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Macedonian Community will always 
remember the late former mayor of 

Mississauga Hazel McCallion

ХУМАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ОД КАНАДА СОБРАА 
21 ИЛЈАДА ДОЛАРИ ЗА МАНАСТИРОТ СВ. МАРИНА 

ВО ТУМИНЕЦ, МАЛА ПРЕСПА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАНУ 
 АКАДЕМIК ЉУПЧО КОЦАРЕВ ОД ТОРОНТО

 ПОРАЧА:  

МАКЕДОНЦИТЕ,  ПРЕДВОДЕНИ ОД МАНУ, 
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
И АКАДЕМСКАТА ЗАЕДНИЦА ЌЕ УВИДАТ, 
ЕДНАШ ЗА СЕКОГАШ, ДЕКА САМО НИЕ, 

МАКЕДОНЦИТЕ, МОЖЕМЕ ДА СЕ ИЗБОРИМЕ 
ЗА ВЕКОВНОТО ОПСТОЈУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА.

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. ИЛИЈА 
ОД МИСИСАГА НА 9-ТИ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
 ДОНИРАШЕ ВКУПНО 10.000 КАНАДСКИ ДОЛАРИ 

НА ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ СЕ ЧЛЕНОВИ НА ДОБРОТВОРНАТА 
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИГРИ НА СРЕЌА

 ОД ГРАДОТ  МИСИСАГА - MCGA 

ЈУБИЛЕЈНАТА
 КОМИТСКА-ГОЦЕВА ВЕЧЕР

СВЕЧЕНО ПРОСЛАВЕНА ПО 50-ти ПАТ



 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. :416-827-0954 
macedonia.canada@yahoo.com 
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Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

Македонија

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 

St Ilija 
Macedonian 

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

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

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, 

ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

44 Wellesworth Dr, 
Etobicoke, ON M9C 4R1

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САДМесечен весник на  Македонците во Канада и САД
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На 28 јануари година-
ва во македонската право-
славна црква Св. Недела од 
Ејџекс во Канада, беа собра-
ни 21 илјада канадски дола-
ри, средства кои се наменети 
за обнова и разубавување на 
живописниот манастир „Све-
та Марена“ кој се наоѓа во се-
лото Туминец, Мала Преспа.

Манастирот датира од 
18-от век, а обновен е 1926 
година. Патрон на манасти-
рот е Света Огнена Мари-
на – Марена, што се слави 
секогаш на 30 јули, празник 
кој Македонците во Мала 
Преспа, традиционално го 
слават заедно. Селото Ту-
минец кадешто е сместен 
манастирот  е едно од десет-
те населени места во Мала 
Преспа, и се наоѓа на самиот 
брег на Преспанското Езеро 
во близина на граничниот 
премин Стење-Горица и е 
второ село по големина, со 
околу 800 жители.  На дари-
телната вечер присуствуваа  

Македонци, благочестиви 
христијани од сите нејзини 
делови.Свеченоста отпочна 
со интонирање на  канад-
ската и македонската химна 
по што следеа обраќањата 
на Славе Бунтески претсе-
дател на црквата домаќин 
Св. Недела од Ејџекс,еден 
од најпочитуваните верници 
и доброчинители во наша-
та заедница со потекло од 
Мала Преспа, а особено за-
служен во реновирањето на 
манастирот Св. Марина На-
сте Граждани, парохискиот 
свештеник во црквата св. Не-
дела Александар Зашов,по-
ранешниот свештеник во цр-
квата Св. Недела отец Илија 
Димитриевски кому како пен-
зионерски дар црквата му 
беше врачи златен крст. На 
крај свое обраќање имаше и  
координаторката Маја Дими-
триевски која придонесе за 
беспрекорна организација на 
настанот.Претседателот на 
црковната управа на црква-

та домаќин  Славе Бунтески 
заблагодарувајќи им се на 
присутните за желбата да 
помогнат не ја криеше среќа-
та што салата беше препол-
на, а особен поздрав за за-
слуга изрази кон семејството 
на Насте и Елда Граждани 
со потекло од Мала Преспа 
како едни од најзаслужните 
за оваа благородна акција.. 

-Вечерва се собравме 
со единствена цел да ја по-
могнеме доградбата и да 
го оспособиме овој езерски 
бисер одново да ги собира 
Македонците од сите него-
ви делови во прекрасните 
манастирски дворови, рече 
претседателот Славе Бунте-
ски. Насте Граждани во свое-
то обраќање со радост изјави 
дека Македонците сплотено 
заедно со црквата Св. Неде-
ла како главен организатор 
го помагаат манастирот све-
та великомаченица Марина,  
Марена – Огнена Марија 
каде се чуваат поголем дел 

од моштите на светицата и 
каде сè уште се случуваат 
чуда над нејзините мошти. 
На дарителската вечер при-
суствуваа и претседателот 
на друштвото Мала Преспа 
во Канада Босилко Аговски 
како и бројни членови на 
управата на ова друштво 
кои подарија завиден број 
на финансиски средства за 
манастирот св. Марина.За 
прекрасната вечера и послу-
га беше заслужна готвачката 
и шеф на кујната Марија Ан-
гелевска со нејзиниот тим на 
соработници кои подготвија 
изобилство од македонски и 
канадски специјалитети.

-Во име на  литератур-
ното друштво ,,Браќа Ми-
ладиновци,, од црквта Св. 
Климент Охридски Торонто, 
свој настап имаше иниција-
торката за неговото форми-
рање, како и идеен творец 
за отворање на македонски 
библиотеки во македонски-
те православни цркви во 

Канада, Вера Вржовска Пе-
тревска која прочита своја 
творба  придружувана од 
Марко Матески на гитара.

Во музичкиот дел наста-
пија Соња и Оливер Бенд и 
Стив Штуревски.

,,Искажуваме голема  
благодарост до Македонците 
за нивната хуманост, велат 
од одборот на манастирот. 

Додаваат дека секоја 
година на 30 јули, кога се 
слави патронот на манасти-
рот  преполно е од народ, 
верници доаѓаат од Мала 
Преспа, дијаспората, од Ле-
рин, Охрид, Струга, Ресен, 
Прилеп. Се надеваат дека 
оваа година тој број ќе биде 
уште поголем и уште сега ве 
покануваат да го посетите 
манатастирот.

Во музичкиот дел наста-

21 ИЛЈАДА ДОЛАРИ ЗА МАНАСТИРОТ
 „СВЕТА МАРИНА“ ВО ТУМИНЕЦ, МАЛА ПРЕСПА
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Доколку имате прашања во врска со работата 
на црковната управа побарајте го претседателот, 

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

служба побарајте го отец Сашо Целески. За двете потреби 
користете го црковниот телефон: 416-421-7451
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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To rent the renovated 
church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church, Markham 

ОVER 640 PEOPLE CELEBRATED VASILICA 2023 ORGANIZED BY 
MOC ST. DIMITRIJA SOLUNSKI FROM MARKHAM

Jovan Drenoski, president of the church St. Dimitrija Solunski, Markham:
 Vasilica banquet was a big success this year. We had over 640 people come and celebrate with us.  It was such a good time. The band, Boys from 

Bouf played amazing and our two singers, Spase Matlijoski and Alexander Temelkov did an amazing job singing beautiful Macedonian songs all night.  
We're looking forward to a bigger party next year!
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ST. NEDELA MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH AJAX, ONTARIO

ПРОСЛАВА 
НА ВАСИЛИЦА ВО МПЦ 

СВ. НЕДЕЛА, ЕЈЏЕКС
Во неделата на 15 јануари напладне во МПЦ Св. Недела од 
Ејџекс,а во организација на црковната управа и женската 
секција се одржа традиционалниот ручек и збава во чест 
на Македонската Стара, односно православна 
Нова Година,Василица.
По свечениот ручек подготвен во црковната кујна 
раководена една од најдобрите професионални 
готвачки, Марија Ангелевска, во банкетната сала 
отпочна и забавниот дел. На почетокот благо-
словот за среќна година го пренесе парохискиот 
свештеник Александар Зашов, а по него свое 
обраќање имаше претседателот на црковната 

управа и еден од најактивните претседатели во македонска-
та заедница во Канада Славе Бунтески . Бунтески во својот 
говор изрази огромна благодарност до сите свои соработ-
ници, парохијаните, неговата сопруга Зора за поддршката и 
истрајноста во сите цели и планови и им посака оваа година 
на сите да им донесе многу повеќе здравје и среќа. 
Претседателката на женската секција Милица Попоска не ја 
криеше својата радост што за Василица повторно како не-

когаш се собраа верниците, црквата живее и ќе напредува. 
Златната паричка од продадените мазници подарена од Да-
фина Христова најповеќе среќа да ја добие имаше Ристана 
Младенова.
Во зававниот дел настапија музичките уметници: Стив Шту-
ревски, Соња и Оливер Бенд, Стојне Николова и Бобан Мој-
соски.

Управниот одбор при Македонската Православна Црква Света Недела 
од Ејџекс, Онтарио и според Правилникот на нашава Црква, свикува-
ме Редовно Годишно Членско Собрание, во Недела на 26ти Февруари 

2023 година во просториите на нашава црква. 
 Собранието со работа ќе започне по завршувањето на Божествената 

Света Литургија во 12:30 часот. Ова е изборна година за нов Претседа-
тел и нов Управен одбор и Контролна комисија. 

The Board of Directors of "Saint Nedela" Macedonian Orthodox Church, 
in accordance with our by-laws will be hosting our annual General 

Membership meeting on Sunday February 26, 2023 in the Church Hall. 
The meeting will start at the conclusion of the Devine Liturgy at 12:30 

pm.  This is an Election year for a new President with their Administrative 
Council and a Control Committee.

Неделното училиште во Света Недела се одржува секоја 
недела од 10:00-11:00 часот. Повелете запишете ги вашите деца со 
цел да се дружат и да го научат македонскиот јазик и традиции, со 

помош на учителката Јана.

Доколку сте заинтересирани да ги запишете вашите деца 
во играорната група на црквата Св. Недела 

 повелете секој четврток од 6:30 до 8:00 часот навечер. 
Address: 485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7 Phone: (905) 426-5355

FOR BANQUET HALL RESERVATIONS CALL:  (905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, ON L1S 6M7

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
 ОДБОР 

НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА 
ЗА 2023 ГОДИНА 

             ИЗВРШЕН ОДБОР

Милица Попоски-Претседателка
Дафина Христов-Подпретседателка

Хелен Дамтсис-Благајничка
Љуба Тасевски-Заменик благајничка

 

Марија Ангелески-Секретарка
Донка Ферманов-Заменик секретарка

 КОНТРОЛНА КОМИСИЈА
Кристин Дамтсис

       Слобода Јовановски
Јана Стананкович



Страница 8 February 16, 2023М.П.Ц. Св. Никола, Виндзор

   Месецот  јануари го  поминавме празнично и радосно. Божикната радост ја зголе-
мија и дечињата од неделното училиште кои во чест на празникот после богослужбата 
испеаа неколку божикни песнички. По вечерната богослужба на празникот Обрезание 
Господово, Св.Василиј Велики и Православна Нова Година се благослови празничната 
трпеза со василичарски пити,во кои традиционално беше ставен златник. Оваа година 
по Божја промисла, златникот го доби Соња Миновски. Потоа следуваше забава за 
присутните со Ице и Тасе. На празникот Богојавление, Божествена литургија служеа 
свештеникот Прота Митко Поповски со парохискиот свештеник отец Емил Атанасов, 
а потоа го извршија чинот Голем Богојавленски водосвет. Во неделата по Богојавле-
ние, по Божествената литургија се освети и благослови славскиот колач во чест на 

празникот Богојавление. Оваа година кумови за овој празник беа Претседателот на 
Црковната управа г.Менде Талески со сопругата Елизабета Талески и нивната ќерка 
Теодора Талески. За наредната година кумови за празникот Богојавление се пријавија 
Аце и Слаѓана Савески. Потоа следеше дарување на светите икони и положување 
на Чесниот Крст во осветените води. Од осветената вода крстот го извади Габриел 
Црвенковски. По овој чин следуваше свечен ручек во чест на празникот. Нашите Маке-
донци имаа забава со Анета и групата Молика, која помина во добро расположение и 
голема посетеност. Следни настани кои ги организира нашата заедница се 16th Annual 
Homemade  Wine Competition, Сабота, 18 Февруари.Потоа следи Fashion Show,во Пе-
ток, 3 Март.Повелете, сите сте добредојдени!
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ФОТОГРАФИИ ОД БАГАТИОТ ЦРКОВЕН ЖИВОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВИНДЗОР ОРГАНИЗИРАНИ ВО 
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА И КУЛТУРЕН ЦЕНТАР СВ. НИКОЛА

ИСПРАТИЛ ПАРОХИСКИОТ СВЕШТЕНИК ЕМИЛ АТАНАСОВ

 Претседателот на Македонската Академија на Науките и Уметностите, 
академик Љупчо Коцарев за време на својата посета на Канада присуствуваше 
и  во  македонското пензионерско друштво "Ривер сајд" при МПЦ Св.Илија- Ми-

сисага, на пензионерскиот ручек  одржан во вторникот на 7ми февруари. 
Ручекот беше подарен  од Васко Недановски со семејството. Во тоа пригода 
претседателот на црквата Ацо Крстевски во придружба на челниците на пен-
зионерското друштво и нивниот претседател Горнан Јовановски на почесниот 

гостин му врачи благодарница за заслуги.

Никола Делов - Во 2011. 
Година за прв пат Македон-
ците во дијаспората со избор-
ниот закон добија можност 
да имаат свои кандидати во 
Парламентот на Македонија. 
Нажалост, со манипулации 
на партијата изборот на тие 
претставници беше партиски 
изманипулиран. Дали сме-
тате дека состојбата може 
и треба да се врати кон ма-
тичната идеја за непречен и 
надпартиски избор на прет-
ставници на дијасп ората во 
Македонскиот парламант и 
како би се направило тоа.
Академик Љупчо Ко-
царев 
– Грубо зборувајќи во де-
мократските општества 
постојат два модели на 
владеење – мнозински и 
пропорционален. Се разбира 
мнозинскиот модел не е до-
бар. Тоа ќе доведе до доми-
нација на мнозинството над 
малцинството. Моделот на 
демократијата во Македонија 
е хибриден при што домини-
ра етномнозинскиот модел 
којшто е дополнет со приме-
си на консоцијална демокра-
тија. Реформи во изборниот 
модел се наметнуваат како 
неопходен услов за стаби-
лно општество со европски 
вредности, особено кога се 
има предвид дека сегашниот 
изборен модел и моделот на 
формирање на извршната 
власт со години ги покажува-
ат слабостите. Еродирање на 
демократијата, етноцентри-

зам и трибализам, нестабил-
но владеење, владеење што 
всушност се реализира преку 
два етнопаралелни процеси. 
Етнодоминација, доминација 
на малцинството врз мно-
зинството, фрагментација на 
општеството и девалвација 
на системот на вредности. 
Дали за Македонија има ре-
шение за овие проблеми, 
каква демократија треба да 
има во Македонија. Повеќе 
пати сум говорел на оваа 
тема. Наспроти концентра-
цијата на извршната власт со 
еднопартиско мнозинство, на 
Македонија и е потребна по-
делба на извршната власт со 
широки повеќепартиски коа-
лиции. Голем број примери 
и на моноетнички и мултиет-
нички земји во кои извршна-
та власт се имплементира 
со широка повеќепартиска 
коалиција или врз основа на 
пропорционалната демокра-
тија покажуваат дека таквите 
општества се понапредни и 
владеењето во нив е поста-
билно. Од тука, според мое-
то мислење, во Македонија 
изборниот модел треба да 
биде пропорционален. Тоа 
значи дека партиите треба да 
учествуваат во формирање-
то на владата пропорцио-
нално со добиените изборни 
гласови. Ќе го илустрирам 
ова со еден многу едноста-
вен пример. Ако на изборите 
партијата А добие 35% или 
одсто, партијата Б 34, пар-
тијата В 20 и партијата Г 11 
одсто пратенички места, во 
етномнозинскиот модел, тоа 
што денес го имаме во Ма-
кедонија извршната власт се 

распределува меѓу партии-
те А и В, двете победнички 
партии меѓу доминантните 
етникуми. При тоа заради 
остварување и задржување 
на власта од страна на пар-
тијата А поделбата на изврш-
ната власт често се прави во 
приближен сооднос 50% за А 
и 50% за В. Од друга страна, 
во консензуалната демо-
кратија, извршната власт се 
дели меѓу сите четири пар-
тии пропорционално на осво-
ените пратенички места. На 
Македонија и е потребен нов 
изборен модел. Тоа е нешто 
што е најнасушно и во рамки-
те на тој модел и во рамките 
на тие реформи сметам дека 
треба да се разбуди идејата 
за избор на пратеници од 
дијаспората како непартиски 
и надпартиски кандидати и 
тука се сложувам со Вашето 
мислење дека тоа треба пов-
торно да биде ревидирано.
Никола Делов –Вие сте 
таму и сведок сте на една 
широка кампања во која што 
се настојува повторно со раз-
ни манипулации и притисоци 
да се промени Уставот на 
Македонија и во него да се 

внесат Бугарите како консти-
тутивен народ и покрај тоа 
што знаеме дека тоа не е 
точно. Според нашите созна-
нија не е само таа промена. 
Покрај таа промена низ по-
литичките кругови се слу-
шаат иницијативи односно 
барања на албанското лоби 
за додатни одстапки и из-
дигнување на Албанците на 
етничка основа како консти-
тутивен народ на Република 
Македонија. Ние така знаеме 
дека тие не ја поддржаа не-
зависноста на Македонија, 
не се одзваа на референду-
мот за самостојност во 91-та 
година и де факто не се кон-
ститутив на Македонија, но 
по притисок се вршат и такви 
нови барања. Што мислите, 
дали овие навестувања ќе се 
остварат и на кој начин. Која 
е улогата на МАНУ во овој 
процес.
Академик Љупчо Ко-
царев – Јас можам само 
да предлагам решенија, тоа 
може и МАНУ да го прави, 
што ќе понудат некаков излез 
од состојбата во којашто се 
наоѓа државата. Јас веќе збо-
рував за изборните модели, 

за моделот на демократијата 
во Македонија. Јас мислам 
дека е тоа клучниот проблем 
или клучното решение кое 
што ќе доведе до решение 
на проблемите коишто мо-
ментално ги има во Маке-
донија. Реков дека постојат 
два модели на демократија. 
Моделот на демократија во 
Македонија е таканаречен 
етномнозински, значи два-
та доминантни етникуми, 
партиите коии ќе победат 
формираат извршна власт. 
Меѓутоа таа етномнозинска 
демократија заедно со спе-
цификите на македонското 
општество и во голема мерка 
неукоста на дел од македон-
ските политичари и нивната 
алчност и желба да останат 
на власт доведе што за жал 
еднашка го кажавме, еро-
дирање на демократијата, 
нестабилно владеење, вла-
деење што всушност се ре-
ализира преку два различни 
етнопаралелни процеси. Ние 
немаме една влада. Етноди-
ференцијација, доминација 
на малцинството над мно-
зинството, фрагментација и 
така натаму, и така натаму. 
Тука би сакал да нагласам 
дека и двете доминации, до-
минацијата на малцинството 
над мнозинството и домина-
цијата на мнозинството над 
малцинството, се негативни 
и треба да се спречат со 
различни механизми. Прес-
панскиот договор, однос-
но договорите со Грција и 
со Бугарија и потоа она се 
што следеше, всушност ја 
зацврсти доминацијата, хе-
гемонијата на мацинството 

над мнозинството. Желбата 
македонските партии да ос-
танат на власт ја зацврстии 
таа доминација на малцин-
ството над мнозинството ии 
принципот на паралелено 
етновладеење. Тоа предиз-
вика Македонија да стане де 
факто, иако се уште не е де 
јуре, дел од една замислена 
заедница во која живеат сите 
Албанци. Како понатаму. 
Решенија има, ќе бидат бо-
лни, но друг избор немаме. 
Основните решенија вклучу-
ваат: опстојба на научниот 
факт дека македонскиот 
идентитет и македонскиот 
јазик имаат словенски а не 
бугарски карактер прпорцио-
нален модел на извршната 
власт за која пред малку го-
ворев, и трето приспособу-
вање и имплементирање на 
европските вредности но без 
инсистирање по секоја цена 
на полноправно членство во 
ЕУ. На овие три решенија 
секако треба да се надоврзат 
и други придружни решенија 
вклучувајќи и подобрени ме-
ханизми за контрола на рабо-
тата на владата. Според мое 
длабоко убедување един-
ствено демократско реше-
ние за македонската уставна 
загатка е враќање кон прин-
ципот на граѓанскиот устав, 
проширување на јавниот про-
стор каде што живееме како 
интегрирано граѓанство и ме-
ритократски систем за влез 
и напреднување во јавниот 
сектор, тоа што денеска го 
немаме, со полно уважување 
на правата, самобитноста и 
културата на сите етнички за-
едници во Македонија.

