно со 
Ѓорче Петров изработиле 
Правилник за четите (1900). 
Со формирањето на селска-
та милиција била дограде-
на воената организација на 
МРО, која непосредно ја ра-
ководел Делчев, со статус на 
главен ревизор. 

На почетокот на јануари 1898 
год. се  формирал четнич-
киот институт, а Гоце Делчев 
е назначен за началник на 
сите чети во Македонија. За 
време на честите обиколки 
низ Македонија работи на 
создавање организациона 
мрежа со здрави и цврсти 
бази, комитети и комитски 
чети на Организацијата. Цел 
е автономиjа или целосно ос-
лободување на Македонија и 
Одринско од османлиското 
ропство и создавање на не-
зависна македонска држава. 
Со писмо до католичкиот 
надбискуп во Пловдив, Ме-
нини  во јули 1898 г. на Вати-
кан и ја претставил целта на 
македонската борба: да се 
исправи неправедното реше-
ние на Берлинскиот договор 
за Македонија и за добивање 
полна политичка автономија.  

Неговата дејност имала две 
страни: преку својата учи-
телска дејност просветно да 
ги издига масите, а во исто 
време со вонредни напо-

ри да ги подготви кон патот 
на револуцијата. Затоа тој 
постојано се занимавал со 
организациона работа, со 
собирање пушки и муниција, 
со организирање канали, со 
посветување на нови борци, 
со ширење на револуџонер-
на литература и најпосле со 
будење на заспаниот и од 
векови исплашен поробен 
народ. Во деновите на голе-
мите тешкотии тој не губел 
верба во успехот на делото. 
Страшните последици шго 
ги предизвикала во Органи-
зацијата познатата Виничка 
афера послужила како добро 
искуство за натамошната 
револуционерна дејност. По 
повод овие настани тој ре-
кол: „Нема зошто да губиме 
вера во иднината. Во нашиот 
пат вакви афери и страво-
тии се природни. Во нив се 
крштаваме и ние и народот. 
Нема место зо сомненија и 
стравови.. "

Како миг низ цела Македо-
нија се ширеле вести за не-
говата револуционерна апо-
столска дејност. Насекаде тој 
бил пречекуван како првенец 
на револуцијата, како долго 
очекуван предводник што до-
аѓа да го подигне и организи-
ра народот за спасоносното 
дело на револуцијата. Чести-
те инспектирања на револу-
ционерните реони од страна 
на Гоце Делчев придонеле 
многу за зацврснување на 
организационата мрежа и за 
будењето на масите. Се чув-
ствувала нова ориентација и 
во целокупниот нивни живот. 
Неговата филозофија била 
тие да станат господари на 
сопствената судбина. Така, 
тој им велел на селаните во 
Костурско: „Не е убаво сега 
кога ние претставуваме една 
таква сила, да. одиме да се 
судиме кај Турците, ами се 
треба ние да земеме во свои 
раце". 

Револуционерната органи-
зација ја презела на дело 
судската и извршната власт. 
Дејствувала тајна македон-
ска држава во османлиската 
држава. На Солунскиот про-
цес за новоселската афера 
(до почетокот на 1901), Дел-
чев во отсуство бил осуден 
на смрт. По добиеното изве-
стување за апсењето на чле-
новите на ЦК во Солун, со 
Ѓорче Петров во средината 
на март издале инструктив-
но писмо до окружните, око-
лиските и селските комитети, 
како и до војводите на четите, 
за продолжување на дејству-
вањето според постојната 
програма. За зацврстување 
на редовите на Организа-
цијата презел инспекциска 
инструктивна обиколка во 
централниот и во западниот 
дел од Македонија (од ав-
густ 1901 до март 1902).  На 
крајот од септември жестоко 
ја осуди врховистичката ору-
жена акција во Горна Џумаја, 
објавена како востание. 

За да го отстрани, или ба-
рем да го неутрализира 
разбивачкото влијание на 
бугарскиот двор и неговата 

агентура тн. "Врховен маке-
донски комитет", Гоце, и како 
задграничен претставник, ак-
тивно дејствувал врз нивните 
претставници да се откажат 
од неповиканото мешање 
во внатрешните работи на 
Револуционерната орга-
низација, која претставува 
единствен легитимен прет-
ставник на македоно-одрин-
ското ослободително дви-
жење, и да дејствуваат 
само како помошна сила за 
материјално помагање на 
Организацијата. Во нивното 
отстранување, Гоце водел 
бескомпромисна борба про-
тив мешањето на бугарските 
влади и челниците на врхо-
вистичките македонски коми-
тети. Најпечатливи одгласи 
од неговата борба за зачу-
вување на единството од на-
дворешните мешања имала 
неговата отворена реплика 
со претседателот на Врхов-
ниот комитет, генералот Ни-
колаев, кого го предупредил 
дека додека неговото рамо 
ја крепи пушката, нема да 
дозволи присуство на бугар-
ски офицери во Македонија. 
Иста цел имала неговата Ди-
ректива во 1902 година за за-
брана на влегување на врхо-
вистичките чети од Бугарија, 
како и предупредувањето до 
официјална Бугарија” да не 
мисли за Македонија, туку 
да си ја чува Бугарија, зашто 
Македонците ќе си ја чуваат 
Македонија.”

Додека дејствувал за самос-
тојност и независност на Ма-
кедонската револуционерна 
организација, надворешните 
и инфилтрираните внатреш-
ни орудија со Иван Гарванов, 
по инструкции од Владата и 
од Кнезот на Бугарија, под-
готвиле кревање предвре-
мено востание во Македо-
нија. Делчев го отфрлил 
решението на Солунскиот 
конгрес (15–17. I 1903) за 
кревање востание и со чета 
заминал во внатрешноста 
на Македонија ,со раковод-
ните кадри да издејствува 
повлекување на решението. 
На 19-20 април истата годи-
на Гоце Делчев пристигнува 
во Солун, каде има неколку 
среќавања со Даме Груев, кој 
штотуку се вратил од заточе-
ние. Со него го разгледува 
прашањето за подигање на 
востанието, но не успева да 
го разубеди. Од Солун се 
упатил на конгресот на Сер-
скиот револуционерен округ 
закажан за 6 мај. Пристигнал 
во с. Баница, Серско на 3 мај. 
На целиот пат од Софија до 
Солун и потоа, бил следен и 
бил предаден. Во зорите на 4 
мај 1903 год. Гоце Делчев и 
неговата придружба се изве-
стени од јатаците дека се 
опсадени од турската војска 
(аскер). Гоце наредува да 
излезат од куќата каде биле 
сместени и да се повлечат за 
да го спасат селото од зулум 
Тоа кобно утро за македон-
скиот народ, во борбата со 
турската војска, загина Гоце 
Делчев.
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Гоце Делчев

Неговото загинување ќе 
предизвика голем интерес и 
внимание на печатот во Ев-
ропа и Америка, кои заради 
актуелноста на македонско-
то прашање во почеточсот 
на XX век, внимателно ги 
следат настаните во Македо-
нија. Смрта и ревулуционер-
но дело на Гоце Делчев ќе 
биде забележана од допис-
ниците на лондонски „Тајмс", 
„Ројтер", „Le Теmрѕ”, „Дејли 
Њус", љубљански „Слове-
нец", трстјанскиот весник 
„Единост", „Београдске но-
вине", загрепскиот „Обзор" и 
др. Лондонскиот „Тајмс", на 9 
мај 1903  година ќе објави де-
финитивиа вест за смртта на 
Делчев, која ја „вознемирила 
дипломатската рамнотежа". 
Дописникот на лондонскиат 
„Дејли Њус", Џон Макдоналд 
ќе напише во своите спомени 
дека: „Делчев беше главен 
организатор, државник на 
револуциоиерното движење, 
идол на македонското се-
ланство", додека Н. Рогдаев, 
ќе забележи дека:   „Душата 
на македонската организа-
ција беше Гоце Делчев - тој 
балкански Гарибалди. - тип 
на неуморен народен рево-
луционер". Сите дописници 

во тоа време во едно се сло-
жуваат, дека смрта на Гоце 
преставува „нова загуба која 
ќе биде непроценлива за ид-
нината на востаниего".

