
MACEDONIA

N E W S P A P E R
www.macedonianewspaper.comFreeVolume 36, Issue 3 (411)January 04, 2019

Претседателот Иванов:

Не можете да ја сакате Македонија, а да не ги 
сакате Македонците.
Не можете да ја сакате Македонија, а да не го 
сакате Македонскиот народ.
Зошто ние да бидеме единствената држава без 
државотворен народ на Балканот?

Владиката Методиј:
Да ги подигнеме рацете кон Сонцето на Правдата 
и да бидеме сведоци како Тој го уништува мракот 
и ги растерува смртните сенки од нашите сопстве-
ни животи и од животите на нашите семејства. Да 
живееме слободни и да се сетиме и на потребите 
на нашите ближни станувајќи медиум на Неговата 
љубов. И да се радуваме!

ХРИСТОС СЕ РОДИ! НАВИСТИНА СЕ РОДИ!

Боне( Боби Темелков) СМК-Канада:
Апел до Македонскиот 
народ ширум светот, 
разбуди се, дај отпор, 
не дозволувај да не’ 
избришат од живите 
нации во светот! Ако не 
постои Македонија ,нема 
да постоиме ниту ние 
како Македонци !

Александар Русјаков, колумнист на 
,,Македонија,,: 

Пренесете им ја на 
вашите деца сета љубов 
за Македонија. Нека ја 
научат сета наша тра-
гична историја. Посочете 
им го злото, изопачената 
светска моќ и домаш-
ните велепредавници 
и полтрони. Нека знаат 
дека ЕУ и НАТО преку 
своите октроирани слуги, воведоа диктатура во 
Македонија, а потоа ја укинаа државата, името и 
иденитетот. Да знаат, оти можеби тие повторно ќе 
ја кренат Македонија.

Кочо Стерјовски , член на М.П.Ц. ,, Св. 
Наум Охридски“ од 

Хамилтон, Онтарио:

-Македонија е покриена 
со покривот исткаен од 
нашето богато народно 
творештво и маркиран со 
убавите зборови на маке-
донскиот јазик.

Сузана 
Спасовска: 
Македонци,ви посакувам 
македонски вечери со 
вистински македонски 
песни како во старите 
добри времиња! Среќна 
и бериќетна Нова го-
дина,мир,љубов,и чист 
воздух насекаде низ светот,а нашата Македонија 
мирна и вечна!

Среќна Нова ви посакува основачот
на ,,Македонија,,

Среќни Новогодишни и Божикни празници до 
сите наши драги, верни читатели на весникот 
,,Македонија,, со желби за подобро утре за 
сите нас Македонците во Македонија и ширум 
светот, а особено 
на нашата Македо-
нија и’ посакува ос-
новачот и уредник 
на весникот цели 29 
години, а сега редо-
вен колумнист г-ин 
Танас Јовановски. 

Фото: Зоран Карапанчев



 

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

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

Со почит 
Соња Лозановска
Главен и одговорен 
уредник 
Техничко уредување и 
дизајн
Оливер Петковски
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Голема благодарност до нашите 
соработници:

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

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

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

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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Среќна Нова Година!
Почитувани читатели,

Редакцијата на весникот ,,Македонија,, Ви ја честита 
новата 2019 година со желби за многу здравје, 
среќа, успех, љубов, …а на нашата Македонија 
и’ посакуваме посреќна и поспокојна година од 

претходната.
Во измината година работевме да ги забележиме 

најважните случувања од животот на Македонците 
во македонската задница во Канада и делови од 

САД, со исти желби и планови продолжуваме и во 
новата година.

 Ви благодариме Вам и на нашите соработници со 
кои во изминатата 2017 година имавме одлична 

соработка.
Среќна нова 2019-та година и весели новогодишни и 

божиќни празници! 
Сите ние заедно сме ,,Македонија,,!

Од Редакцијата
на весникот ,,Македонија,,
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Нашиот Спасител не’ посети од висините;
Тој е Сонцето Кое изгрева и е посветло од секое сонце
А ние, кои сме во темнина и смртна сенка
 ја најдовме вистината, зашто Господ се роди од Дева.
Светилен на Рождество Христово, гл.3

Возљубени духовни 
чеда, 

Пораката на Архангелот 
Гаврил преку која Бог го 
објави телесното раѓање 
на Спасителот на човеч-
киот род, Господ Исус 
Христос, продолжува да 
ги топли нашите срца со 
радост, љубов и надеж 
кои никогаш не згаснува-
ат. На Радосната Вест, 
прва се израдува Мајката 
Христова, Дева Марија, 
и со пророчки зборови го 
прослави Бога велејќи, 
“Мојата душа Го велича 
Господа и мојот дух се за-
радува во Бога, Спасите-
лот мој, зашто ја погледна 
симиреноста на слугинка-
та Своја, и ете, отсега ќе 
ме ублажуваат сите родо-
ви.” (Лука 1:46-48). Во таа 
првична радост учеству-
ваа и тројцата мудреци 
од Исток, кои водени од 
ѕвезда на небото, со де-
нови патуваа желни да 
Го видат Исуса, да Му се 
поклонат и да Му прине-
сат дарови. И пастирите 
од Витлеем исто така, Го 
славеа и фалеа Бога, за-
што со свои очи го видоа 
Спасителот на светот, 
онака како што Ангелот 
им навести, “Не бојте се! 
Еве ви сооптувам голе-
ма радост, која ќе биде 
за сите луѓе; зашто де-
нес ви се роди во градот 
Давидов Спасител, Кој е 
Христос Господ!” (Лука 
2:10-11). Голема е Тајната 
на Воплотувањето! Кога 
се исполни времето, Сло-
вото Божјо и вечната Му-
дрост Божја, Кој е совечен 
со Отецот, се всели во 
утробата на Дева и стана 
Човек, Христос – Помаза-
никот Божји и Спасител на 
нашите души. Раѓајќи се 
како човек, тој се поисто-
вети со нашата природа 
за да може секој аспект на 

човечкото битствување 
да го преобрази на Својот 
лик и подобие.

Возубени во Христа 
Богомладенецот, 

Празнувањето на Рожде-
ството Христово е празну-
вање на Светлината, за-
тоа што Самиот Христос 
е вистинската Светлината 
Која се јави да го озари 
светот (Јван 1:4-5; 8:12). 
Светиот Апостол Матеј, 
врз основа на Старозавет-
ното пороштво од Исаија 
ги запишал следните збо-
рови: “Народот што седе-
ше во мрак, виде голема 
светлина и на оние, што 
седеа во место на сенка 
смртна, им изгреа светли-
на.” (Матеј 4:16; Лука 1:78-
79). Токму тоа се изврши 
со Воплотувањето Хри-
стово драги мои; Вечната 
Светлина Божја, зеде об-
личје на човек за нас кои 
пребивавме во темнина и 
сенка да не избави од по-
губност. Една светилка е 
доволна да го изгони мра-
кот од цела просторија, а 
со доаѓањето на Вечната 
Светлина во овој мрачен 
свет обременет од смртни 
сенки, Тој ја озари целата 
земја. Со самото Негово 
присуство помеѓу нас како 
Светилник од кој жари 
Светлината на Божјата 
Слава, Христос ја изгону-
ва темнината на непозна-
вањето, спасувајќи не од 
сенките на стравот како и 
од мракот на моралното 
и духовно ропство. Токму 
затоа толку трожестве-
но го славиме Неговото 
Рождество. Откако ја ви-
довме Светлината, нево-
зможно е да продолжиме 
во мракот на незнаењето, 
ниту пак повторно да се 
подложиме на јаремот 
на сопствените гревовни 
страсти. Иако воплоту-
вањето се случи за спа-

сение на човекот, заради 
природата на Оној Кој се 
воплоти, тоа ги надмину-
ва параметрите на просто 
локално збиднување и 
станува светол севселен-
ски настан кој го засега 
целокупното божјо созда-
ние. Рожденските соби-
тија ни го објавија божјиот 
Домострој, кој пак, воведе 
суштински промени во ду-
ховните закони во есхато-
нот.

Драги мои во Христа 
Спасителот, 

Пред падот во грев, чове-
кот беше вистински сло-
боден. Адам и Ева, како 
символи на слободата, 
пред престапот, преби-
ваа во божјото присуство, 
облечени во Светлината 
на Неговата Слава. Пре-
ку непослушноста, тие ја 
изгубија не само Светли-
ната со која Господ Бог 
ги облече, но и ликот и 
подобието по кое беа соз-
дадени. Па така останаа 
сосем голи, и се срамеа. 
Самиот Бог им предло-
жи облека, но духовно, 
човекот остана целосно 
соголен. Оттогаш наваму, 
вековниот подвиг на чо-
вештвото да пронајде до-
стојна духовна облека и 
достоен духовен иденти-
тет, континуирано биваат 

искористени и злоупотре-
бени од страна на иску-
шувачот. Со векови ни се 
нудат разно-разни духов-
ни наметки, но не и онаа 
Вистинската, Светлината 
на Божјата Слава. Нево-
зможно е човекот самиот 
повторно да го придобие 

статусот кој го еднаш го 
изгуби. Токму затоа Хри-
стос, Кој Самиот е Свет-
лината на Божјата Слава, 
зеде обличје на човек, го 
преобрази, и го издигна 
до небесата, та стана Не-
бесен Човек, покажувајќи 
ни ја Славата за која сме 
создадени. Тој, Небесниот 
втор Адам, повторно ни ја 
врати облеката на Свет-
лината со која се иденти-
фициравме. Токму затоа, 
во Него се крштаваме и 
во Него се облекуваме. 
Тој е Светлата Риза Која 
ни го врати достоинството 
на образот и подобието 
божји. Само доколку оста-
нуваме облечени во Него, 
остануваме вистински 
озарени и слободни. Како 
што и светиот Макариј нè 
советува: “Облечете се со 
Новиот, Небесен Човек, 
Исус Христос! Спојте ги 
вашите очи со Неговите, 
вашите уши со Неговите, 
вашата глава со Негова-
та, вашата душа со Не-
говата, вашата суштина 
со Христовата, така што 
вашето битие ќе биде це-
лосно чисто и ќе бидете 
учесници во вечната сла-
ва носејќи го повторно не-
бесниот образ и подобие.”

Мили мои во Христа, 

Оваа нова духовна реал-

ност бесплатно ни се дава. 
Тоа што ние не можевме 
самите да го сториме, Бог 
го стори за нас. Обнова-
та на нашата природа е 
во целост обезбедена од 
Бога. Небесните Двери 
се ширум отворени. Секој 
од нас повторно може да 

се облече со Светлината 
на Божјата Слава. Се-
пак, она што е потребно 
за тоа практично да се 
случи во нашите животи 
е целосно наша одговор-
ност. Пред се, потребно е 
да се спознаеме себеси; 
да бидеме искрени кон 
своите несовршености и 
гревови, та разбирајќи ги 
своите недостатоци преку 
покајание да се обрати-
ме кон Човекољубивиот 
Бог. Не е лесно човек да 
се соочи со својата греш-
ност, зашто признавање-
то на гревовите најчесто 
го доживуваме како знак 
на неуспех и слабост. 
Но суштински, не постои 
вистинско равенство по-
меѓу овие две. Само то-
гаш кога ќе разбереме 
што сме изгубиле и кое 
е нивото на битствување 
на кое може повторно да 
бидеме издигнати, тогаш 
чувството на неуспех и 
срам од гревовниот живот 
ќе го замениме со желба 
за партиципирање во веч-

носта. Кога вистински ќе 
разбереме дека Христос, 
Новиот Небесен Човек, ни 
се нуди да биде наша вто-
ра природа и дека Свет-
лината на Божјата Слава 
повторно ни се дава како 
наша облека и идентитет, 
несовршениот и гревовен 
живот во кој потајно си 
уживаме, ќе стане стане 
целосно безвреден во на-
шите очи така што засе-
когаш ќе го отфрлиме во 
покајание. Кој ќе се изгуби 
себе си таков каков што е, 
тој ќе се спаси онаков како 
што треба да биде! (Матеј 
10:29; 16:25) 

Драги браќа и сестри,

Откако поминаа празни-
ците оптоварени со ма-
теријализмот и нагони на 
импулсивно трошење, да 
си дојдеме на себеси и 
да Го побараме од Бога 
единствениот вистински 
Подарок – спасителната 
Светлина на Неговата 
Слава. Да ги подигнеме 
рацете кон Сонцето на 
Правдата и да бидеме 
сведоци како Тој го уни-
штува мракот и ги расте-
рува смртните сенки од 
нашите сопствени животи 
и од животите на нашите 
семејства. Да живееме 
слободни и да се сетиме 
и на потребите на нашите 
ближни станувајќи меди-
ум на Неговата љубов. И 
да се радуваме! Да се ра-
дуваме на обновата на на 
нашиот првичен изглед. 
Да пееме за дарот на жи-
вотот облечени во Ризата 
на Божјата непристапна 
Светлина. Да славиме за 
повторната шанса и да 
Го примиме со радост во 
срцата. Да пееме гласно 
та светот да не чуе. Да го 
навестуваме Рождество-
то на Христово зашто на 
овој ден, во Витлеем, ни 
се роди Спасителот Кој е 
Христос, Господ!

ХРИСТОС СЕ РОДИ! НАВИСТИНА СЕ РОДИ!

НЕКА НИ СЕ ЗА МНОГУ ГОДИНИ БОЖИЌНИТЕ 
И БОГОЈАВЛЕНСКИТЕ ПРАЗНУВАЊА!

Митрополит Американско-канадски,
Методиј

M A K E D O N S K A  P R A V O S L A V N A  C R K V A
M A C E D O N I A N    O R T H O D O X   C H U R C H

AMERIKANSKO-KANADSKA MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA EPARHIJA
AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX   DIOCESE
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Најпрво, драги читатели, да 
ви ја честитам Новата 2019 
година. Да ни биде среќна, 
да ни биде бериќетна и поум-
на од сите претходни.
За време на една посета на 
Канада од страна на пора-
нешниот министер за надво-
решни работи на Македонија, 
Антонио Милошовски на бан-
кет приреден во негова чест 
обраќајќи се до присутните 
меѓу дргото го рече и следно-
то: Нашето име Македонија е 
многу убаво и сакаат да ни го 
земат. Нешто слично има ре-
чено и Блаже Конески. Мно-
гумина, многу, многу овде во 
дијаспората го велиме дека 
името на нашата татковина е 
Македонија и точка. Никакво 
друго име. 
   Нажалост, во Македонија 
во тој поглед не цветаат 
трендафили. Не поради мул-
тиетничноста на население-
то туку поради поделеноста 
на македонското национално 
мнозинство. На левата стра-
на од македонскиот политич-
ки блок (СДСМ) се чини дека 
на многумина  од нив името 
Македонија им значи колку и 

ланскиот снег. Да ви ги осве-
жам сеќавањата за изјавата 
на Трифун Костовски: Егеј-
ците во Македонија ни го ра-
сипуваат соживотот со моите 
Албанци. И уште еден бисер, 
изјава од жена на која и’ го 
заборавив името: Јас не сум 
Македонка, јас немам нацио-
налност, јас сум Земјанка. 
Браво! Ова е првата Земјан-
ка на планетава Земја, 
најверојатно и последна. 