Извадок од интервјуто со претседателот на Македонската Академија на Науките 
и уметностите академик Љупчо Коцарев. Интервјуто е оставерно од страна на секретарот на Орга-

низацијата Обединети Македонци од Канада Никола Делов.

АКАДЕМИК ЉУПЧО КОЦАРЕВ: НА МАКЕДОНИЈА И Е ПОТРЕБЕН НОВ ИЗБОРЕН МОДЕЛ. ТОА Е НЕШТО 
ШТО Е НАЈНАСУШНО И ВО РАМКИТЕ НА ТОЈ МОДЕЛ И ВО РАМКИТЕ НА ТИЕ РЕФОРМИ СМЕТАМ ДЕКА 
ТРЕБА ДА СЕ РАЗБУДИ ИДЕЈАТА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА КАКО НЕПАРТИСКИ И 

НАДПАРТИСКИ КАНДИДАТИ
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Тројца адвокати решија да 
бараат целосно ослободу-
вање од казна или нејзино 
преполовување за осудени-
те за настаните на 27 април 
2017 година. Преку нов пред-
лог-закон ќе го испратат во 
Собранието, адвокатите  
Драган Пешевски, Јанаки 
Митровски и Тимовски се на-
деваат на подршка од прате-
ниците. Тие сметаат дека се 
случила голема неправда со 

пет различни квалификации 
на делата, но и потоа со зако-
нот за амнестија од 2018 го-
дина.  Предлогот е да бидат 
ослободени сите, а на оние 
на кои им се изречени над 
10 годишни казни затвор да 
им биде намалена кзаната за 
половина, што значи повеќе-
то ќе бидат ослободени. Ова 
е само предлог закон, тоа 
може да се доработи, да се 
дoдат и други предлози, да 
бидат и целосно ослободени 
– вели адвокатот Пешевски.
   Горниот текст е пренесен 
од весникот Вечер. Најпосле 
некој се присети на невините 
затвореници во Идризово. 
Плаќаат данок на политич-
ка освета. Оние кои нив ги 
нарекуваат терористи, всуш-

ност самите се терористи. 
Нема поголем тероризам 
од вршење дејствија против 
сопстената држава, својата 
татковина, својот народ. А 
токму тоа го прават оние кои 
денес се на власт во нашата 
Македонија. Тие се оние кои 
држат невини луѓе во затвор 
осудени за тероризам. За 
каков тероризам? Терористи 
без пушки, без пиштоли, без 
ножеви, бомби... 
   На оваа тема имам пишу-
вано повеќе пати. Некои од 
читателите ќе речат дека се 
повторувам. Им се извинувам 
но кога не можам поинаку да 
им помогнам, барем вака на-
шите читатели ќе се сеќава-
ат на нив. Ќе се сеќаваат на 
луѓето кои во денешно време 

ни криви ниту должни лежат 
во затворски зандани осуде-
ни од судии на кои никој во 
Македонија не им верува. 
Судии кои работаат и судат 
по наредба на властите во 
Македонија.  Токму затоа 
довербата во судството и 
судиите е сведена на скан-
далозни осум проценти! Тоа 
не е само срам за оние кои 
себеси се идентификуваат за 
судии туку и срам за нашата 
земја во која многу малу ос-
тана државност.
   Овде не сакам да манипу-
лирам со  бројки, но сепак 
извесна сума на пари од 
Канада е испратена до фа-
милиите на “терористите“ на 
Зоранчо  Заев, а сега и не-
говиот наследник премиерот 

Таче. Се надевам дека таква 
помош е пристигната и од 
другите земји  во светот каде 
ние живееме.  За крај едно 
прашање кое ми лежи во 
душата: зошто не чуеме про-
тести пред затворот, протес-
ти пред  владата, Собрание-
то... да им се даде поддршка 
на сите оние  кои деновите ги 
минуваат во затвор невини, 
далеку од нивните фамилии?
П.С. Бугарскиот парламент 
со големо мнозинство де-
новиве усвои декларација 
со која категорично го осуди 
насилството врз македон-
ските Бугари во  Македонија 
како и омаложувањето на 
проблемот со нивните права 
и безбедност.  Бугарија го 
осуди говорот на омраза и 

инсистира да се спроведува 
Договорот за пријателство 
кој според Софија властите 
во Скопје не го почитуваат . 
Ова е дел од деkларацијата 
на 48 Народно собрание на 
Бугарија последните одлуки 
на пратениците пред да се 
распуштат, усвоена со 184 
гласа “за“ и 1 “воздржан“.  
Македонските пратеници во 
Собранието на Македонија 
премногу се зафатени со 
споредни работи за да об-
ратат внимание на одлуките 
на нивните бугарски колеги. 
Да не нешто премногу права 
има македонското нацинал-
но малцинство во Бугарија за 
тие да молчат?                                                                                                        

Танас Јовановски

Се  бара ослободување на осудените за немирите во Собранието на 27 април

ММДЧП ЈА ПОДДРЖУВА 
ОДБРАНАТА НА ЦЕНТАРОТ 

ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
ВО ГРЦИЈА

13 Фебруари, 2023
По неговото регистрирање, Центарот за ма-
кедонски јазик во Грција, лоциран во Лерин, 
се соочи со бројни тужби поднесени со цел 
да се поништи неговата регистрација.

До денес, вкупно девет тужби се поднесе-
ни од разни организации, политички партии 
и, пред се, од јавниот обвинител на Лерин. 
Овие анти-македонски постапки се прават со 
цел да продолжи потиснувањето на правата 
на Македонците во Грција.
Центарот за македонски јазик во Грција нуди 
бесплатни часови преку интернет за ученици 
од сите возрасти кои сакаат да го подобрат 
своето знаење или да го научат мајчиниот 
македонски јазик, кој Грците со генерации го 
сузбиваат.

Центарот работи и на воведување на офи-
цијално изучување на македонскиот јазик во 
училишната програма во Грција, во соглас-
ност со меѓународните стандарди за заштита 
на човековите права.
Македонците во Грција живеат во неприја-
телска средина и секојдневно се бомбарди-
рани со говор на омраза од грчките политича-
ри, медиуми и од јавноста, а ова алармантно 
се засили по отворањето на Центарот.
Бројот на тужби со кои се прави обид да се 
спречи учењето на македонскиот јазик во Гр-

ција постојано се зголемува. Македонското 
Меѓународно Движење за Човекови Права ја 
повикува меѓународната заедница да испра-
ти соопштенија за одбрана на основните чо-
векови права на Македонците.
Македонците заинтересирани да го поддр-
жат Центарот за македонски јазик во Грција 
во претстојните правни борби, можат да 
помогнат преку оваа страница - mhrmi.org/
donations

EUROPEAN FREE 
ALLIANCE CALLS FOR 
DIGNITY AND HUMAN 

RIGHTS FOR MACEDONIAN 
POLITICAL PRISONERS

February 7, 2023
Macedonian Human Rights Movement 
International President Bill Nicholov met with 
European Free Alliance President Lorena Lopez 
de Lacalle and Political and Public Affairs Advisor 
Paul Butcher on January 26, 2023 to discuss 
grave issues facing Macedonians, including 
the abhorrent conditions that political prisoners 
are enduring in the Republic of Macedonia — 

stemming from their dissent against the forced 
and highly derogatory name change into "North 
Macedonia" — and the subsequent increase of 
violence, threats, and denial of basic human 
rights throughout the Balkans, also resulting 
from the forced name, identity and history 
change imposed on Macedonians.

EFA has consistently defended 
Macedonians' human rights 
and self-determination. MHRMI 
issues its sincere thanks for 
EFA's long-standing support, 
including its press release, 
below, of February 7, 2023. We 
call on other political parties 
and organizations to issue 
similar statements demanding 
an end to discrimination 
against Macedonians.

Since 2017, a number of activists have been 
imprisoned and subjected to degrading 
treatment in the Macedonian prison system, 
many of them having been jailed on the basis 
of questionable charges. Their case is one of 
political persecution owing to their opposition to 
the government’s efforts to impose a change of 
the country’s name, against the will of a majority 

of the population, culminating in the “Prespa 
Agreement” with Greece.

Today, these political prisoners continue to face 
intolerable conditions, including the denial of 
urgent medical treatment.

GRAVE CONCERN

In 2021 the Council of Europe’s anti-torture 
committee adopted a report expressing 
grave concern for the prison conditions in 
the country, particularly noting the physical 
mistreatment of prisoners and neglect for their 
health requirements. In a recent meeting with 
EFA, Macedonian Human Rights Movement 
International explained that they have brought 
several cases to the European Court of Human 
Rights regarding this situation, seeking justice 
for the political prisoners.

EFA President Lorena López de Lacalle said: 
“The EU and international institutions cannot 
continue to praise the Republic of Macedonia 
for its supposed advancement towards EU 
membership, while simultaneously turning a 
blind eye to politically-motivated persecution 
and outrageous prison conditions. It is European 
values that are at stake here: the very European 

values that the country is required to respect to 
secure its path to the EU.”

DEFENDING FREEDOMS
“EFA stands for the defence of freedom of 
speech and strongly condemns any and all 
persecutions intended to suppress legitimate 
political criticism. We reiterate the right of the 
Macedonian people to identify as they please, to 
celebrate their own culture without capitulating 
to foreign demands, and to voice dissent 
against unjust government policy without fear of 
punishment.”

EFA has long been a champion of the 
Macedonian people’s right to dignity and self-
determination, in collaboration with our member 
party OMO Ilinden-Pirin. We express our gravest 
concern for the worsening atmosphere of 
intimidation and violence facing the Macedonian 
community in Bulgaria, culminating recently 
in an attack on the premises of a Macedonian 
Cultural Club in Blagoevgrad. EFA calls for 
recognition, tolerance and respect for this 
long-suffering community, and the immediate 
condemnation by the Bulgarian authorities of all 
racially-motivated hostility towards them.

PRESS RELEASE
MHRMI PRESIDENT BILL NICHOLOV, MHRMI FILE LAWSUITS AGAINST FOREIGN MINISTER OF MACEDONIA 

REGIME, MEDIA OUTLET
January 28, 2023

On January 27, 2023, Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) President, 
Bill Nicholov, and MHRMI as an organization, filed lawsuits for insult and defamation in Basic Civil 
Court Skopje, Macedonia against Bujar Osmani, foreign minister of the Macedonia regime and 360 
Degrees, a media outlet in Macedonia.

Osmani and 360 Degrees are highly critical of those who dissent against the regime and U.S. 
anti-Macedonian policies and crackdown on human rights and civil liberties. The lawsuits are for 
violations of the Law on Civil Liability for Insult and Defamation.

On October 27, 2022, 360 Degrees published a blatantly false, insulting and defamatory article 
about Macedonian Human Rights Movement International and MHRMI President Bill Nicholov. 
In an interview with BTV, on October 27, 2022, and published on 360 Degrees on October 28, 
2022, foreign minister of the Macedonia regime, Bujar Osmani, made blatantly false, insulting and 
slanderous statements about MHRMI and Nicholov. Osmani continued with further blatantly false, 
insulting and slanderous statements during a press conference on November 11, 2022.

As publicized by 360 Degrees, it is currently the recipient of funding by the National Endowment for 
Democracy (NED) and, as per NED, it is funded largely by the U.S. Congress. 360 Degrees has 
also received vast amounts of funding by the U.S. Agency for International Development (USAID), 
confirmed by USAID here, and the British and Dutch embassies. Screenshots are available here.

The regime in Macedonia was installed and remains fully backed by the United States in order to 
force through the illegal name change and other U.S. foreign policy goals. Background information 
on the exponential rise of U.S.-led human rights abuses against Macedonians is available here and 
throughout our website.  
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Blessing of the Cross
This year the cross was retrieved 

from the water by Christian 
Moisiovski

РУЧЕК ВО ЧЕТВРТОК НАПЛАДНЕ ВО ЦРКВАТА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ТОРОНТО
 СИТЕ СТЕ ДОБРОДОЈДЕНИ!

THURSDAY’S LUNCH AT ST. CLEMENT OF OHRID, TORONTO. 
EVERYONE IS WELCOME!

The Macedonian Orthodox Cathedral 
"St. Clement of Ohrid" has been the 

centre of the Macedonian community in 
North America for over 50 years.

On October 31, 1962, a Charter and 
church congregation were formed 

for what would become the spiritual 
matriarch to over 30 Macedonian 

Orthodox Churches and Monasteries, 
and over 750,000 ethnic Macedonian 

North Americans.
After months of fundraising, in April 
1964, the construction of St. Clement 
began. Within one year, the structure 

was completed.

 April 18, 1965 is the day that 
Macedonians in Canada will remember 

forever - the Consecration of the 
Macedonian Orthodox Cathedral "St. 

Clement of Ohrid", in Toronto.

Today, St. Clement not only tends to the 
spiritual needs of Toronto's Macedonian 

community, it is also home to several 
prominent educational, cultural, sport, 
historical and charitable organizations 
that actively preserve and promote the 

Macedonian language, rich history, 
traditions and cultural awareness. 
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МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВ.ИЛИЈА“
   

MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”
1775 Bristol Rd. West ● Mississauga,

ON  L5M 2Y5  (905) 821-8050
www.st-ilija.ca  E-mail: admin@st-ilija.ca 

Македонската Православна Нова Година Василица по традиција се 
прославува секоја година во организација на Македонската Право-
славна Црква Св. Илија од Мисисага.
 По пауза од две години, и годинава се одржа на 14-ти јануари во 
раскошната сала Чанди Викторија во Мисисага, 
каде што управата на црквата предводена од претседателот Ацо 
Крстевски срдечно ги пречекуваа многубројните Македонци и наши 
пријатели од сите делови на пошироката област на Торонто.
 На задоволство на Македонците свечената прослава на Васили-
ца ја збогати и учеството на градоначалничката на Мисисага Бони 
Кромби која изрази огромно задоволство од средбата со Македон-

ците што подоцна го 
сподели на социјални-
те мрежи, посакувајки 
среќна нова година на 
македонски јазик.
 Свеченоста ја отво-
рија водителите Весна 
Трајковска, која е прет-
седателка на женската 
секција во Св. Илија и 
Иван Точко играорец и 
кореограф во Илинден 
кои го најавија претсе-
дателот Ацо Крстевски.
Тој со возбуда се об-
рати пред насобраниот 

народ посакувајќи им срдечно добредојде при што се осврна на 
изминатите активности во црквата Св. Илија. Веднаш по него при-
сутните ги поздрави и градоначалничаката Кромби која од своите 
домаќини доби македонски дарови на дар, реликвија со македонски 
мотиви и букет свежо цвеќе. 
Следуваше настапот на Фол-
клорниот ансамбл ,,Илинден,, 
од црквата Св. Илија, и тоа, ма-
лата и големата група кои изве-
доа сплетови на песни и ора од 

Македонија предводени од претседателот Ненад Попоски и корео-
графката Орхидеа Димова.
 Годинашниот чермен (раководител), на банкетот за Василица 
Васко Недановски заедно со Славе Трајковски ја предводеа лици-
тацијата на василичираското печено прасе кое беше продадено за 
2300 долари кај семејството на др. Благој Кожовски. 
Сите средства одат за добробит на црквата Св. Илија. 
Како и секоја година парохискиот свештеник отец Благој Пенев со 
своите колеги свештеници, Илија Донев, Дане Илиевски, Ангел 
Станче , Сашо Целски и Александар Тодоровски учествуваа во 
милитвата и чинот благословувањето на празничната погача. Се 
продаваа и мазничиња со златна паричка, која ја подарија Соња и 
Игор Касниоски со семејството, а најголема среќа за оваа Василица 
имаше малечката Стефани. 
Во забавниот дел покрај домашната реномирана музичка група 
Балкан Ентертејнмент, од Македонија токму за оваа вечер допату-
ваа познататата интерпретаторка на народни песни Стојне Николо-
ва и музичарот, клавијатурист Бобан Мојсовски.
 Тие до доцните ноќни часови ги забавуваа гостите кои ги имаше 
околу 800 на број. За многу години! Од овој несекојдневен настан, 
сигурно долго ќе се прераскажуваат случувањата, убавите момен-
ти, прегратки, желби и насмевки кои си ги упатувавме едни на други 
честитајќи си ја Старата Нова Година.
 Честитки до управата на црквата Св. Илија за успешната организа-
ција на Василица 2023 година.

VASILICA 2023

СООПШТЕНИЕ
Почитувани, сакам да ве известам дека за недела 26ти февруа-
ри 2023 ќе се одржи изборно членско собрание веднаш после 
Светата литургија со почеток од 12:30 часот. Право на учество 
имаат сите редовни членови на црквата Св.Илија од Мисисага, 
кои ја имаат подмирено чланарината за изминатите три години.  

За подетални информации околу чланарината и начинот на 

кој може да ја платите, ве молам јавете се во црквата 
на телефон: (905) 821-8050

 или пишете ни на емаил admin@st-ilija.ca. 
Ве очекуваме и се надеваме на голем одзив, со цел да се запо-
знаете со постигнатите резултати во минатата година како и за 

да одбереме нова црковна управа за 2023-2025 година. 

 Поздрав, Ацо Крстевски, Претседател на управниот одбор на 
МПЦ Св.Илија од Мисисага
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САЛАТА ПРИ ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА  СЕ ИЗНАЈМУВА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА :
ПРИВАТНИ ЗАБАВИ, КРШТЕВКИ, ВЕРИДБИ, ПОГРЕБИ И ДРУГИ НАСТАНИ. 

ОСВЕН ПРОСТОРОТ, ЦРКВАТА НУДИ И КОМПЛЕТНО МЕНIИ СО ЈАДЕЊА ЗА ГОСТИТЕ.
КАПАЦИТЕТ:  150 ЛУЃЕ

  
ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ КАЈ: ГОРНАН  647-710-3836   БИСЕРКА  416-319-4949
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On January 14, 2023, St. Ilija Macedonian Orthodox Church in Mississauga hosted the Macedonian community from all over the Greater Toronto Area (GTA) in a Brampton banquet hall for a night full 
of joyous festivities to celebrate the Old New Year or Vasilica. The St. Ilija Macedonian Orthodox Church is the organizer of the largest Macedonian event in the GTA this year, and perhaps in Canada 
broadly. The community proudly displayed their culture through music and dance throughout the evening, where recently re-elected Mayor of the City of Mississauga, Ms. Bonnie Crombie made an 
appearance as an honourable attendee. Prior to giving her public speech in the banquet hall, Crombie provided Makedonija Newspaper with a brief interview. 
Jana Savevska, representing the Macedonian-Youth network Generation M, begins by congratulating Crombie on her recent re-election as mayor of the City of Mississauga and conveys our appreciation 
of her long-standing support to the Macedonian community. Savevska asks, “This certainly isn’t your fi rst time here celebrating the Old New Year or Vasilica together with the Macedonian community, 
how do you enjoy being back again?” Smiling, Crombie replies, “It’s wonderful to be back! Normally, we have it at the church, in the basement hall, so this is amazing to be here in this beautiful new 
facility. It is very exciting … to celebrate the New Year altogether.” 
Given that Crombie is no stranger to attending events hosted by the St. Ilija Macedonian Orthodox Church, Savevska asks whether is there something she would like to wish them on this Old New Years. 
The Mayor thoughtfully brings greetings from “a very close friend of the community”, Hazel McCallion, who served as the fi fth mayor of Mississauga. Crombie adds, “Hazel is at home resting…and I 
know she would be here if she could. So, I want to bring a very happy New Year from Hazel McCallion. I know she is a great friend of the community, so I want to continue the tradition.” 
In the fi nal moments of the interview, we put forward a brief message of support from the Mayor of Bitola, Macedonia, Toni Konjanovski, who would like to express his desire to further cooperation 
between these cities due to the sheer size of the Macedonian community in Mississauga. In expressing this, Crombie also received a letter directly from Bitola. The Mayor then went on to join the 
festivities in the banquet hall and address over 700 attendees. 