Неговото име стана легенда 
вткаена во свеста на маке-
донските народни маси. Не-
говото име ги возбудуваше 
македонските поколенија, 
со тоа име македонските 
прогресивни сили ја водеа 
во сосема нова општестве-
но-политичка ситуација бор-
бата на македонскиот народ 
за национално и социјално 
ослободување.
Неговите посмртни останки 
прво се чуваат во Баница до 
1917 година, кога се прене-
сени во Ксанти, а потоа во 
Софија. До 1923 година, ков-
чежето со коските се чува во 
домот на Михаил Чаков, а на 
него пишувало:
„Ги заколнуваме поколенија-
та што доаѓаат светите коски 
да бидат погребани во глав-
ниот град на независна Ма-
кедонија.
Август 1923, Илинден“.
Заветот е исполнет и на 11 
октомври 1946 година се пре-
несени во Скопје, во црквата 
Свети Спас.

"Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите 
синови - изроди како македонскиот"

Најубавите цитати на Гоце Делчев
 
 
 
Се одбележуваат 147 годи-
ни од раѓањето на револу-
ционерот Гоце Делчев, еден 
од најзначајните ликови во 
македонската историја кој 
уште пред еден век се бо-
рел за македонската кауза 
и зачувување на македон-
скиот народ и идентитет.

Гоце Делчев е еден од 
најистакнати македонски 
национални херои и борци 
за независна и слободна 
Македонија. Тој е деец на 
Македонската револуцио-
нерна организација, идеолог, органи-
затор и водач на македонското револу-
ционерно националноослободително 
движење кон крајот на 19 и почетокот 
на 20 век. Освен тоа што бил рево-
луционер, тој бил и голем тактичар и 
политичар кој кажал многу мудрости со 
кои ја предочил македонската идеоло-
гија и иднина. 

Во чест на  денот на неговото раѓање 4 
февруари, издвојуваме дел од мудро-
стите кои ги кажал Делчев.

„Јас не познавам друг народ 
кој повеќе страдал од пре-
давствата на своите синови 
- изроди како македонскиот. 
Историјата не памети друг та-
ков пример кога еден ист на-
род по традиција, јазик и вера 
се разделува на разни спро-
тивни страни, една од друга 
потуѓа.“

„Јас не сакам востание со 
луѓе што ќе ме напуштат при 
првиот неуспех; јас сакам ре-
волуција со граѓани кадарни 

да ги понесат сите искушенија
на една долготрајна борба, 
каква, поради жестоките поли-
тички услови, ќе биде и наша-
та - или ќе водиме говеда на 
касапница.“

„Делото на ослободувањето 
на еден народ, е пред се него-
во сопствено дело, на негови-
те сопствени раце.“

„Дали може да има друго ме-
сто за еден Македонец, освен 
Македонија? Дали има народ 
понесреќен од македонскиот? 
И дали има некаде пошироко 
поле за работа, отколку во Ма-
кедонија?“

„Внатрешната организација 
не се стреми само да им дава 
оружје на луѓето, ами и да го 
разбие нивниот ропски дух.“

„Јас го разбирам светот како 

поле за културен натпревар 
меѓу народите.“

„Ние се бориме за слободна и 
независна Македонија со ши-
роки права на сиромашното 
население.“

„Македонија има свои инте-
реси и своја политика.Тие им 
припаѓаат на сите Македонци. 
Оној што сака да работи на 
присоединувањето на Маке-
донија кон Бугарија, Грција 
или Србија, тој може да се 
смета за добар Бугарин, Грк 
или Србин, но не и за добар 
Македонец.“

"Ослободувањето на Македо-
нија се крие во внатрешното 
востание. Кој мисли инаку да 
се ослободи Македонија, тој 
се лаже и себеси и другите."

На 11 октомври 1946 година моштите на великанот на 
македонското рволуционерно движење од Софија 

се пренесени во Скопје, во црквата Свети Спас, што 
е доказ дека ниту Гоце Делчев бил Бугарин, а ниту 

Илинденското востание било бугарско.

January 2019
 
Dear Members, Former 

Members, and all 
Fellow Macedonians 

proud of their Heritage: 
 
From everyone at the Can-
adian Macedonian Historical 
Society we wish you a Happy 
New Year and look forward to 
serving you with an assortment 
of events for 2019.
 
This past year the Canadian 
Macedonian Historical Society 
has put on several events be-
ginning with the first of our Chai 
Chats on February 18, 2018 - 
an annual event to be held 
each year dealing with various 
historical topics.

The second event was held on 
April 22, 2018 with Christina 
Kramer, Professor of Slavic 
and Balkan Languages (Dept. 
of Slavic Languages & Litera-
ture) University of Toronto. Pro-
fessor Kramer’s presentation 

offered a sneak preview of a 
book that she is currently writ-
ing (under contract with McGill 
Queens Press). In the paper, 
she looks at the ways in which 
the postcard frame provides 
different interpretations of the 
city-scape through history and 
changing governments.

On the third event of the year, 
the Canadian Macedonian His-
torical Society together with the 
Macedonian Film Festival and 
Canadian Macedonian Place 
(CMP) participated in Doors 
Open Toronto, an annual event 
when approximately 150 build-
ings of architectural, historic,-
cultural, and social significance 
to the City of Toronto open 
their doors to the public for this 
free citywide event. Last year, 
Canadian Macedonian Place 
opened their doors to the cit-
izens of Toronto and the sur-
rounding community for the first 
time. Canadian Macedonian 
Place (CMP) is an independent 
living residence for seniors. It 

is also a gathering place which 
encourages events that cele-
brates the Macedonian ethos, 
history and arts.

This year we have a number of 
events planned and these in-
clude another "Chai Chat," our 
AGM, "The Story of Vasilka", 
and the acknowledgement of 
the 70th year of the story of 
the Begalci. We also have our 
on-going Oral History inter-
views documenting Macedon-
ian stories in Canada.

But first and most important, 
our event on Saturday April 6, 
which will combine our AGM 
and a special film brought to 
us by the Macedonian Film 
Festival, presenting the "Story 
of Vasilka."  This film is a re-
al-life portrait of Vasilka, an 
84-year old Macedonian now 
living in Quebec, chronicling 
her family’s history as it unfolds 
alongside the history of Yugo-
slavia and its people, from 
Nazi-fascist occupation, Com-

munism, and finally to emigra-
tion and difficult integration into 
Canada. And YES, Vasilka is 
coming all the way from Que-
bec for a "Q and A."
 
 Organizing events, collecting, 
archiving and displaying our 
Macedonian treasures is just 
one aspect of our historical 
society which cannot be ac-
complished without volunteers. 
So please signup to assist us 
keep our history alive.  As well, 
our only source of income is 
membership fees and dona-
tions.  So, we appeal to you to 
become a member, renew your 
membership for 2019 or make 
a generous donation.  Mem-
bership is $20 with no receipt, 
$25+ for an income tax dona-
tion receipt and $30+ for family 
membership.  (Any donation 
over $25.00 will receive a tax 
deductible donation receipt.) 
Please make your cheque out 
to Canadian Macedonian His-
torical Society, or CMHS,and 
mail  together with the attached 

application form, to 850 O’Con-
nor Dr., lower level, Toronto, 
Ont. M4B 3L6.  You may also 
make payment on line (PayPal) 
on our website www.macedon-
ianhistory.ca and fill out the 
application form. Please renew 
your commitment to the CMHS 
and be as generous as pos-
sible. (Click here for Applica-
tion Form)
 
Any organization is only as 
good as its volunteers, and we 

have had many over the years, 
but we need you now.  So help 
us promote public interest in 
the history of Canadian citizens 
of Macedonian descent!