   Да бидам фер, за даде-
ната изјава на господинот 
Костовски, тој подоцна им 
се извини на Егејците отка-
ко јавноста во Македонија 
беше запрепастена кога се 
знае дека Костовски е познат 
филантроп и донатор како во 
спортот така и во изградби 
на цркви и манастири.
     Левата страна  е силно 
заинтересирана за денес, 
за задоволства денес, не за 
утре. Денес сакаме богат-
ство, добар живот, уживање. 
Кому му е гајле што се слу-
чувало пред илјада години, 
пред сто години. Колку борци 
загинале за државата која ја 
имаме денес и сме на прагот 
да ја изгубиме. Мирослав 
Грчев, сега висок админи-
стратот во владата на Заев 
неодамна рече дека ние сме 
нација од 1944 година со ја-
зик и култура од АСНОМ - 2 
август истата година. Тоа е 
одлично објаснение за по-
деленоста на македонското 
општество – едните за денес, 
другите за иднина и минато.  
   Во десната страна на ма-
кедонската политичка сцена 
(ВМРО-ДПМНЕ) владее ако 

не хаос, тогаш нешто блиску 
до тоа.  Десницата и покрај 
тоа успеа да го добие ре-
ферендумот, но не и да ја 
спречи распродажбата на 
македонските национални 
интереси. Од Уставот на Ре-
публика Македонија квислин-
зите направија скрап бук. И 
никој не може да им рече до-
ста е. Македонија денес има 
Уставен суд, но нема Устав. 
Зошто тие судии денес зема-
ат плата само владејачката 
врхушка знае. Можно ли е 
тие да имаат говорна маана? 
Неми?
   Денес во нашата држава 
Македонија најразвиена ин-
дустријаа е судството. Се 
судат лица за се’ и се’што. 
И не по силата на правото 
туку по желбата на владејач-
ката предавничка гарнитура. 
ТРАНСПАРЕНТНО! Зборот 
го употребува Зоранчо Заев 
петнаесет пати дневно. Се 
судат патриоти кои застанаа 
во одбрана на уставниот по-
редок на нашата Македонија. 
Тие биле злосторничко здру-
жение. Ако навистина се сака 
да се одбрани уставниот 
поредок на Република Ма-
кедонија тогаш за злостор-
ничко здружување против 
државата треба пред суд да 
застанат злосторниците од 
извршната власт во држа-

вата предводена од Заев и 
загарите со него, законодав-
ната власт (ако воопшто ја 
има) и секако судската власт 
која е во спрега со извршната 
и не е можно да се препознае 
кој е кој! 
   Ако Македонија може да 
дозволи во неа да влегува-
ат високи функционери на 
други држави и да промови-
раат нивни идеи за разне-
битување на државата, тоа 
значи дозвола за мешање 
во внатрешните работи на 
државата. Ангела Меркел, 
Куртс, Могерини... списокот 
е долг од Муртино до Ниви-
ци. Никој од извшната власт 
не стана да им каже дека се 
гости во земја со свои суве-
ренитет, своја власт и своја 
внатрешна и надворешна по-
литика. Не се спротивстави 
на тоа никој затоа што такви-
те компоненти денес држа-
вата Македонија ги нема 
благодарение на петтата ко-
лона која со подршка на ев-
ропските “партнери и прија-
тели“ ја доведоа државата на 
дереџе кое не личи на ништо 
друго освен банана републи-
ка. Уште малку треба еднаш 
засекогаш или конечно да се 
стави крај на македонското 
прашање – големата желба 
на европските демократии.
   Никола Груевски со мини-
стерот за надворешни Ан-
тонио Милошоски,  Бранко 
Црвенковски со Илинка Ми-

трева, Киро Глигоров, Борис 
Трајковски треба вода да 
му носат на Зоранчо Заев и 
Никола Димитров. Ќе биде 
неправда ако не го спомнеме 
и Димитар Димитров, мини-
стер за надворешни работи 
во првата влада на Никола 
Груевски. Воедно тој е и тат-
ко на сегашниот министер 
за надворешни работи. Тој 
не мора да му носи вода на 
синот, доволно е што тој ра-
ботата на синот ја фали ви-
соко до небо. И двајцата се 
камелеони прва класа.
   Треба вода да му носат на 
Заев и Димитров затоа што                                                                                                 
тие двајцата успеа за две го-
дини да заковаат десетпати 
повеќе шајки на погребниот 
сандак на Македонија. Де-
нес во нашата земја нема 
сила која може да им се 
спротивстави на овие двај-
ца мангупи. А тие ја имаат 
сета подршка од Европската  
Унија на држави во која нема 
држава каде внатрешно се 
уриваат нејзините темели. И 
не само во Европската унија. 
Нема држава во Европа да се 
спореди со она што се прави 
во сеуште Република Маке-
донија. Е тому затоа и пора-
но, а и сега ќе го придружам 
Никола Димитров до Заран 
Заев и одново ќе ги предло-
жам за кандидати за Нобело-
ва награда.  Мојот предлог за 
Нобеловата награда од пред 
повеќе од една година не 

беше прифатен. Не од поле-
то на книжевноста, политика-
та, науката... туку од полето 
на ПРЕДАВСТВА. И тие си-
гурно дека ќе ја добијат. Не-
маат конкуренција.
   Драги читатели, се изви-
нувам што одамна не сум 
напишал нешто што ќе ви ја 
стопли душата, нешто што 
ќе ве развесели, разведри. 
Нешто што ќе ни ја врати 
довербата во нас за опста-
нок на национално поле, на 
територијално, духовно...Ако 
треба да бараме последна 
надеж, а велат дека надеж-
та последна умира, тогаш 
надежта е во “нашите грчки 
пријатели“ да не го поминат 
договорот од Нивици (Прес-
па) во нивниот парламент.  
До каде стигнавме?
    Да ни биде среќна и бе-
риќетна Новата 2019 годи-
на. Да ни донесе спокој, ум 
и разум. Да знаеме како да 
им објаснуваме на нашите 
наследници синови и керки, 
внуки и внуци, како “успеав-
ме“ да го клекнеме на колена 
нашето достоинство, да го 
исфрлиме на буниште на-
шиот национален идентитет, 
нашата култура.  

П.С. Сигурен сум дека досега 
нема категорија награда за 
предавство, исто како што 
нема категорија за награда 
од полето на аболиција така 
што  таква награда ќе биде  
историска односно преседан 
во одбирањето на нобелов-
ците како што беше случајот 
со поранешниот претседател 
на САД Барак Обама кој доби 
Нобелова награда за мир 
само што седна во фотеља-
та во Белата Куќа!

Македонска Заедница

Танас Јовановски

1) Tripoli is the capital 
city of Libya, also there 
is a city called Tripoli in 
Greece.
 
2) Luxembourg is a small 
European country.  Also 
Luxembourg is a prov-
ince in Belgium.
 
3) Georgia is a country 
in Eastern Europe. Also 

Georgia is a south east-
ern U.S. state. 
 
How come Greece does 
not complain to Libya 
to change the capital’s 
name Tripoli because 
Greece has a city of the 
same name.
How come the country 
Luxembourg does not 
complain to the province 
of Belgium who has the 
same name Luxembourg.
How come the country 
Georgia does not com-

plain to the United States 
for using the same Geor-
gia the state.
Greece received 51% of 
the Macedonian territory 
in August 10,1913 and 
renamed the Macedonian 
territory to New territory 
instead of Macedonia, 
then renamed it again 
from New Territory to 
Northern Greece and 
finally it became Mace-
donia in 1988.
 
4) Greece and Bulgaria 

still occupy Macedonian 
territory since 1913. Al-
bania is occupying Mace-
donian territory since 
1919. USA still occupies 
Mexican territories, Cal-
ifornia, Arizona, New 
Mexico, Texas and parts 
of Colorado.
Now USA, NATO, EU 
want to obliterate the 
name and identity of the 
Republic of Macedonia. 
Is this the so called West-
ern democracy or West-
ern hypocrisy?

 
5) Why doesn’t the Athen-
ian government not know 
anything about the branch 
of languages?  Such as 
Latin, Baltic, Celtic, Thra-
cian, Iranian, Altay, 
Germanic, Semitic? 
But they call the Ital-
ians Latin, the Mace-
donians Slavs, the 
English Germanic, 
the Armenians Thra-
cians?
Actually, from past 
experience, the 

Athenian government 
only spreads lies about 
their history and the 
Macedonian history.
George Nicholov

Readers Corner

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

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

Бранко треба да му 
носи вода на Зоранчо
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

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

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com
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May the good times and treasures of the present become golden memories of tomorrow
Wishing you lots of love, joy and happiness, from our family to yours!

 
Meilleurs vœux pour un Noël plein de joies et une nouvelle 

année remplie de bonheur

Македонска Заедница

Генерален конзулат на Република 
Македонија во Торонто

Почитувани Македонци,

Ми претставува особено задоволство од мое име и од име на вработените во Генералниот 
конзулат на Република Македонија во Торонто, во овие празнични денови да Ви ја честитам 
Новата 2019 година и да Ви посакам пред се здравје, љубов, слога и многу успеси да ве 
пратат во годината што доаѓа.
Ја користам оваа прилика да Ви го честитам големиот празник на Христовото раѓање – 
Божиќ. Празнувајќи го Божик ние се потсетуваме на еден од најзначајните моменти во исто-
ријата – денот кога Синот Божји поради љубовта кон човештвото се отелотвори и стана чо-
век. Поистоветувајќи се со нас, Христос ни овозможи и ние да се поистоветиме со Неговите 
заповеди – да имаме љубов кон Бога и солидарност кон нашите ближни, да простуваме за да 
ни се прости, да бидеме милостливи заради милоста што веќе ни е укажана. 
Рождеството Христово – Божиќ како еден од најсветлите и највозвишените денови во 
христијанството треба да не поттикне кон меѓусебно разбирање и почитување како услов 
за успех.
Со таа мисла, упатувам искрени желби за меѓусебно почитување, здравје, љубов и заедни-
штво, бидејќи само така ќе успееме да изградиме просперитетна иднина за Македонската 
заедница во Канада и секаде низ светот, а последователно и силна Македонија.

Со почит,
Искрено Ваш,

Д-р Јовица Палашевски
Генерален конзул 

 Embassy of the Republic of Macedonia in Canada

Среќни Новогодишни и Божиќни Празници, здравје, 
среќа и љубов, вам и на вашите семејства!

Православен Молитвеник за Деца
Во издание на нашата Епархија испечатен е двојазичен Православен Молитвеник за деца. Молитвеникот ќе биде достапен за Божик и/или 

Водици скоро во сите наши македонски храмови низ Америка и Канада.
Во помесната црква св. Климент Охридски (Њу Јорк,САД), на Божик 7ми Јануари, сите дечиња што ќе бидат присутни на Божикната богослуж-
ба ќе добијат по еден примерок бесплатно, како подарок по повод Рождеството Христово. После тоа молитвеникот ќе се продава по симболич-

на цена. Донесете ги вашите дечиња за Божик!
Посебна благодарност до семејството на Мајкл и Елена Солаков кои го овозможија печатењето на молитвеникот! Господ да ги благослови!
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Дел од Годишното обраќање на Претседателот на Република Македонија, д-р 
Ѓорге Иванов, во Собранието на Република Македонија

Не можете да ја сакате Македонија а да не ги сакате Македонците.
Не можете да ја сакате Македонија а да не го сакате Македонскиот народ.
Зошто ние да бидеме единствената држава без државотворен народ на Балканот?

Петок, 28 Декември 2018  
 
Почитувани присутни,

У с т а -
вот на 

Република Македонија ме 
обврзува како Претседател 
на Република Македонија 
барем еднаш во годината да 
се обратам во Собранието за 
прашања од мојата надлеж-
ност. Во оваа прилика, преку 
ова Собрание се обраќам и 
до македонските граѓани за 
најважните прашања со кои 
се соочува нашата Републи-
ка. 

-На 30 септември се одржа и 
референдумот на кои маке-
донските граѓани требаше да 
се произнесат за Преспан-
ската спогодба. На тој рефе-
рендум народот се соочи со 
лажна алтернатива. Избор 
меѓу просперитет и иден-
титет, небаре постои такво 
нешто како просперитет без 
идентитет.
За време на референдум-
ската кампања Владата твр-
деше дека со Преспанската 
спогодба е признат македон-
скиот народ, дека е заштитен 
македонскиот јазик, дека се 
јакне македонскиот иденти-
тет.
Официјална Атина ги деман-
тираше сите изјави на наша-
та Влада. Грчкиот премиер 
Ципрас во повеќе наврати 
истакна дека Спогодбата не 
признава македонски народ 
и македонски идентитет. Не-
одамна грчкиот претседател 
Павлопулос потврди дека 
нема да прифати своеволно 
толкување на спогодбата.
Од сите прашања, ќе се 
осврнам на македонскиот 
јазик. Се тврди дека со 
Преспанската спогодба ма-
кедонскиот јазик е конечно 
заштитен. Со што е зашти-
тен? Како оваа власт може 
да каже дека се изборила за 
неотуѓиво право? За маке-
донскиот јазик се избориле 
оние кои имале храброст да 
го зборуваат тогаш кога бил 
забранет, да го кодифицира-
ат тогаш кога бил негиран, да 
го промовираат тогаш кога 
бил игнориран. Тие го за-
штитија македонскиот јазик, 

а оваа власт само го сведе 
на монета за поткусурување. 
Актуелната власт почна да 
се пазари со оние кои пре-
тендираат да го држат клучот 
на нашето минато и кои го 
оспоруваат нашето исто-
риско право на постоење и 
самоопределување. Наме-
сто заштитен, македонскиот 
јазик е изложен на нападите 
на оспорувачите кои, обиду-
вајќи се да го избришат или 
преименуваат, вршат опре-
сија врз македонскиот иден-
титет.
Ризикот беше огромен. Ре-
ферендумот на 30 септем-
ври можеше да ја доведе 
Република Македонија во 
состојба на потчинетост и 
зависност спрема друга др-
жава.

Во вакви нездрави услови 
проработе имунитетот на 
македонското општество 
против наметнатото реше-
ние. Референдумот беше 
неуспешен. Со недоволна-
та излезност на референ-
думот, народот се изјасни 
против избрзани, наметнати 
и штетни решенија донесе-
ни без претходно постигнат 
национален консензус. На 
30 септември, со негласање, 
тивкото мнозинство донесе 
гласна одлука. Одлука дека 
никој нема мандат од наро-
дот да го менува Уставот за-
ради промена на уставното 
име ниту право да тргува со 
идентитетот.