Македонска заедница

On January 14, 2023, St. Ilija Macedonian 
Orthodox Church in Mississauga hosted the 
Macedonian community from all over the 
Greater Toronto Area (GTA) in a Brampton 
banquet hall for a night full of joyous festivities 
to celebrate the Old New Year or Vasilica. The 
St. Ilija Macedonian Orthodox Church is the 
organizer of the largest Macedonian event 
in the GTA this year, and perhaps in Canada 
broadly. The community proudly displayed their 
culture through music and dance throughout the 
evening, where recently re-elected Mayor of the 
City of Mississauga, Ms. Bonnie Crombie made 
an appearance as an honourable attendee. 
Prior to giving her public speech in the banquet 
hall, Crombie provided Makedonija Newspaper 

with a brief interview. 
Jana Savevska, representing the Macedonian-
Youth network Generation M, begins by 
congratulating Crombie on her recent re-election 
as mayor of the City of Mississauga and conveys 
our appreciation of her long-standing support 
to the Macedonian community. Savevska 
asks, “This certainly isn’t your fi rst time here 
celebrating the Old New Year or Vasilica together 
with the Macedonian community, how do you 
enjoy being back again?” Smiling, Crombie 
replies, “It’s wonderful to be back! Normally, we 
have it at the church, in the basement hall, so 
this is amazing to be here in this beautiful new 
facility. It is very exciting … to celebrate the New 
Year altogether.” 
Given that Crombie is no stranger to attending 
events hosted by the St. Ilija Macedonian 
Orthodox Church, Savevska asks whether is 
there something she would like to wish them 
on this Old New Years. The Mayor thoughtfully 
brings greetings from “a very close friend of 
the community”, Hazel McCallion, who served 
as the fi fth mayor of Mississauga. Crombie 
adds, “Hazel is at home resting…and I know 
she would be here if she could. So, I want to 

bring a very happy New 
Year from Hazel McCallion. I 
know she is a great friend of 
the community, so I want to 
continue the tradition.” 
In the fi nal moments of 
the interview, we put 
forward a brief message 
of support from the Mayor 
of Bitola, Macedonia, Toni 
Konjanovski, who would 
like to express his desire to 
further cooperation between 
these cities due to the sheer 
size of the Macedonian 
community in Mississauga. 
In expressing this, Crombie 
also received a letter directly 
from Bitola. The Mayor then 
went on to join the festivities 
in the banquet hall and 
address over 700 attendees. 
Jana Savevska 

THE MAYOR OF MISSISAUGA BONNIE CROMBIE WILL CONTINUE THE TRADITION  
OF HAZEL MCCALLION, LOVING THE MACEDONIAN COMMUNITY

DONATE TO THE EARTHQUAKE 
IN TÜRKIYE & SYRIA 

Почитувани,во МПЦ Св. Илија во Мисисага поста-
вен е пункт за помош на страданите во земјотре-

сот во Турција и Сирија.Ќе може да донирате: 
нова облека и конзервирана храна .
 Акцијата е во тек до Февруари 22ри.

Воедно на линкот DONATE.REDCROSS.CA можете да 
помогнете и со парични донации. 

Владата на Канада ќе ја дуплира сумата
 собрана до Февруари 22ри.

Dear parishioners,
At our church we have donation boxes where you 

can help and donate (in-kind) to earthquake victims 
from the earthquake that hit Turkey and Syria. Please 
donate only new clothes and canned food. This will 

go on until Feb 22nd.
You can heck the link  DONATE.REDCROSS.CA and 

donate to Canadian Red Cross until February 22nd. 
The Government of Canada will match donations 

from individuals to the earthquake
 in Turkey and Syria Appeal.
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Macedonia:
Tell us more about your 
organization.
Maxine: We take great 
pride in our association and 
relationship with Rama Gaming 
House.
Our Association oversees 
local charities that have been 
granted permits to raise 
funds through C Gaming ( 
Charitable Gaming) at Rama 
Gaming.  We over see that the 
volunteers play their important 
part as Customer Service 
Ambassadors for their charities 
-  for every two hours that a 
charity volunteers at the site, 
they receive 1 credit towards a 
share in the monthly portion of 
revenue Rama Gaming House 
Mississauga brings in. This 
is all made possible by and 
agreement between C Gaming 
operators and OLG ( Ontario 
Lottery Corp) . 
 To be able to operate as a C 
Gaming site, the hall must give 
a portion of their revenue to 
local charities or not for profits.   

 One of these groups is ST. ILIJA 
MACEDONIAN ORTHODOX 
CHURCH, who represents why 
we do what we do, giving back 
to the community. 
 This very strong group 
cares about the community 
of Mississauga and is truly 
making a difference. 
 Macedonia: 
On February 9th, MOC St. Ilija 
Church donated 10 000 dollars 
to two charity organizations. 
What kind of organizations are 
there and why is it so important 
for our community to help each 
other.

Maxine: 
On this evening,(Feb.9th) their 
group presented two cheques 
totally $10,000.00 to two other 
of our association members  -   
$5,000.00 to Armagh House, 
a safe place for women and 
children trying to rebuild their 
lives and to BridgeWay Family 
Centre who offer so many great 
services in our community 
but this cheque was to help 
purchase food for young 

mothers/pregnant moms etc.
 When we say it take a village, 
it truly does – We are very 
lucky in our association to have 
our groups not only care about 
our community but about each 
other.
 

Macedonia: Have you been 
to our church and met the 
Macedonians before?
Maxine: I have been to your 
fabulous church and have been 
more than welcomed into the 
fold and I see myself helping 
St. Illja’s become a bigger 

contributor in the community.
 
Macedonia: Do you have a 
message to our readers?
Maxine: My message 
to your readers is, St. Ilija 
Macedonian Orthodox Church 
and it’s members is one to 
be very proud of, they want 
to work with Rama Gaming 
Mississauga to start more 
programs and services for the 
community and I am so glad 
they have asked me to help 
guide them.  Members of this 
parish should be proud of what 
they have accomplished and 
what they are trying to do.  
Revenue generated at Rama 
Gaming House Mississauga is 
a perfect way and we all want 
to thank Paul Micucci, his wife 
Shar, the staff at Rama Gaming 
House Mississauga and all the 
patrons who attend our site.  Of 
course, all this is also possible 
thanks to OLG and  Charitable 
Gaming Community Good who 
guide our association to make 
a difference.
 

If there are any charities or not 
for profits in the community of 
Mississauga that are wanting 
to raise funds just like the 
church they are more than 
welcome to reach out to me at 
charitycoordinator1@outlook.
com    and always check out our 
Facebook Page  Mississauga 
Charitable Gaming Association 
| Mississauga ON | Facebook.
 

Thank you 
once again for your 
strong support of 

this group !
 

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА НА 9-ТИ ФЕВРУАРИ 
2023 ГОДИНА ДОНИРАШЕ ВКУПНО 10.000 КАНАДСКИ ДОЛАРИ НА ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОИ СЕ ЧЛЕНОВИ НА ДОБРОТВОРНАТА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИГРИ НА СРЕЌА ОД ГРАДОТ 

МИСИСАГА - MCGA 

На овој чин присуствуваа прет-
седателот на Македонската 
православна црква Св. Илија 
од Мисисага Ацо Крстевски, 
благајничката Виолета Васо-
виќ, претседателката на жен-
ската секција и член на упра-
вата Весна Трајковска, Славе 
Трајковски епархиски пратеник, 
член на црковниот управен 
одбор и на управата на цр-
квата св. Илија и сопругата на 
г-ин Ацо Крстевски, Елизабета 
Христовска Крстевска, секре-
тар на женската секција. Тие 
имаа средба со челните луѓе 
на Добротворната Асоцијација 
за игри на среќа од градот Ми-
сисага. Во таа пригода црков-
ната група од Св. Илија врачи 
два чека во износ од по 5, 000 
канадски долари за помош 
на Bridge Way Family Centre и 
Armagh House.
Видно расположени и претстав-
ниците на св. Илија и домаќи-
ните , како и претставниците на 
здруженијата кои што ги добија 
неопходните парични средства 
изразија задоволство од започ-
нувањето на една подлабока 
соработка што секако ќе значи 
многу и за работата на црква-
та Св. Илија од Мисисага како 
важен сегмент во нејзиниот 
понатамошен раст, развој и 
опстанок. Координаторката на 
добротворната асоцијација за 
игри на среќа од градот Мисис-
сага Максин Дусет за весникот 
,,Македонија,, изјави:
Една од нашите групи Св. Илија 
македонската православна цр-
ква, е доказ зошто го правиме 
тоа што го правиме, враќајќи и’ 
на заедницата. Оваа многу силна група се 

грижи за заедницата во Мисисага и нависти-
на прави разлика.

Оваа вечер, нивната група презентираше 
два чекови од вкупно 10.000,00 долари на 

два други членови на нашето 
здружение - 5.000,00 долари 
за куќата Армаг,како безбедно 
место за жените и децата кои 
се обидуваат да ги обноват 
своите животи и на семејниот 
центар Bridge Way кој нуди од-
лични услуги во нашата заед-
ница, и со тоа ќе се помогне во 
купувањето на храна за млади 
мајки/бремени мајки итн.
Многу сме среќни во нашето 
здружение што нашите групи 
не се грижат само за нашата 
заедница, туку и едни за дру-
ги.
Неодамна бев присутна во ва-
шата чудесна црква кадешто 
бев повеќе од добредојдена 
и верувам дека црквата Свети 
Илија ќе стане уште поголем 
придонесувач во заедницата.
Македонската православна 
црква Свети Илија и нејзини-
те членови треба да се многу 
горди, тие сакаат да работат 
со Рама Гејминг Мисисага за 
да започнат повеќе програми 
и услуги за заедницата и мно-
гу ми е мило што ме прашаа 
да им помогнеме да ги водат. 
Членовите на оваа парохија 
треба да бидат горди на она 
што го постигнале и она што 
се обидуваат да го направат. 
Приходите генерирани во 
Рама гејминг куќа во Мисисага 
се совршен начин и сите сака-
ме да им се заблагодариме на 
Пол Микучи, неговата сопру-
га Шар, персоналот во Рама 
куќата за игри на среќа Миси-
сага и на сите покровители.
Интервјуто во целост ќе може-
те да го прочитате во февру-

арскиот број на весникот ,,Македонија,,.

MAXINE DOUCETTE THE CHARITY COORDINATOR FOR THE MISSISSAUGA 
CHARITABLE GAMING ASSOCIATION (MCGA):

THANK YOU  MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH ST. ILIJA,
 WE ARE VERY LUCKY TO HAVE YOU

Македонска заедница
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ALEXANDER THE GREAT AUTO INC
Buying a car? Remember, it is more than just spending money. We, at Alexander The Great Inc. Auto Sales understand 

that quite well. Be it the look you desire or be it the effi ciency you need! We provide you with the best of advice, the 
best of services and best of options in our inventory for quality pre-owned vehicles.

At Alexander The Great Inc. Auto Sales we deal in all Ranges of cars. Our professional and amicable staff is here to 
help you fi nd the best suited car for you and your family. Instant Financing Approval, Buying or trading, Alexander The 

Great Inc. Auto Sales is the destination for your next car because we know exactly what you wish for!

Address
2695 Durante Way,
Milton, ON, L9T 5J1

Sales: 833-216-1270
Hours of Operation

Monday  9:00 AM to 6:00 PM
Tuesday  9:00 AM to 6:00 PM
Wednesday            9:00 AM to 6:00 PM
Thursday  9:00 AM to 6:00 PM
Friday  9:00 AM to 5:00 PM
Saturday  9:00 AM to 5:00 PM
Sunday  Closed

CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

California Restaurant

Specializing in European cuisine made 
with love. Daily specials, soups, 

schnitzels, pasta & more... 

Live music every Saturday
 Book your table now!

ORTHODOX NEW YEAR CELEBRATION
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ЈУБИЛЕЈНАТА КОМИТСКА-ГОЦЕВА ВЕЧЕР
СВЕЧЕНО ПРОСЛАВЕНА ПО 50-ти ПАТ!

Годинава Организацијата 
Обединети Македонци во 
Канада на 4-ти февруари, во 
соборната црква Свети Кли-
мент Охридски, по 50-ти пат 
во чест на жртвите и борците 
за слобода, суверенитет и 
интегритет на македонскиот 
народ, го одбележа роден-
денот на идеологот на Илин-
денската епопеја, војводата 
Гоце Делчев. 
Специјален гостин на вечер-
та беше актуелниот Прет-
седател на Македонската 
академија на науките и умет-
ностите, професорот Љупчо 
Коцарев, академик и доктор 
по физика. Според  тради-
цијата на православниот ма-
кедонски народ  домаќините 
гостинот го дочекаа со леб и 
сол и му по`елаа добредојде.
Свеченоста ја отвори Секре-
тарот на Обединетите Ма-
кедонци, господинот Никола 
Делов. Тој во својот воведен 
говор го опиша Гоце Делчев 
не само како војвода кој со 
пушка во раката се борел 
за идеалот на секој Македо-
нец - слободна, суверена и 
целовита Македонија, туку 
со неговиот визионерски по-
глед на светот, разбирајќи 
го како поле на културен 
натпревар меѓу народите, 
го бодрел својот македонски 
народ дека неговата борба 
не е само борба за слобода 
на Македонците и Македо-
нија, туку и за изградба на 
мироqубиви и хумани односи 
меѓу сите народи во светот. 
Токму заради високите мо-
рални и хумани вредности 
што Гоце Делчев ги пропа-
гирал во време кога во ре-
гионот и светот пошироко 
владееле претежно сурови, 
тоталитарни и монархистич-
ки режими, денес неговото 
дело и неговиот лик го при-
својуваат токму оние кои 
во негово време, а ниш{то 
помалку ни денес, борбата 
на македонскиот народ за 
сопствена слобода и рамно-
правност со другите братски 
народи ја присвојуваат како 
своја. Се китат со неговите 
идеи, со неговите дела, со 
неговата хуманост, со него-
вото име токму оние против 
кои се борел. Нажалост, пре-
даден од ду{маните, Гоце 
бил опколен од турскиот 
аскер. Неговата придру`ба 
и тој биле убиени токму три 
месеци после неговиот 31-
прв роденден. Младиот и 
непоколеблив револуционер 
не доживеа да се про{ета 
низ слободната Македонија, 
но неговото дело и неговите 
мошти македонскиот народ 
ќе ги чува вечно!
После вечерата на гостите 
им се обрати домаќинот на 
свеченоста, Претседателот 
на Организацијата Обеднети 
Македонци во Канада, госпо-
динот Драги Стојковски. Не-
говиот говор беше насочен 
кон минатото и последиците 
кои денес целиот македон-
ски народ ги трпи  заради 
непромисленоста на некои 

врвни политичари, меѓу кои  
првиот претседател на Ре-
публика Македонија, госпо-

динот Киро Глигоров, кои 
во клучните моменти после 
осамостојувањето на Ре-
публиката, во процесот на 
меѓународното признаваwе 
на Република Македонија и 
нејзиното примаwе во Обе-
динетите Нации не покажаа 
државничка зрелост и хра-
брост. Тие со својата плаш-
ливост, колебливост и по-
низност дозволија Грција да 
го опструира нашето меѓу-
народно право на сопствен  
македонски  идентитет и со 
тоа да го загрози  нашето по-
стоеwе како суверена нација, 
рамноправна со сите други 
народи во светот. Последи-
ците од таквото недостојно и 
поданичко однесуваwе и де-
нес се чувствуваат и се уште 
ја загрозуваат егзистенција-
та на македонскиот народ и 
во самата Република Маке-
донија. Затоа Обединетите 
Македонци најстрого го осу-
дуваат ваквото однесуваwе 
на државното раководство 
во критичните моменти на 
нашето осамостојуваwе и 
укажуваат дека слично пода-
ничко однесуваwе може да 
биде  за македонскиот народ 
кобно.
После говорот на господи-
нот Драги Стојковски на свој 
сопствен начин, со конкрет-
ни зборови и аргументи на 
гостите им се обрати спе-
цијалниот гостин на свече-
носта, професорот доктор 
Љупчо Коцарев, актуелниот 
претседател на Македонска-
та академија на науките и 

уметностите.
На Комитската-Гоцева ве-
чер досега гостувале бројни 

гости и  од сите средини на 
јавниот живот - политичари, 
уметници,  научници, стопан-
ственици и сите тие на свој 
начин ја оценувале состојба-
та на македонската нација во 
Република Македонија и во 
иселеништвото. Работата и 
придонесот на Обединети-
те Македонци во таа насока 
секогаш биле оценети пози-
тивно, но претежно сите тие 
оценки биле колоквијални и 
поздравни. Професорот Ко-
царев, како претседател на 
МАНУ, во својот поздравен 
говор покрај комплиментите 
за работата на Обединетите 
Македонци и целата маке-
донска иселеничка заедни-
ца во Канада, даде реален, 
критички осврт на сегашната 
состојба во Република Ма-
кедонија и иселеништвото 
од аспект на загрозеноста 
на националните и општите 
човекови права на Македон-
ците пред се во Република 
Македонија и иселеништво-
то. Тој од аспект на нацио-
налните и човековите права 
на Македонците во својата 
татковина ги оцени како тра-
уматични и вели: ,,Совреме-
ните македонски трауми се 
исклучително поврзани со 
одлуките на македонските 
политичари. Професорот Ко-
царев понатаму објасни:,,Со 
други зборови, за сегашната 
траума на македонскиот на-
род пред се во татковината 
Македонија, најодговорни 
се македонските политичари 
кои заради ниски материја-

листички интереси се одре-
коа од највисоките етички 
вредности на еден народ 
- сопствениот идентитет, со-
пствената национална исто-
рија, јазик и култура,,. 
Во натамошното излагање 
академикот Коцарев на 
сликовит начин ги опиша 
македоските политичари од 
осамостојувањето на Репу-
бликата до денес и за нив 
рече дека се: ,,Подлизур-
ковци и неуки квазиполити-
чари кои се грижат само за 
себе, не само што се срам 
за Македонците туку нив со 
презир и со подсмев ги во-
спримаат сите други  народи 
и нивните државни достоин-
ственици,,. Како аргумент за 
својата критичка оценка на 
политичарите доктор Коца-
рев ги наведува таканарече-
ните Преспански и Бугарски 
договори, за кои рече: ,,До-
говорите со Грција и со Буга-
рија, за Македонците значат 
дека македонскиот народ ,, 
нема свое место во светот, 
место што другите го призна-
ваат и го гарантираат,, што 
во суштина значи дека ма-
кедонскиот народ не припаѓа 
на семејството на сите други 
народи во светот. Така, за 
сите други, освен за нас са-
мите, ние ќе бидеме народ 
без македонски идентитет, 
без македонска историја и ќе 
зборуваме на бугарски дија-
лект, кој по 1945. година се 
именува како македонски ја-
зик,,. Очигледно дека наши-
те политичари досега не се 
способни ни непријателските 
синтагми да ги разликуваат 
од сопствената национална 
свест и ги прифаЌаат како 
кукавичко јајце.
Претседателот на МАНУ по-
натаму ја објасни конструк-
цијата на македонската на-
ција и вели..,,Македонскиот 
национален супстрат го со-
чинуваат Македонците што 
живеат во државата Македо-
нија,во соседството (вклучу-
вајќи ги тука и Грција и Буга-
рија и Албанија) и низ целиот 
свет, и дека јазикот што го 
зборуваат Македонците, ма-
кедонскиот јазик има просто-
рен и милениумски континуи-
тет,,. Тоа е јасна порака дека 
со никакви договори или 
какви и да било други адми-
нистративни акти не може да 
се дефинира македонскиот 
национален идентитет.  Сите 
акти кои се однесуваат на 
дефинирањето на нечија 
национална свест морално, 

етички и правно се неважеч-
ки без разлика кој ги донесу-
ва затоа што националниот 
идентитет на секој народ е 
суверено и  неотуѓиво, не-
прикосновено право на секој 
припадник на секоја нација 
да се чувствува и да ја иска-
жува својата национална 
свест и припадност според 
сопствените чувства и убе-
дувања. Сходно на тоа сите 
содржини на Преспанскиот 
и Бугарскиот договор кои се 
однесуваат на македонскиот 
национален идентитет и ја-
зик според меѓународното 
право се неважечки и никој 
поединец или институција 
нема обврска да ги спрове-
дува и неспроведувањето не 
може да има никава правна 
или морална одговорност.
Во  однос на иднината на 
Макединија како држава, 
професорот Коцарев беше 
недвосмислен и јасен: Ма-
кединија треба да чекори по 
европскиот пат, тој е един-
ствениот пат кој нуди сигур-
ност, економски напредок, 
благосостојба и извесност 
за сите нас и за државата, 
но на тој пат Македонците 
треба да чекорат единствено 
како горди и достоинствени 
Македонци, а не како безр-
бетни подлизурковци!,, За-
тоа доктор Коцарев упатува 
апел и ги повикува сите 120 
пратеници во македонското 
Собрание едногласно да за-
земат став и да се изјаснат 
против уставните измени. Во 
спротивно, рече понатаму 
Претседателот на МАНУ, ако 
дозволиме уставни промени, 
тоа ќе значи широко отво-
рање на портите за други, 
нови, штетни и небулозни 
барања, што ќе повлече со-
очување со уште поголеми 
искушенија.
После аргументираната кри-
тичка анализа на состојбата 
на македонската нација и це-
лата држава Репулика Маке-
динија почитуваниот профе-
сор Коцарев го изрази својот 
оптимизам за нашата иднина 
и од величествениот храм на 
Свети Климент Охридски 
испраќа неколку пораки.
Прво, имајќи во вид дека 
во ваква Македонија за нас 
Македонците нема живот и 
дека опстојувањето на Ма-
кедонија не зависи од евро-
пските интегративни процеси 
во ЕУ и НАТО туку од сами-
те  граѓани на Македонија, 
професорот Коцарев изрази 
надеж дека Македонците,  

предводени од МАНУ, Ма-
кедонската Православна 
Црква и академската за-
едница ќе увидат, еднаш 
за секогаш, дека само ние, 
Македонците, можеме да 
се избориме за вековното 
опстојување на Македо-
нија.
Второ,  на Македонија, 
Македонците од дијаспо-
рата денес и се потребни 
повеќе од кога било по-
рано за остварување на 
нејзиниот сон: вековното 
опстојување.