If you would like to make a dif-
ference by volunteering, check 
off the section on the applica-
tion form as to your availabil-
ity or just send us an email at 
info@macedonianhistory.ca 
and express your interest!

Canadian Macedonian Historical Society
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 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОПЕАН И ОВЕКОВЕЧЕН ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА  ПЕСНА И ВО УМЕТНИЧ-
КОТО ПОЕТСКО ТВОРЕШТВО  

Драги читатели, зачекоривме во вториот месец на летото 
Господово од новата календарска 2019 година, во месец 
февруари, кога е означен роденденот на македонскиот рево-
луционер, војвода и учител - Гоце Делчев (4 февруари 1872, 
Кукуш – 4 мај 1903 Баница,Егејска Македонија)

„ВО ЕДЕН ЗИМСКИ СТУДЕН ДЕН
НА 4 ФЕВРУАРИ, 1872

ВО КУКУШ ТАМУ, ВО КУЌА ЕДНА,
СЕ РОДИЛ ЈУНАКОТ ГОЦЕ

ПОЗНАТ ВО ГРАДОВИ И СЕЛА.“ 

Оваа година се навршуваат 147 години од  раѓањето на Гоце 
Делчев, кое широко ќе одекне кај македонскиот народ  и со 
културни манифестации ќе се слави насекаде. По тој повод 
неговиот живот и херојски подвизи ќе ви ги прикажеме и 
воспееме  преку богатата фолкорна ризница, и со песните 
на македонските поети, прикажувајќи го  како еден од највоз-
вишените и најопеаните  личности во македонското револу-
ционерно движење. Народниот пеач создал многу песни за  
„челичниот војвода“ кои се пееле низ вековите мрачни, за-
што тој живееше во „ дамнешни  времиња,страшни“ -  во него 
„бури беснееле против душман клет“-  што ги почувствувал 
уште како дете. Енергичен и безстрашен, Гоце влезе во ле-
гендата, слезе до неукиот и поробуван народ; му се доближа, 
ја согледал  тешката положба и го подготвувал за востание 
против турската империја: 
 

„ЦРНА СЕ ЧУМА ЗАДАДЕ
ТАМ ДОЛУ В МАКЕДОНИЈА

ТАМ ДОЛУ В ДЕМИР КАПИЈА.
КОЈ ЌЕ СЕ ЈУНАК ОДБЕРЕ
ЧУМАТА ДА ЈА ПРОПАДИ?

ИЗБРАЛ СЕ, МИ СЕ ИЗНАШОЛ
МЛАД ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ВОЈВОДА:

ОН ОЈДЕ В МАКЕДОНИЈА,
ЧУМАТА ДА ЈА ПРОПАДИ

ОД  ЖАЛНА МАКЕДОНИЈА...“                    

Преку народната песна македонскиот народ  го искажал и 
опеал макотрпниот живот од вековното турско ропство, и во 
песната барал утеха. Песните  посветени на Гоце, особено 
оние со патриотска тема, каде е опеан како храбар борец 
и непријател на  душманите, претставуваат  една добра 
лекција што го учеше народот  да се крене во борба против 
турското ропство. Кога  народот подобро го запозна преку 
херојските  подвизи и крстосувања низ Македонија, својот 
учител и водач; го понесе во неговото срце, и уште повеќе 
ќе екнат песни  кои претставуваат монументален споменик 
за својот заштитник . Ова е очекувано претчувство уште од 
порано и според мислењето на народниот творец, Гоце е 
предодреден  да се роди како идниот апостол на револуцио-
нерното  движење и ќе се бори за слободата на  Македонија, 
кое  е опеано во песната:

„МАЈКА РОДИ МАШКО ЧЕДО, ПА ГО КРСТИ ЃОРГИ,
СИЛЕН ДА Е УМЕН ДА Е, УЧЕН ДА МИ СТАНЕ,
УЧЕН ДА МИ СТАНЕШ СИНЕ, ЈУНАК ТИ ДА БИ-

ДЕШ...“

Било каде и да одеше  при своето крстарење, со кој да се 

среќаваше, учителот од  Кукуш зборуваше на македонски и 
за Македонија, будејќи  му ја националната свест.  Живееше 
со народот и за народот, му влеваше доверба  со мисла:„ 
македонско име нема да загине“, кое  народниот пеач го при-

кажал и опеал на народен дијалект: 

КРАЈ ВАРДАР – ЗЕЛЕНИ ЛИВАДИ, СО ЗЕЛЕНА ПАРНАРА
ПОД ПАРНАРА МЛАДИ МОМЦИ ЛЕЖАТ,

СРЕШТУ НИМА, ПРОВИКНАЛ СЕ ДЕЛЧЕВ, ВОЈВОДА.
- ЕЈ БРЕ  МОМЦИ, СЛАВНИ МАКЕДОНЦИ,

ВАЈА ВЕЧЕР ВАРДАР ЌЕ МИНЕМЕ
А СУТРИНА -  ГЕВГЕЛИСКО ПОЛЕ, 
ЗА ВЕЧЕРА – ВО ГРАДА СОЛУНА, 

ТАМУ СИТЕ БОРЦИ – СЛАВНО  ЌЕ СЕ БОРИМЕ.
МАКЕДОНСКО ИМЕ – НЕМА ДА ЗАГИНЕ !

Како добар организатор, не само што го помагал  и штител 
народот, тој ги  припремал младите војводи  да се придружат 
кон неговата  чета:

„...ПИТУ ГУЛИ, - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ДАМЕ ГРУЕВ,
 КАРЕВ И СУГАРЕ –СИТЕ ТИЕ СИЛНИ ЧЕТИ ЗБРАЛЕ

 ЗА СЛОБОДА  ЖИВОТОТ  ГО ДАЛЕ.“

Предводени од  Делчев,  го разгореле пламенот на Илинден-
ското востание, борејќи се со турскиот аскер.  Тој постана 
„страв и трепет“ за беговите и агите,  кои го гонеле Гоце, ги 
напаѓале и мачеле  невините  жители од селото. Народот го 
сакаше  и  го штитеше  кое е опеано во песната за „ЕДНО 
МОМЕ“ во селото:

„ ГО ФАТИЛЕ ЕДНО 
МОМЕ, 

   НАЈУБАВО ВО 
СЕЛОТО...  

МУ ВРЗАЛЕ  ДВЕТЕ 
РАЦЕ  НАОПАКУ.

КАЖИ, КАЖИ ЛИЧНО  
МОМЕ

КАЈ СЕ КРИЕ ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ?

И ДА УМРАМ, ДА 
ЗАГИНАМ, КЛЕТИ ТУРЦИ

ЈАС ЗА ГОЦЕ НЕ 
КАЖУВАМ!“

Гоце стана жива легенда и 
бранител на народот. Турци-
те продолжиле да го гонат, 
тој беше пред нив и пред очи 
им бегаше:

„ТУ ПРЕПРАВЕН ВО ТРГО-
ВЕЦ,

ТУ ОБЛЕЧЕН ВО СЕЛАНЕЦ 

-

ЈА ВРШЕШЕ ЗАДАЧАТА ТЕШКА
МИНУВАЈЌИ ПРЕД ТУРЦИТЕ  БЕЗ ГРЕЧКА.“

Како резултат на неговата  снаодливост, народот шири ле-
генди  и му пее песни, врз кои се надоградува народната  
песна:

АБЕР МИ ДОЈДЕ ОД СОЛУНА ГРАДА,
 СОЛУНЧАНИТЕ БЕСИЛКА СТАВИЛЕ

ЌЕ МИ ГО БЕСАТ ГОЦТА,
 ГОЦЕТА ДЕЛЧЕВ ВОЈВОДА.