          -Од судбината на држа-
вата зависи и судбината на 
народот. Но, и од политич-
ката зрелост на народот за-
виси судбината на државата. 
Со бојкот на референдумот, 
народот го одбрани своето 
право на постоење и го зачу-
ва стекнатото право на само-
определување. И уверен сум 
дека еден ден ќе дојде гене-
рација политичари која ќе го 
задржи она што сега некој е 
подготвен толку лесно да го 
изгуби.
Во моето обраќање во Обе-
динетите нации веќе збору-
вав на таа тема. Можности 
секогаш постојат, и во одно-
сите со Грција и во односите 
кај нас дома.
Прво, обновување на одно-

сите со Република Грција 
и враќање кон автентич-
ните и ненаметнати мерки 
на градење на доверба 
кои почнаа да даваат 
резултати. Но, за да се 
постигне тоа, грчкото и 
македонското општество 
треба да научат како за-
еднички да живеат и по-
крај нивните најдлабоки 
разлики и перцепции.
Второ, обновување на 
националниот консензус 
во Република Македонија. 
Треба да разговараме и 

да ги разгледаме опциите за 
решавање на прашањето во 
согласност со меѓународното 
право, преку почитување на 
нашето фундаментално пра-
во на самоопределување. 
Но, за тоа е потребна поли-
тичка волја, тука, кај нас.

- Македонскиот народ стану-
ва табу тема во Република 
Македонија. Пред неколку го-
дини имавме забранета кни-
га. Годинава постоеше обид 
за забрана на филм што тре-
тира македонска тема. Многу 
содржини од учебниците по 
историја ќе бидат забранети. 
А сега се најавува дека ќе 
биде забрането изразување-
то на етничката припадност 
на пописот на населението. 
Долго време инсистирам на 
попис, но, која е целта на 
пописот без изразување на 
етничката припадност?

-Живееме во векот на чове-
ковите права и слободи. Сите 
идентитетски битки во светот 
се водат за формално-прав-
но признавање на идентите-
тите. Сте се запрашале зо-
што речиси сите малцинства, 
независно дали се етнички, 
верски, јазични, родови, тол-
ку упорно инсистираат на 
правно признавање? Пора-
ди правното дејство. Точно 
е дека никој не може да ми 
го одземе личното право да 
се самоидентификувам како 
Македонец. Но, без правото 
на самоопределување, са-
моидентификацијата нема 
правно дејство. Во време 
кога немале сопствена др-
жава, многумина од нашите 
предци себеси се идентифи-
кувале како Македонци, но 
формално-правно ним им на-
метнувале други туѓи иденти-
тети. А сега вие го лишувате 
македонскиот народ од фор-
малното колективно право на 
идентитет и се задоволувате 
со неформалното индивиду-
ално право на самоиденти-
фикација.

Не можете да ја сакате Маке-
донија а да не ги сакате Ма-
кедонците.
Не можете да ја сакате Маке-
донија а да не го сакате Ма-
кедонскиот народ.
Зошто ние да бидеме един-

ствената држава без државо-
творен народ на Балканот?
И како што со спогодбата од 
Преспа се негира македон-
скиот народ, а со слободно-
то толкување на договорот 
со Бугарија се деконструира 
македонската историја, така 
со Тиранската платформа 
и противуставниот закон за 
употреба на јазиците се пра-
ви обид за демонтирање на 
македонската држава.
Според последните истра-
жувања на јавното мислење, 
мнозинството млади граѓани 
сметаат дека Република Ма-
кедонија се движи во погреш-
на насока. И тоа не треба ни-
кого да изненадува, бидејќи 
станавме држава во која се 
започнува наопаку.

Почитувани сограѓани,

„Доаѓаат месеци и години 
кога политичарите, независ-
но кој од нив се на власт, а 
кој во опозиција ќе се зани-
маваат со сериозни и стра-
тешки важни одлуки за држа-
вата, нацијата и идентитетот 
и јас не сакам да дозволам 
ниту оние кои ќе бидат во 
власта, ниту оние кои ќе би-
дат во опозицијата, да носат 
одлуки, а да се истовремено 
оптоварени и под личен при-
тисок од можноста неправи-
чно да бидат уценети, да се 
соочени со лична закана за 
својата слобода, чест и уг-
лед, иднина или каква било 
уцена од некој надворешен 
или внатрешен фактор. Мо-
жеби и токму заради таквата 
цел, некој ја предизвика и 
оваа ситуација. За да може 
да влијае врз нив или дури 
можеби и да ги контролира 
нивните одлуки, се разбира 
пред се во свој интерес."

Ова не е опис на актуелната 
состојба. Ова го кажав на 12 
април 2016 година кога доне-
сов одлуки за помилувања. 
На македонската јавност и 
оставам да процени дали 
сум бил во право.
На 27 април политичкото 
насилство доведе и до фи-
зичко насилство. Насилство 
најостро осудувам. Но, кога 
веќе зборувам за уцената на 
пратениците и широкоградо 
понудената амнестија, сакам 
да поставам едно прашање.
Која е разликата меѓу моите 
помилувања и вашата амне-
стија?  Во  целите.
Мојата цел беше помиру-
вање преку помилување, а 
вашата цел е обезбедување 
поддршка за уставните изме-
ни преку уценување.

Додека јас одлуките за по-
милувања ги донесов за да 
спречам хаос во државата, 
вие, одлуката за амнестија 
ја носите за да ги озаконите 
уцените со кои се создава 
хаосот и се руши правната 
држава.
Моите помилувања не вклу-
чуваа спречување на поста-

пката за конфискација на 
нелегално стекнат имот и по-
дразбираше прочистување 
на македонската политичка 
сцена и промовирање на 
нови лица во политиката. Ва-
шата амнестија е само уште 
еден преседан за уцена.
Овој закон го потпишав не 
заради големото мнозинство 
со кое го изгласавте, ниту за-
ради повеќето луѓе кои најве-
ројатно ќе бидат опфатени 
со амнестијата. Ако вие За-
конот за амнестија го доне-
совте заради пратениците со 
цел да ви поминат уставните 
измени, јас го потпишав за 
да ги разоткријам вашите ви-
стински цели и намери, дека 
оваа амнестија не е за поми-
рување туку за уценување. 

Со вакво помирување не 
може да се помири македон-
скиот народ. Но, законот го 
потпишав и поради патрио-
тите чија ненасилна љубов 
кон татковината очигледно 
била злоупотребена за дру-
ги цели. Овој закон за амне-
стија нека биде сведоштво 
за двојни стандарди, бидејќи 
двојните стандарди се наси-
лство против правдата. А без 
правда нема вистинско по-
мирување, без правда нема 
мир.

Почитувани присутни,

Ќе потсетам дека во 2014 го-
дина
повикував на дијалог во ин-
ституциите на државата за 
надминување на политичка-
та криза. 
Во 2015 година, ги повикував 
партиите на единство околу 
државните интереси.
Наредната 2016-та реков 
дека зборот на годината 
треба да биде одговорност, 
и тоа не општа и безлична, 
туку конкретна и лична.
Во 2017-та повикав на поми-
рување, простување и пре-
кин на реваншизмот.
Да ме послушавте тогаш, 
можеби денес ќе имавте 
помала одговорност. Но ви 
реков, и затоа одговорноста 
за оваа најтешка состојба на 
Република Македонија од не-
зависноста до денес е ваша.
Се вели дека оние кои им 
робуваат на парите ја знаат 
цената, но ја забораваат На-
родот не само што го одбра, 
туку и го одбрани името на 
својата држава, а тоа име е 
Република Македонија. А јас 
како нејзин Претседател ос-
танувам да ја бранам волјата 
на народот и од тоа не мис-
лам да отстапам.

Ви благодарам.

Новогодишна честитка од 
Претседателот на Р. Македонија  

Ѓорѓе Иванов со семејството

Ви посакуваме многу здравје, радост 
и среќа. На секој предизвик да 

одговорите со мудрост и со добрина.
Од сè срце ви посакуваме Среќна Нова 

2019-та Година!
Семејство Иванови
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И покрај тоа што се’ оди 
наопаку во нашата Македо-
нија, со едно можеме да се 
пофалиме и да речеме дека 
ние сме први во сетот или да 
бидеме поскромни во врвот 
на светот.   Станува збор  за 
сексуалните напади врз же-
ните, а многу поретко и врз 
мажите. Овде немам намера 
да пишувам за сексуално си-
лување кое е предизвикано 
од сексуални маниаци, од 
лица кои не можат да ги ко-
тролираат сексуалните хор-
мони, од лица кои жените ги 
сметаат за сексуални пред-
мети и слично.
   Во Канада, а уште повеќе  
во САД која е и десет пати 
побројна по население јав-
носта е бомбардирана со 
сексуални скандали. И овде 
во голема мера не станува 
збор за силеџии, се разбира 
со исклучоци, туку не секо-
гаш, взаемна согласност на 
лицата инволвирани или  
едниот е уценувач. Од каде 
да се почне? Според мое 

мислење, прв на листата би 
го ставил Бил Клинтон. Иако 
тоа со Клинтон се случуваше 
пред повеќе од две децении 
во јавноста сеуште се живи 
сеќавањата за импичменот 
на претседателот на Соеди-
нетите американски држави  
во врска со сексуалните од-
носи со младата Моника Ла-
вински. Пред тоа, како гувер-
нер на државата Арканзас, 
Клинтон и’ плати на Пола 
Џонс сто илјади долари за да 
“ќути“ односно да не излезе 
во јавноста оралниот секс со 
неа. И замислете – неговата 
сопруга Хилари и денес е 
негова сопруга и покрај тоа 
што и во најконзервативни 
средини таквиот брак би се  
распаднал без одолговлеку-
вање. 
   Денешниот претседател на 
САД Доналд Трамп е посебна 
прикаска.   Тој не само што се 
женел три пати, последната 
му е Словенката Меланија со 
која сеуште е во брак, акту-
елен е сексуалниот скандал 
со порно-актерката Сторми 
Даниелс. И тој го отвори 
кесето за да ја замолчи Да-
ниелс но без успех и покрај 
тоа што и’ платил 140.000 
долари. И тоа не е се’. Иста 
сума на пари и“ платил и на 
Кара Магдугал за сексуални 
услуги. Колкав е бројот на 
жените кои  “ќутат“ сеуште не 
е познат и најверојатно нико-
гаш нема да се знае.
   Во Канада поранешниот 

лидер на конзервативците 
во Онтарио Патрик Браун 
неодамна даде оставка од 
лидерската позиција по об-
винувањата од страна на две 
студентки кои работеле во 
неговата канцеларија за не-
сакани сексуални малтрети-
рања. Најнов случај од поле-
то на сексот е и федералниот 
пратеник и министер од Ли-
бералната партија на Канада 
Тони Клементс кои неодамна 
даде оставка од позиција-
та министер во владата на 
Џастин Трудо.
   Горенаведеното е сламка 
во сноп. Некои познати некои 
непознати, некои никогаш 
нема да се откријат. Ако се 
осврнеме на забавниот жи-
вот на овие простори, можат 
да се напишат и се пишува-
ат дебели книги и романи. 
Првенствено во филмскиот 
свет. Се чини дека за на-
предок во кариерата жената 
прво треба да оди во кревет 
со супериорниот, оној што е 
над неа за да направи чекор 
напред. Од нив секако треба 
да се истакнат два познати 
современи монструми: Бил 
Козби и Харви Ваистаин. И 
двјацата беа оптужени за 
сексулни насилств од  дузини 
жени  за кои Козби е осуден 

со казна затвор, а за Вен-
стин сеуште се води истрага.  
Нема година, месец, недела, 
дури ниту ден да не е  пу-
бликуван сексуален скандал  
во овдешните медиуми. И 
сето тоа е во ред. Јавноста 
има право да знае во какво 
општество живееме. Сканда-
лот не се решава со поттур-
нување под карпет.
   Ајде да се вратиме во на-
шата Македонија. Македон-
ската медиа толку многу е за-
фатена со известувањата за 
распродажбата на македон-
ските национални интереси 
од едната страна и колку е 
силен напредокот за влез во 
НАТО и Европската унија.од 
друга страна.што нема ниту 
време ниту простор за било 
што друго. Дали е навистина 
така? Не би рекол.  Повеќе 
би се согласил дека тоа е 
табу-тема за балканските 
сваќања. Исто како што е и 
хомосексуалноста.  Малку 
свеж ветер дува во Србија 
која за свои премиер има 
геј-жена Ана Брнабиќ.
   Ги следам, односно ги чи-
там поголемите печатени 
медиуми во Македонија и ни-
когаш и никаде не сум прочи-
тал нешто слично со погоре 
напишаното. Пардон. Еден 

исклучок. Во времето на 
претседателскиот мандат на 
сега починатиот прв претсе-
дател на сеуште Република 
Македонијааа Киро Глигоров 
(пред дваесетина години) во 
сите релевантни медиуми 
во Македонија беше објаве-
но дека тој, покрај неговата 
сопруга Нада имал и љубов-
ница – неговата секретарка. 
Како што се појави информа-
цијата така и замре. Се чи-
неше дека тоа беше повеќе 
обид за пакост врз неговата 
популарност и личност от-
колку било што друго. 
   Зошто е тоа така. Дали е 
можно во нашата земја да 
нема сексуални, непожелни 
додворувања, малтрети-
рања, уцени за вработу-
вање или пак за напредок 
во кариерата? Јас во тоа не 
верувам. И еве зошто. Ма-
кедонското општество е кон-
зервативно до таа мера што 
злоствуваната жена нема 
храброст да се соочи со она 
што ќе се зборува потоа ако 
таа излезе јавно да ја бара 
правдата и заштитата. Таа 
сама си го бараше. Сите ја 
знаат неа каква е. Таа одсе-
когаш била шарена... Такви 
ќе бидат оговарањата за неа. 
На уценувачот нема да му 

недостасува ниту влакно од 
косата. Дури некои во него ќе 
гледаат херој.
   Жената која ќе собере хра-
брост и оди на суд да ја бара 
правдата тешко ќе може да 
ја најде. И ако ја најде таа 
е свесна што понатаму ја 
очекува. Стигматизирана, 
посрамотена, жигосана, со 
доживотен белег  и потсмев. 
Ако сторителот на делото е 
еден, оговарачите се стотици 
и илјадници и нив не можеш 
да ги судиш. Кај Балканци-
те и посебно кај нас сеуште 
Македонци нема дефицит од 
оговарачи. Таму јас ја гле-
дам причината за ‘ќутењето“ 
на женскиот пол во Македо-
нија. Досега не сум видел не-
која студија (а заслужува) од 
страна на стручни лица пси-
холози, психијатри, експерти 
кои би дале попрофесио-
нален одговор за “молкот“ 
на жените во македонското 
општесто на оваа тема.
   Еленор Рузвелт, сопруга на  
претседтелот на САД Фран-
клин Рузвелт во свое време 
има речено: Жените се како 
кесичка со чај, само кога ќе 
ги ставиш во врела вода ќе 
видиш какви се. 
     