Трето, обединувањето на 
македонските политички пар-
тии е единствената можност 
за остварување на вековното 
опстојување на Македонија. 
Затоа ги повикува сите маке-
донски политички партии на 
вистинско обединување, а 
не декларативно и привидно, 
какво што досега сме искусу-
вале во реалноста.
Четврто, договорите со Гр-
ција и Бугарија значат крај 
на македонската историја, 
но секој крај во историјата, 
содржи нов почеток, во што е 
тој самиот убеден. Затоа по-
викува 2023 година да биде 
почеток на возвишената бор-
ба за идеалите за слобода и 
право на самоопределување 
на македонскиот народ кое 
е неразделно од државниот 
и националниот идентитет, 
што всушност ќе ја отелотво-
ри достоинствената слобода 
на Македонците.
Своето несекојдневно об-
раќање кон гостите на Ко-
митската-Гоцева вечер 
Претседателот на Македон-
ската академија на науките 
и уметностите го заврши со 
повикот: Нека трае вечно оп-
стојувањето на Македонија! 
Нека во 2023 година Господ 
ја погледне Македонија со 
онаа љубов со која Досто-
евски веруваше дека ќе го 
спаси светот!
Обраќњето на специјалниот 
гостин, претседателот на 
Македонската академиија 
на науките и уметностите, 
професорот Коцарев, при-
сутните го поздравија со 
бурен аплауз што секако е 
израз на полна поддршка на 
неговите критички ставови 
за сегашноста во Република 
Македонија и визионерскиот 
оптимизам дека Македонија 
има иднина и вечно опстоју-
вање низ вистинско обеди-
нување на сите македонски 
политички партии и изградба 
на нов, поправеден, пропор-
ционален политички систем.
Во името на целото членство 
и раководството на Органи-
зацијата на бединетите Ма-
кедонци во Канада ја изразу-
вам искрената благодарност 
на акдемикот Коцарев за не-
говите напори и жртви за да 
го осветли патот на македон-
скиот народ во татковината и 
иселеништвото кон посветла 
иднина.

Никола Делов
Секретар на ООМК

- сопствениот идентитет, со-
пствената национална исто-
рија, јазик и култура,,. 
Во натамошното излагање 
академикот Коцарев на 
сликовит начин ги опиша 
македоските политичари од 
осамостојувањето на Репу-
бликата до денес и за нив 
рече дека се: ,,Подлизур-
ковци и неуки квазиполити-
чари кои се грижат само за 
себе, не само што се срам 
за Македонците туку нив со 
презир и со подсмев ги во-
спримаат сите други  народи 
и нивните државни достоин-
ственици,,. Како аргумент за 
својата критичка оценка на 
политичарите доктор Коца-
рев ги наведува таканарече-
ните Преспански и Бугарски 
договори, за кои рече: ,,До-
говорите со Грција и со Буга-
рија, за Македонците значат 
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ГРУПАТА МОЛИКА ЈА КРУНИСА ТУРНЕЈАТА НИЗ
 АМЕРИКА И КАНАДА СО ФАНТАСТИЧЕН КОНЦЕРТ ВО ТОРОНТО

По низата успешни концерти во Соединетите Американски 
држави во текот на новогодишните и божикните празници 
како и низ месец јануари, познатата македонска музичка 
група Молика со најдобриуот женски вокал од Македонија, 
битолчанката Анета Мицевска пристигнаа во Канада.

Нивната концертна турнеја отпочна на 4-ти февруари со со-
листички концерт во македонскста православна црквата Све-
ти Наум Охридски од Хамилтон , а продолжи на 10 февруари 
во македонскиот куктурен центар и духовен храм Св. Никола 

во Виндзор.
Веднаш потоа на 10 февруари 
во преполната банкетна сала 
на македонската православна 
црква Св.Климент Охридски 
од Торонто се одржа  кон-
церт за паметење. Се чини 
дека ова беше најпосетениот 
настан од почетокот на нор-
малното функционирање на 

животот од почето-
кот на пандемијата последниве години.
На едно место можеа да се видат различни ге-
нерации Македонци, желни за добра македонска 
музика отпеана од бисерното грло на Анета и со 
извонредна интерпретација на нејзините колеги 
од групата Молика.

Молика и Анета Мицевска својата турнеја во Кана-
да ја завршуваат на 18-ти февруари со концерт во 
црквата Св. Илија во Мисисага.
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ПАТРИОТСКИОТ ВОЗНЕС НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА  (5)

Некој смислил ако се 
формира некое друго  движење 
ќе се смират разногласијата 
меѓу македонците во Европа, 
туку напротив , јавните надво-
решни мешања во организа-
циите ќе продолжат да им ја 
матат свеста на членовите, на 
оние барем што имаат бунтов-
нички темперамент , така што 
тешко ќе можат да ги расчистат 
дилемите што опседнуваат кај 
поголем број од членовите на 
ОКМ и МОО. Но сепак за да  се 
достигнат тешко дофатливите 
македонски соништа потребно 
е да се работи истрајно на тоа.

Да се сетиме само на збо-
ровите на Петре  Андреевски, 
познатиот македонски писател, 
поет, академик и драмски автор, 
несомнено еден од најдаровити-
те  и најпопуларни  македонски 
поети и раскажувачи, тој ке за-
пише: “Слободата е прва наша 
икона, и затоа не испуштајте 
ја од своите раце и од својата 
љубов. Таа не се освојува ед-
наш и за секогаш, туку секој ден 
и постојано”. И  Гане Тодоровски 
паѓа во елитата на најдобри ма-
кедонски писатели и поети, и тој 
нам ни се обраќа со зборовите: 
“ Ој, Македонијо, колку ли уште 
ни треба за да те домакедончи-
ме !”.

Формирањето на МОО 
(Македонска ослободителна ор-
ганизација) помина онака како 
што беше замислена а како таа 
ќе дејствува треба да се почека, 
ама се изнаредија  цела армија 
со титули. За претседател беше 
избран Сандро  Христов, учи-
тел од Пиринска Македонија, 
потпретседател Томе Настев, 
професор од република Македо-
нија, политички секретар, Киро 
Матраков инжинер од република 
Македонија, генерален секретар 
, Миле Илиевски од република 
Македонија, благајник, Марче  
Богоевски, Р. Македонија,  се-
кретар за печат и информација, 
Боге  Шопов од Пиринска Маке-
донија, секретар за дипломат-

ски работи, Драги Радински Р. 
Македонија,  во управниот од-
бор влегуваат уште 12 членови. 
Армија од активисти кои треба 
да ја издигнат на високо маке-
донската  национална кауза, на 
ниво на сеопшт интерес. Според 
челниците на МОО, замислата 
била оваа организација своите 
дејствувања да ги извршува како 
под комитет или совет на ОКМ, 
кое ќе биде движечко  тело, но 
наизглед изгледа на едно про-
ширено водечко  движење , кое 
ќе се соочува со вековните  веќе   
македонски познати проблеми 
што ни се  сервираат   од сите 
страни,  па не можеме да не ги 
спомнеме  нити  меѓусебните 
препукувања, повеќе за  некак-
ва предоминација. Било како , 
македонските патриотски патеки 
некој ќе мора да ги продолжи, ќе 
треба да ги движи кон нови хо-
ризонти.

Петре Андреевски како да 
сака да не охрабри, да не пот-
тикне и да ни всади хероизам за 
смело да се посветиме за маке-
донските свети работи, затоа ќе 
рече: “Не е срамно ако умреме 
до еден, но голем срам е, ести 
голем, ако останеме без нашето 
име, од кое уште се плашат ко 
од чума а без и е, векутума, а 
без него и гробовите ќе ни бидат 
празни”.

Драган Богдановски,мо-
ментално, нема некоја врвна 
функција во новосоздадените 
македонски патриотски  здруже-
нија, но тој со неговите духовити 
патриотски погледи може по не-
когаш да не изненади и охрабри. 
Тој секогаш е блиску  до  наши-
те, со  неговата умешност, со 
неговиот идеолошки аспект и  со 
неговите  естетски  идеали, што 
секогаш биле прифатени. Тој 
имаше некаков писателски опит 
, поседуваше и практични знае-
ња па заради тоа неговото при-
суство секогаш беше барано,  
значи практично Богдановски 
бил присутен во секој домен и 
во секоја сфера на влијанието 
кај нашите емигранти. Тој по 
никој случај не бил оддалечен 
од македонските случувања, 
затоа како што вели Џорџ Орвел 
: “Сите случувања се во умот”. 
Така е и со Богдановски се што 
тој сакал или смислувал биле 
во неговиот ум, а тоа се вртело  
уште во далечните 1950 години 
од минатиот век кога го изразу-
вал неговото  несогласување 
на Југословенската политика 
према Република Македонија и 
македонскиот народ. И од тогаш 
овој младич ќе постане движеч-
ки  фактор за интересите на не-
говата татковина Македонија. И 
така тој целиот свој живот ќе и го 

посвети на својот народ и земја,  
за принципите во кои тој цврсто 
верувал.

И така по извесно време, 
со голема посветеност на маке-
донската кауза во 1972  година 
Драган Богдановски ќе го фор-
мира ДООМ  ( Движење за ос-
лободување и обединување на 
Македонија). По формирањето 
на друштвото ќе се започне со 
издавање на весникот “Маке-
донска  нација”, а тоа можеби ќе 
послужи како за уште една при-
чина за југословенската УДБА, 
како и други странски тајни 
служби за да можат да се умил-
куваат во внатрешните значајни 
дејствувања на македонските 
емигрантски организации кои 
не ќе можат да пронајдат зна-
чителни елементи што ќе може 
да ги закочи работите што веќе 
тргнале кон вистинскиот правец. 
Богдановски со својот челичен 
избив,  можеби со овој потег на 
југословенските удбаши им дава  
уште поголема шанса за да мо-
жат да го демнат, дури и да му 
ја застрелаат  душата на  најго-
лемиот   македонски бунтовник. 
Тој по свое сваќање се смета 
најголемиот херој со безуслов-
на лјубов за татковината, и ќе 
биде тешко дофатлив за УДБА и 
другите тајни служби кои  сега ќе 
го следат секој негов од. Тој ќе 
биде мошне агилен во редовите 
на движението ДОМ а неговите 
погледи кон македонските ра-
боти ќе бидат по различни  од 
оние со кој тој работи. Другите 
го карактеризираат  како пргав, 
темпераментен, суров, ругач, 
понекогаш и тврдоглав, така го 
опишува и неговиот најблизок 
другар, Миле Илиевски, над 
сето тоа тој работеше со голе-
ма динамичност можеби затоа 
и сите му завидуваа. Неговите 
определби и неговите постапки 
иако некогаш пребрзани или 
лично задоволителни но оправ-
дани, сепак Драган има посебна 
харизма а тоа го прави каракте-
рен човек. Можеби за некои ќе 
биде неприфатлив, неподнос-
лив, но тој ќе биде таков до крај, 
Драган по свое, неотстаплив  
на  неговите принципиелни со-
гледувања , познат по своите, 
секогаш на секаде, со сите,  та-
му-ваму и онаму.

Во централниот Коми-
тет на ДООМ ќе бидат избра-
ни следните лица: Претсе-
дател: Драган Богдановски, 
Франција , потпретседател: 
Ристе Ристевски, Порт Кембла,  
Австралија и Љубе Филковски, 
Вестланд САД. Политички се-
кретар: Андон Манев, Мелбурн, 
Австралија, организационен 
секретар:  Благој Шамбевски, 

Шведска, касиер:  Киро Гоцев, 
Минхен, Западна Германија, ре-
дактор на весникот “Македонска  
нација”, Властимир Станковски, 
Брисел, Белгија. Членови: Ме-
тодија Марковски, Фениксвил 
,САД, Борис Петков, Чикаго , 
САД , Трпо Цалев, Балката, Ве-
стаустралија, Миле Златевски, 
Р. Македонија, и  Трајче  Ива-
новски, Стокхолм, Шведска.

Со текот на времето 
управното  раководство на 
ДООМ ќе се менува, според 
состојбите кој ќе налагаат ,а со 
тоа и  секако несогласувањата 
на некои членови, така што ќе 
дојде до судир  со челниците 
, а тоа може да го насочи дви-
жењето на ДООМ во погрешен 
правец. Ќе се појават фракции 
во друштвото за да се деста-
билизира неговото работење и 
да заслабнат организационите 
определени задачи.

На собранието на цен-
тралниот комитет на ДООМ, Кое 
се одржа на 23 ноември 1974 
год. Во Стразбург,  Франција,  
по предлог  на претседателот 
Драган Богдановски за нов ор-
ганизационен секретар е избран 
Иван  Џо Петровски. Оваа 
одговорна функција досега ја 
извршуваше починатиот  Бла-
гој Шамбевски за кој од ДООМ 
велат дека на злосторнички на-
чин бил убиен од УДБА поради 
неговите  спротивни ставови 
спрема југословенската заедни-
ца. Во тоа време Богдановски 
имаше целосна подршка на Џо 
Петровски што за кусо време 
ќе кулминира неговото  бедно  
лицемерие. Покасно ќе се забе-
лежат  постојани превирањата 
во оваа асоцијација  тоа ќе биде 
поради различни мислења но и 
за властољубие, тоа ќе потрае 
подолго време, во таа долго-
рочност ќе се менуваат членови, 
функции и слично. И покрај сето 
тоа жестоко  ќе треба да се бори 
против оние здодевници кои ја 
дискредитираат македонската  
света кауза.

ДООМ, движењето за ос-
лободување и обединување на 
Македонија незабележивајќи, 
или не сакаше да ги обзнани 
постоечките фракции кои го пот-
копуваат делото кое  ќе треба да 
се движи во насока кон македон-
ската виделина, тоа ќе го потвр-
ди Претседателот Драган Богда-
новски тој рече: “ ДООМ досега 
исполнуваше една политичка 
и исконска должност што пред 
македонскиот народ и меѓуна-
родното  јавно мнение ја изне-
суваше вистината за европската 
положба на македонскиот на-
род во распарчена Македонија. 
Движењето за ослободување 

и обединување на Македонија- 
продолжи Богдановски ја имаа 
таа заслуга што изгради една 
нова национална идеологија на 
македонскиот народ заснована 
на гоцеделчевската илинденска 
идеологија, но прилагодена на 
современите историски услови 
за борба во денешна распарче-
на Македонија и во денешниот, 
поделен на воени блокови , 
свет. ДООМ ја покажа својата 
висока политичка зрелост со тоа 
што тој стои неутрален спрема 
воените блокови, спрема капи-
тализмот и социјализмот. ДООМ 
води национална ослободител-
на борба за ослободување на 
Македонија  и за таа борба тој 
се стреми да ги обедини и спло-
ти сите македонски патриоти без 
разлика на тоа какви се нивните 
лични општествено-идеолошки 
погледи на светот.

Друга важна каракте-
ристика на ДООМ е тоа што 
тој е еднакво бескомпромисен 
спрема сите  окупатори што 
ја распарчуваат  и угнетуваат 
македонската нација, а имено:  
Грција, Бугарија и Југославија. 
Никој денес не може да рече 
дека ДООМ е пројугословенска, 
пробугарска или прогрчка орга-
низација , ДООМ ја возобнови и 
закрепна старата идеологија  на 
гоцеделчевската ВМРО  За не-
зависноста на македонското ре-
волуционерно движење ”. Рече 
претседателот Драган  Богда-
новски. Понатаму Драган продо-
лжува со величење на движење-
то ДООМ дека била еминентна  
организација тој пак ќе рече: “ 
Може ли едно движење да се 
вика револуционерно ако  тоа 
само  зборува и пропагира за ре-
волуција? Никој не може да биде 
револуционер додека рацете не 
му   замирисаат   на барут . Ние 
денес го будиме  македонскиот 
народ од ропскиот сон, ги воспи-
туваме македонските генерации 
за револуционерна борба, го 
запознавме надворешниот свет 
со револуционерното минато на 
нашиот народ и со неговата ро-
пска современост , но сето ова 
што го правиме на патриотското 
поле, уште не е револуционерна 
дејност, ами е само подготов-
ка за револуционерна дејност. 
Колку што јас лично можев да 
ги оценам  борбените снаги со 
кои ДООМ  денес располага, 
сметам дека е  време ДООМ 
од восхитувачка и пропагандна 
дејност да мине на револуцио-
нерни активности. Време е веќе 
ДООМ својот борбен потенцијал  
да почне да го вооружува , да го 
организира во револуционерни 
илегални воени единици, кои 
постоењето на македонската ос-

лободителна борба ќе го разве-
дат по сиот свет преку  екови  
на пиштоли, пушки и бомби. 
ДООМ  треба наскоро да стане 
револуционерна организација, 
каква што е ирландската , ИРА, 
палестинскиот ослободите-
лен фронт, Организацијата на 
Бастите и другите национал-
но-ослободителни движења во 
светот. ДООМ мора да се воо-
ружи и да стапи во вооружена 
дејност,  инаку македонските па-
триотски снаги ќе изгубат верба 
во него. Затоа драги браќа -рече 
претседателот  Богдановски-  
предлагам ова собрание да 
избере еден Воен комитет од 
четири проверени патриоти, чија 
дејност ќе биде да раководи во-
оружување и изградба на воору-
жени  илегални револуционерни 
групи со нивна дејност внатре 
на македонскиот терен”, заврши 
Богдановски. По овој предлог 
на претседателот Богдановски 
настапи сериозна и долга дис-
кусија. Предлогот беше усвоен 
и беа избрани четири патриоти 
во Воениот Штаб на ДООМ, чии 
имиња ќе останат голема тајна 
на организацијата и нема да би-
дат објавени  за јавноста.