Во овој момент при неговата потрага, кога „ГОЦЕ МИ СЕ 
СТОРИЛ  ЦРНО ЌУМУРЏИЧЕ“,  вака им вели на Турците:

 А БРЕ  АСКЕРИ ВИЕ БРЕ АСКЕРИ 
И ДА ГО ВИДАМ ГОЦЕТА,

ЈАС ГОЦЕ НЕ ГО ПОЗНАВАМ.

Во песните за Гоце опишан е патриотизмот, херојството и не-
говата смрт. Како револуционер и учител беше изграден со 
напредни идеи. Водеше борба против бугарските  врховисти 
и го штител народот до крајот на неговиот живот:

„ДРУЖИНО МОИ КОМИТИ,
КОГА ЌЕ ВИЕ МИНЕТЕ

НИЗ МОЈА ГРАДА КУКУША,
МАЈКА МИ  ЌЕ ВЕ ПРЕЧЕКА
ЗА МЕНЕ ЌЕ ВЕ ПОПИТА -
...ВИЕ ЌЕ НЕИЗЕ КАЖЕТЕ

ДЕЛЧЕВ СЕ ЈУНАК ПОСВРШИ
ЗА ЦРНА ЗЕМЈА РОБИНКА
ЗА ЖАЛНА МАКЕДОНИЈА.“

Последните подвизи и денови од неговиот живот што се слу-
чија при одењето...

...НА ПАТ ЗА ПИРИН ПЛАНИНА БЕЛА
ВО БАНИЦА ПРЕНОЌИ СЕЛО...

... но, „предаден Гоце на турците беше“...  во селото демнеше 
османлиската војска и во жестока борба  дојде судбоносниот 
час; на 4 мај, 1903... „во Баница село, тој загина смело“

„НАРОДОТ ГИ МИНА В ЖАЛ ДНИТЕ,
 ГО ЖАЛЕА ГОЦЕТА ВО ЗЕМЈАТА СИТЕ.“...                                                         

Ваков друг син – херој, не раѓа мајка! Чедото на своето вре-
ме, ќе остане засекогаш во колективната меморија  како не-
пресушна легенда, како душа и срце на македонскиот народ. 
Неговото грандиозно дело, ќе живее во народните песни, во 
поезија  во учебниците... Вака  расте и се зацврстува култот 
и славата на Гоце, за кое сведочат и подигнатите спомени-
ци со неговиот лик во Македонија. Култот за Гоце живее и 
овде во Торонто;  организацијата „Обединети Македонци“ 
која по 48-ми пат го прославува Гоцевиот роденден на  „Го-
цевата  комитска  вечер “, која воедно го одбележа  и  60 го-
дишниот јубилеј  од  нејзиното постоење. Па, нека е честито 
ова  двојно славје ! Деновиве, Македонија го слави Гоцевиот 
роденден  со манифестација „Песна за Гоце“. Градовите ќе 
пеат, ќе слават со музички изведби, рецитали, изложби и др.                                                                                                                                              
          Да ни биде вечна Гоцевата роденденска прослава;- нови  
хоризонти  да го осветлат патот кон подобра и прогресивна 
иднина на Македонија,  со мир и љубов за сите.

ЧЕСТИТА ТИ СЛАВА, 
ВЕЧЕН ВОЈВОДО !

Пишува и уредува :
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

Македонска Заедница

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

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

Jones DesLauriers | Navacord

T 1.877.232.9996 x2346 
D 416.234.6329
M 647.501.2615
F  416.259.7178

jdimi.com

E michaelg@jdimi.com
2375 Skymark Avenue
Mississauga, ON L4W 4Y6
Emergency Claims: 1.866.440.4127
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 На 4-ти февруари 1872 
во Кукуш, Егејска Македо-
нија е роден Апостолот на 
македонската револуцио-
нерна борба Гоце Делчев. 
- идеолог, организатор и 
водач на македонското ре-
волуционерно национално 
ослободително движење во 
крајот на XIX и почетокот на 
XX век. Бил рожба на своја-
та епоха, кој го изразувал 
стремежот на македонскиот 
народ за ослободување од 
отоманското ропство. Израс-
нат врз идеите и искуствата 
на европските и балканските 
револуционерни демократи, 
тој сиот свој животен пат и 
го посветил на македонската 
национална револуција. Како 
просветител и ревулуционер, 
идеен и воен лидер, воспиту-
вач на првите чети и војво-
ди, зaдграничен преставник, 
уставотворец и државник, 
тој бил еден од најголемите 

р е в о л у ц и о н е р и 
на Македонската 
револуционерна 
организација. Гоце 
бил апостол на 
македонскиот на-
род во борбата за 
самостојност и за 
национална држа-
ва. Во зорите на 4 
мај 1903 год. Гоце 
Делчев и неговата придруж-
ба се известени од јатаците 
дека се опсадени од турската 
војска (аскер). Гоце наредува 
да излезат од куќата каде 
биле сместени и да се повле-
чат за да го спасат селото од 
зулум Тоа кобно утро за ма-
кедонскиот народ, во борба-
та со турската војска, загина 
Гоце Делчев.
На јубилејната  50 ,,Гоцева 
вечер,, која се одржа на 7 
февруари во 2009 година 
во Климентовата сала при 
МПЦ св. „Климент Охридски” 

во Торонто присуствуваа 
преку петстотина гости кои 
беа почестени од присуство-
то на тогашниотканадскиот 
премиер Стивен Харпер. 
Хрпер е првиот канадски 
премиер кој присуствувал на 
настан организиран од „Обе-
динети Македонци” и прва 
посета на првата и најголема 
МПЦ во Канада.
На 22 февруари 2014 годи-
на на традиционалната те-
товска вечер која се одржа 
во во Capitol Banquet Hall во 
Мисисага Тетовското дру-
штво ,,Шар Планина,,и  При-

лепското друштво  ,,Маркови 
Кули,, се збратимија. Тоа е 
убав гест кој многу ни значи 
и заедно во иднина многу 
повеќе ќе се почитуваме и 
соработуваме’’,  рече во таа 
пригода  Мајк Маркович еден 
од основачите на ,,Шар Пла-
нина,,.. 
На 26 февруари трагично, 
во авионска несреќа заврши 
животот на вториот претсе-
дател на Македонија  Борис 
Трајковски  кој својата до-
лжност ја извршуваше од 15 
декември 1999 година до 26 
февруари 2004 година, 
Многумина Македонци сме-
таат дека Претседателот 
Трајковски загинал под не-
разјаснети околности, неза-
доволни од официјалното 
објаснување дека се рабо-
ти за грешка на пилотот во 
авионот. Постојат шпекула-
ции дека тој можеби бил жр-
тва на атентат.
Денес на официјалната стра-
ница на Меѓународната фон-
дација Борис Трајковски која 
постхумно ја основа неговата 
сопруга Вилма Трајковска се 
вели:
,,Претседателот Трајковски 
беше особена личност, кој 
се посвети себеси многу по-
веќе од она што се бараше 
од него како претседател. 
Тој беше вистински народен 
човек и го живееше својот 
живот посветен на својата 
земја Македонија, како и на 
поголема регионална и меѓу-
народна соработка. Како го-
лем поборник за единствена 
Македонија, Претседателот 
Трајковски беше активен во 
сè она што го правеше, ви-

стински верувајќи дека Маке-
донците со различно етничко 
и религиозно потекло можат 
да живеат и работат заедно”.
На 26 февруари  2014 годи-
на во градот Бурлингтон во 
Канада на идеја на македон-
ски ентузијасти и родољуби 
свечено беше отворено но-
вото македонско културно 
врталиште, ,,МССС’’,  со цел 
да ги сплотува Македонците, 
да ги привлекува и задржува 
во еден културен круг испол-
нет со многу случувања.
Првата пролетна активност 
со која започна центарот 
беше ,,Комитската вечер’’ 
која се одржа во март 2014-
та, а на која присуствуваа 
голем број Македонци од на-
шата средина.
Како што и доликува за успе-
шен старт на секоја работа, 
македонскиот кул-
турен центар беше 
осветен од страна на 
свештениците Кон-
стантин Митровски 
и Ангел Станчев, а 
среќна работа му 
посакаа лично гости-
нот од македонската 
Влада Зоран Коња-
новски, Претени-
кот Павле Саздов 
, конзулот Драган 
Ѓурчевски и други 
познати личности од 
јавниот и културниот 
живот на Македон-
ците во Канада. Про-
сториите на  Македонскиот 
културен комуниту центар 
беа закитени со македонски 
национални симболи, стари 
македонски предмети , со до-
минација на татковински бои. 