П.С. Ако жените во Македо-
нија престанат да “ќутат“ су-
гурен сум дека петката која 
им ја дадов на мажите во 
насловот набрзина ќе стане 
единица.

Македонска Заедница

Петка за сексуалниот морал 
на мажите во Македонија

Танас Јовановски

На Македонската политич-
ка сцена па и пошироко на 
Балканот една од главните 
теми е т.н. "бегство" на Гру-
евски во Будимпешта.Како 
е дојдено до ова да еден 
од најдобрите политичари, 
со многу економски успеси 
да го снајде таква"судби-
на". Во неговото 10 годишно 
владеење секако дека имал 
добри работи, а секако и 
грешки. Добрите работи 
нема да ги коментирам затоа 
што тие брзо се забораваат.
Така да нема да ја спомнам 
изградбата на најубавиот 
фудбалски стадион на Бал-
канот "Арена Филип 2", по-
тоа изградбата на спортска-
та сала"Борис Трајковски", 
изградбата на трите делници 
од Автопатите, изградбата 
на стотици километри ло-
кални патишта, изградбата 
на десетици театри, музеи, 
плоштади итн,итн.. Како што 
реков добрите работи бргу се 
забораваат и се памтат само 
грешките.Кои се "грешките" 
кои ги направи Груевски кои 
доведоа до негово "бегство" 
за Унгарија???
ПРВАТА "ГРЕШКА" му беше 

што даде дозвола за поми-
нување на рускиот/јужен 
гасовод низ Македонија.Чи-
сти 100-150 милиони евра 
годишно ќе добиеше Маке-
донија само поради трасата.
Исто така ќе добиваше и по-
властени цени за користење 
на тој гас.Фабриките како 
и домаќинствата ќе имаа 
ефтина и што е најважно чи-
ста енергија. Фабриките со 
тоа ќе беа и поконкурентни 
на странските пазари. Но, со 
таа одлука ги "налути" аме-
риканските партнери. Таа 
негова одлука во целост се 
судираше со нивната балкан-
ска политика и нивниот страв 
од се поголемото "Руско 
влијание" таму...
ВТОРАТА "ГРЕШКА" му 
беше одлуката за затва-
рање на јужната граница 
за "бегалците" од Сирија и 
останатите блиско-источни 
земји. Одлуката беше да 
се помогне за нивен транс-
фер кон Европа, но никако 
и нивно прифаќање и нивно 
останување во Македонија. 
После сите немили настани 
што се случија низ Европа се 
покажа дека таа одлука била 
правилна. Но, со тоа многу 
го "налути" Сорос и неговото 
"Отворено општество"....
ТРЕТАТА 'ГРЕШКА" му беше 
акцијата во Куманово каде 
загинаа 8 храбри полицајци 
и 10-тина странски жите-
ли повеќето од Косово. Но 
исто така според тогашните 
известувања загинаа и  4 
"странски тајни агенти".  Ма-
кедонија, иако војнички мала 
и неопремена, со таа акција 

покажа дека може да се носи 
со секакви закани од надвор 
и дека во секој момент е 
спремна да го штити својот 
интегритет и внатрешна ста-
билност….Но, со таа акција  
се "налутија" нашите стра-
тешки партнери од НАТО и 
неколку странски тајни служ-
би.
ЧЕТВРТАТА "ГРЕШКА" на 
Груевски му беше неговата 
одлука за градење на објекти 
кои ќе ги користи државата. 
Многу министерства и аген-
ции пред тоа плаќаа високи 
кирии за нивно користење. 
Со нивната изградба се разу-
бави Скопје, но многу поваж-
но нема повеќе да се плаќаат 
високи кирии. Со тоа ги налу-
ти "газдите" од Скопје кои до 
тогаш наплаќаа вискоки ки-
рии и собираа "лесни пари"...
ПЕТАТА "ГРЕШКА" му беше 
што со голем труд и работа 
зедно со неговиот тим до-
несе многу странски инвес-
тиции и се отворија многу 

работни места. Повеќето 
од луѓето во во тој тим беа 
Македонци од Дијаспората, 
кои имаа успешни кариери 
во големи компании ноз цел 
свет. Покрај намалувањето 
на невработеноста и но-
сење до нејзино историско 
најниско ниво во исто време 
се намали и долгот на држа-

вата кон странските банки. 
Таквите успеси на една мала 
економија како Македонија 
им беше трн во око на многу 
луѓе. Како е тоа можно кога 
сите бележат негативни еко-
номски резултати,"малата" 
Македонија бележи само 
успеси…..Многу економисти 
станаа љубоморни на такви-
те резултати... Па со тоа ги 
"налути" луѓето од Светската 
Банка, Меѓународниот Мо-
нетарен Фонд и Европската 
Банка за Развој….
ШЕСТАТА "ГРЕШКА"  му 
беше одлуката на Владата 
да се што е 2см под земја да 
не се продава на странски 
компании. Концесии може, 
но продавање никако. Тоа е 
многу важно, затоа што во-
дата за пиење, минералите, 
рудните богатства,  ретките 
и скапоцени елементи не се 

за продавање туку останува-
ат во сопственост на држа-
вата… Со таа одлука многу 
му се "налутија" големите 
светски компании и конгло-
мерати...
Секако дека има и други "гре-
шки", но ќе застанам овдека. 
Како што гледате во својата 
10 годишна политичка карие-
ра Груевски, поради неговите 
"грешки", си создаде многу 
силни противници како на-
двор така и дома. Од денеш-
нава временска дистанца, 
сега е малку појасно, како е 
дојдено до Пржино 1, Пржино 
2, СЈО,'’ шарена револуција",  
27 Април и се’ до денешни-
ве промена на Устав, Име, 
Историја, Образование ит-
н,итн...Секако овие "грешки" 
го објаснуваат и неговото т.н. 
"бегство" за Будимпешта... 
Поздрав и се читаме во не-
која друга прилика на некоја 
друга тематика.

Пишува Диме Костов

"ГРЕШКИТЕ" НА ГРУЕВСКИ
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The UN Celebrates “Human Rights Day” While Committing Cultural Genocide Against Macedonians

“All human beings are born 
free and equal in dignity and 
rights”. Unless they’re Mace-
donian. On December 10, the 
United Nations celebrated its 
annual Human Rights Day and 
proclaimed their adherence to, 
and promotion of, the first arti-
cle of the Universal Declaration 
of Human Rights, while simul-

taneously ramping up its efforts 
to eradicate my ethnic group.
For the past three decades, the 
UN has been violating its own 
charter, international law and 
human rights conventions in its 
attempts to change the name 
of the Republic of Macedonia, 
the definition of “Macedonian”, 
and the identity and history of 

an entire ethnic group. Not only 
do these acts constitute cultur-
al genocide, but they also con-
stitute genocide – as per the 
United Nations’ own definition 
of the term.
To the UN member-states that 
support this policy, what is your 
explanation?
Respecting and promoting 
human rights for all – unless 
you’re Macedonian – has be-
come an unofficial amendment 
to the UN Charter, as it is bla-
tantly violating two of its bed-
rock principles:
Article 2 (1) – “The Organiza-
tion is based on the principle of 
the sovereign equality of all its 
Members;” and
Article 2 (7) – “Nothing con-

tained in the present Charter 
shall authorize the United Na-
tions to intervene in matters 
which are essentially within 
the domestic jurisdiction of any 
state or shall require the Mem-
bers to submit such matters to 
settlement under the present 
Charter;”
“Sovereign” and “equal” mem-
bers have the right to their own 
name and identity. Nothing au-
thorizes the United Nations to 
interfere in the internal affairs 
of any nation-state. Legally and 
morally, the United Nations has 
no right to force a name and 
identity change for Macedonia 
and the Macedonian people.
And we are not just referring to 
Macedonians in the Republic 

of Macedonia. The entire re-
gion of Macedonia was parti-
tioned in 1913 (a fact admitted 
by all, oppressors included) 
among Serbia (now the inde-
pendent Republic of Mace-
donia), Bulgaria, Greece and 
Albania. Macedonians have 
been fighting attempts at erad-
ication ever since. Never did 
we think that it would also be 
against attacks by the UN.
Greece, ironically, outlawed 
the term “Macedonia” in 1913 
and denied its existence until 
a dramatic propaganda switch 
in 1988, when it began a cam-
paign of trying to deceive the 
world into believing that Mace-
donia was “Greek”. Let’s not 
forget though, that our other 

oppressors also claim Mace-
donia. Or, instead of being 
bogged down in a brutal game 
of Balkan roulette, we could 
just use common sense. Mace-
donia is Macedonian.
In a second appeal to common 
sense (cross your fingers), let’s 
hope that the United Nations 
actually starts adhering to its 
own charter and the principles 
that it claims to uphold. No, 
change that. We don’t need 
hope. We all need to demand 
that the United Nations imme-
diately accept the Republic 
of Macedonia’s membership 
under its proper name, and le-
gally and permanently end any 
attempts to change it.

MHRMI Demands that VMRO-DPMNE Take 
Action to Defend Macedonia

We all know that the current 
US-installed SDS “govern-
ment” are the biggest traitors 
in Macedonian history, but VM-
RO-DPMNE, as the self-pro-
claimed “defenders of Macedo-
nia” have never lived up to their 
supposed reputation. And their 
critical mistakes are painfully 
evident during the crisis that 
Macedonia now finds itself in.
They had the chance to end 
the name negotiations when 
they were in power but never 
took it. Why? If they listened to 
MHRMI's advice, Macedonia 
would not be in this crisis now. 

Just as we warned, trying to 
appease the West is leading to 
the cultural genocide of Mace-
donians.
And this is the same problem 
now. VMRO is still trying to 
appease the West instead of 
taking action to ensure that the 
name change won't happen.
We call on Macedonians to 
demand that VMRO stop le-
gitimizing Zaev's “government” 
and to: immediately boycott 
parliament; counter Zaev's 
threats by lobbying all MPs to 
condemn any name change; 
hold mass protests in conjunc-
tion with all who are defending 
Macedonia; lead civil disobedi-
ence; appeal to countries that 
already support Macedonia's 
right to self-determination; de-
mand action at the UN in de-
fence of Macedonia including a 

motion that the UN abide by its 
own rules and accept the Re-
public of Macedonia under its 
proper name; expose Zaev's 
illegal, anti-democratic and 
anti-Macedonian activities to 
the international community, 
denounce the West's mass 
interference in Macedonia and 
expose their hypocritical claims 
of "upholding international law 
and human rights conven-
tions"; use the multitude of 
options within the constitution, 
criminal code, parliamenta-
ry and presidential rules that 
will prevent the destruction of 
Macedonia's sovereignty, hu-
man rights and will of the peo-
ple; and, finally, stop acting as 
if the Wests owns Macedonia.
Macedonia is Macedonian. 
We have the power to end the 
name change. Demand action.

Macedonian Human Rights Movement International

December 20, 2018 · 
 
"НАТО бара да го смениме 
нашето име во интерес на 
западниот империјализам 
и да им се додвориме на 

нашите угнетувачи. ЕДИН-
СТВЕНИОТ можен одговор 
е НЕ! #НашетоИмеЕМаке-
донија! Нема да го молиме 
#НАТО да не прими. #Маке-
донија воопшто не требаше 

да бара членство во таа 
организација." Бил Николов, 
Претседател, ММДЧП

"When #NATO demands that 
you change your name to 
appease your oppressors and 
to satisfy Western imperialism, 
what is the ONLY response? 
NO. #OurNameIsMacedonia! 
You do NOT celebrate NATO 
and beg for membership. 
#Macedonia never should 
have sought membership in 
the first place." Bill Nicholov, 
President, MHRMI

ФОТОГРАФИРАЈ И ЗАКАЧИ НА СОЦИЈАЛНИ: ММДЧП 
продолжува со бopбaтa за спас на уставното име!

Писмо од г-дин Кочо Стеријовски 

Еден ден Македонија ќе ја огрее 
вистинското сонце

Не постои Македонска На-
ција, Античките Македонци 
биле Грци а што се однесува 
на така наречените денешни 
Македонци , тие се Славјани, 
велат Грците. Зарем е толку 
тешко да им се објасни на Гр-
ците дека Славјанска нација 
како единствена не постои. 
Постојат 13 држави во Евро-
па , кои припаѓаат во групата 
на Славјанските народи и 
сите тие држави се посебно 
карактеризирани со свој ја-
зик и националност. Изразот 
,,Југославики- омоспондија“, 
што на Македонски јазик зна-
чи ,,Југословенска Федера-
ција“, Грците го употребуваа 
во мирните времиња, кога 

не постоеше Р.Маке-
донија како самостој-
на посебна држава. 
Да бидиме реални и 
разбереме дека Грци-
те не се наивни. Тие 
точно знаат дека Бал-
канот е живеалиштето 
на Јужно-Славјанските 
народи, во кои народи 
припаѓаме и ние Маке-
донците. Тие точно зна-
ат дека Јужно-Славја-
ните не дојдоа во 6 век, 

туку Славјаните биле тука 
многу од порано. А што се 
однесува до нас Македон-
ците, ние сме од старо-се-
делците на Балканот. Наше-
то народно творештво и јазик 
се исклучиво карактерис-
тични за нас Македонците 
уште од античките времиња. 
Македонија е покриена со 
покривот, исткаен од нашето 
богато народно творештво и 
маркиран со убавите зборо-
ви на македонскиот јазик. За 
мене прифаќање на името 
Северна Македонија значи 
раскинување на покривот 
што со илјадници години не 
покрива. Изразот ,,Граѓани 
на Северна Македонија“, за 

мене симболизира ,,Фарма 
на залутени Славјански и 
Шиптарски племиња“, - кои 
секогаш ќе се расправаат, 
дури еден ден не се разде-
лат. Влегувањето во Евро-
пската Унија и во Н.А.Т.О. 
непризнати како Македонска 
нација, значи само зголему-
вање на бројот на имигран-
тите од Блискиот Исток и Се-
верна Африка и згаснување 
на Македонскиот идентитет. 
Дозволувањето на Евро-
пската Унија на нејзините 
членки, Грција и Бугарија, 
да се изиграваат со нас Ма-
кедонците , ни кажува дека 
правдата ни го заврти грбот. 
Да се надевам дека сум гре-
шен во своето размислувања 
и еден ден Македонија ќе ја 
огрее вистинското сонце, 
односно Сонцето што беше 
пристигнато дури до Индија. 

Кочо Стерјовски , член 
на М.П.Ц. ,, Св. Наум 

Охридски“ од Хамилтон, 
Онтарио.
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Ве прашавме почитувани читатели
По што ќе ја паметите изминатата 2018-та година?