Во тоа пресудно време 
како претседател на ДООМ ( 
движење  за ослободување и 
обединување  на Македонија) 
Драган Богдановски повикуваше 
на револуционерно дејствување 
на македонците во дијаспора-
та. Можеби некои од неговите 
следбеници ова го сватиле како  
празна илузија  или обична фик-
ција, или наполно се заплеткале 
во неговите егоистички истапу-
вање што често се среќавале кај 
Драган Богдановски. Било како 
,ваквите изјави иако никогаш 
не биле реализирани, но сепак  
укажаа внимание кај југословен-
ските удбаши за Драган да биде 
постојано следен. (продолжува)

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

 Македонска Заедница

ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

New patients are welcome to our Dental Family
416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

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

Dental Technician  

Successful Macedonian Businesses
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Водици или Богојавление — де-
нот на кој според христијанското 
предание Св. Јован Крстител го 
крстил Исус Христос во реката 
Јордан.
Ресенското село Болно сместе-
но во подножјето на Петринска 
планина и на надморска висо-
чинa од околу 920 метри секоја 
година го прославува празникот 
Св. Јован. На Водици со години 
селското друштво Болно во Ка-

нада на свечен начин ја празну-
ва својата слава. На годинашна-
та веселба која се одржа во МПЦ 
Св. Климент Охридски кумуваа  
Дорче и Дана Суклевски. До-
година кумствотото го презеде 
семејството на Дорче Таневски. 
Во чинот на благоловувањето 
на виното, лебот и пченицата 
учествуваа свештениците од 
црквата Св. Климент Сашо Це-
лески и Александар Тодоровски.

Болнци со посебна гордост ра-
скажуваат и ги чуваат своите 
традиции. На средина на патот 
помеѓу Ресен и Болно кој што 
селаните пешки  го врвеле со 
години и векови наназад, ќе 

стигнете до,, Плачи Горница,, , 
местото од каде што Болнци за-
минувале на печалба. Од таму 
поаѓале за Канада, дури 24 се-
мејства, Америка 40, Австралија 
15 фамилии и каде уште не низ 
светот и во Македонија.
Во селото се наоѓаат црквата 
Света Троица, Св. Наум и  цр-
квичето Св. Никола, а селска 
слава е Богојавление, Водици. 
Интересно е што Болно е запи-

шано во турските тефтери уште 
во 1519 година како ,,Бохуно,,. 
Ако запрашате некого од села-
ните ќе ви одговори дека име-
то Болно го носи по болницата 
која постоела за време на вла-
деењето на македонскиот цар 
Самоил, каде што се лекувале 
неговите војници. Низ селото 
минувал крак од познатиот пат 
Виа Игнација, а во 1947 самои-
ницијативно ја гради и првата 
хидроцентрала во Преспа. 

Беше весело, со полни трпези, 
музика ора и песни  кои ги испо-
лни оркестарот Соња и Оливер 
Бенд.

Македонска заедница

БОЛНО, БОЛНО  НАШЕ САКАНО
Болно, Болно наше сакано

Болно, Болно село прекрасно
Ти си наша рајска градина
Ти си волшебна убавина

 Болно, Болно наше наша гордост си
Катче наше најмило си ти

Ти си наша рајска грададина
Ти си волшебна убавина

ВО ПРЕСРЕТ НА 8-МИ МАРТ МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА БИТОЛЧАНЕЦОТ МЕНДЕ КУНОВСКИ
 ЈА ПРОМОВИРАШЕ ПЕСНАТА ,,МАСТИЛО,, ВО КОЈА ПЕЕ:  „НЕ СУМ СРЕТНАЛ 

ЖЕНА КАКО ТЕБЕ, ШТО МЕ ЉУБИ, А НИШТО НЕ БАРА“:
Менде Куновски и е добро познат на македонската публика 
во Канада каде што настапувал на повеќе наврати со своето 
боемско грло и беспрекорен визуелен и музички израз. По 
повод меѓународниот ден на жената 8-ми март настапува 
најнапред на 5-ти март во Св. Димитрија Солунски во Мар-
кам , а на 12-ти март во црквата Свети Клиемнт Охридски 
во Торонто. 
Неговата најнова песна  „Мастило“ или како што ја нареку-
ваат модерна серенада е песна за душа, стокмена со пре-
финет музички и филмски моменти. Највпечатлива фраза во 
текстот е: „Не сум сретнал жена како тебе, што ме љуби, а 
ништо не бара“…Видеоспотот го изработи „Арт продукција, а 
во него се појавува и Анита Јовчевска.

 Текстот го напиша Борче Нечовски, музиката е дело на од-
личниот Суад Хусеин – Цуле, а пак аранжманот го изработи 
Ташко Грујовски.

„Многу сум пребирлив кога треба да изберам песна за себе 
и поради тоа не вадам песни на секои три месеци. Оваа еки-
па со која работам ме познава доволно добро и знае што 
може да ме „погоди“. Јас сум презадоволен, реакциите на 
најблиските пријатели, соработници се позитивни, а такви ќе 
бидат се надевам и на публиката кога ќе ја слушне оваа пе-
сна“ – вели Менде.
Менде наскоро ќе ја изненади публиката и со нова там-
бурашка песна и тоа со негова колешка од Србија. До тогаш 
познатиот Битолчанец може да го видите и слушнете во живо 
на многубројните негови настапи ширум нашата земја, а таа 
привилегија ја имаат и нашинците во Канада и Шведска, каде 
тој честопати настапува.
„Јас сум прилично пребирлив кога треба да изберам песна 
за себе. Поради тоа не снимам песни на секои три месеци. 
Оваа екипа со која работам ме познава доволно добро и знае 
што може музички да ме „погоди“, објасни среќниот Менде. 
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Марко Панде 

Најголемиот македонски автомобилски 
парк во Канада. Јавете во COMSTOCK 

кај Панде и Марко Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

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

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

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

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

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

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

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

Our Values

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

Our Mission

To provide quality, affordable accom-
modations and companionship to 
Seniors of all backgrounds with an 
aim to encourage the vibrant Mac-
edonian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School 
Volunteer Credits. Our 
many fundraising events 
welcome your volunteer 
time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf tourna-
ments and today is Canadian Macedonian Place Foundation’s largest an-
nual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the benefi t of Ca-
nadian Macedonian Place and other charitable causes supported by the 
current registered charity, Canadian Macedonian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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151 ГОДИНА ОД РАЃАЊЕТО НА  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ МАКЕДОНСКИ!
Гоце Делчев (Ѓорѓи Нико-
лов Делчев) (23. 1. 1872/4 
февруари, Кукуш – 21. 4. 
1903/4 мај, с. Баница, Сер-
ско), еден од четирите си-
нови на Султана и Никола 
Делчеви кои се посветиле 
на револуционерното дело. 
(Ѓорѓи-Гоце, Димитар-Мицо 
убиен на 4. 2. 1901, Милан 
убиен на 2. 6 1903, и Христо). 
Гоце е еден од највидните 
дејци, предводници и орга-
низатори на МРО, борец за 
чистотата на внатрешното 
македонско револуционерно 
дело, до крајот предаден на 
освојување на автономија на 
Македонија како чекор кон 
нејзината посебна држава. 

Неговите мисли и денес се 
светилникот на македонска-
та борба:
1. „Ослободувањето на Ма-
кедонија се крие во внатреш-
ното востание. Кој мисли 
инаку да се ослободи Маке-
донија, тој се лаже и себеси 
и другите”.
2. „Ќе удри утринската зора и 
за нас...”
3. „Да ја чуваме чистотата на 
ослободителното движење и 
на Организацијата - тоа е пр-
виот услов за нашиот успех!”
4. „Внатрешната организа-
ција не се стреми само да им 
дава оружје на луѓето, ами и 
да го разбие нивниот ропски 
дух.”

5. „Ние се бориме за слобод-
на и независна Македонија 
со широки права на сиро-
машното население.”
6. „Јас не сакам востание 
со луѓе што ќе ме напуштат 
при првиот неуспех; јас са-
кам револуција со граѓани 
кадарни да ги понесат сите 
искушенија на една долго-
трајна борба, каква, поради 
жестоките политички услови, 
ќе биде и нашата; - или ќе во-
диме говеда на касапница“.
7. „Јас го разбирам светот 
како поле за културен на-
тпревар меѓу народите”.
8. „Но тоа е патот за осло-
бодувањето на народите од 
туѓо его. По него оделе Гр-

ците, Србите, Бугарите. По 
тој пат треба да одиме и ние, 
Македонците, за да се осло-
бодиме од Турците”.
9. „Jас не познавам друг на-
род кој повеќе страдал од 
предавствата на своите си-
нови - изроди како македон-
скиот. 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...”
10. „Дали може да има друго 
место за еден Македонец, 
освен Македонија? Дали има 
народ понесреќен од маке-
донскиот? И дали има нека-
де пошироко поле за работа, 

отколку во Македонија?”
Борбата за Македонија и се 
што е свето македонско не 
го даваме, ќе се бориме со 
последните сили за послед-
ната капка македонска крв.
гоце е нашиот симбол на ма-
кедонштината, Гоце е се што 
дише во оваа света земја и 
се за овој горд народ.гоце 
е нашата вечна карика која 
ја врзува нашата историја и 
треба сите ние да се бори-
ме за него зошто без него 
синџирот на нашето посто-
ење лесно ќе се скине.
Честит 151 ви роденден Гоце 
Делчев Македонски!
Виолета Ачковска.

„ТОРОНТО СТАР“ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА: 
ЗОШТО НЕКОИ ОД НИВ СÈ УШТЕ ГО ЧУВААТ СВОЈОТ ИДЕНТИТЕТ ВО ТАЈНОСТ?

Канадскиот весник „Торонто 
стар“ во подолг напис насло-
вен „Владата забрануваше 
употреба на јазик што не по-
стоеше,, Зошто некои потом-
ци на етничко малцинство 
во Грција сè уште го чуваат 
својот идентитет во тајност“ 
се осврна на положбата на 
македонското малцинство 
кај јужниот сосед на Маке-
донија. Ви пренесуваме дел 

од истиот. „Евгенија Нацу-
лиду (67) се претставува 
како грчки државјанин. Таа 
е родена и сè уште живее 
во Воден, град во северна 
Грција, но има работено низ 
целата земја во хотелската 
индустрија. Нејзината најдо-
бра пријателка е Гркинка и, 
како и многу Грци, таа збо-
рува беспрекорно англиски 
– во нејзиниот случај, поради 

тоа што живеела во Чикаго 
три години во раните 1980-
ти. Но, таа секогаш имаше 
прашања. ‘Зошто баба не 
зборува ниту збор на грч-
ки? Зошто дедо се мачи да 
изговори неколку зборови 
на грчки? Дали тие дојдоа 
од друга земја?’ ‘Мајка ми ми 
рече: ‘Не, не, тие се од тука, 
но не прашувај. Подобро да 
не прашуваш’. Нацулиду ги 

помина тинејџерските годи-
ни во Италија, а децата таму 
имаа прашања. Беше висо-
ка, русокоса и синоока: 

Дали навистина беше Гркин-
ка? Секако дека беше – тоа 
и го кажуваа цел живот. Кога 
некој и рекол дека изгледа 
словенски, таа рече, за мал-
ку ќе заплачела. Таа мораше 
да биде Гркинка.Непосредно 

пред да наполни 30 години, 
конечно ја дознала вистина-
та: 
Можеби е грчка др-
жавјанка, но етнички 
била Македонка,,. 
Текстот во целост може да 
го прочитате во угледниот 
канадски весник ,,Торонто 
Стар,, во изданието објавено 
на 5ти февруари. 

НАД 8000 ИЛЈАДИ КАНАДСКИ ДОЛАРИ ЗА СЕМЕЈСТВАТА НА УСТАВОБРАНИТЕЛИТЕ

Завршивме со донацијата за фа-
милиите на Уставобранителите.Им 
благодарам на сите што донираа,го 
споделија донаторскиот евент или по-
могнаа на било кој начин.За жал, оваа 
година за разлика од претходните 
години кога успевавме да соберавме 
по суми близу до $20.000, суми близу 
до $30.000 кнд,оваа година собравме 
$8920.00 кнд.
Но тоа е што е,продолжуваме да ги 
помагаме фамилиите на уставобра-
нители колку што можеме и ја држиме 
темата за политичките затвореници во 
Македонија отворена и активна.Сред-
ствата ќе бидат подеднакво поделини 
на 20 фамилии,првите трансвери беа 
реализирани денес. 
Известување: 
Линкот за донации на GoFundMe 
отворен за донаци на Фамилиите од 
Уставобранителите ќе биде отворен 
перманентно. 
Секој што сака да донира ќе може тоа 
да го стори било кога преку целата го-
дина!
Ви благодарам на сите за донациите и 
поддршката! Слобода за Македонски-
те Уставобранители! 
20ти Јануари 2023, Мисисага Канада 

Светски Македонски Конгрес Канада 
Претседател: Боне Боби Темелков

Македонија
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130 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ
ЕДЕН ЧОЕК ШЧО НЕ СИ А МИЛВИТ ТАТКОЈНАТА, ТОЈ НЕ МОЖИТ ДА БИДИТ ЧЕСЕН ЧОЕК!

Пред 130 години, на 6 фев-
руари 1893 година во Охрид 
починал поетот Григор Прли-
чев.Григор Прличев е роден 
на 18 јануари 1830 година во 
Охрид, тој е истакнат маке-
донски писател од времето 
на романтизмот и значаен 
претставник на македонска-
та книжевност од XIX век. По-
крај мајчиниот македонски, 
творел и на грчки и бугарски, 
и ги обединувал во себе нив-
ните специфични карактери-
стики, како и современите 
текови на класицизмот и 
романтизмот. Според Маке-
донската енциклопедија, тој 
е писател кому Македонија 
му е и љубов и судба и болка 
и очај и неопходност и тага и 
лулка и гроб.Григор Прличев 
е еден од ретките литера-
турни творци од Македонија 
што истовремено припаѓаат 
кон три различни литера-
турни истории. За делото на 
Григор Прличев е создадена 
богата литература во Буга-
рија, Грција и Македонија. 
Меѓутоа денес во Грција 
тој е речиси заборавен како 
поет, бидејќи не бил Грк. Во 
Бугарија е почитуван како бу-
гарски преродбеник и умет-
ник. Според македонските 
толкувачи на неговото дело, 
Прличев во Бугарија се при-
својува поради национални 
заблуди и се велича повеќе 
реторично како будител на 
бугарскиот дух додека пак 
неговиот талент, поетска ви-
сина и местото во литерату-
рата се запоставуваатж. Во 
Македонија е почитуван како 
македонски преродбеник, 
борец против црковно-про-

светната пропаганда на Ца-
риградската патријаршија и 
воспитувач на илинденската 
генерација. Во Албанија се 
развива посебен интерес 
меѓутоа само за епосот 
“Скендербеј“ и тоа повеќе 
од национални отколку од 
естетски и поетски мерила.
Григор Прличев бил ученик 
на Димитар Миладинов, кој 
во тоа време учителствува 
во Охрид. Извесно време 
се вработува како терзија, а 
подоцна станува учител во 
Тирана, Албанија. Во 1849 
година се запишува како сту-
дент по медицина на Атин-
скиот универзитет. Во текот 
на 1850-59 година повторно 
се враќа во Македонија и 
учителствува на повеќе ме-
ста: Долна Белица, Струшко, 
Битола, Прилеп и Охрид, за 
да си обезбеди услови за 
продолжување на студиите.
Во 1859 година повторно 
доаѓа во Атина, како студент 
на втора година по медици-
на. Во овој период ја пишу-
ва поемата “Сердарот“. Во 
1860 ја добива наградата на 
големиот атински конкурс за 
најдобра поема на грчки ја-
зик, паричен дел и лаворов 
венец. Истата година делото 
излегува од печат.На 12 јуни 
1866 година, големиот маке-
донски поет Григор Прличев, 
пред Охриѓани, меѓу другото, 
рекол: “Кога Господ ти викат 
чувај се, многу појке ти викат 
да си ја чуваш таткојната. За 
тоа колку да бидит чоек не-
чесен, пак таткојната му је 
најмила на векот. Зашчо тат-
ко имаме еден, а таткојната 
је многу таткој. Мајка имаме 

една, а таткојната је хилјади 
мајки. Братја, имаме пет или 
десет, а таткојната је небро-
ани браќа. Еден чоек шчо не 
си а милвит таткојната по-
јке од татка и мајка, и појке 
от себеси, тој не можит да 
бидит чесен чоек... Ако те 
разбереет оти мамиш, сетне 
и вистина да велиш никој не 
ќе те вервит!“Борбата против 
елинизмот во Македонија 
прв ја повел Димитар Ми-
ладинов, а Григор Прличев 
ја прифатил и ја водел од 
1861 година. Во 1874 година 
верниците на Охридската 
епархија со гласање решиле 
да се потчинат на Бугарска-
та егзархија, Македонците 
бегајќи од Цариградската 
патријаршија која со себе 
го носела погрчувањето се 
приклонувале кон Егзархија-
та, но наишле на егзархиска 
стапица која била поставена 
врз словенска основа но со 
тенденција да бугаризира, 
а подоцна на таквата егза-
рхиска црковно-просветна 
пропагнада Македонците 
се спротивставиле. Така во 
Охрид доаѓа Натанаил од 
Бугарската егзархија, која 
охриѓани ја прифатиле како 
словенска црква. 
По враќањето во Македо-
нијанајпрво бил учител во 
Битола, а по две години бил 

повторно назна-
чен за учител, 
како што тој 
самиот вели во 
својата татко-
вина, во Охрид, 
а во учебната 
1883/84 година 
станува учител 
во Солунска-

та егзархиска гимназија.
За учителските години во 
Солун постојат многу малку 
научни истражувања поради 
немањето интерес на грчка-
та и бугарската наука за овој 
период, а од друга страна со-
лунските години не се опфа-
тени во неговата Автобио-
графија и покрај тоа што таа 
била создадена во Солун. Во 
последните години за овој 
период од животот на Прли-
чев се занимава науката во 
Македонија која што се оби-
дува да даде дополнително 
светло за овие настани би-
дејќи во Солун бил сконцен-
триран најголемиот интелек-
туален потенцијал кој станал 
подвижник на најзначајните 
процеси во македонската 
национална историја.Каков 
бил погледот на самиот Гри-
гор Прличев за градот Солун 
и Македонија дознаваме од 
неговото слово на Свети 
Кирил и Методија кое го одр-
жал на прославата на 1.000 
годишнината од смртта на 
Методиј во Солунската егза-
рхиска гимназија.
“Благодарение Вам, мили 
мои колеги, что оставихте 
татковината си и дојдохте да 
послужите на нашата татко-
вина, или подобро да кажа, 
на татковината на св. Кирил 

и Методиј, и да празднувате 
в самиј Солун праздникот на 
Солунските светии... Оскуде-
ло нам мудрих мужеј число... 
Цели просветени држави 
во текот на педесет години 
одвај можат да произведат 
еден велик маж. Срдечно 
благодарение Вам, мили 
мои сотрудници, что дојдо-
хте да целувате светата 
земја, дето стăпнали нозе-
те на св. Кирил и Методија. 
Ниту нужда имаше от наше-
то благодарение. Доволно 
сте наградени от самата си 
сăвест. Даже и блаженство 
е вселено во срацата Ваши, 
дето служите на Кириловото 
отечество. Идењето Ваше во 
Солун надали е подолно од 
поклонение на Божиј гроб... 
којто ќе произведе оште мно-
го Кириловци и Методиев-
ци, които ќе бăдат светила 
на училштата ни, ќе бăдат 
благолепие на црквите ни, 
ќе бăдат стăлпци на верата, 
и ќе прославјат Македонско-
то име... Повторувам, оти 
учителите не се должни да 
проповедаат. Тие дошле не 
за друго, освен да ги учат ва-
шите деца да станат добри 
граѓани и да си ја подигнат 
татковината, оваа убавица 
Македонија, оваа топла и 
благодатна Македонија, оваа 
плодовита Македонија, која 
ги подарила светите Кирил и 
Методија. Не сте ли уверени, 
господа, оти нашата Македо-
нија денеска е најдолна од 
сите земји во светот? Не е ли 
голем срам за Македонците, 
кои едно време преку Алек-
сандра Великого го покорија 
целиот свет, кои после преку 