Во таа пригода координато-
рот Зоран Ивановски ги по-
вика сите кои што ја носат во 
срцето својата земја, кои го 
чуваат и негуваат македон-
скиот корен и традициите, да 
повелат и да го посетуваат 
ова место, кое постои и ќе 
живее со единствена цел да 
ги сплотува Македонците.
На 29 јануари 2018 година 
почина Мирче Џими Шма-
гранов, голем Македонец 
и непрегорен патриот. Тој 
беше активен долги години 
во македонската заедница 
во Канада, извршувал број-
ни  функции меѓу кои:  Прет-
седател на Организацијата 
Обединети Македонци од Ка-
нада, претседател на управ-
ниот одбор на МПЦ Св. Илија 
од Мисисага, бил активен во 
задграничниот комитет на 

ВМРО-ДПМНЕ, сенатор на 
Светскиот Македонски кон-
грес од Канада и други актив-
ности во борбата за македон-
ската вистина .

Македонска Заедница

Низ Годините
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Македонската фолк ѕвезда 
Елена Велевска одржа го-
лема американска турнеја 
низ САД, каде речиси еден 
месец настапуваше во многу 
градови низ ветената земја.
 Така, Елена  затечена од 
настаните во Македонското 
собрание и изгласувањето 
на таканаречениот „Прес-
пански договор“ од страна на 

пратениците на владеачката 
партија и нивните коалицио-
ни приврзоци, како и одмет-
натите опзозиционери, не 
можеше а да не остане без 
свој коментар.
Погодена од тажната суро-
ва реалност, Велевска како 
јавна личност почувствува 
потреба најпрвин кусо  да го 
прокоментира капитулант-

скиот чин со библиската 
порака на Исус, пред да го 
разапнат на светиот крст: 
„Господе прости им, не зна-
ат што прават“ – постирајќи 
една од своите песни со сти-
хови со патриотска содржи-
на, насловена „Македонијо, 
мајко страдалнице“.

Елена Велевска со патриотска 
порака од турнејата во САД: „Господе 

прости им, не знаат што прват“ 

ЧЕТВРТА СРЕЌА ЗА ПЕЈАЧКАТА: Македонија го 
избра претставникот за Евросонг 2019

Македонската пејачка Тама-
ра Тодевска ќе ја претставу-
ва Република Македонија на 
Евросонг 2019-та, објави Ма-
кедонската радио телевизија 
(МРТ).
Тамара Тодевска ќе ја прет-
ставува Македонија на Избо-
рот за песна на Евровизија, 
кој ќе се одржува од 14 до 
18 мај во Тел Авив, Израел. 

Тамара изјави дека многу му 
се радува на овој музички 
предизвик.
Тамара има богато евро-
визиско искуство. Како ма-
кедонски претставник на 
„Евросонг“ оди втор пат, а 
претходно два пати била и 
како придружен вокал. Во 
2008 година, заедно со Врчак 
и со Адриан Гаџа во Белград 

ја испеа „Во името на љубов-
та“. Во 2004 година, беше 
дел од придружните вокали 
на Тоше Проески во Истан-
бул, а во 2014 година исто 
така ги отпеа придружните 
вокали на сестра и’, Тијана 
Дапчевиќ во Копенхаген, 
Данска.

„Можеби да се назначи некоја институција 
со негово име. Јас искрено бии сакала „Уни-
верзална сала“ да се вика по него. Или во 
иднина да има фестивали кои ќе го носат 
неговот име, емисии и слично. Само така би 
се пренела неговата мисија, а и би се одржал 
споменот кај идните генерации“, изјави Еле-
на Ристеска, пејачка.
Од Фондацијата „Тоше Проески“ се надевале 
дека во иднина ќе бидат издадени нови досе-
га необјавени материјали од Тоше.
„Во семејното студио на Тоше во Скопје се 
уште постојат материјали. Ние се надеваме 
дека како што оди технологијата напред дека 
и тие ќе станата достапни за пошироката јав-

ност“, кажа Андреј Иваноски, извршен дирек-
тор на фондација „Тоше Проески“.
Од Општина Крушево пак најавија дека ова 
лето треба да започне изградбата на него-
виот гроб.
„Ние лани се соочивме со бирократски про-
цедури, но успеавме да ги расчистиме и на 
Совет е помината Комисијата која треба 
идејното решение да го спроведи како про-
ект“, рече Томе Христоски, градоначалник на 
Крушево.
Спомен куќата каде се одржа програмата за 
овој ден останува најпосетениот музеј во Ма-
кедонија со над 650.000 гости, од кои 30% од 
странство.

Крушево го одбележа 38-от роденден на Тоше
Со торта која се делеше на неговиот гроб 
и музичка програма во Спомен домoт на 25 
јанауари во Крушево се одбeлежа 38-миот 
роденден на Тоше Проески. Стотици обожу-
ватели од цела Македонија, но и од повеќе 
балкански држави беа присутни во Крушево.
Фановите и роднините на Тоше велат дека 
Тоше ни остави аманет да го продолжиме 
неговиот пат.
„Да бидеме хумани, да се сакаме, да донира-
ме и да помогнеме на тој што има потреба“, 
рече Анастас Проески, чичко на Тоше Прое-
ски.
Во Спомен домот се одржа пригодна музич-
ка програмa, а свој настап имаше и Елена 
Ристеска, која што порача дека сите ние како 
општетсво треба да направиме што е можно 
повеќе на Тоше и неговите дела да живеат 
со нас.

Татјана Лазаревска и Новица Василевски остварија 
успешна и незаборавна турнеја во Канада

Татјана и Новица се изгра-
дени пејачки имиња на ма-
кедонската музичка сцена, 
тие неколку години живеат и 
работат во Австралија, а на 
радост на канадската публи-
ка за новогодишно-божикни-
те празници го презентираа 
својот талент и уметничко 
мајсторство во Торонто и не-
колку околни градови.

Заслугата за организирање-
то на нивните настапи им 
ја должат на менаџерскиот 
тим Сојна и Срџан Мириќ 
кои и во изминатите години 
соработуваа со високи про-
фесионалци и забавувачи од 

Македонија.
Популарните уметници и 
брачни партнери Татјана и 
Новица беа пресреќни од 
нивната дружба со канадска-
та публика која љубовта и по-
зитивната енергија со љубов 
им ја возврати. Неколкуте му-
зички групи кои ги следеа на 
настапите низ Канада, пред 
се ,,Балкан Ентертејмент,, 

за Нова Година и на забава-
та на друштвото, ,,Влестово 
Рача, ,,Децата од Буф,, на 
Василица во Маркам, ,,Старс 
Бенд,, за Божик во Виндзор и 
,,Изгрев,, за Васиица во Св. 
Климент Охридски, добија 

највисока оцена од страна на 
познатите уметници.
Татјана и Новица по посетата 
на Нијагарините Водоподи од 
-20 се упатија кон Австарлија 
каде што температурите во 
минатиов јануари достигнаа 
и до плус 45 степени.
Но на нивната радост и’ не-
маше крај, затоа што таму 
ги пречекаа нивните синови 

чија што желба е во иднина 
да бидат успешни кошарка-
ри,. Им посакуваме таа жел-
ба и да им се оставри!.