Ацо Крстевски: 
Мианатата година беше мно-
гу успешна за нашата црква. 
На полето на претставување 
на нашата култура и црква 
би сакал да нагласам дека на 
фестивалот Карасага во Мис-
исага добивме прво место за 
најдобар павлион во група од 
50 павилиони кои зедоа уче-
ство на тој фестивал. Исто 
така во црквата го завршивме 
проектот со кујната кој беше 
адаптиран спрема нашите по-
треби и поради тоа направив-
не голема заштеда на пари, 

наместо $400 000 потрошивме само $25 000 .Го привршува-
ме проектот со фрескописот кој е во завршна фаза и во тек 
е проект за инсталирање на нов позлатен шандалиер во цр-
квата. Боилерот за греење е сменет со high efficiency боилер 
и инсталирани се смарт термостати во целата црква и со тоа 
многукратно е смалена потрошувачката на гас и струја во цр-
квата. Го сменивме подиумот за играње во банкет салата со 
нов флоор кој е полесен за одржување. Моментално во тек 
е проект за промена на постојниот CCTV security систем со 
посовремен кој сметаме да заврши до крајот на оваа година. 

Дени Ристески: 
Зад нас е турболентна година  
за Македонија и македонскиот 
народ која ќе ја памети долго 
време.

Славе Бунтески: 
2018-та година за црквата Св. 
Недела е една од најуспешни-
те години, ќе ја паметиме по по 
реконструкцијата на црквата, 
таванот, скалите, тоалетите, 
подот,секако најважен е но-
виот иконостас кој ја преобра-
зи нашата црква. Чувствуваме 
огромна радост заради овие 
моменти, но во исто време и 
тага за  настаните во Македо-

нија кои ги предизвика предавничката власт во нашата мила 
татковина Македонија. Би сакал со вера и надеж во подобро 
утре за сите нас поединечно и колективно да Ви ја честитам 
Новата Година и да посакам на сите наши парохијани и чита-
тели на весникот добро здравје и успех.

Маја Димитриевска:
 Изминатата година ќе ја 
паметам за сите тешки 
предизвици што ги соочив. 
Научив дека со добар тим 
ништо не е тешко.

Петре/Ваца Поповски: 
Измината-
та  2018-та 
година ќе ја 
паметиме 
по сите 
настани кои 
се случуваа 
во Македо-
нија и кои ги 
следиме со 
будно око и 
со голема 
загриже-
ност. Ви ја 
честитаме 
Новата Година со надеж дека оваа ќе биде подобра година 
за сите нас.

Боне Темелков: 
2018 година ќе биде отслика-
на како година на  Македон-
ски Непокор или изгубено на-
ционално чувство, времето 
ќе покаже? Но едно е сигурно 
,беше година на големото 
лицемерие и двојни стандар-
ди на Европските и Западни 
лажни “демократии”,година 
кога нелегитимната влада 
инсталирана од странски 
тајни служби продава се 
што сме градела со векови 
како македонска нација. По 
кој знае кој пат повторно се 
врши геноцид врз македон-
скиот народ , повторно ни 
донесоа црнило и темнина. 
Надеж ми даваат малите 
жарчиња што тлеат на многу 
места, дали ќе успееме да ги 
разгориме во голем пламен 

и ја донесеме толку многу 
посакуваната светлината ќе 

видиме на почетокот од го-
динава што доаѓа. Апел до 
Македонскиот народ ширум 
светот, разбуди се, дади 
отпор, не дозволувај да не 
избришат од живите нации 
во светот !Ако не постои Ма-
кедонија ,нема да постоиме 
ни ние како Македонци !

Менде Талески: 
По што ја паметам 2018?!
Многу  работи. Но, едно нешто 
што се издвојува над сите за 
оваа година е тоа што во на-
шата родна Македонија една 
неуставно избрана власт на 
чело со најнеквалификува-
ниот "лидер" во историјата на 
македонското постоење, си 
зедоа за право на неуставен 
начин и против вољата на македонскиот народ да не фрлат 
во бездна на самоуништување од која нема повраток.

Илија Серафимовски:  
Во 2018 год се случија многу 
убави настани и безброј убави 
моменти во нашата средина 
но со сигурност можам да ка-
жам дека меѓу најзначајните 
настани по кој ќе ја памтиме 
2018 година е прославата на 
патрониот празник на нашата 
преубава катедрална Црква 
Раѓање на Пресвета Богоро-

дица во Стерлинг Хајтс Мичиген УСА празник кога  гостин 
ни беше Председателот на Репувлика Македонија Г-динот 
Георге Иванов со неговата сопруга Маја, а јас како еден од 
членовите на бордот за тоа сум им многу благодарен како и 
на вас за вашато медиумско покривање на настанот и како 
таков за мене ќе остане засекогаш во моите мисли.

Томе Арсовски: 
Во кратко, што западните земји 
инсистираат Македонија да го 
промени уставот и самата се 
откаже од сите нивни човечки 
права, јазик, само управување, 
свои религиозни верувања , 
држава и така натака. Жалос-
но е што македонските ин-
телектуалци и претставници 
на Народот, повеќе од нив се 

сложуваат со предавничката влада што и ден денес владее!

Славе Трајковски: 
2018 приватно беше добра 
година, но кога зборуваме за 
нашата татков ина најголема-
та болка што ја понесе во оваа 
година е т.н. Преспански дого-
вор, договор за уништвување 
на Македонија, дела кои не се 
согласуваат со волјата на ма-
кедонскиот народ и по секоја 
цена газат врз коските на нашите претци, современите Маке-
донци и оние кои ќе не наследат. 

Зоран и Магдалена Иваноски:

Во изминатава 2018 многу настани се случија.Во приватниот 
живот многу убави неша и прекрасни спомени.
      Но тука се и други настани што би сакале да не се случеа.
Во оваа измината година на политичката сцена се појавуваа 
многу личности што не се достојни да влезат во историјата на 
Македонија но ќе влезат затоа што лошите работи повеќе се 
памтат од добрите.
      Постојаните вековни апетити на соседните држави како 
што се Грција, Бугарија и Албанија не запираат а потпомогна-
ти од Нато алиансата и Европската унија.
Изгладнатиот Македонски народ е разочаран од не легити-
мната влада на Зоран Заев која со своите постапки за на век 
ги зацрни и извалка најсветите нешта за секој македонец ,ги 
излага граѓаните на Македонија со лажни ветувања и поли-
тички догми манипулации со уставот и надворешната анти 
македонска политика.
А најголемата опозициона партија ВМРО ТПМНЕ обезглаве-
на зошто новиот правен систем го дискредитира лидерот на 
партијата .
      Внатрешното уредување на партијата со новиот (Млак )ли-
дер ,корумпираноста, самоволие на поединци и несплотенос 
донесе уште поголемо незадоволство кај Македонските граѓа-
ни нарочито во критичните моменти каде што беше потребо 
да застане напред и да го заштити народот од катастрофа. 
Индифернтниот став на партиата кон рефернедумот ги нате-
ра граѓаните кон резигнирана повлеченост, очај и исчекување 
што ќе биде нека биде.
Поединци од ДПМНЕ и поранешни членови на СДСМ како 
пратеници и како поединци се огласуваа повеќе пати со кри-
тики и само критики во собранието меѓутоа без некое големо 
влијание врз останатите што си го чуваа сопствениот леб и не 
се грижеа за лебот на народот што ги прати на тие работни 
места .
      Секоја чест на поединци патриоти како Боне Темелков, 
Крсте Иваноски и други од дијаспората и Македонија што не 
се политичари а се организираа и помагаа да се бојкотира 
Квинслигшкиот референдум за разнебитување на Македонија 
името историјата и традицијата.
      Единствена светла точка беше Претседателот на Репу-
блика Македонија Господин Доктор Ѓорѓе Иванов со своите 
излагања внатре и во светот каде што зраво застана зад суве-
реноста на Македонија и храбро му покажа на светот кој сме и 
што сме и како се почитува и сака татковината.
     Но сам човек не може многу да стори па бил тој и претсе-
дател на држава. 
     Со еден збор лошо и се пишува на Македонија.
Гиспод да ја чува Македонија но ми си се чини дека и нему му 
треба помош, наша помош македонци каде и да сте.

Драгица Димовска:
Годината што помина е најтурбулетна година на национален план за нас Македонците што 
живееме надвор од нашата прва татковина Македонија. Иако живееме далеку од татковината, 
сепак случувањата во Македонија многу не’ загрижуваат. Посебно со преспанскиот договор 
случен помегу Македонија и Грција, каде од Македонија се бара да го промени уставното име 
во Република Северна Македонија, по желба на Грција да Македонија влезе некогаш во ЕУ И 
НАТО. Тоа значи ни забрануваат на самоопределување кое е противзаконско по меѓународ-
ното право. Живееме во нјадемократска земја Канада. Со сите човекови права и со правото 
на нашето самоопределување. Како македонска етничка група сме високо ценети од другите 
етнички групи што живееат овде а и од самата држава Канада. Имаме свои македонски цркви, 
македонски организации, македонски, друштва, македонска мидија, весник, радио, телевизија 
и др. Се гордееме што потекнуваме од држава библиска Македонија. Голема навреда е за 
сите нас, по желба на некоја земја да мораме да си го сменимме вековното име на нашата 
татковина. И затоа во годината што помина 2018, организивме протести против промена на 

името, на кои протести беа присутни голрм број наши иселеници од Канада и Америка. Заедно сплотени без разлика на 
симпатиите кон една или друга политичка партија од Македонија, им дадовме на знаење на владата на Македонија и на сите 
учесници кои се вклучени за промената на името, дека големо е незадоволството кај сите нас да се промени нашето вековно 
македонското име. Годината што доаѓа 2019 им посакувам на сите ваши читатели, на сите македонци и македонки на секаде 
во светот, плодна просперитетна и успешна година со поголема сплотеност кај сите нас. Да живее Република Македонија да 
живее Канада нашата втора татковина. 
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Makedonsko literaturno dru{tvo 
"Bra}a Miladinovci - Toronto

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

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

Стихозбирката „Поезијата – мојот живот“
(2018, 1-160) која содржи сто поетски остварувања на поетесата Рада 

Видиновска е издание на издавачката куќа „Македонска искра’“ од Скопје. Во 
нејзината поезија се испреплетени нејзините две татковини, Македонија и Ка-
нада. Затоа поетските дела што таа ги напишала претставуваат убав пример и 
патоказ на една честита и трудољубива канадска Македонка, на која таткови-
ните и’ е се’ и радост и тага и восхит...

Рада Крстевска-Видиновска е Канаѓанка од македонско потекло, родена во 
селото Живојно, Битолско. Таа ја напуштила својата родна земја – Македо-
нија, меѓутоа, спомените, мислата,  љубовта, тагата и патриотскиот дух кон 
татковината и својот народ не ја напуштиле. Ваквите проникнувања на овие 
хоризонтали во животот на Рада Видиновска и нејзиниот сопруг Борис (Борче) 
Видиновски, како и сите Македонци ширум светот, ја откриваат сликата за 
библиската природа на древната земјата на нивното потекло – Македонија.

Во 1970 година, Рада и Борис (Борче) Видиновски со своето семејство ја 
напуштиле Македонија и емигрирале во Канада, во Торонто, каде, во текот 
на изминатите четириесеттина години активно се вклучиле во македонските 
иселенички организации и црковни општини.

Демократска Канада е земјата каде Рада Видиновска стана македонски 
иселенички писател, поет, есеист и раскажувач. Затоа, може да се рече дека 
во нејзините скромни поетски рамки и преку нејзините дела се проектира 
македонската иселеничка историја. Таа е личност за почит и пример од кој 
можат и треба да се огледаат и други Македонци во двете татковини, Канада и 
Македонија.

Поетските дела на Рада Видиновска се промовирани на многу места во 
Република Македонија и на северноамериканскиот континент. Тоа придонело 
таа да е прв лауреат на наградата „Иселеничка грамота“ во 1992 година, што 
за првпат Матицата на иселениците од Македонија ја додели на „Струшките 
вечери на поезијата“ за најдобар поет од дијаспората. Рада е член на Дру-
штвото на писателите на Македонија од 1994 година, а, исто така,  и член на 
Медитеранската академија „Браќа Миладиновци“ од Струга.

Стихозбирката „Поезијата – мојот живот“, која содржи дел од нејзиното 
поетско остварувања од нејзините тринаесет стихозбирки, ќе остане таа вечно 

да се сеќава на сите нејзини објавени дела. Истовремено најновата стихозбирка ќе остане  како значаен иселенички документ за бројни 
поетски настани, дејства, личности, простори и збиднувања.

Сите четиринаесет поетски дела што ги напишала Рада Видиновска претставуваат убав пример за една  трудољубива иселеничка чија 
животната приказна, истовремено, е и скромен дел од историјата на нејзиното родно Живојно и Крстоар, (местото на брачното живеење со 
Борис Видиновски), на Македонците во дијаспората, а преку нив и на нивната татковина – Македонија.

Затоа, со право може да се каже дека Рада Видиновска во делото “Поезијата – мојот живот“ со нејзините поетски видувања настојува да 
навлезе во суштината на македонското и канадското живеење, на иселеничката вистина, слобода, иднина... Оттука и сознанието дека при 
општењето со ова дело не’ прави побогати за уште едно ново и продлабочено видување на поетското пренесување на земјата и народот на 
кој им припаѓа Рада Видиновска, која е горда што се чувствува како канадска Македонка или македонска Канаѓанка.
 

Пишува; СЛАВЕ КАТИН

Членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“
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навлезе во суштината на македонското и канадското живеење, на иселеничката вистина, слобода, иднина... Оттука и сознанието дека при 
општењето со ова дело не’ прави побогати за уште едно ново и продлабочено видување на поетското пренесување на земјата и народот на 
кој им припаѓа Рада Видиновска, која е горда што се чувствува како канадска Македонка или македонска Канаѓанка.