светите Кирил и Методија 
покрстија милиони Словени 
и ги просветија, денеска ние 
да бидеме најдолни од сиот 
свет во просвештението... 
Мајка Македонија многу е 
ослабнета. Откако го породи 
великого Александра, откако 
ги породи светите Кирила и 
Методија, оттога мајка Маке-
донија лежи на своето легло 
ужасно изнеможена, совр-
шено примрена Мајка што 
родила великого сина нада-
ли ќе може да роди и друге-
го? Затоа толку ретки се на 
светот великите мажи. Цели 
просветени држави во те-
кот на педесет години одвај 
можат да произведат еден 
велик маж...“Во 1890 година 
Прличев се пензионирал и 
се повлекол во родниот град 
Охрид. На 6 февруари 1893 
во Охрид поетот починал. 
Смртта на Прличев означува 
крај на една ера и почеток 
на нова ера во која дел од 
неговите ученици ќе ја фор-
мираат Македонската рево-
луционерна организација, а 
Крсте Петков Мисирков ќе 
ја создаде За македонцките 
работи.
Гробот на Григор Прличев 
се наоѓа зад црквата Света 
Богородица Перивлепта во 
Охрид, а спомен-домот по-
светен на него се наоѓа исто 
така во Охрид, на улицата 
Самоилова, близу до црква-
та Света Софија.
Нека Господ Бог ја насели 
неговата душа во Царството 
небесно каде што почиваат 
душите на праведниците. 
Вечна му слава и Амин! 
(СМК)

една, а таткојната је хилјади 

повторно назна-
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како што тој 
самиот вели во 
својата татко-
вина, во Охрид, 
а во учебната 
1883/84 година 
станува учител 
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КАРТАТА ШТО ЈА ПОТВРДУВА ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА 
Стара вистина е дека офи-
цијалната историјата секо-
гаш е пишувана од побед-
ниците, а тоа значи дека таа 
е подложна на интерпрети-
рања, менувања, скривања 
и фалсифицирања според 
дневните потреби на вла-
детелот. Ова особено му е 
познато на македонскиот на-
род распарчен на Балканот и 
раселен по светот. Но исто-
ријските артефакти, случај-
но пронајдени во бабините 
долапи и дедовите албуми, 
знаат неочекувано да фрлат 
светлина и во најтемните 
страни на модерната ново-
компонирана историја. До 

еден таков неочекуван до-
кумент дојдоа и членовите 
на Канадско -Македонското 
Историјско Друштво од То-
ронто кои во својот редовен 
проект на архивирање на жи-

вотните истории на македон-
ците од дијаспората дојдоа 
до една фотографија-по-
штенска картичка на која е 
фотографиран нејзиниот 
оригинален сопственик. Име-

но, на спротивата страна на 
оваа фотографија се наоѓа 
многу интересна и важна не-
гова забелешка каде што ги 
наведува следниве подато-
ци – неговото име е Димитар 
Иванов, роден е во октомври 
1897 година во селото Пате-
ле, Македонија. Фотографи-
јата е направена за време на 
неговите печалбарски дено-
ви во Дајтона (Охајо), Соеди-
нетите Американски Држави, 
во 1917 година. Оноа што е 
особено важно е фактот што 
Димитар Иванов , свесен за 
својата македонска нацио-
налност, го наведува своето 
село (денес се наоѓа во Гр-

ција) со него-
вото вистинско 
македонското 
име – Пателе, 
а територијата 
на која тоа при-
паѓало – Маке-
донија. Ова е 
уште еден доказ 
дека македон-
ската национал-
ност и нејзината 
територијална 
припадност не 
се некаква ско-
решна измис-
лица и дека 
македонскиот народ и покрај 
вековната голгота никогаш 

не го заборавил тоа. Текст и 
фото: Зоран Карапанчев.

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА ВО АЛБАНИЈА
ЧЕТИРИНАЕСЕТ ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО

 “ИЛИНДЕН“ ОД ТИРАНА

Пред  четиринаесет години основа-
но е  Македонското друштво “Илин-
ден” од Тирана.

Македонското друштво “Илин-
ден” од Тирана е регистрирано 
во Основниот суд во Тирана, со 
цел заштита и афирмација на 
македонскиот етнички, јазичен, 
културен, верски, историски и 
државен идентитет на Маке-
донците во Република Алба-
нија. 
Во изминатите четиринаесет 

години претседателот на Македон-
ското друштво “Илинден” од Тира-

на, Никола Ѓурѓај заедно со него-
вите соработници, имаше можност 
да оствари бројни работни и офи-
цијални посети, се сретна и сора-
ботуваше со владини институции, 
како во Република Албанија, така и 
во матичната држава Македонија, и 
со меѓународни организации.
Македонско друштво “Илинден” од 
Тирана и натаму бара Владата на 
Република Албанија и надлежните 
министерства и организации да 
посветат посебно внимание и по-

зитивно да одговорат на барањето 
за настава на мајчинот македонски 
јазик за децата во областите Голо 
Брдо и Гора, и насекаде каде има 
значителен број Македонци. Соод-
ветно како што тоа веќе се оствару-
ва во областа Мала Преспа.

Македонското друштво “Илинден” 
од Тирана бара Владата да изврши 
промена на штетната територијал-
на организација на локалната са-
моуправа и да ги прифати општи-

ните во областите Голо Брдо и 
Гора каде живеат Македонци. 
Истовремено, Македонското дру-
штво “Илинден” од Тирана бара од 
владите на Албанија и Македонија 
целосна функционалност на гра-
ничниот премин Требиште-Џепи-
ште во областа Голо Брдо, бидејќи 
е потребен за луѓето полесно да 
комуницираат од двете страни на 
границата. 

 Македонија
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ЦЕНТАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ГРЦИЈА: НАСТАВА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 
И НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

 И НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ГРЦИЈА!
8 февруари 2023 година, Лерин, Егејска Македонија, Грција 
- Центарот за македонски јазик во Грција упати барање до 
министерит за образование и религија на Хеленската Репу-
блика, Ники Керамеос, за воведување на македонски стан-
дарден јазик како изборен курс во основните и средните учи-
лишта во регионите на северна Грција.
Во барањето до министерот за образование и религија на 
Грција, Центарот за македонски јазик во Грција вели: “Почи-
туван министер, Ви се обраќаме од Центарот за македонски 
јазик во Грција, невладина организација основана во 2022 
година. Апликацијата на нашето здружение беше одобрена 
од Судот во Лерин на 28 јули 2022 година, а одлуката беше 
објавена во Судскиот билтен на 7 ноември 2022 година. Ос-

новна цел на Центарот е да го зачува и негува македонскиот 
јазик во Грција.
Непознат е точниот број на македонски говорници во Грција, 
бидејќи докази за јазичната разновидност не се собираат во 
националниот попис. Сепак, македонскиот јазик традицио-
нално се зборува (на разни степени) во многу градови и сто-
тици села, околу дваесет општини во земјава.
Според нашиот Статут, една од нашите главни цели е под-
дршка на идното воведување на македонскиот стандарден 
јазик како изборн курс во државните училишта (основни и 
средни) и на универзитетите во Грција, лоцирани во региони-
те на Западна Македонија, Централна Македонија и Источ-
на Македонија и Тракија.Покрај тоа, го поддржуваме идното 

формирање на педагошки факултети/оддели на постоечките 
универзитети во Грција за образование на локални наставни-
ци по македонски јазик, како и наставните програми.
Иако цениме дека можеби нема да биде можно да се олесни 
изучувањето на македонскиот јазик во секое село каде што 
се зборува, се надеваме на пилот програма барем по едно 
училиште во секоја од горенаведените подрачни единици 
каде ќе има изучување на македонскиот јазик понудени на 
студентите како изборен курс.“Центарот за македонски јазик 
во Грција побараа средба со Министерството заради разго-
вор за овој предлог. (СМК)

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС: БАРАЊЕ ДО МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА ДА ПРОТЕСТИРА ПРЕД ЕУ, 
СОВЕТОТ НА ЕВРОПА И ОБСЕ ЗА ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА!

12 февруари 2023 година, Благоевград, Пиринска Македонија, Бугарија - Светскиот Маке-
донски Конгрес (СМК) протестира против одлуката на Агенцијата за регистрација во Благо-
евград од 10 февруари 2023 година за отфрлање на барањето за регистрација на Македон-
скиот клуб “Никола Вапцаров“ од Благоевград од 7 февруари 2023 година, со образложение 
“постоењето на ваквиот клуб е спротивно со членот 12 став 2 од Уставот на Бугарија, бидејќи 
според Законот за непрофитни правни лица, граѓанското здружение не може да се занимава 
со политичка активност!“
СМК ја поздравува одлуката на Македонскиот клуб “Никола Вапцаров“ од Благоевград да 
достави жалба до надлежниот суд против одлуката на Агенцијата за регистрација во Благое-
вград, судот да го поништи решението за отфрлање на барањето за регистрација.
СМК бара Македонската влада да протестира пред Европската Унија, Советот на Европа и 
ОБСЕ за дискриминацијата која владата во Софија континуирано ја врши врз Македонците 

во Бугарија и да побара извршување на 17-те пресуди против Бугарија од Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур по тужби од Македонците во Бугарија!
Македонскиот културен клуб “Никола Вапцаров“ беше отворен по приватна иницијатива на 
30 октомври 2022 година, а на 5 февруари 2023 година беше демолиран од општински служ-
беници кои на 11 февруари 2023 година беа пуштени брз пријава од бугарската полиција и 
јавното обвинителство за делото што го сториле. 
Во Македонскиот клуб “Никола Вапцаров“ од Благоевград потврдуваат дека целите на здру-
жението не се во спротивност со Уставот и закон, бидејќи претставуваат “културна комуни-
кација за мир и добрососедство меѓу народите и земјите од Балканот, како и поддршка на 
универзалните човекови права, вклучувајќи ги и правата на лицата кои припаѓаат на нацио-
налните малцинства.“

БУГАРИЈА И ГРЦИЈА КООРДИНИРАНО ГИ АСИМИЛИРААТ МАКЕДОНЦИТЕ
Како професор по историја, 
Стојко Стојков ја отфрла те-
зата за “заедничка историја“ 
на Бугарија и Македонија, до-
давајќи дека не е мал бројот 
на бугарски историчари кои 
во минатото пишувале за по-
себноста на Македонците.
Пишува Срѓан ИВАНОВИЌ

Срѓан ИВАНОВИЌ: Вие сте 
универзитетски професот 
по историја, па веднаш да 
ве прашам дали тврдењето 
на бугарските историчари 
дека не постои македонска 
историја пред 1945 година е 
точно?
Стојко СТОЈКОВ: Не! Поим 
како “македонска историја“ 
(а исто и бугарска и дру-
ги истории) содржи повеќе 
димензии - историја на кон-
кретната држава, историја 
на државните традиции или 
држави во минатото на која 
таа се повикува, историја на 
нација, етничка заедница, 
религиска/културна тради-
ција, историја на одредена 
територија, историја на одре-
дена популација и слично. 
Само по една од овие ос-
нови - историја на сега по-
стоечката држава може да 
се тврди дека истата нема 
нејзина историја пред 1944 
година (иако има своја пре-
дисторија). Но, по сите оста-
нати основи има македонска 
историја пред 1944 година, 
а по повеќето, има и сред-
новековна и античка. Нешто 
повеќе во минатото не мал-
ку бугарски историчари го 
признавале тоа. На пример, 
Димитар Ангелов во 1947 
година напишал статија во 
која зборува за македонски 
народ во 13-от век. Повеќе 
бугарски историчари при-
знавале посебна македон-
ска историја меѓу 1878-1944 
година. Сегашната бугарска 
позиција е рожба на нацио-

нал-комунистичката полити-
ка на градење на единствена 
бугарска нација започната од 
режимот на Тодор Живков 
после 1963 година и истата 
нема научни туку идеоло-
шки цели - да се гарантира 
дека, во Бугарија македонско 
малцинство нема и не може 
да има и да се редефинира 
македонската нација на про-
бугарска основа. Тезата што 
сакаат да ни ја наметнат не 
е ни најмалку научна и до-
волно јасен доказ за тоа е 
фактот што Бугарија толку 
жестоко се спротивставува 
на вклучување на трета не-
утрална експертска група во 
мешовитата комисија - многу 
добро знаат дека ниту една 
од идеолошките цели што си 
ги поставуваат нема да најде 
поддршка.
Срѓан ИВАНОВИЌ: Што се 
однесува, пак, до периодот 
на бугарската историја за 
време на Втората светска 
војна, дали во тоа време то-
гашната власт е фашистич-
ка?
Стојко СТОЈКОВ: Овде бу-
гарската страна шпекулира 
со формални аргументи, 
имено ако државата или ре-
жимот што владеел со Бу-
гарија за време на Втората 
светска војна сам себе си не 
се дефинирал со терминот 
“фашистички“, значи и не бил 
таков. Така ќе излезе дека 
фашизам имало само во Ита-
лија. Но и популарно, а и во 
науката под фашизам и фа-
шистички често се разбира 
една поширока група од дви-
жења и воспоставени режи-
ми кои делат некои основни 
идеолошки карактеристики и 
политики и во таа смисла Бу-
гарија била фашистичка! Во 
неа, во она време, дејству-
ваа закони и практики кои 
се фашистички и во тој ред 
спаѓаат суспендирањето на 

партиите, законот за зашти-
та на државата, антисемит-
ските практики, испраќање-
то на македонските евреи 
во нацистичките логори на 
смртта, отворање свои соп-
ствени логори за опозициски 
настроени луѓе, егзекуции на 
деца и слично. Бугарија е и 
составен дел од фашистич-
ката коалиција. Окупацијата 
што ја врши во Македонија, 
Србија и во Грција е имено 
во рамките и во услуга на 
оваа фашистичка коалиција. 
Поради тоа, термините “бу-
гарска окупација“ и “фашис-
тичка окупација“ (во второто 
би влегувала и италијанската 
окупација) се сосема во ред и 
не се навредливи за бугарска 
нација и држава сега, тоа е 
едноставно факт од минато-
то, од кои можеме да извле-
чеме поука. Од друга страна, 
македонските партизани кои 
се бореа со бугарските оку-
пациски сили беа составен 
дел од антифашистичката 
коалиција. Смешно е денес 
да се тврди дека овие анти-
фашисти не се бореле про-
тив фашизмот. Како тогаш 
треба да ги дефинираме нив 
- како антибугарски?
Срѓан ИВАНОВИЌ: Зошто 
бугарските претставници на 
власта, во континуитет го 
негираат постоењето на ма-
кедонското малцинство во 
Бугарија?
Стојко СТОЈКОВ: Затоа што 
тоа го руши митот за славна 
и голема Бугарија. Како што 
забележал Черчил, балкан-
ските народи се натоварени 
со повеќе историја отколку 
што можат да поднесат. А 
јас би додал - тие и немаат 
ништо друго преку што да 
претендираат за некоја голе-
мина. Тоа е проблемот што 
и Грција и Бугарија го имаат 
со македонските малцинства 
но, и со македонската нација 

генерално. Нивното посто-
ење само по себе демон-
стрира дека и грчката и бу-
гарската официјални верзии 
на историјата едноставно се 
невистинити. Затоа, гледаме 
дека двете држави координи-
рано работат на асимилација 
на македонските малцинства 
и демакедонизација на Ма-
кедонската држава. Опас-
носта е идеолошка - ниту 
македонските малцинства 
имаат сила (да не зборуваме 
за желба) да ги загрозат не-
како овие држави, а ниту ма-
кедонската нација или држа-
ва. Зборуваме за патологии 
на национал-шовинизмот, а 
не за проблеми од реалниот 
живот.
Срѓан ИВАНОВИЌ: Дали сте 
разочарани од односот на 
македонските политичари, 
кои како да се откажуваат од 
своето малцинство во Буга-
рија?
Стојко СТОЈКОВ: Тотално. 
И не само јас - туку и сите 
Македонци во Бугарија. Ма-
кедонските политичари во 
последните 30 години пока-
жаа комплетна незаинтере-
сираност за македонското 
малцинство во Бугарија, 
наспроти уставните обврски 
што ги имаа. Имаа можност 
со малку повеќе напор да го 
решат ова прашање во 1998 
година кога Бугарија имаше 
потреба од договор со Ма-
кедонија за да започне пре-

говори за влегување во Ев-
ропслата Унија, но наместо 
тоа, тие тогаш го предадоа 
македонското малцинство 
- се откажаа од него, па и 
го релативизираа македон-
скиот јазик. Стапицата во 
која се наоѓа сега Македон-
ската држава ќе беше нево-
зможна без оваа комплетна 
негрижа и немање државнич-
ко и национално мислење кај 
голем дел од македонската 
политичка елита.
Срѓан ИВАНОВИЌ: Во една 
прилика изјавивте дека, во 
Бугарија живеат многу по-
веќе од 5.000 Македонци. 
Дали поголемиот дел од нив 
се плашат јавно да го иска-
жат својот идентитет?
Стојко СТОЈКОВ: Мнозин-
ството Македонци во Буга-
рија се плашат да ја изразат 
својата македонска само-
свест. Само најхрабрите и 
оние што нема што да губат 
излегуваат напред. Посто-
ењето на тоа тивко мно-
зинство е добро познато на 
бугарските власти и тоа е 
причината, како за полити-
ката на дискриминација на 
македонските организации 
и партии во Бугарија, така 
и една од главните причини 
за бугарската блокада на 
Македонија. Тука имаме ин-
тересна паралела - Бугарија 
на ист начин и со исти моти-
ви блокира регистрацијата 
на организации кои на било 
кој начин би прифаќале или 
би се залагале за македон-
ски идентитет и малцинство 
во Бугарија и влегувањето 
на една македонска Маке-
донија во Европа, која би го 
поддржувала постоењето 
на македонското малцин-
ство во Бугарија. Или, како 
се изразуваа во последните 
десетина години највисоките 
бугарски државници: “Маке-
донија во Европа - да, ма-

кедонизмот - не!“ Бугарија е 
исплашена дека, влегување-
то на Македонија во Европа 
ќе ги охрабри Македонците 
во Бугарија и може да даде 
можност истите да бидат по-
ддржани од една европска 
членка, што може да дове-
де до тоа десетици илјади 
Македонци во Бугарија да 
излезат на светло и да ги по-
бараат своите права. Затоа, 
Бугарија на своја територија 
поддржува атмосфера на 
страв и нетрпеливост против 
македонскиот идентитет, а 
пак од Македонија бара не 
само да се откаже од маке-
донското малцинство, но и 
да го прогласи за непосто-
ечко, за да се убие духот на 
Македонците во Бугарија и 
белки тие најпосле да капи-
тулираат и да ја прифатат 
бугаризацијата.
Срѓан ИВАНОВИЌ: ОМО 
Илинден Пирин е органи-
зација која долги години 
води правна битка во Буга-
рија, а засега не помогнаа 
ниту пресудите од Судот во 
Стразбур. Дали и натаму ќе 
продолжите да се борите за 
своите права на ист начин 
или можеби ќе го промените 
начинот на делување?
Стојко СТОЈКОВ: Веќе сме 
мислам близу до тоа да се 
разбие блокадата пред ре-
гистрацијата на македонски 
организации во Бугарија. 
Верувам дека досегашната 
борба, иако бавно, сепак 
дава резултат. Но, се разби-
ра работиме и на тоа да го 
прошириме и фронтот и ме-
тодите на работа.