Сцена
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In Loving Memory to Mirce Jimmy Smagranov

The Day You Left 
  

With tears we saw you suffer, 
As we watched you fade away, 
Our hearts were almost broken, 
As you fought so hard to stay. 
We knew you had to leave us, 

But you never went alone, 
For part fo us went with you 
The day you left your home.

One year has passed since that very sad day God decided it was time for you 
to go home.  Not a day, hour or minute goes by that we don't think about you, 

missing you.  When you left you took a piece of our heart with you.
Your sense of humour, your laughter, your love of family and friends lives on in 

your children and grandchildren.  
Rest in Peace

Forever your loved Dushka, Philip and Tina with their families.
Your Mom and Dad, sister Venka with family and brother Tom.

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

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

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM
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 ► Да ги обвинуваш другите заради 
твоите грешки е знак на незнаење, да се 
обвинуваш себеси е почеток на сфаќање, 
да не се обинуваш ни себеси ни другите –
тоа е знак на мудрост!.

 ► До крајот на мојот живот ќе ме 
мачи неодговореното мое прашање: 

,,зошто,,?
 ► Во љубовта најопасното нешто се отсуствата.
 ► Знам дека грешиш, плачи слободно, солзите не оставаат 

дамки.
 ► Некои жени успеваат да пораснат само во тежина. Таа 

светлина што ја видов беше вистинска, но ѓаволска.
 ► Мудроста се раѓа од грешките; Соочи се со нив и учи!
 ► Добрините и проштевањата создаваат неблагодарници.
 ► Ако немаш кого да обвиниш обвини си го јазикот.
 ► Полошо од змијски заби е неблагодарната жена.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го загубиш.
 ► (Срдечен поздрав за мојот пријател И.Д.) Животот е како 

шаховската табла. Еден обичен коњ може да те матира.
 ► Кога ќе се потсетам за себе и бившите, ги сожалувам 

идните.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Роденден

Најдобар начин да го запам-
тиш роденденот на жена ти е 
да го заборавиш само еднаш.

Љубов
Љубовта неможе да се опи-
ше со 5000 зборови…. но 
може да се напише со 5 бу-
кви.

Ракија
Ако купам гардероба парите 
одат во Кинезите.
Ако купам кола парите одат 
во Германија, Италија или 
Франција.
Ако купам нафта парите одат 
кај Арапите.
Ако купам гас парите одат во 
Русите.
Ако купам овошје парите 
одат во Еквадор, Гватемала 
или Хондурас.
Ако купам мобилен парите 
одат во Кореја.
Ако купам патики парите 
одат во Тајван.
Ако идам на одмор парите 
одат кај Грците, Бугарите, 
Црногорците или Турците.
Единствен начин парите да 
останат во Македонија е ако 
пијам домашна ракија.
Да и помогнеме на македон-
ската економија најдобро 
што можеме.

10 знаци дека си 
Mакедонец

1. Родителите се грижат за 
своето дете додека тоа не 
наполни 48 години.
2. Носиш тренерки со пет ли-
нии и натпис “Aadibasss”.
3. Весникот е предмет со 
двојна употреба.
4. Единствено полоши од по-
литичарите се фудбалерите 
кои губат од сите.
5. Одиш во викендичка за да 
работиш, а не за да одма-
раш.
6. Ако турнеш некого на ули-
ца велиш „ОП“.
7. На секој виц одговараш „Го 
знам ама на друг начин“.
8. Цел живот си играш криен-
ки: фрлаш ѓубре од десетти 
кат и потоа ѕиркаш дали си 
погодил и дали некој те забе-

лежал.
9. На иста маса стои знакот 
за забрането пушење и – пе-
пелник.
10. Секој ден слободно ги 
вежбаш најтешките дисци-
плини во возење: одбегну-
вање пешаци и дупки, прона-
оѓање невозможни места за 
паркирање.

Идеја за женење
СМС порака:
– Душо ме сакаш?
– Да те сакам.
– Тогаш вети ми дека после 
свадбата ќе престанеш да 
пушиш.
– Ок.
– И ќе престанеш да пиеш.
– Ок.
– И нема повеќе да одиш во 
кафани со другарите.
– Ок.
– Што ти сакаш да промениш 
за мене?
– Идејата да се женам!!!

Интернет
– Добар ден господине, дали 
ќе може да ви направам една 
кратка анкета?
– Може.
– Каков интернет користите и 
колку сте задоволни?
– Користам интернет од ко-
мшијата и многу сум задово-
лен.

Муза
Трпе и вика на Трпана:
– Злато ти си мојата муза.
– Леле фала за комплимен-
тот.
– Ме измузе до последниот 
денар!

Избори
Двете прашања што го изма-
чуваат човештвото:
1. Дали постои живот после 
смртта?
2. Дали постои асфалтирање 
после избори?

Брак
Стапувањето во брак е 
преполовување на правата, 
а дуплирање на проблемите.

Бебе
Порано до 40 дена не смее-
ше да се види бебето, сеа 
уште како ембрион има 100 

лајка.
Кредит

Кога ќе земеш кредит спиеш 
како бебе.
Саат време спиеш, саат вре-
ме плачеш!

Политичката сцена во 
Македонија 

Си прават муабет двајца 
наркомани и едниот му се 
жали на другиот:
– Вчера прв пат ги гледав ве-
стите на сите македонски те-
левизии по ред, на МТВ, Си-
тел, Канал 5, Телма, Алфа…
– А бе брат, ти да не почна 
политика да следиш?
– Не бе, не…
– Е па тогаш зошто?
– Ги гледам и не ми е јасно 
од каде набавуваат толку до-
бра трева?

Првиот:
-Јас сум камен пијан се гле-
дам двојно.
Вториот:
-Аха, еве ти ги оние две илја-
дарки што ти ги должам.

– Кој те истепа така бе?
– Жена ми
– А зошто?
– Па ме праша што има на 
телевизија, а јас и реков дека 
има прашина.

Заев решил да види како 
живее народот (виц)

Зоран Заев запира случаен 
минувач и го прашува:
– Ако ги зголемам сите цени 
за 100%, како ќе живееш?
– Супер, ќе можам да си доз-
волам одмор во Турција – од-
говорил минувачот
– А ако ги зголемам со 200%?
– О, тогаш ќе можам да одам 
и на Бахамите!
– А со 500%?
– Одлично, тогаш слободно 
ќе можам да живеам во Ду-
баи!
– Браво, бе! А што работиш? 
– Прашал Заев.
– Занаетчија сум, правам 
ковчези.

Мојата втора љубов
Во името на љубовта те поздравувам,
Во чест на Божјата светлина те обожувам.
Со тебе отпочнав нов живот-сладок,
Весел и среќен, но краток.
Се претвори во теговен, тежок и сумерен.
За тебе песни пишував,
И на глас ги опејував.
Многу од нив недопеани и со солзи пролеани
Не ми требаа пари и златни дукати,
Ми требаше само твојата љубов.
За жал во твоето празно срце
За мене немаше место.
Да не обвинуваме никого,
Самите сме си виновни.
Ти не разликуваше ден и ноќ,
А јас бев без сила и моќ.
Сега кога веќе сме сами
Нека се ситат сите душмани.
Разбрав дека мојата втора љубов
Била поопасна од змијски отров.

Збогум!

Ташко Кубановски

Tweets

Патот Пехчево - Амстер-
дам! да не знае некој дали 
е прооден? 

Македонија пат се на 
терен, само не можат да 
возат дека не е исчистен 
снегот.