Пишува; СЛАВЕ КАТИН

Членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“
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UMD AWARDED $6,500 GRANT TO 
MACEDONIAN CULTURAL FESTIVAL IN ALBANIA

UMD Macedonia Country 
Director Veronika Tomova, 
together with the Global Co-
Chair of Generation M Kristina 
Dimitrievski, attended the 11th 
Macedonian Cultural Summer 
Festival, organized by the As-
sociation of Macedonians with 
Origins from Albania “Sonce,” 
held in Pustec, in the Prespa 
Lakes region of Albania on 
July 25-30, 2018. Tomova and 
Dimitrievski provided a check 
for $6,500 to the Associa-
tion President Edmond Sotir. 
Funds were raised through a 
grassroots Crowdrise fundrais-
ing initiative by UMD.
Tomova delivered remarks at 
the opening of the Festival 
stating: “UMD feels honored 
for being invited to support the 
Macedonian national minority 
in Albania and hopes for being 
able to support the Macedo-
nian Cultural Summer Festival 
in the years to come!”
The Macedonian Cultural Sum-
mer Festival is the only major 
Macedonian cultural manifes-
tation held in all of Albania. Its 
purpose is to promote the Mac-
edonian culture, uphold the 
Macedonian language and the 
unique identity of the Macedo-
nian minority in Albania.
For the past ten years, the Min-
istry of Culture of the Republic 
of Macedonia provided the 
majority of the funding for the 
festival. Last year, they provid-
ed $16,660, but this year, they 
approved only $2,850. This is 
a drastic decrease and affect-

ed the quality of the festival. 
The Ministry of Culture of the 
Republic of Albania agreed to 
sponsor the festival for the first 
time, with a grant of $1,900. 
Thanks to these grants and 
miscellaneous sponsors, the 
festival secured only $7,050 in 
funding for this year’s festival, 
a decrease of $17,150 from 
2017’s festival.
The festival typically features 
10 theater productions, 3 con-
certs, and other programming 
encompassing over 200 art-
ists, participants, and guests, 
for whom the festival provides 
meals, lodging, transport, art-
ist fees, and more. In addition, 
the festival helps increase local 
tourism in the beautiful Prespa 
Lakes region – one of the poor-
est in Europe.
This year’s Festival hosted the 
Macedonian singers Vlatko 
Lozanovski and Dimitar Ando-
novski, the “Theater for Chil-
dren and Youth” from Skopje 
with the performance “Red Rid-
ing Hood”, the “Theater Jordan 
Hazdikonstantinov – Dinot” 
from Veles with the spectacle 

“The widow gets married”, the 
“Theater Anton Panov” from 
Strumica with the show “She” 
and “Fireplace”, as well as the 
“Center of Culture Ivan Mazov 
Klime” from Kavadarci with the 
staging “Passive Smoking”, 
masterly entertaining the rising 
number of tourists and inhabit-
ants of the town of Pustec.
Thank you to Festival support-
ers such as the Albanian Min-
istry of Culture, Macedonian 
Ministry of Culture, “Kromberg 
and Schubert”, “Komercijalna 
Banka”, “City of Skopje”, “Area 
Based Development Pro-
gramme of the Western Balkan 
Countries”, “Prespa Cross- 
Border Region Programme”, 
and the “South Eastern Europe 
Regional Rural Development 
Standing Working Group.” As 
the largest supporter of the 
Festival, the United Macedo-
nian Diaspora and its Presi-
dent Metodija A. Koloski, were 
awarded with a plaque from the 
President of the Citizens Asso-
ciation of Macedonians with 
Origin from Albania “Sonce” – 
Edmond Sotir.

UMD REBUKES CEPA CLAIMS 
ABOUT PRESPA AGREEMENT

The United Macedonian Dias-
pora (UMD) has issued a stern 
rebuke to The Center for Euro-
pean Policy Analysis (CEPA) 
for scaremongering tactics 
over the name-change debate 
in Macedonia.
In an opinion piece written by 
Janusz Bugajski, a bleak pic-
ture is outlined for Macedonia:
“In the worst-case scenario, 
Macedonia rejects the name 
change and returns to a frozen 
status with the door to both 
NATO and EU entry firmly clos-
ing. The moderate Social Dem-
ocrat government falls, the 
economy declines, nationalism 

rises, ethnic tensions increase, 
and civil disturbances escalate. 
Instead of becoming a pillar 
of regional security, Macedo-
nia devolves into a factor of 
instability in which each of its 
four neighboring states will be 
pulled into the fray.”
Metodija A. Koloski, Presi-
dent of the United Macedo-
nian Diaspora, said:
“Macedonians and any student 
of international politics worth 
their credentials see this situa-
tion for what it is – the Greek 
government has blocked 
Macedonia’s cooperative out-
reach to NATO and the EU be-
cause it refuses to change its 
name.”
“The Prespa Agreement 
doesn’t stop there, and that’s 
the crucial element that millions 
take issue with. Once again, a 
‘mere name change’ is being 

conflated with an agreement 
that mandates the revision 
and redaction of Macedonian 
school textbooks.”
Alastair Stewart, Director of 

Communications, said:
“I hate to say it, but this is what 
Macedonians have come to call 
the ‘head-table-bang’ moment 
when analysts just completely 
misunderstand what’s happen-
ing in Macedonia today.”
“Comments like this try to por-
tray the Balkans and Macedo-
nia as a volcano of irrationality 
ready to explode at a moment’s 
notice. CEPA is mixing contem-
porary politics, a referendum, 
centuries of history and entry 
into the EU and NATO into one 
big powder keg. It’s an utter fal-
lacy and a glossing over of why 
Macedonians are outraged at 
what’s happening.”

UMD REACTS TO NOBEL PRIZE 
NOMINATIONS

The United Macedonian Diaspora (UMD), rep-
resenting Macedonian interests and culture 
around the world, has reacted with dismay at 
the nomination of Greek Prime Minister Alexis 
Tsipras and Macedonian Prime Minister Zoran 
Zaev for the next Nobel Peace Prize.

Wided Bouchamaoui, who was a joint winner 
for the 2018 Nobel Peace Prize for her partici-
pation in the Tunisia National Dialogue Quartet, 
announced her intention to nominate the two 
leaders in recognition of their efforts to end the 
27-year dispute over Macedonia’s name.

The Prespa Agreement, which would see Mace-
donia renamed “North Macedonia”, is in the pro-
cess of being ratified in Macedonia and will need 
to be agreed by Greece which has committed to 
removing their objections to Macedonia joining 
NATO and the European Union,

Metodija A. Koloski, President of the United 
Macedonian Diaspora, said:

“There is a spectacular misnomer at 
the heart of these nominations: how 
can the authors of one of the most 
divisive, disruptive and disrespectful 
periods of Macedonian history be 
called peacemakers?

“The Prespa Agreement, the frame-
work by which this change is going 
ahead, mandates the editing, cen-
sorship and redacting of school text-
books to suit contemporary political 
ends.

“If the United Kingdom, or the United 

States or any other European country was asked 
to change its very culture to join a political part-
nership, there would be international outrage. 
Why is it called ‘peace’ regarding Macedonia?

“Look again at the basics: a country is being 
asked to change its name to assuage its larger 
neighbour so that it can join the EU and NATO. 
Why are we being held to ransom, and why is it 
being called ‘peace’ when Macedonia’s leader 
bulldoze through a referendum result that didn’t 
meet electorial turnout requirements?

“Macedonia has never been so threatened, it 
has never been so culturally at risk. To be clear: 
we believe that Macedonia should take its place 
among the EU and NATO. To be threatened into 
compliance in order to exercise that right isn’t 
‘peace’, it’s bullying.”

UMD RESPONDS TO MORGAN FREEMAN 
DOCUMENTARY ON MACEDONIA

The United Macedo-
nian Diaspora (UMD) 
has responded to the 
first trailer for an up-
coming film alleging 
Macedonia is the hub 
for fake news gener-
ation. ‘Selling Lies’ is 
a documentary short 
about the network of 
teenagers in Macedo-
nia whose fake polit-
ical news stories al-
legedly made a direct 
impact on the 2016 
U.S presidential elec-
tion.

The film is produced 
by actor Morgan Free-
man’s company Reve-
lations Entertainment, 
in partnership with 
Academy Award-nom-
inated director Leslie 
Iwerks.

Metodija A. Koloski, 
President of the Unit-
ed Macedonian Dias-
pora, said:

“Look, let’s be crystal 

clear about this: the in-
volvement of Macedo-
nian computer experts 
in the 2016 U.S pres-
idential election war-
rants exploration and 
discussion. This doc-
umentary short should 
be welcomed for push-
ing that discussion into 
the mainstream, and 
certainly much more 
than it currently is.”

“The problem, or cer-
tainly the issue we’ve 
taken from the trailer, 
is the first mention of 
Macedonia borders 
on poor porn. Rus-
tic buildings and well 
worn tower blocks. 
That’s not the coun-
try I know, and I sin-
cerely hope the film 
does more to build on 
Macedonia’s strengths 
and cultural heritage.”

“To blame a group of 
tech-savvy kids for the 
2016 election result in-
sults pretty much any-

one who knows any-
thing about the study 
of elections. The pub-
lic aren’t that stupid to 
buy into everything on 
the internet and the 
U.S media not so ap-
palling that they can’t 
report on the news 

properly.”

“Every single country 
in the world has towns 
that are poorer than 
their neighbours, more 
deprived than other 
countries and popu-
lated by those who 
observe and break the 
law. It is outright slan-
der, as I hope this film 
avoids this, to portray 
Macedonia as some 

backwards Balkans 
country where anyone 
will do anything for 
money.”

Veronika Tomo-
va, UMD’s Director 
based in Skopje, 
Macedonia, said:

“What is unacceptable 
here, and what I sin-
cerely hope this doc-
umentary takes care 
to measure, is con-
demning all of Mace-
donia and presenting 
it as some backwater 
country interfering in 
a proxy war between 
the United States and 
Russia.”

UMD STATEMENT ON COMMENTS BY GREEK 
DEFENSE MINISTER PANOS KAMMENOS

The United Macedonian Diaspora (UMD) condemns the recent comments by Greek Defense 
Minister Panos Kammenos, who accused Macedonia of “irredentist and provocative behavior,” for 
merely “referencing,” the existence of a Macedonian language and identity.

UMD categorically rejects these comments and the unfair treatment to which Macedonia and 
Macedonians have been subjected. UMD 
calls on the international community to 
support and affirm the inviolable rights 
of the Macedonian people to their own 
distinct language, culture, and identity. 
Self-determination is a foundation of 
international, democratic society and 
these rights must be respected.

The way forward for both Macedonia and 
Greece must depend on mutual respect, 
recognition, and dignity for all parties.
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ОМД: КОГА НЕПРАВДАТА СТАНУВА 
ЗАКОН, ОТПОРОТ СТАНУВА ДОЛЖНОСТ!

Обединета Македонска 
Дијаспора (ОМД) ги осудува 
континуираните предавнички 
и антидржавни активности на 
пратениците од Социјал Де-
мократксиот Сојуз на Маке-
донија (СДСМ) и останатите 
пратеници кои ги подржуваат 
амандманите за промена на 
името на Република Македо-
нија.

ОМД смета дека нацрт 
амандманите од Уставот, 
изгласани во македонското 
Собрание со целосна исклу-
ченост на академијата, јав-
носта и експертската фела, 
се засрамувачки чин за земја 
со државотворен караткер, 
демократско уредување и 
про-западни аспирации.

Со 67 гласа „за“, 23 гласа 
„против“ и 4 „воздржани“, Со-
бранието го изгласа првиот 
нацрт амандман за промена 
на името на Република Маке-
донија во Република Север-
на Македонија. Иако важат 
за народни избраници со 
мандат да ги бранат држав-
ните интереси, мнозинство 
од пратениците во законо-
давниот дом се воздржаа од 
дебата како основен знак на 
дефицитарна демократија 

и отсуство на слободата на 
говор.

Експресно, без долги разго-
вори и реплики, Собранието 
го изгласа и вториот нацрт 
амандман со кој се пред-
видува замена на одлуките 
на АСНОМ со Прогласот од 
Првото заседание на АС-
НОМ и Охридскиот рамковен 
договор во Преамбулата 
на Уставот. Вториот нацрт 
амандман за кој гласаа 65 
пратеници „за“, 18 „против“ и 
8 останаа „воздржани“, ОМД 
смета дека е преседан во 
уставното право со кој Маке-
донија се откажува од своја-
та сопствена историја.

Со баланс од 64 гласови „за“, 
14 „против“ и 2 „воздржани“, 
Собранието го изгласа и 
третиот амандман со кој Ре-
публика Северна Македонија 
се обврзува да го почитува 
суверенитетот, територијал-
ниот интегритет и политичка-
та независност на соседните 
држави. Земено во предвид 
дека Македонија никогаш 
немала територијални пре-
тензии кон било која држава 
од соседството и пошироко, 
ОМД смета дека станува 
збор за проформа зад која 
се крие штетна содржина по 
националните интереси на 
Република Македонија, до-
минантно во интерес на Гр-
ција и Бугарија.

ОМД смета дека четвртиот 
нацрт амандман, под пара-
ван за грижа за македонскиот 

народ во соседните држави и 
унапредување на неговите 
врски со татковината, всуш-
ност ги негира и деградира 
правата на македонското 
национално малцинство за-
гарантирани со член 49 од 
Уставот. Како последен на 
дневниот ред од парламен-
тарната расправа, четвртиот 
нацрт амандман беше из-
гласан со мнозинство од 66 
пратеници „за“, 7 пратеници 
„против“ и 3 пратеници „воз-
држани“.

Со цел оневозможување на 
уставните промени, ОМД ги 
повикува сите граѓани да се 
вклучат во јавната расправа 
предвидена по завршување-
то на втората фаза, како и да 
пружат силен демократски 
отпор за зачувување на кон-
тинуитетот и интегритетот 
на Република Македонија. 
ОМД воедно ги прозива на-
родните избраници да ос-
танат доследни до одбрана 
на националните интереси 
со глас „против“ уставните 
промени, што е нивна основ-
на должност кон државата и 
народот кој ги избрал, со цел 
оспорување на двотретинско 
мнозинство неопходно за 
промена на Уставот во тре-
тата фаза од процесот. Исто-
ријата е немилосрдна кон тие 
што ги предаваат национал-
ните интереси.

Кога неправдата станува за-
кон, отпорот станува долж-
ност!

Birthright Macedonia, in 
cooperation with Boots for 
Balkans, proudly announces 
the formation of the ILINDEN 
GAMES.
The ILINDEN GAMES will 
offer, for the fi rst time ever, 
amateur athletic events to all-
Macedonian players and teams 
from around the world to come 
to the Republic to compete and 
play against one another.
Plans are underway to offer 
athletic, competitive events in 
a variety of different sports for 
men and women.
The initial phase of the 
ILINDEN GAMES will be 
the fi rst MACEDONIAN 
INTERNATIONAL SOCCER 
TOURNAMENT. Known as 
MIST, the Games will be held in 
July 2019, in Skopje, Republic 
of Macedonia. Amateur 

Macedonian soccer teams 
and players from the Diaspora 
are invited to play against one 
another and against native 
Macedonian soccer teams in 
the Republic.
MIST is a joint effort organized 
by the United Macedonian 
Diaspora’s Birthright 
Macedonia program in 
cooperation with Australia’s 
Boots for Balkans.
Scheduled dates for the 
Tournament are tentatively set 
for the week of July 15 – 19, 
2019. MIST is to be in held 
conjunction with the 5th Annual 
Birthright Macedonia program, 
which is to be in July 2019, in 
Skopje and Bitola, Macedonia.
All soccer players participating 
in MIST will be offered the 
opportunity to attend selected 
Birthright Macedonia activities. 