_______________
Превземено од порталот 

плусинфо.мк

 Македонија
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,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

https://www.youtube.com/user/Oro-
MakedonskoChicago

Oro Makedonsko
https://www.facebook.com/oro.makedonsko

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rajchvski - Pelisterski 810-335-5552

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

               ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ -  ВЕЧЕН И СВЕТОЛ  МАКЕДОНСКИ СИМБОЛ
       ( 4 февруари 1872, Кукуш – 4 мај 1903, Баница )

Оваа година се навршија 151 
година од раѓањето на Гоце 
Делчев,  кое се совпадна со 
50-та по ред  традиционална  
Гоцева Комитска Вечер во 
организација  на „Обединети 
Македонци’  и  се одржа  на 
Гоцевиот роденден; 4 фев-
руари, 2023 година во МПЦ 
„Св. Климент Охридски“ во-
Торонто.
Во чест и слава на македон-
скиот војвода, револуционер 
и  учител Гоце Делчев  ли-
тературниот прилог ќе биде 
посветен на неговиот живот 
и дело прикажувајќи го како 
еден од највозвишените и 
најопеаните личности во ма-
кедонската историја.  Преку  
родољубиви стихови  од на-
шите поети и народни песни 
ќе го опееме неговит лик и 
херојско дело;  свечено и до-
стоинствено ќе го прослави-
ме Гоцевиот роденден:
Во еден зимски студен ден
на четврти февруари, 1872,
во Кукуш се родил јунакот 
Гоце
познат во градови и села.
Неговото детство и времето 
во кое живееше  било испо-

лнето со политички судири и 
немири поради кое рано се 
соочил со неправди и наси-
лства над својот народ  и се 
решил да се бори  од млади 
години против турското ро-
пство за слобода на Маке-
донија.
Поради неговата храброст и 
борбеност, народниот пеач 

и современите македонски 
поети создале и му посвети-
ле песни нарекувајќи го „че-
личен војвода“ кои ќе кажат 
многу повеќе и посилно: 
О, Гоце челичен војводо, за 
тебе песни се пееле
Низ вековите мрачни – ти хе-
роју наш свет
Живееше во дамнешни вре-
миња страшни.
Во тебе бури беснееле про-
тив душман клет.
Една од најзначајните лич-
ности во историјата на ма-
кедонскиот народ од крајот 
на 19 и почеток на 20 век е 
токму тој „вечен и челичен 
војвода“  Гоце, кој ги симбо-
лизира највисоките дострели 
на бурната  Илинденска епо-
пеја. Со неговата појава на 
македонската револуционер-
на сцена,  како водач и ор-
ганизатор на Македонското 
револуционерно движење,  
докажа дека со неговите про-
гресивни мисли народот ќе го 
следи неговиот пат кон сон-
цето на слободата:

Работеше верно за 
народот свој,

верен 
на Организацијата

 и беше,
за слобода 

на Македонија
тој храбро 

се бореше...

...и се најде во првите ре-
дови во жестоките борби со 
непријателот. Како заштит-
ник на наодот, ќе ги полага 
сите надежи за избавување 
од вековното турско ропство. 
Како енергичен и безстрашен 
Гоце како да беше очекуван и 
баран од народот кое е опеа-
но во народната песна „Црна 
се чума зададе“:

Кој ќе се јунак 
одбере
чумата 

да ја пропади
од жална 

Македонија ...

Преку народната песна на-
родот го опеал макотрпниот 
живот под турското ропство 
и во песната барал утеха и 
спас. Кога Гоце бил учител 
во Штип, децата ги учел  со 
мајчински патриотски збор. 
И, токму тој спас народот го 
најде в Гоцевиот хероизам и 
душа – душа на Македонска-
та  револуционерна органи-
зација.

И страв и трепет 
стана

за аги, бегови паши
што мачеле народ 

невин -
тоа беше Гоце Делчев,

јунак на дните дам-
нешни, наши !

Како да беше предодреден 
да се роди за апостол на Ре-
волуционерното движење и 
да се бори за слободата на 
Македонија. Младите војво-
ди ги приклучил кон неговата 
чета, разгорувајќи го пламе-
нот на Илинденското воста-
ние. Било каде и да одеше, 
со кој да се среќаваше, учи-
телот од Кукуш зборуваше 
на македонски и за Македо-
нија, будејќе ја националната 
свест со една мисла:

 „МАКЕДОНСКО 
ИМЕ НЕМА ДА ЗА-

ГИНЕ !“

Поради ова турските аскери 
го гонеле и ги напаѓале се-
ланите.  Но тој,се криел од 
турците и пред очи им бегал:
Ту преправен во трговец
Ту облечен во селанец
ја вршеше задачата тешка
минувајќи пред Турците без 
грешка.
Како резултат на неговиот 
хероизам и снаодливост 
пред Турците, гласот на на-
родот  ќе дојде до израз пре-
ку народната песна:

Aбер ми дојде 
од Солуна града                                                          
Солунчаните бе-

силка ставиле                                                            
ќе ми го бесат Гоцета,                                                           

Гоцета Делчев,
 војвода.

При оваа потрага  „Гоце ми 
се стори црно ќумурџиче„ 
и  вака им одговара на Тур-
ците:  „Абре аскери, вие бре 
аскери  и да го видам Гоцета,  
јас Гоце не го познавам“
Од секоја  песна зрачи па-
триотизам, хероизам  и таж-
на слика за неговата  прера-
на смрт. Последните бурни  
денови од неговиот живот 
завршија во Баница каде во 
жестока борба со Турците 
дојде судбоносниот час:

Во Баница преноќи,  
село –

Но, предаден Гоце на 
Турците беше,

На 4 мај, 1903, во Ба-
ница село

загина јунакот наш 
смело.

Смртта за Гоце одекнала 
тажно низ Македонија. Него-
вата мисла: „Јас го разбирам 
светот како поле за културен 
натпревар меѓу народите“  
и неговото дело ќе останат 
вечно во македонската исто-
рија, ќе живеат во народните 
песни, во поезијата во учеб-

ниците и училиштата, како 
во Македонија, така и овде 
во македонските училишта 
„Св. Климент Охридски“ 
од Торонток и „ BUR OAK 
Secondary School “ од градот 
Маркам каде на македон-
скио јазик се изучува првата 
лекција за Гоце. Во текот на 
изминатите години ученици-
те  успешно настапувале со 
рецитали и песни на Гоцева-
та комитска вечер, (некои од 
горенаведените  цитати се 
дел од  училишните рецита-
ли) афирмирајќи го македон-
скиот јазик и култура.

Култот за Гоце засекогаш ќе 
живее во македонската заед-
ница воТоронто. Организа-
цијата  „Обединети Македон-
ци“  со претседателот  Драги 
Стојковски,  на 4 февруари, 
на 50-та Гоцева комитска 
вечер, свечено го прослави 
151-от Гоцев роденден . За 
оваа пригода почесен  гостин  
од Македонија беше претсе-
дателот на МАНУ, академик 
Љупчо Коцарев кој со говор 
околу актуелните настани во 
нашата татковина се обрати 
до присутните на банкетот. 

Ликот и духот на Гоце 
Делчев  засекогаш 

ќе бидат присутни  и 
вечно ќе  се слават.

   

Генерација на ученици од македонското училиште „Св. Климент 
Охридски“ со наставничката Блага Дафовска 

 кои настапија на Гоцевата комитска вечер: 4 фев. 1990 г.

Гоцева комитска вечер, 2004 г. Рецитал за Гоце Делчев со учениците 
при училиштето „Св. Климент Охридски“. Одлево на десно: претседа-
телот на „Обединети Македонци“ Драги Стојковски, Стефани Стева-
новска, Александар Богатинов, Тања Ническа, Наташа Стевановска и 

учителката Блага Дафовска.
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Wow! Thanks mom! 

The best days are when I see my parents. Often times, my 
mom sends me home with a little something more than I came 
with. My mom loves cooking and baking as much as I do, and 
honestly she is the reason that I know how to make anything 

Macedonian. 

She learned from her mother and her mother in law.
 Tips, tricks and recipes were always passed down this way in 
Macedonian homes. It is why you will be hard pressed to fi nd an 
old Macedonian cookbook. Our grandmother’s cookbooks were 
passed down through shared experiences, and hand written on 
notebooks at home. 

This photo is one of those warm mom gifts. Made entirely by hand 
the traditional way ,and sprinkled through out with love. 
This is a sweet maznik made with apples, sugar, cinnamon, 
walnuts and raisins. When I asked for the recipe, I was told that 
she made it “ od prilika “  . 
This translates to “ by instinct” and is a common response with 
our excellent Macedonian home cooks. You either have it, or you 
don’t. 
 To make this maznik the fast way,use store bought phyllo sheets.
First, in a bowl, combine the ingredients for the fi lling. 

        Shred 2 apples  with a cheese grater.
Add a teaspoon of cinnamon

Half a cup of raisins
Half a cup crushed walnuts

One cup of brown or white sugar

 Use two phyllo sheets at a time,and brush a mixture of oil and 
butter on each layer as you go. 
Sprinkle a little of the fi lling on each sheet. Then roll it up and 
place in a greased pan. Continue this way.
Brush the top of the rolled maznik with the oil and butter and then 
sprinkle with sesame seeds. 
Bake in a pre heated 350 degree c oven until it is golden- about 
30 minutes.
Last night I made Macedonian style chicken with rice. I follow the 
recipe loosely and add things if I have them. 
My basic recipe is at the bottom, however I am sharing some tips 
and extras to make this a really great dish. 
I love pickled peppers with this . I chop up some, along with onion 
and tomato any sauté it with the rice in a little oil. After I boiled  the 
chicken for fi fteen minutes, I added them in a pot with oil, paprika 
and salt on high - just long enough to get a bit of colour on them. 
When I added the sautéed rice mixture in the casserole , instead 
of adding all water to the rice, I also added some of the liquid from 
the pickled peppers. 
The recipe is below. 

Macedonian chicken 
with rice 

8 small chicken legs 
2 cups rice

Vegeta 
Herbs ( parsley ) 
Peppers , onion 

I boil the chicken legs in a pot 
with just enough water to cover 
them, I also add some vegeta 
instead of salt. I cook for about 
15 minutes. I add one tablespoon 
of vegeta. 
I add olive to a skillet, add 
chopped peppers , chopped 
onion and two cups of rice. Fry 
until peppers are browned and 
rice is softened, add chopped 
fresh herbs and vegeta. 

I pour rice into casserole dish and add 4 cups of the chicken 
broth. I place the chicken legs in the skillet with oil and quickly 
braise the chicken ( means to slightly add colour to it, and get the 
nice crusty texture) - salt the chicken, and then assemble into the 
casserole as well. Sprinkle with herbs. I cover with foil paper and 
bake at 375 degrees Fahrenheit for about 25 minutes or until rice 
is fl uffy and water is gone. Sprinkle with freshly chopped parsley.

647-406-4500
FACEBOOK SONJA&OLIVER BAND
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Прочка претставува голем 
празник за македонскиот на-
род и со него се поврзани го-
лем број обичаи и верувања. 
Очигледно е дека проште-
вањето е обичај востановен 
под влијание на црквата, 
додека огновите, гатањата, 
карневалите и сл. се оста-
тоци од претхристијанските 
пролетни забави.
Празникот Прочка или Ве-
лики Поклади, меѓу народот 
познат и како Проштени По-
клади, спаѓа во најголемите 
христијански празници, спо-
ред некои веднаш по Божик 
и Велигден. Овој празник 
доаѓа по неколкуте зимски 
празници како што се: Бад-
ник, Божик, Водици, Св. Три-
фун и ги поврзува со поголе-
миот број пролетни празници 
како што се: Тодорова Сабо-
та, Летник, Св. 40 маченици 
(Младенци), Благовештение, 
Цветници, Лазарева Сабота, 
Велигден, Ѓурѓовден и др. 
Со Прочка започнуваат и 
долгите Велигденски пости, 
период исполнет со многу 
обичаи и верувања, со мно-
гу одречувања и надежи 
за пречек на Христовото 
воскресение (Велигден) за 
причесна и идентификација 
со Спасителот Исус Христос.
На Прочка се изведуваат 
богати обичаи како што се 
проштевањето (оттука и 
празникот го добил името), 
потоа амкањето, обредни-
те огнови, богатата трпеза, 
гатањето за живот и среќа, 
обичаите за очистување-
то од болви, вошки и други 
штетници итн. Очигледно 
е дека некои обичаи како 
што е на пр. проштевањето 
имаат христијанска основа, 
додека другите се остатоци 
од претхристијанските про-
летни празнувања.

Кога станува збор за праз-
никот Прочка не смее да се 
изостават деновите што му 
претходат на овој празник. 
Една недела пред Прочка 
(поточно во саботата) е За-
душница.
Саботата пред Прочка во не-
кои краишта на Македонија 
е познат под името Умрело 
дете за баничка, во други, 
само Дете за кора. Тоа е 
поврзано со легендата за не-
кое сиромашко дете коешто 
гледајќи како богатите секој 
ден носат сукани јадења на 
фурната побарало од мајка 
му да му меси баничка. Мајка 
му, бидејќи немала брашно 
постојано го лажела дека 
следниот ден ќе му меси, а 
детето чекајќи и плачејќи ум-
рело. За спомен на тој ден и 
на тоа дете останало на овој 
ден да се меси баничка, зел-
ник или друга храна и да се 
раздава.
Неделата пред Прочка се 
вика Месопусна или Месна 
недела, а некои ја викаат и 
Месни поклади зашто на тој 
ден се запокладува (односно 
се запостува) со месо, месни 
производи и свинска маст. 
Овој период од седум дена 
од Месни поклади до Прочка 
се вика и Сирна недела или 
Сирници поради тоа што во 
овој период се јадат млечни 
производи. Некои ја викаат 
и Бела недела. Според пре-
данието на некој што умрел 
во текот на овие денови во 
забите му нашле месо што 
го сметале за причина за 
смртта. Оттогаш останало 
строго да се внимава во те-
кот на Сирната недела да не 
се јаде месо.
Од обичаите што се изведу-
ваат на Сирни понеделник 
интересно е канењето на 
ветерот да дојде преку лето-

то кога е потребен за веење 
на житото. Имено тогаш се 
прави „топејнца“ и со кисело 
млеко или „маштејнца“ се 
носи на гумното, три пати се 
трча низ гумното со викање: 
„Ела ветре да јајме топејн-
ца,/ в лето да дојш да вејме 

чејнца, / југу, југу, југу…“ По-
тоа храната се изедува до 
стежерот.
Од Сирни поклади, однос-
но од Прочка не се јадат и 
млечни производи со што 
започнуват големите, долги 
седум недели, Велигденски 
пости, што траат до Велиг-
ден.
Обичајот проштевање тр-
гнува од христијанското 
сфаќање за помагање и 
проштевање меѓу луѓето. 
Се верува дека на овој ден и 
небото и земјата се проште-
ваат па тоа треба да го сто-
рат и луѓето. Небото затоа 
штои погрешило на земјата 
со громови, мразеви, поројни 
дождови и сл. бара прошка. 
И луѓето еден од друг бараат 
прошка за грешките. Притоа, 
секогаш помалиот бара про-
шка од постариот, децата 
од родителите, крштеникот 
од кумот, а се проштеваат и 
пријатели, роднини, соседи 
итн. Откако три пати ќе се 
поклони помладиот му вели 
на постариот: „Прости ми!“, 
на што овој одговара: „Про-
стено да ти е и од мене и од 
Господа“, или само: „Просто 
да ви е“. Во некои краишта 
на Македонија тој што барал 
прошка носел некаков пода-
рок како портокал, лимон, 
суво грозје, алва, јајце и др. 
и во таа смисла во некои 
краишта портокалот останал 
како симбол на проштевање-
то. 
Во Велес, при проштевање-
то на жената се давало пор-
токал, а на мажот лимон. Во 
овој град на овој празник се 
правеле сурати односно се 
маскирале и оделе по куќи-
те во групи од по дванаесет 
души во кои имало: момче, 
невеста, дедо, ѓавол, док-
тор, благар итн. Благарот го 
собирал благото со кое биле 
дарувани по куќите.
Амкањето е интересен оби-
чај кој особено на децата им 
причинувал голема радост. 
Се изведувал на тој начин 
што едно варено бело јај-
це се прободувало со игла, 
потоа низ него се провирал 
конец (некаде конопен во 
други места памучен) кој се 
врзувал за урката, за тава-
нот или за синџирот од огни-
штето. Најстариот човек во 
куќата, најчесто домаќинката 
го држела конецот (урката и 

сл.) и сите почнувајќи од по-
старите амкале, обидувајќи 
се да го лапнат јајцето, но 
без при тоа да се послужат 
со рацете. Само на помали-
те деца им се дозволувало 
да се послужат со рачињата. 
Велат, чинело човек барем 

со забите да го допре јајцето 
за да му бидат бели и здра-
ви. Ако некој го лапнел јајце-
то, му го давале да го изеде, 
а амкањето продолжувало 
со друго.
Во Мариово кога тој што 
амкал ќе речел: „Ам!“, до-
маќинот го прашувал: „Што 
амкаш?“, на што тој одго-
варал: „Амкам за здравје!“ 
При лупењето на јајцето 
се внимавало еден дел од 
лушпата да остане поце-
лосен, а потоа од него сите 
пиеле вода велејќи: „За крто 
душа!“, што значи кртовите 
што се наоѓале во нивните 
или бавчите да умрат или 
барем да минат во туѓ синор. 
Во Дебарца, според обичаи-
те и верувањата што ги забе-
лежавме, притоа се велело: 
„Таму му гробнина, таму му 
столнина!“, што имало исто 
значење. Во некои краишта 
од Македонија сите пиеле 
вино од белката на јајце-
то, а лушпите ги фрлале во 
соседниот двор, за и болви-
те да прејдат кај соседите. 
Во Скопје, како и во Воден, 
Битола и други места амка-
ле најпрвин со пита, потоа 
со јајце и на крајот со алва. 
По амкањето со конецот на 
кој било врзано јајцето се 
гатало за живот на старите 
луѓе во селото. Се спомену-
вало некое име на стар чо-
век и се запалувал конецот. 
Ако подолго време горел со 
пламен, ќе живеел долго, ако 
веднаш угаснел ќе умрел во 
таа година. Во некои места 
вака се гатало само за ста-
рите луѓе, во други за секој 
член од семејството.
Величествен впечаток оста-
ваат големите обредни огно-
ви, кои се палат вечерта на 
овој празник. Во Штип, Радо-
виш, Гевгелиско и некои дру-
ги места овој оган се викал 
Голема Ора-копа, за разлика 
од Малата Ора-копа, огнот 
што се палел една недела 
порано. Големата Ора-копа 
се изведувала посвечено од 
малата, со поголеми огнови, 
со повеќе деца, со повеќе 
песни итн. Важно е за овие 
огнови што децата ги прес-
кокнуваат со верување дека 
ќе се очистат не само од 
болви, вошки и други пара-
зити, туку и од негативните 
демони, но најповеќе од гре-
вовите.