Шо планираш за "Денот на 
вљубените"? 
-Шо ден се паѓа?
-Четврток
-Леќа

Ќе учествуваме на Еврови-
зија додека сите останати 
учесници не се откажат и 
ќе победиме. Ќе ги фатиме 
на кондиција.

Сега ако ви се досадува 
некој србин, потсетете ги 
дека ние од нато ги бом-
бардиравме 99та.

Сите се збогувате со 
ФИРОМ, јас се збогувам со 
Република Македонија

Кај нас нема невработе-
ни...
Сите работат едни против 
други...

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, 
украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна 
и понекогаш на машина за 
шиење. Материјалите кои 
ги користам во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид, кој се разбира не ни 
треба повеќе. Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја. 
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја како 
да си направите прекрасен 
свечен шал од црн тул и ук-
расен брош во вид на цвет:
 
1. Тул (црна боја);
2. Светликави украси од 
„штрас “;

3. Рачен црн конец за шиење;
4. Плишан цвет;
5.Сатенски црни траки;
6.Машина за шиење.

Црниот тул овојпат го реци-
клирав од мојот гардаробер 
кој служеше како заштитна 
„вреќа“ на сатенски фустан. 
Најпрвин го отпарав од сите 
страни и ја растурив заштит-
ната вреќа. Со тоа добив 
должина и ширина за новиот 
дизајн на шалот од црн тул. 
Потоа со црн конец на ма-
шина го подрабив на сите 
четири страни. Следува ук-
расниот брош во вид на цвет. 
За него ми беше потребно 

повеќе време бидејќи пли-
шаниот цвет го украсував 
со „штрас“ кој рачно го шиев 
дел по дел. Овој брош не е со 

игла туку дојдов до 
идеја да го направам 
со плетено платнено 
црно ластиче кое го 
сошив одоздола под 
плишаниот цвет. На 
крајот од сатенски-
те црни ленти ги 
сошив штрасните 
украси и ги додадов 
на цветот. Краевите 
на шалот од тул ги 
врзав со ластичето 

од украсниот брош и така го 
фиксирав точно спрема мои-
те раменици. Навистина пре-
красна декорација и украсен 
шал од тул за секоја свечена 
прилика искомбиниран со 
фустан.  
                                                             

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

                                             
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.



Страница 37February 01, 2019 Крстозбор



Страница 38 February 01, 2019Крстозбор



Страница 39February 01, 2019 Recipes By Marija

Recipes by Marija
Marija Angeleski

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

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

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

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

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

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

Valentines Day by Marija: Steak 
Dinner w/ Spring Salad & Potatoes

Valentines Day by Marija: 
Steak Dinner w/ Spring Salad 
& Potatoes

Ingredients for Steak 
seasoning:
1 oz. New York Steak
1/2 cup Mushrooms - sliced
The Keg style Steak 
seasoning

Mashed Potatoes:
1 lb. Potatoes - peeled & 
boiled
1 tbsp. Margarine 
Salt to taste
Milk

Directions:
Wash the steak and season it 
with the mix above.
Grill for 7 minutes on each 
side on the barbecue. 
Place it then on a tray covered 
with parchment paper, lather 
with oil and place in the oven 
for 15 - 20 minutes at 350°.

Then leave to the side.

Take a large pot place the 
potatoes inside and cover 
them with water. 
Place them on medium heat to 
boil, or until tender. 
Then drain the water. 
Pour in the margarine and salt 
to taste. 
Then begin to mash it all 
together.
Begin to pour in milk slowly, 
pour enough to make the 
mashed potatoes the desired 
consistency.

For your side of vegetables, 
you can use seasonal 
vegetables (any kind)

I used vegetable gravy for the 
steak:
1/2 cup celery 
1/2 cup onions
1/2 cup carrots
1/4 cup diced red or green 

peppers
all chopped.
1 tbsp. vegetable oil

Place them on the stove top 
in a large pan and fry until 
tender. 
Then sprinkle salt, a bay leaf, 
crushed black pepper and 1 
oz. white wine.
Then pour in 4 cups of water, 
and leave to boil for 1 hour. 
If the veggies are ready & 
tender, pour in 2 tbsp. corn 
starch. 
1 tbsp. ready mix gravy 
powder. 
Mix with cold water to thicken 
like gravy. 

At the last moment, place in 
the sliced mushrooms.

Boil for one second, and pour 
over the steak and mashed 
potatoes!

For the Spring Salad:
Use spring lettuce, 
avocado, peeled & sliced 
oranges
served with homemade 
dressing with sprinkle of lemon 
& white vinegar.
Season with oregano, salt, 
pepper & olive oil.

Serve with a nice glass of red 
or white wine.

Made specially for valentines 
day to infuse the senses!

Valentine's Day Sponge Cake

Ingredients:
4 eggs
12 tbsp. fl our
12 tbsp. milk
12 tbsp. vegetable oil
12 tbsp. sugar

pinch of salt
1 tsp. baking powder
cocoa powder & whip cream 
for topping

Recipe:

First bead eggs in egg beater 
and mix with the sugar. Mix 
until it becomes nice, creamy 
and fl uffy.
Turn to slow and slowly pour in 
the vegetable oil.
Pour in your milk.
Separately mix together your 
salt, baking powder and fl our, 
and then add to the cake mix.
Continue to mix.

Grease a 10x10 pan and pre 
heat your oven to 350°F and 
pop in your mix.
Bake for 20 minutes and when 
cooled decorate.

Valentines Day by Marija: Bruschetta Fried-Pesto Chicken

Ingredients:
4 Chicken Breasts (4-5 oz. 
each)
Homemade Pesto Sauce 
(Recipe below)
2 medium tomatoes (chopped)
Mozzarella cheese (shredded)
vegetable oil (3 tbsp.) for frying
salt & pepper to taste
parsley for garnish
Recipe:
Take the chicken breasts and 
slice them in half down the 

middle, vertically (long ways).
Sprinkle salt and pepper onto 
the chicken breasts.
In a large pan add vegetable 
oil on high temperature.
Begin to fry the chicken 
breasts, evenly on both sides 
(2-3 minutes on each side).
Take off when beautifully 
golden brown and leave to 
cool on a separate plate.
Now take a ceramic oven pan 
(non-ceramic is fi ne) and line it 

with parchment paper.
Place the fried chicken on 
the paper and spread your 
homemade pesto sauce 
all over the chicken breast 
pieces.
Pour all over the chopped 
tomatoes, and shredded 
mozzarella.
Place it in the oven heated at 
350°F, for 30 minutes, until the 
cheese is beautifully melted.
Recipe for Homemade Pesto 
Sauce:
1 bunch of basil (wash and 
chopped)
1/2 bunch parsley (wash and 
chopped)
6 garlic cloves (peeled)
pinch of salt
3/4 cup olive oil
Place all in high-power blender 
(or magic bullet), mix together 
and enjoy this wonderful 
addition to many dishes!
This is all a recipe great quick, 
light Valentine's Day dinner!

Recipes by Marija: Toum (Garlic Sauce)
Makes 1/2 quart

Ingredients:
1/2 cup cloves garlic 
1 tsp. kosher salt (for table 
salt, use 1/2 teaspoon)
2 tbsp. cup fresh juice from 
about 2 lemons
tsp. cup (60g) ice water
3 cups (600g) neutral oil, such 
as canola
Directions:
Split each garlic clove in half 
lengthwise
- Remove the stems

In a food processor (or 

blender) place garlic and salt 
in and begin to mix. 
Pulse in short bursts - adding 
more oil if too dry.
Scrape the sides of the boil 
and begin to add the lemon 
juice, bit by bit.
Mix until nice and fl uffy, it 
should look like a paste.