Included are special weekends 
that are made available 
to Birthright Macedonia 
participants. Known as Heritage 
Weekends, these are daylong 
or weekend excursions to 
various points of interest in the 
Republic to expose Birthright 
participants to the culture, the 
traditions and the history of the 
Republic. Trips to Lake Ohrid, 
Galicnik Wedding Festival, 
Matka Canyon, jazz festivals, 
national parks, museums, 
historical and natural sites 
are typical of the activities 
offered to Birthright Macedonia 
participants through the 
Heritage Weekends program.
In 2019, Birthright Macedonia 
will be celebrating its fi fth 
anniversary and all alumni from 
around the globe will be invited 
to participate in this milestone 
reunion. The celebration will 
conclude at the Birthright 
Macedonia Closing Ceremony, 
a gala that will offer an evening 
of food, drink, dancing and 
camaraderie. All soccer players 
will be offered the opportunity 
to attend the Birthright Closing 
Ceremony.
Lastly, all soccer participants 
will also be invited to all informal 
Birthright Macedonia social 

gatherings at local cafes and 
taverns during weeknights.
Interested amateur soccer 
teams and individual players 
who wish to participate in MIST, 
should contact the following:

In Australia: info@
bootsforbalkans.org
In Canada: canada@
umdiaspora.org
In USA: birthright@
umdiaspora.org

In Europe: europe@
umdiaspora.org
Because participation in MIST 
is limited, interested teams and 
players will be assigned on a 
fi rst come basis.

ANNOUNCING THE FORMATION OF THE ILINDEN GAMES
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3 years ago, we were 4 kids in the church basement trying to tackle the problem of how to get 
young Macedonians more involved in our church. Today, 2 groups, almost 40 members, many 
successful events, activities and trips later, MYNET - Macedonian Youth Network was honoured 
by the President of the church board of St. Clement of Ohrid, Cedo Milenkovski, with an award 
recognizing the hard work we’ve done making a difference and bringing together the Macedonian 
Orthodox youth of the greater Toronto area.
•
Photo of MYNET St. Clement branch President Christian Rostankovski receiving the award.
•
#MYNET #Macedonia #Macedonian #Orthodox #Church #Toronto #Mississauga #Canada

MYNET
MYNET - Macedonian Youth Network - A year in review! - Thank you to everyone who helped us make 2018 our biggest year yet! - The best is yet to come in 2019...

MYNET - Macedonian Youth Network
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РАСПОРЕД / ПРОГРАМА НА ПОВАЖНИТЕ СВЕТИ БОГОСЛУЖБИ И ПРОСЛАВИ 
ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ПРИ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - 

СОБОРЕН ЕПАРХИСКИ ХРАМ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТОРОНТО

Јануари  5, сабота, Св. Наум Охридски, света Литургија  во 10:00 ам
Јануари  5,  сабота, КОЛЕДЕ  палење на огинот во 5:00 попладне во дворот на црквата
Јануари  6, недела Света Литургија  во 10:00 ам
Јануари  6, недела, Света Вечерна  во  5:00 рм
Јануари  7, понеделник, Раѓање на Господ Исус Христос - БОЖИК, Света Литургија во 10:00 ам
Јануари  8, втроник, Божик  втор ден, Света Литургија во  10:00 ам
Јануари  9, среда, Божик трет ден, Св. арх. Стефан, Света Литургија  во 10:00 ам
Јануари 12, сабота, прослава на Стара Нова Година - ВАСИЛИЦА, почеток во 7:00 рм  Цена $50.00
Јануари 13, недела, Света Литургија во  10:00 ам
Јануари 14, понеделник, Св. Василиј Велики и Обрезание Господово, Света Литургија   во 10:00 ам
Јануари 18, петок, Водопост, Света Литургија  во 10:00 ам
Јануари 19, сабота, Богојавление - ВОДИЦИ, Света Литургија  во 10:00 ам
Јануари 20, недела, Собор на Свети Јован Крстител, Света Литругија во 09:30 ам
         -  По завршувањето на Света Литугија, наддавање / дарување на светите икони, а потоа  фрлање на 
крстот во водата.
Јануари 31, четврток, Св. Атанасиј Велики, света богослужба во 10:00 ам

Почитувани Македонци,
 
Измина старата 2018-та година и ја дочекавме Новата 2019-та годи-
на.
Годината зад нас беше исполнета со многу предизвици кои  успешно 
ги совладавме и веруваме дека доаѓаат подобри времиња. 
Во оваа прилика сакам да Ви ја честитам Новата 2018-та година и да 
Ви посакам пред се' добро здравје, многу успеси на професионален 
и личен план и многу среќа во вашите семејства.
Посакувам  Новогодишните и Божиќни празници да ги поминеме во 
пријатно и ведро расположение.

Со почит Чедо Миленковски
Претседател на управниот одбор на МПЦ Св. Климент Охридски, Торонто

Ние и пред Св. Климента сме биле Македонци, а и поради него знаеме дека сме Македонци
-Свет Климент Охридски не ја измисли ниту создаде Ма-
кедонската нација. Тој само исцело му служеше на својот 
народ, народот кој тој најмногу го сакаше, и ни даде уве-
рение, сертификат, како  посебен народ и свидетелство за 
нашето полнолетство. И не само тоа, тој ни даде и упатство 
како треба да се сака својот народ, како да ја воздигнуваме 
нашата дедовина и ни остави тапија на македонската земја; 
ни остави тестамент по кој ние ги наследивме Татковината 
и Црквата; ни даде историски доказ за нашето постоење и 
завет дека тоа треба да го чуваме и забрана дека никој, па 
макар и со сила, не смее да ни го одземе, вели во едно од 
своите писанија  за  Свети Климента парохискиот свештеник 
во најголемата македонска православна црква во Торонто 
Св. Климент Охридски , отецот Илија Донев.

На Св. Климентовата  Вечер на присутните освен водителот 
отец Илија Донев им се обрати и претседателот на црков-
ниот управен одбор Чедо Миленковски, Генералниот Конзул 
на Република Македонија во Торонто Јовица Палашевски, а 
во благословувањето на лебот, виното и пченицата учеству-
ваа повеќемина свештеници од канадското намесништво на 
американско-канадската македонска православна епархија 
на МПЦ.
Со хорот и композициите во чест на Свети Климента рако-
водеше диригентот професор Васко Петровски.  
Настапот на Ансамблот Македонка со своите три постави и 
изведби на најубави македонски спетови одново наиде на 
воодушевување кај бројните присутни на свеченоста.
По повод патрониот ден на Свети Климент на повеќемина 
заслужници за дарувањата и заслуги за работата на црквата 

им беа врачени пригодни плакети, благодарници.

И во оваа пригода се навраќаме на едно од писанијата на 
Отец Илија Донев во чест и слава на Свети Климента: ,,Са-
миот спомен за Свети Климента ни дава обврска сето она 
што тој го создал и за што се изборил ние да го сочуваме, а 
пред се јазикот наш македонски, името наше  Македонско, 
Црквата наша Македонска, Татковината наша МАКЕДО-
НИЈА. 

Славејќи го Свети Климента се славиме себе си, бидејќи 
историјата нему му ја доделила најголемата титула да биде 
учител и просветител на својот народ усмерувајќи го кон 
највисоките вредности кои го потврдуваат еден народ..

Најлудата новогодишна ноќ се 
одржа во големата сала на Св. 
Климент Охридски во Торонто. 
Околу 600 гости ги забавуваа 
Татјана, Новица и Оркестарот 

Бисер&Румба
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Традиционална предновогодишна забава  
во Св. Климент Охридски

Кон средината на декември 
минатата година  во екот на 
новогодишните и божикни 
прослави кога се крунису-
ваат резултатите од целата 
година во банкетната сала 
на МПЦ(Македонската Пра-
вославна Црква) Св. Кли-
мент Охридски во Торонто 
вриеше како во кошница. Ден 
за слава или популарната 
Christmas Party во органи-
зација на женската секција 

и претседателката Марина 
Атанасовска. 
Во прекрасно украсената 
сала, сите што го сакаат 
нашиот традиционален на-
чин на веселба низ песна и 
оро, низ убави македонски 
стиховни пораки беше про-
славена уште една успеш-
на година за Св. Климент 
Охридски. 
Во оваа пригода претсед-
телот на црковната управа 

Чедо Миленковски задно со 
претседателката Марина на 
еден од најголемите донато-
ри г-ин Крсте Ивановски , на 
г-ѓа Гордана Ивановска, нив-
ниот син Дејан и снаата им 
подарија врамени благодар-
ници ,,Македонка,, со един-
стевни броеви кои се знак на 
благодарност за огромната 
поддршка од страна на се-
мејството Ивановски.
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

2017 Hyundai Tucson Premium
Price: $20,400  Kilometers: 46,566

2017 Volkswagen Golf R 2.0 TSI
2 SETS RIMS AND TIRES | PRISTINE CONDITION! 

ONLY $35,640 Kilometers:  24,866

2015 Acura RDX
Price $26,394  Kilometers:48,030

2014 Audi Q5 2.0 Progressiv
PRISTINE | AWD QUATTRO | ACCIDENT FREE!

 Price: $25,845  Kilometers:  74,403

2015 Honda CR-V Touring
Price: $25,995    Kilometers: 47,291

2018 Honda Odyssey Touring
Price $45,677   Kilometers: 27,121 

2015 Land Rover Range Rover Evoque Prestige
  Price: $33,574 Kilometers:  85,392

2015 Honda Accord Touring V6
  Price: Call us: 416-754-4555 Kilometers: 81,996
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Среќни Новогодишни и Божикни празници 
Со желби за добро здравје и 
напредок во сите македонски 

семејства Ви ја честитаат Новата 
година членовите на црковната 

управа од МПЦ  Св. Недела 
во Ејџакс со претседателот 

Славе Бунтески и членовите на 
женската секција под водство на 

претседателката 
Нина Веселиновска.

Бадник и Божик во Св. Недела
На 5 јануари, за Бадник повелете во црквата Св. Недела во вечер-
ните часови  на топла ракија и коледарски оган. Понесете бад-
никотви гранчиња во своите домови и коледарски пакетчиња за 
вашите деца и внучиња. 

На 7-ми јануари Божик ќе се сервира богат ручек за само 15 долари, 
со музика во изведба на познатите музичари Мирко и Џоле. 
За дечињата Дедо Мраз ќе дарува божикни пакетчиња. Сите сте 
добродојдени.

Василица во Св. Недела

Женската Секција од црквата 
Св.Недела, Ајаx заедно со претседателката 
Нина Веселиновска ве поканува на прослава 

на: 
”Македонската Православна 

Нова Година - ВАСИЛИЦА "
Недела, 13 Јануарy 2019 со почеток во 13:00 часот

Ве молиме придружете ни’ се на оваа 
прослава исполнета со 

вкусна храна, жива музика со Мирко и Ице, 
лотарија со прекрасни награди и 

мазник со златно паре
Билети: по цена од $35 .

За резервација ве молиме јавете се кај 
Нина Веселиновска 416-678-3064.

Сите сте добродојдени. 

Фотографии од дочекот на Новата 2019-та година во црквата 
Св. Недела во Ејџекс - Банкетната сала со нов дрвен под за-
блеска во празнично руво, се служеа вкусни специјалитети, а за 
музиката се погрижија Соња и Оливер Бенд со Горан. 
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Почитувани Македонци!
Среќни Новогодишни и Божикни празници со најсрдечни патриотски  желби за 

семакедонско сплотување, благосостојба, мир и љубов.
Со почит од Мендо Бакаловски

Претседател на Организацијата Обединети Македонци од Канада
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Воопшто не ми се пишува. 
Не ми се ни зборува всуш-
ност. Во Македонија падна 
снег.Зјапам во белината и 
размислувам каде да побег-
нам по страшниот 15 јануари. 
Кога насила, преку неустав-
ни, криминални и терорис-
тички дејства во собрание-
то, ќе нè укинат како народ. 
Сосе идентитет, историја и 
култура. Јас во Северна Ма-
кедонија нема да можам да 
живеам. Можеби да побег-
нам таму кај вас. Ама онаму 
горе, далеку на север. Си 
велам, ќе се оженам за не-
која Индијанка и ќе го научам 
нејзниниот јазик. Никогаш по-
веќе нема да изустам маке-
донски збор. Ќе ја прифатам 
нејзината култура, историја.  
И онака ќе бидеме сродни 
по страдање. Луѓе без корен. 
Нејзините претци доживеале 
физички и културен геноцид. 
Мене само што ми спрове-
доа идентитетски холокауст. 
Иронијата на судбината, 

безобразно ни открива дека 
страдаме од психопати со 
ист корен. Тоа е европскиот 
варваризам. Нејзините 
претци биле истребени од 
европските колонијални бе-
зумници. Нас нè уништија 
потомците на тие европски 
колонијалисти. Оние што 
порано носеле ќебиња со 
сипаници и вршеле масакри 
врз домородните племиња, 
денес се преставниците 
на „длабоката држава“, ЕУ 
и НАТО. И тогаш мислеле 
дека тие се цивилиација, а 
другите дивјаци. И денес 
глумат демократи полни ци-
вилизациски вредности, а на 
остатокот од светот гледаат 
со вообразен презир. Но, не 
зборовите, туку делата пока-
жуваат каков си. А нивните 
дела се нецивилизирани, 
неморални, изопачени. До-
волно е само малку да им се 
спротиставиш на безумноста 
и веднаш на површина го 
вадат својот вековен варва-
ризам.
Или Русија. Да побегнам во 
нејзината бескрајна снежна 
белина. Да се изгубам. Што 
подалеку од варваризмот на 
ЕУ и НАТО. Што подалеку од 
северноцрпнатите граѓани. 
Кои мислат ако сменат име 
некој богат ќе ги направи. 
Прости ми Боже, ама безум-
ни се.
Ете, вака звучи мојот момен-
тален очај. Простете што не-

мам да ви кажам убав збор. 
Жал ми е што немам нового-
дишни честитки за вас. Не ми 
е до славење, до патење ми 
е. Ама па не може вечно да 
се пати. Фактот дека нè пора-
зи светската изопачена моќ, 
не е погубен. Македонија има 
долговековно досие на такво 
страдање. Постојано сме на 
раб на исчезнување заради 
нив. Од антички Рим, нава-
му. Но, секогаш одново сме 
се кревале. Можеби оваа 
наша генерација навистина 
е неспособна. Сме станале 
дебелогазовци. Маловерни 
и малодушни. Едни себични, 
други злорадосни. Одбиваме 
одговорност, секогаш друг 
ни е виновен, ама затоа ни-
што не превземаме. Чест на 
исклучоци, но во овој случај 
исклучокот потврдува дека 
правилата не важат за сите 
исто. Понеспособни сме од 
нашите претци кои живееле 
под теророт на окупација, 
среде глад и немаштија, а 
се изборија за држава. Ние, 
од нашите удобни фотелји ја 
прокоцкавме таа држава. За-
тоа што нè излажаа дека ќе 
добиеме поудобни фотелји. 
Ама па не е сè загубено. На-
дежта последна умира. Има 
најмалку две работи што 