Во Разлошко овој оган се 
вика Гаро. Целото попладне 
децата го подготвувале Га-
рото, а уште пред да го запа-
лат девојките пееле:
Јунак стрелба стрелаше,
стрелите му падаа,
на момини дворове.
Мома двори метеше,
и си стрели береше.
Јунак и се молеше:
Дај ми моме стрелите,
ќе ти одам прстенче!
По запалувањето на Гарото, 
вечерта, девојките играле 
оро без песни, а момчиња-
та го прескокнувале Гарото, 
играле и пукале од пишто-
ли. Повозрасните момчиња 
фрлале стрели, наречени 
самострели кон куќите на де-
војките што ги сакале. Стре-
лите ги правеле од борова 
срцевина, натопена со боров 
катран, на врвовите му ле-
пеле боров катран од коли-
те, потоа ги запалувале од 
Гарото и така ги фрлале кон 
куќите на саканите девојки. 
Во Банско овој оган се викал 
Стрелачка и околу него не се 
играло оро.
Д. В. Македонски забележал 
кон крајот на 19-тиот век 
дека во селата Емборе, Де-
брец и Палиор во егејскиот 
дел на Македонија децата, 
исто така, правеле голем 
куп од дрва, смреки и слама, 
наречен Ерле и навечер на 
празникот го палеле со пу-
кање од пушка или пиштол. 
Ако тоа не успеело дури то-
гаш го палеле со оган. Околу 
него пееле, а потоа запален 
сноп слама ('ржаница) носе-
ле дома со верување дека 
летото нема да има болви. 
Вакво Ерле правеле децата 
од секоја маала и се натпре-
варувале чие ќе гори послед-
но.
Во Струга, како што е за-
пишано во зборникот на 
браќата Миладиновци, се 
изведувал обичајот наречен 
Лапрди. „На Поклади вечер-
та децата играет околу црков 
со лапрди. Лапрди сет др'го-
ви, не толку дoлги, на врхот 
расцепени и в цепот накла-
дено сено сврзано. В сено-
то клавает јаглен, и вртет 
лапрдата, на десно, на лево, 
дури да се запалит сеното и 
да изгаснит. После оставет 
драговите в црква“.
Во селото В'мбел, Костур-
ско овој оган го викале 
л'нго. Имено неколку дена 
пред празникот собирале 
суви дрва и гранки кои ги 
складирале на едно место 
во маалото. Заедно со тоа 
се правело и л'нгото. Долги 
стебла се составувале со 
ковење потоа ги исправале 
и на врвот ставале маалско 
знаме. Во време на грчката 
окупација доаѓала полиција-
та да види дали тоа не е 
некое „комитаџискко“ знаме. 
Секое маало си имало место 
каде се подигнувал л'нгот. 
Откако ќе го исправеле и 
зацврстеле л'нгот го ределе 
со суви дрва, прнар, рошки 
(суви гранки), слама и така 
правеле пирамида од околу 
3-4 метра. Целата оваа на-

права била наречена Ука-
ла. Укалата се палале пред 
заоѓање на сонцето и околу 
нив се играло и пеело. На-
горени гламни се користеле 
за нажежување на некој бо-
лен или за подгорување на 
влакната на добитокот за 
отстранување на болестите 
од луѓето и животните.
Во селото Мрзен, кавадареч-
ко, вечерта пред зајдисонце 
сите млади невести обле-
чени во невестинска руба, 
придружени од своите свекр-
ви, золви ио јатрви, оделе на 
чешмата на групно клањање 
(поклонување). Тука правеле 
три наклони.
Понеделникот по Прочка 
се вика Чист Понеделник и 
тогаш започнуваат долгите 
Велигденски пости. На овој 
ден се чисти куќата, особено 
се внимава садовите за хра-
на да се измијат и испоснат 
од мрсното. Во минатото тоа 
се правело со брашно или 
пепел и со подолго вриење. 
Ефтим Спространов забе-
лежал дека во Охрид, во 
втората половина на мина-
тиот век, целата ова недела 
по Прочка се викала Чиста 
недела и секој ден оддел-
но: Чист понеделник, Чист 
вторник итн. Понабожните 
три дена ништо не јаделе, а 
во средата оделе во црква-
та каде што земале светена 
вода наезмо, а потоа дома 
приредувале гозба, со посна 
храна, на која ги канеле род-
нините и пријателите. Овој 
строг пост трите дена по 
Прочка се вика Тримери, а 
самиот чин постење, однос-
но гладување тримерење.
Во врска со овој празник се 
и карневалите што се одржу-
ваат во Струмица и Прилеп. 
Празнувањата во Струмица 
се во врска со тримерските 
празнувања, кога се изве-
дуваат богати обичаи за 
свршените. Обичаите со ва-
рењето на посен (бел) грав, 
со синиите, пеењето на ерот-
ски песни и играње на орото 
„Црна кокошка“, посетата на 
Цареви Кули и сл. отсекогаш 
го привлекувале вниманието 
на намерниците и случајните 
минувачи. Во карневалот, 
пак, што се одржува во овој 
град по повод овој празник 
очигледни се влијанија на 
големите светски карнева-
ли. Карневалот во Прилеп е 
впечатлив по автентичните 
маски од мечки кои ја про-
должуваат вековната тра-
диција на празнувањето на 
касапите од овој град.
Празникот Прочка претста-
вува голем празник за ма-
кедонскиот народ и со него 
се поврзани богати обичаи 
и верувања. Очигледно е 
дека проштевањето е оби-
чај востановен под влијание 
на црквата, а забавите, како 
што се оние околу огновите, 
гатањата за среќа, карне-
валите и сл. се остатоци од 
претхристијанските пролет-
ни забави.

ПРОЧКА – ПРАЗНИК НА ПРОШТЕВАЊЕТО И ОЧИСТУВАЊЕТО ОД ГРЕВОВИТЕ

 Македонија

Ilija Petridis

July 2, 1951 - January 18, 2023
It is with deep sadness that the family of Ilija 
Petridis announced his peaceful passing on 

January 18, 2023 at the age of 71 years.
Bog da go prosti.
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.
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Февруари или Сечко е вто-
риот месец во годината 
според Грегоријанскиот 
календар. Тој е месецот 
со најмалку денови спо-
ред овој календар, со 28 
дена во редовните години 
и 29 дена во престапните 
години.
Февруари е третиот месец 
од зимата во северната 
хемисфера. Во јужната 
хемисфера, февруари е 
сезонски еквивалентен во 
северната хемисфера (кој 
што е трет месец од лето-
то).
- На 1-ви февруари 
1834 година година во 
Охрид, роден е   Кузман Ата-
насов Шапкарев, починал во  
Софија на 18 март 1909) —е  
еден од најзначајните соби-
рачи, публикатори и афирма-
тори на македонски народни 
умотворби и еден од првите 
македонски учебникари.

-На 3 февруари 1977 
година во Македонски Брод 
починал  Васко Каранге-
левски  роден во село Брус-
ник, Битолско.Карангелевски  
бил народен херој на Маке-
донија, првоборец и гене-
рал-полковник на ЈНА. Пред 
Втората светска војна бил 
земјоделски работник. Во 
војната учествувал од 1941 
г. Бил член на СКОЈ (1941) и 
член на КПМ (1943), коман-
дант на баталјон, заменик 
на командант на бригада, 
командант на бригада и ко-
мандант на дивизија. По Ос-
лободувањето дипломирал 
на Воената академија „Воро-
шилов“ во СССР, на ВВА и на 
Курсот за оператика на ЈНА. 
Бил командант на дивизија, 
началник на штаб на корпус 
и на подрачје, началник на 
штаб на армиска област и ко-

мандант на армија. Бил член 
на ЦК на КПЈ. Прогласен е 
народен херој на Југосла-
вија. Меѓу народот се памети 
како изразито про-македон-
ски ориентиран. Загинал во 
несреќен случај.

-На 4 февруари се ро-
дил Ѓорѓи Николов Делчев, 
попознат како Гоце Делчев 

(Кукуш, 4 февруари 1872 
- Баница, 4 мај 1903)  маке-
донски национален херој, 
учесник во македонското 
револуционерно движење, 
деец на Македонската ре-
волуционерна организација, 
апостол и срцето на револу-
ционерна Македонија, идео-
лог, организатор и водач на 
македонското револуционер-
но националноослободител-
но движење кон крајот на XIX 
и почетокот на XX век.

Познати мисли на    
Гоце Делчев:

„Јас го разбирам све-
тот како поле за кул-
турен натпревар меѓу 
народите“
,,Ние се бориме за 
слободна и независна 
Македонија со широки 
права на сиромашно-
то население’’
      ,,Дали може да има 
друго место за еден 
Македонец, освен Ма-
кедонија? Дали има 
народ  понесреќен од 
македонскиот? И дали 
има некаде пошироко 

поле за работа, откол

ку во Македонија?’’
,,Ослободувањето на 
Македонија се крие во 
внатрешното воста-
ние. Кој мисли инаку 
да се ослободи Маке-
донија, тој се лаже и 
себеси и другите.’’

На 7 февруари 1942 
во.с. Цакони, Воденско, 
Егејска Македонија родена 
е Марија Воденска, поет 
и романсиер. Завршила 
Филолошки факултет во 
Скопје, а работела како 
професор и новинар. Член 
на ДПМ од 1993 година.
-На 10 февруари во 
кавадарци роден е Петар 

Мазев (починал во  Скопје на  
13 март 1993) —македонски 
сликар, еден од најзначајни-
те творци на македонската 
модерна уметност. Самостој-
но изложувал во Скопје и на 
голем број групни изложби во 
земјата и во странство.
Изработил мурал во Желе-
зарницата во Скопје 1967 го-
дина, мозаици во Стопанска 
банка и Државна болница 
1971 година, сите во Скопје и 
Спомен костурница во Велес, 
1979 година; керамопластика 
кај споменикот на Илинден, 

Крушево, 1974 година.
-На 13-ти февруари 
1947 година во Скопје е 
основано Друштвото на пи-
сателите на Македонија. Ос-
новачи биле: Блаже Конески 

(прв претседател), Димитар 
Митрев, Славко Јаневски, 
Ацо Шопов, Владо Малески, 
Ристо Крле, Васил Иљоски и 
Иван Точко.

-На 14 февруари 849
година починал Свети Кирил 
Солунски или Константин Фи-
лозоф заедно со својот брат 
Методиј — основоположник 
на словенската писменост и 
култура. Покрај тоа тој бил и 
учител, свештеник и епископ, 
кој поради неговата мудрост 
и дејност заедно со брата си 
биле нарекуваат „Еднакви со 
Апостолите“.
 Секоја година на 
-14 февруари 
православните христијани 
го прославуваат свети Три-
фун. Се верува дека свети 
Трифун е чувар на лозјата 
и гостилниците, но и на бра-

чната љубов и верност.

На 16 февруари 2001
година во близината на се-
лото Танушевци се случила 
вооружена пресметка меѓу 
македонската војска и поли-
ција и припадници на „УЧК“.

-На 22 февруари во 
Охрид роден е Христо Дими-
тров Узунов или Дуле Узунов 
(починал во Цер, 24 април 
1905). Узунов бил македон-
ски учител, војвода и реонски 
началник на четите на Ма-
кедонската револуционерна 
организација во Охридскиот 

револуционерен округ. Се 
школувал во Солун и уче-
ствувал во солунските учи-
лишни бунтови (1896). Лежел 
во битолскиот Централен за-
твор Катилане (1898 и 1902–
1903). Од 1903 година бил 
поставен за главен војвода 
на охридските револуцио-
нерни чети. Учествувал на 
Смилевскиот конгрес. Во 
Илинденското востание бил 
член на Горското началство 
(Штабот) за Охридскиот ре-
волуционерен реон. 
Учествувал во спасувањето 
на збегот од Рашанец на ок. 
200 семејства. На Приле-
пскиот конгрес бил избран 
за секретар и за окружен 
ревизор на четите на МРО 
за Охридско, Струшко и Ки-
чевско. Загинал со четата 
опколен од турска војска.
-На 25 февруари 
1949 година со закон на 
Народното собрание на 
НР Македонија е основан 
Универзитетот во Скопје. 
Со одржувањето на првото 
Универзитетско собрание на 
24.04.1949 година, е озна-
чено раѓањето на Универзи-
тетот како највисока научна 
и образовна институција во 
Македонија. Во 1969 годи-
на, при одбележувањето на 
20-годишнината од работата 
на Универзитетот, тој го доби 
името Универзитет „Кирил 
и Методиј“, а на 12.11.1992 
година, со одлука на Универ-
зитетскиот совет, Универзи-
тетот „Кирил и Методиј“ пред 
името на словенските про-
светители го доби и епитетот 
свети, значи „Свети кирил и 
Методиј“.

-На 26-ти февруари 
2004 година Македонскиот 
претседател Борис Трај-
ковски, шест члена делега-
ција и двајца пилоти загина-
ле при уривањето на авионот 

од типот „Кингер“ на 15-кило-
метри јужно од Мостар.

-На 28 февруари 1907 
во Дробитишта починал Пе-
тар Дамов Христов , познат и 
како Петре Дамовски, бил ро-
ден во село Герман 1867 го-
дина, Егејска Македонија. Во 
1899 година влегол во ТМО-
РО и станал селски војвода. 
Во 1901 година турските 
власти го уапсиле и осуди-
ле на 6 години робија, но во 
1903 година бил амнестиран. 
Учествувал во Илинденското 
востание како војвода. По 
Востанието заминал за САД 
и оттаму се вратил во 1905 
година. Повторно формирал 
чета и како нејзин војвода 
дејствувал против Турците 
и андартите во преспанско, 
особено Наколец.

 -На 28 февруари 1907
година бил опколен од тур-
скиот аскер кај селото Дроби-
тишта. За да не им падне жив 
во рацете, Петар Христов се 
самоубил. Неговиот син Гер-
ман Дамовски ја продолжил 
традицијата во борбата за 
ослободување на Македо-
нија како раководител на 
НОФ.
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SAFE, WELCOMING AND INCLUSIVE

TO EVERYONE.

The Carpenters’ Union Local 27 
Family would like to wish everyone a...

HAPPY FAMILY DAY!
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Забелешка: Афоризмите на г-ин Ташко Кубановски се објавуваат посмртно, што беше 
негова желба  и молба до редакцијата на весникот ,,Македонија, до која испрати  бројни 

афорими непосредно пред неговото заминување од овој свет. Слава му.

Забавна страница

Ташко Кубановски

В и ц о в и

Афоризмите на Ташко Кубановски

• Воениот забушант стекнува право во – обострана пензија.
• Комунистите ни’ ја дрпнаа иднината, арамиите сегашнината – ние живееме од сеќавањата.
• Во борбата првиот ред гине, средниот сведочи – задниот ја пишува историјата.
• Глувоста не е пријатна, ама не се исплаќа во брак.
• Кај нас логично – колку поголема функција, толку помала одговорност.
• Надвор се петлат они кои дома не смеат ни да квакнат!
• Најбаран рецепт во последно време е рецептот за бракоразвод.
• Оние што се крстеа во комунизмот, станаа крстоносци на капитализмот!
• Ако по имањето се цени знаењето, тогаш арамиите се академици!
• Што оти стапот има два краја, кога за мене е резервиран подебелиот.
• По трудот денот се познава – по вечерта делото.
• Колку мразиш толку губиш – колку љубиш толку ќариш!

СУКАЛО
Доцна навечер една жена ја 
прашува соседката:
- Можеш ли да ми го дадеш 
сукалото на заем?
- Не можам и јас го чекам ма-
жот да се прибере.

  ДВА ЗАБА
Другарите го прашуваат 
Трпе:
- Што ти рече Трпана кога се 
врати вчера дома во 5 сабај-
ле?
- Баш ништо, а двата заба од 
напред и онака планирав да 
ги вадам.

ГРЕВ
-Оче грешев...
Знам те следам на Facebook.

ИЗВИНУВАЊЕ
Како се извинува жена:
-Извини, ама ти си крив!

ЕДИНИЦА МЕРКА
-Која е единица мерка за уте-
ха во Македонија?
-Ќе биде.

МАКЕДОНЕЦ

-Како може да се опише Ма-
кедонец со една реченица..
-Пари нема, ама чалам има!

НА АНГЛИСКИ

Како ќе кажеш на англиски: 
Свекрвата нема да дојде во 
недела на гости?
-YESSS!

АНГЛИСКИ
– Знаеш Англиски?

– Да!
– Употреби ги More и Better 
во реченица…
– More не плачи, better од 
женско си.

ТАЈНАТА НА ДОЛГИОТ
 ЖИВОТ 

- Како доживеавте 120 годи-
ни?
– Не се расправав со никого.
– Но тоа е невозможно!
– Апсолутно сте во право.

ДОКТОРЕ, НЕ МИ Е ДОБРО 

- Докторе, имам ишијас, дис-
копатија, ревматизам, воспа-
ление на простата, синузи-
тис, дијабетес, ангина, вода 
во коленото…
– Ееее, има ли нешто што 
немаш?
– Да, докторе. Немам заби…

КОЈ ШТО ВИ МИСЛИ? 

Банкарите се радуваат кога 
ви требаат пари.
Адвокатите се радуваат кога 
имате проблем.
Докторите се задоволни кога 
сте болен.
Фармацевтите умираат од 
радост кога купувате ап-
чиња.
На автомеханичарите им е 
мерак кога автомобилот ќе 
ви се зафркне.
Стоматолозите се задово-
лни кога ви се расипани за-
бите.
Водоинсталатерите се ра-
дуваат кога имате поплава 
дома.
Пријателите и познаниците 

се радуваат и ви се ситат 
кога сте сиромашни и не ви 
оди…
…единствено крадците, ви 
посакуваат среќа и благосо-
стојба!

МНОГУ ПАРИ 
Сопругата нашла скриени 
пари во работите на со-
пругот и го прашала:
– Од каде имаш толку многу 
пари, бе?
– Ги собирам за подарок. 
Нели наскоро ти е роденден.
– Аха, а зошто се толку мал-
ку?

ДРЖАВНА РАБОТА 

Двајца вработени во маке-
донско, државно, комунал-
но претпријатие работат во 
паркот. Едниот копа дупка 
во тревата, другиот ја затру-
пува. Прво од едната страна 
на патеката, а потоа од дру-
гата. Еден минувач ги гледа 
подолго време и конечно не 
издржува и ги прашува:
– Пријатели, јас сум импре-
сиониран од вашата работа, 
но не гледам која е поентата 

едниот да копа дупки, а дру-
гиот да ги затрупува!
– Да, изгледа малку нело-
гично, но ние си ја работиме 
својата работа. Обично сме 
тројца, но денес момчето 
кое ги сади дрвцата си зеде 
слободен ден…

САМО МАКЕДОНЕЦОТ 
МОЖЕ… 

Дополнете ја листата во ко-
ментари.
Само Македонецот може:
1. Да дава памет, дури и да 
не се разбира.
2. Да може да прави ништо 
без учел како се прави тоа,
3. Да сака европска плата, 
без да работи.
4. Да чека друг да му ги сре-
ди работите.
5. Да даде половина плата 
за ракија и потоа да изле-
зе на протест за цената на 
струјата.

ПРОБЛЕМ:
Како да го собереме целото 
семејство на едно место?
Решение:
Исклучете го рутерот и поче-
кајте 3 минути.

ДЕНЕШНИТЕ ДЕВОЈКИ СЕ 
БЕЗ ПРЕДРАСУДИ

- Кире ти не се ли ожени за 
Мими?
– Не! Ја запросив, клекнав 
на колена, но таа ме одби, 
затоа што сум бил сиромав.
– Што не и  кажа дека имаш 
многу богат дедо?
– и кажав!
– И!?!?!
– Сега ми е баба.

НА ДРЖАВНА РАБОТА 
Во државна фирма Киро му 
се обраќа на својот претпо-
ставен.
– Шефеее…
– Кажи бре, Киро?
– Ми се скрши лопатата!
– Добре бе па и ти, потпирај 
се на багерот!

, 

 НАПРАВИ САМ
     Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе може да се запознае-
те како да направите прекрасен дизајн, декорација, украс, нова 
облека, разни акцесорис за 
вас лично или во вашиот дом. 
Изработката на сите предмети 
е рачна и понекогаш на маши-
на за шиење. Материјалите 
кои ги користам во изработката 
на предметите и облеката се 
веќе искористени или постоеч-
ки во некој друг дезен и вид, кој 
се разбира не ни треба повеќе.       
Рециклирањето е број еден за 
заштита на нашата убава пла-
нета земја. Затоа да бидеме 
инвентивни и да направиме 
нешто убаво и корисно!
Да почнеме:
 
Денес ќе ви дадам идеја како 
да си направите прекрасен 
дизајн на бел свечен сатенски 
фустан со чипка:

1. Сатен ;
2. Чипка;

3. Ножици;
4. Машина за шиење;

5. Ластик;
6. Бела сатенска трака.

Најпрвин треба да ги одредите кои се вашите димен-
зии. Мерите должина и обем на гради без рамениците. 
Кога ќе го сечете материјалот оставате едно парче за 
прерамките и каишот. Ги спојувате краевите на фуста-
нот. Правите раб за ластикот и потоа ја  шиете чипката 
од внатрешната страна со лицето навнатре. На крајот 
го протнувате ластикот и го спојувате работ до крај. 
Фустанот е готов. Прекрасен модел брз, едноставен и 
елегантен. Одговара за секое женско тело без разлика 
на вашиот обем на гради и струк. Можете да го деко-
рирате со каиш или да го носите слободно. Горната 
наметка е дополнителна декорација. Како што гледате 
на сликата белиот сатенски 
фустан е спремен за денот 
на вљубените! Уживајте во 
секоја ваша идеја и креа-
ција!                                                                 
                                             

Рубриката 
НАПРАВИ САМ  ви 

ја подготви 
Каролина Ристеска.

САМОВИЛА

Ти мирно спиеш,
Јас крај тебе бдеам,
Сакам да те гушнам,
Не знам дали смеам.

Ти мирно дишеш,
Самовила ли си,

Јас треперам тивко,
Ти шепотам - спиј си.

Се чини сониш,
Со анѓели збориш,
И насмевка нежна,
На усните шириш.

Со молитва тивка,
Господа го молам,
Не буди ја Боже,
Јас по неа горам!

Таа е мојата мила!
Таа е мојата сила!

                                    
Никола Тр. Делов
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

Tuesday to Sunday 8:00AM - 8:00PM
 Monday - CLOSED