With the blender or 
processor on slow, slowly 
drizzle in 1/2 cup of oil at 
a time. Keep doing this 
until fi nished and add a 
teaspoon of water. 
- If the mixture breaks, 
add in 1 egg white and 

blend until fl uffy.

This can last in the fridge for 
up to a month, and can be 
served on basically any bread 
dish. You can also use this 
to marinate meats, as a dip 
and it's great mixed into pasta 
sauce!
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На македонскиот фудбалски куп 
во Австралија кој се одигра во 

Квинбијан, чиј организатор беше 
Квинбијан сити, по повод  денот 

на Австралија

Во подготовката на маке-
донскиот фудбалски куп во 
Австралија кој се одигра во 
Квинбијан, чиј организатор 
беше Квинбијан сити, по по-
вод  денот на Австралија до-
маќините направија посебен 

мотив.
По тој повод во центарот од 
теренот каде се играа мече-
вите беше исцртано сонцето 
од Кутлеш. На македонскиот 
куп учествуваа повеќе маке-
донски екипи од Австралија, 

речиси 34, кои се регистрира-
ни во оваа земја.
Според, мечевите се одиграа 
од 26 јануари, а завршија на 
28 јануари.

Доколку ја добиеме организацијата, тоа ќе 
значи и учество на нашите млади јуниори.

Македонската кошаркарска федерација е 
сериозен кандидат за добивање на органи-
зацијата на Светското првенство за кошар-
кари до 17 години, кое според календарот 
на Меѓународната кошаркарска федерација 
(ФИБА) ќе се одигра во 2020 година.
По повод прифатената апликација за органи-
затор на ова првенство, во Скопје беше прет-
ставникот од ФИБА, Жил Тоноли, кој заедно 
со генералниот секретар на МКФ, Моника 
Гаврилоска, направија инспекција на спорт-
ските комплекси во кои би се одигрувале на-
тпреварите од ова првенство, како и на капа-
цитетите за сместување кои би се користеле 
за репрезентациите-учесници.
Од МКФ велат дека Тоноли си заминал со 
позитивни впечатоци од македонската пре-
столнина. Одлуката за домаќин на СП ќе се 
донесе во март. Доколку првенството се игра 
кај нас, тоа ќе биде прво учество на маке-
донска кошаркарска репрезентација на едно 
Светско првенство, а публиката во главниот 

град на Македонија,Скопје ќе може во живо да ги гледа идните ѕвезди на светската кошарка.

Македонија 
може да биде 

домаќин на СП 
за играчи до 17 

години

Македонија го освои 15 место на СП 
по победата над Чиле

Македонската рако-
метна репрезентација 
оствари победа против 
Чиле со 32-30 (16-16) 
во последниот меч од 
Светското првенство 
во Германија и Дан-
ска, со што го заврши 
Мундијалот на 15-тото 
место.
Македонија одигра 
ефикасно прво полу-
време, но имаше доста 
пропусти во одбраната, а Манасков со два гола во финишот успеа да донесе нерешен ре-
зултат на паузата.
Во второто полувреме двете репрезентации се менуваа во водството, а клучна беше серија-
та на Лазаров од три гола, со која поведовме со 27-26, а по двете одбрани на Митревски, 
Манасков ни донесе два гола предност. До крајот се играше гол за гол за конечна победа на 
„жолто-црвените“.
Најефикасен во нашиот тим беше Лазаров со 9 гола, Манасков постигна 8.
Македонскиот тим го израмни пласманот од пред две години во Франција, кога исто така го 
заврши шампионатот на 15 место.

Металург – прв странски тим 
победник на турнирот во Гренобл

Ракометарите на Металург со победа ја завршија минатата и со победа и освоен трофеј ја 
почнаа новата година освојувајќи го првото место на силниот меѓународен турнир „Мастер 
де хендбол – Гренобл“ во земјата на светскиот првак Франција, откако во финалето ја 
совлада шпанската екипа на Ирун Бидасоа со 32-31 (14-17). Противникот на Металург во 
финалето моментно е второпласиран во шпанската лига, каде што води Барселона.
Металурзите во полуфиналето беа подобри и од домаќинот на турнирот, Гренобл, над 
кого, исто така, славеа минимална победа, со 27-26. Во вториот полуфинален дуел Ирун 
Бидасоа славеше висока победа над Истр со 32-22.

Турнирот „Мастерс де хендбол – Гренобл“ има традиција од 2002 година и досега на него 
учествувале голем број екипи од кремот на европскиот ракомет, меѓутоа Металург е првиот 
нефранцуски клуб што го освоил силниот меѓународен турнир. Претходни освојувачи на 
престижниот турнир се актуелниот европски првак Монпелје и Шамбери по четири пати, 
Иври трипати, а по еднаш славеле Трембле, Нант, Кретеј и ПСЖ.

На шаховското ЕП во Скопје ќе 
игра и актуелниот првак

На помалку од два месеца до почетокот 
на најзначајниот спортски настан годинава 
во Македонија, јубилејното 20-то Европско 
поединечно првенство (ЕП) во шах, кое ќе 
се одржи во Скопје (18-29 март), веќе се 
пријавени 34 учесници од 17 држави. Од нив 
17 се велемајстори (ВМ), еден женски ВМ 
(ЖВМ), пет интернационални мајстори (ИМ), 
пет ФИДЕ-мајстори (ФМ) и еден ЖФМ.
Секако, нивниот број рапидно ќе се зголе-
мува со приближувањето на 1-то коло од 
предвидените 11, а засега најмногу учесници 
(по осум) има од Македонија и од Германија. 
На македонската листа засега фигурираат 
ВМ Кирил Георгиев, ИМ Филип Панчевски, 
ВМ Трајко Недев, ВМ Александар Чоловиќ, 

ИМ Никола Николовски, ФМ 
Тони Лазов, Емил Ристевски и 
ЖФМ Моника Стојковска.
Ова ќе биде вторпат како се 
одржува ваква значајна ма-
нифестација во Македонија, 
а претходно тоа се случи и 
во 2001 година кога во Охрид 
се одржа второто вакво ЕП, 
на кое меѓу 204 учесници (13 
кола) победи Израелецот 
Емил Сутовски.
Засега прворангиран е ми-

натогодишниот победник, хрватскиот ВМ Иван Шариќ (2.690), го следат Германецот Дитер 
Ливиу Нисепеану (2.680) и Израелецот Евгениј Постни (2.623), а македонскиот ВМ Кирил 
Георгиев (2.595), моментно е рангиран деветти.
Во досегашната историја на ЕП се нема случено еден ист шахист двапати да ја освоил 
оваа титула. Досега за ЕП во Скопје се пријавиле шахисти од Ерменија, Бугарија, Хрватска, 
Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Израел, Норвешка, Србија, Шведска и од 
Македонија.
Во историјата на овие ЕП најмногу учесници имало во Риека (Хрватска) во 2010 година (408 
шахисти), а најмалку во Анталија (Турција) во 2004 година (74). Најмногу пати домаќин била 
Турција (2003, 2004 и 2006 година). 

Стоилов: За мене секогаш ќе 
биде Македонија!

Долгогодишниот македонски ракометен репрезентативец и капитен на Вардар, Стојан-
че Стоилов кој е познат по цврстиот став за непромена на името на нашата држава по 
случувањата во Парламентот и донесената одлука за Уставни измени со кои е овозможено 
преименувањето во Северна Македонија жестоко реагираше на социјалните мрежи.

„Ментално нестабилни сме 
сите во државава што дозво-
луваме вака да ни прават! 
Срам да ни е на сите! За мене 
секогаш ќе биде МАКЕДО-
НИЈА“ – напиша Стоилов. 
Стоилов предизвика бура кога 
на доделувањето на награ-
дите за најдобар спортист 
на Македонија ја напушти 
манифестацијата поради тоа 
што дел од говорниците се 
обратија и на албански јазик.
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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