можеме да ги сториме во 
борбата што сигурно ќе про-
должи. Ако не успеавме ние, 
тогаш има надеж во нашите 
потомци. Кај вас кои имате 
деца. Пренесете им ја на 
вашите деца сета љубов за 
Македонија. Нека ја научат 
сета наша трагична исто-
рија. Посочете им го злото, 
изопачената светска моќ и 
домашните велепредавници 
и полтрони. Нека знаат дека 
ЕУ и НАТО преку своите 
октроирани слуги, воведоа 
диктатура во Македонија, а 
потоа ја укинаа државата, 
името и иденитетот. Да зна-
ат, оти можеби тие повторно 
ќе ја кренат Македонија.
Втората работа можеме ние 
да ја сториме. Индивидуално 
или колективно. Секој што 
не сака да крене бело знаме 
пред злото. Да немаат мир и 
удобност од нас. Ќе почнам 
од себе. За почеток, нема да 
запрам да пишувам. Ако не 
ме замолчат на сила, нема 
да престанам да пишувам 
колумни, текстови. Но, јас 
сум и писател, уметник. Веќе 
почнав роман во кој сакам 
да го разголам теророт врз 
нас од последниве десет 
години. Ќе биде ем забавно 
за читање, ем внатре ќе ја 

проткаам сета светска не-
човечност срушена врз нас. 
„Секс, дрога и Владимир 
Путин“, се вика. Сексот го 
претворија во силување. ЕУ 
и НАТО ни ги продаваат како 
да се некоја корисна дрога. 
За секое нивно зло врз нас, 
го измислуваат Владимир 
Путин. Ќе се обидам да нај-
дам преведувач, да ја види 
светот. Работам паралел-
но и на друг роман. Голем, 
комплексен историски ро-
ман. Од Берлинскиот конгрес 
до незаконското денешно 
укинување на Македонија. 
А во него, нашата приказна. 
Сакам да го создадам маке-
донскиот „Војна и мир“. „Сага 
за Немови“ се вика. Можеби 
еден ден и него светот ќе го 
види. Веќе ја завршив зби-
рката песни „Темни мугри“. 
Дванаесет песни има во неа, 
исто како рациновата „Бели 
мугри“. Наспроти неговите 
соништа за белите мугри на 
идната слобода, ние заради 
робување на туѓи интереси 
се откажавме од слободата 
да биеме Македонци. Затоа 
нашите мугри се темни. Мои-
те дванаесет песни пеат за 
она што ни се случува од 27 
април наваму. 
Но,книжевноста е книжев-

ност, ама филмот денес има 
поголема моќ на влијание. А 
јас, и покрај фактот што се 
сметам за писател, дипломи-
рав филмска режија. Тоа ми 
е една од замислите. Голем 
и моќен документарен филм. 
Филм што би ги прошеталл 
филмските фестивали, но и 
светските телевизии. Што ќе 
ја раскаже безумноста сру-
шена врз нас, ама од прва 
рака. Политичари, историча-
ри, новинари, интелектуалци 
од сиот свет кои ќе зборуваат 
за новиот софистициран хо-
локауст спроведен врз Маке-
донија и Македонците. Нека 
види светот. Тоа е една од 
моите идеи. Штом го завр-
шам сценариото ќе го испра-
там до сите наши ширум 
светот заинтересирани да 
помогнат за негово оствару-
вање. Секако, ако изопачена-
та моќ не најде начин да ме 
снема. Но, ова секогаш може 
и други да го остварат.
И така, за крај, од „јас“ пре-
оѓаме на „ние“. Едно е што 
можам јас, друго е што мо-
жеме ние. Важно е да се 
организираме. Вие таму, ние 
тука. Оти, борбата за Маке-
донија не смее да заврши. 
Има начин, секогаш имало 
начин. Но, да видиме што ќе 
се случува до и на 15 јануа-
ри.

Македонска Заедница

Александар Русјаков

Очај и надеж

ГЛОБАЛНАТА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПИРА ПОВИКУВА НА МАСОВЕН СЕМАКЕДОНСКИ ПРО-
ТЕСТ ,СРЕДА 9 ЈАНУАРИ 2019,12:00 ЧАСОТ, СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Водени од вистинските европски принципи на почитување на уставот и правната држава, 
понесени од основните постулати и принципи за самоопределување и идентификација на 
секој народ од повелбата за човекови права при ООН, македонската дијаспора ширум све-
тот , повикува на голем масовен протест пред собранието на Република Македонија, во 
среда на 9 јануари 2019 година. 

Тој ден ќе биде судбоносен за разбирање на минатото и иднината на македонскиот народ 
и држава. Ден кога нелегитимното собрание и влада ќе ги гласат уставните промени со цел 
бришење на државата Република Македонија и на македонскиот народ и нација.

Дали мирно ќе ги набљудуваме часовите на политичко самоуништување или националната 
свест ќе ги надмине анемничните духови? Должност и чест е на секој Македонец, да го даде 
својот допринос во опстојувањето и заштитата на правниот поредок и држава. Сите кои се 

чувствуват како достојни Македонци , време е да го обележиме историскиот ден на револт 
и промена.
Барања:
1. Распуштање на нелегитимното собрание и влада.
2. Повик до Претседателот Ѓорги Иванов да ја повлече гаранцијата дадена на 
Заев за формирање влада.
3. Отпочнување преговори во ООН под уставното име Република Македонија.
4. Предвремени парламентарни избори .
Македонија вечна!
Женева, Мелбурн , Торонто, 3 јануари 2019 година.
Координативно тело на македонската дијаспора-Европа, Канада и Австралија
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Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

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

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625



Страница 23January 04, 2019 Македонска Заедница



Страница 24 January 04, 2019

Новогодишна Честитка
Почитувани Македонци, членови на црковните управи, свештеници, 

помагатели и дарители,
во име на управниот одбор на црквата Св. Димитрија Солунски од Маркам Ви ги чести-
там Новогодишно-Божикните празници и Ви посакувам да ги поминете во добро здравје 

среќа и напредок.
Нека Новата година ни донесе 

братко разбирање, љубов и сло-
га, со верба во Бога и со најдо-

бри мисли Ве поздравува
Бале Гајтановски,

Претседател на управниот
 одбор во МПЦ Св. Димитрија
  Солунски во Маркам.

Репортажа од Божикната Прослава во Св. Димитрија Солунски од Маркам
Оваа фото приказна прика-
жува една успешна страница 
во изминатата 2018 година, 
ден во кој женската секција 
од црквата Св.Димитрија 
од Маркам предводена од 
претседателката Мерион Ан-
гелевска се веселеше, праз-
нуваше и даруваше.

Зад успехот на секоја органи-
зација стојат успешни поед-
ници, во овој случај дами кои 
со своите одрекувања, лични 
влогови оставија печат во го-
дината која е зад нас.
,,Упатувам благодарност до 
управниот одбор на црквата 
и до сите членки на женската 

секција, сите волонтерки кои 
во текот на целата година со 
разни активности придонесу-
ваат за успешно извршување 
на нашите задчи и обврски 
кон црковната заедница 
на која припаѓаме’’, - рече 
претседателката на женска-
та секција од македонската 

православна црква Св. Ди-
митрија од Маркам Мерион 
Ангелевска. 
Со пофалби им благодареше 
и гиги благослови сите нивни 
понатамошни активности и 
Отец Трајко Босеовски на-
рекувајќи ги Македонките 
,,столбови на македонските 

семејства,,. 
По прекрасниот божикен 
ручек следуваше веселба 
со македонски звуци, а пре-
убавите дами накитени во 
најпразнично руво се раду-
ваа на сезоната која дише со 
благослови и дарувања. 
Во оваа пригода женската 

секција од црквата Св. Дими-
трија на сите читатели Ви ги 
ви ги честита празниците по-
сакувајќи ви лична и семејна 
среќа.

Св. Димитрија Маркам
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Ѕвездите Ви ги честитаат Новогодишно-Божикните празници
Драги читатели, Новата Година е еден од најубавите моменти, нејзи-
ното доаѓање кое е проследено и со Раѓањето Христово, Божик, како 
и македонската православна Нова Година Василица буди моменти и 
чувства на среќа и надеж, верба во подобри утра исполнети со мир 
и желби за благосостојба.
Во пресрет на овие значајни празници најголемите музички ѕвезди 
од македонската сцена  до весникот ,,Македонија,,  и до сите Вас ги 
испратија следните Новогодишно-Божикни честитки: 

Наум Петрески: 

Пред се’ добро здравје затоа што 
здравјето е најскапоцено и здрави-
те луѓе можат да се изборат со сите 
пречки и тешкотии.Поздрав и среќ-
ни празници.

Дамјан Стојаноски:

 Ќе им посакам слога и меѓусебно 
разбирање. Да бидат едно во овие 
тешки времиња за Македонија и за 
македонскиот народ.

Група Молика: 
Најнапред честити Божиќни и но-

вогодишни празници да ни бидат 
здрави живи и весели сите наши 
Македонци од Канада. Огромен 
поздрав од цела група Молика и 
до скоро видување, прво во Маке-
донија, а потоа и таму во Канада и 
Америка.

Перо Христов:  
Да бидат здрави и живи среќни и 

весели трудољубиви како и што 
се секогаш посебно на нашинците 
од Рочестер каде ги забавувам за 
дочек на Нова Година. Среќна Нова 
и за Македонците од Канада и Ав-
стралија.

Петар Нечовски: 
Да се почитуваат, да се информи-
раат, Македонштината да не ја за-

борават....Заедно со Македонската 
ПЕСНА ...Среќкна 2019 година.

Сашко Велков:
 Здрави и живи што е најважно од 
се’ и доволно работа за секој од нас 

во 2019. Повеќе да сме обединети, 
да помагаме кај што можеме, да не 
мислиме лошо за никој и да сме по 
позитивни, зошто само така може 
да има подобар резултат кај сите 
нас. Среќни празници со поздрав 
од мене и грипа Дрим Тим.

Мишко Крстевски: 
Желби за лична, фамилијарна , 
општо македонска и северно аме-

риканска среќа и радост , дополне-
ти со преубавата македонска пес-
на. Ќе ја завршам пораката со ова: 
Секогаш дајте и повеќе простор на 
љубовта и не се срамете да ја по-
дарите и искажете.

Џесика Палашоска: 
Пред се’ сакам да Ви посакам мно-
гу здравје, многу среќа, бериќет и 

многу многу љубов. Ве сакам сите.

Елена Велевска: 
Пред се’да се сплотени во љубов, 

здравје и хармонија.Да бидат хума-
ни, да им помагаат на болните да 
оздрават и да победат со добрина.
Да имаат поголема доверба едни 
кон други,бидејќи живееме во вре-
ме во кое никој никому не верува.

Татјана Лазаревска и 
Новица Василевски:
 Мноооогу здравје и среќа како 

најпрво а потоа сите желби во но-
вата 2019 да им станат реалност...
ве сакаат Татјана и Новица!!!

Елена Јовческа: 
Најпрво сакам да се заблагодарам 
што по 4 -ти пак ќе бидам ваша 
гостинка меѓутоа сега во Виндзор.

Мојата најголема среќа е што сме 
заедно и пееме заедно на дочекот 
на  2019-та.
Многу здравје среќа и уште поу-
спешнии  повесели во 2019 година. 
Ве сака Елена Јовческа
Поздрав до Македонците во Кана-
да.

Сузана Спасовска: 
Македонци ,ви посакувам добро 
здравје, насмевка на лицето и ма-
кедонски вечери со вистински маке-

донски песни како во старите добри 
времиња! Среќна и бериќетна Нова 
година, мир, љубов, и чист воздух 
насекаде низ светот, а нашата Ма-
кедонија мирна и вечна!

Јордан Митев: 
На сите Македонци од Север-
но-Американскиот континент во 
новата 2019-та година пред се им 

посакувам многу здравје. Се оста-
нато што сакам да испратам како 
порака до сите нека ја преслушат 
мојата најнова песна, НАЗДРАВИ 
ЗА ЉУБОВ, НАЗДРАВИ ЗА СРЕЌА.
Таму ќе ја најдат главната порака 
за животот.

Македонска Заедница
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com
Macedonian Wines and Spirits

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, 
VRANEC- SEMI DRY, 
VRANEC RESERVE, 

VRANEC BARRIQUE, 
CABERNET SAUVIGNON, 

MERLOT, SHIRAZ, PLAVAC

WHITE WINES: 
PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, 

CHARDONNAY BARRIQUE, 
MUSCAT FRONTIGNAN, 

SAUVIGNON BLANC

ROSE WINE:  
ROSE PINOT NOIR

MAKEDONSKA 
LOZOVA RAKIJA:
       ZOLTA - BRANDY, 

BELA - STAROKRAJSKA

Среќна Нова 
2019 година 

и среќни  Божикни 
празници

 Македонското патриотско 
друштво 

,,Никола Карев’’
со претседателот Трајче Јанакиевски 

на сите свои членови и на целиот македон-
ски народ во Канада 

и насекаде во светот им ги честита 
Новогодишните и Божикни празници

 со најубави желби за братска љубов, слога 
и напредок во сите домови!

Христос се роди, Навистина се Роди!
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Ве известуваме дека на ден 6-ти Јануари - Бадник, веднаш по Светата Вечерна Богослужба 
која ќе започне во 18:30, децата при парохијата на црквата Свети Илија, ќе настапат со 
неколку божиќни песни. Истата вечер ќе бидат поделени и Божиќни подароци. Оваа вечер 
традиционално си носиме од дома храна која ја споделуваме на заедничка посна трпеза 
во парохиската сала при црквата. Дојдете во што поголем број заедно да го предвестиме 
Христовото раѓање!

Божиќен концерт From the River Side Senior Citizen's Club of Oakville/Mississauga:

Expressing our gratitude to Delta Bingo Oakville for being a part of their 
organization. We wish everyone a Merry Christmas and a Happy 2019!

SCHEDULE FOR JANUARY SERVICES 2019                                                                        
10:00 A.M.

January 5, St. Naum, Divine Liturgy                               10:00 A.M.
KOLEDE, with a Bonfire                                                 5:30 P.M.
January 6, B A D N I K, Divine Liturgy                          10:00 A.M.
January 6, Christmas Eve, Evening vesper                      18:30 P.M.
January 7, C H  R I S T M A S,  Divine Liturgy             10:00 A.M.
January 8, Synaxis of Theotokos, Divine Liturgy            10:00 A.M.
January  9, St. Stephan, Divine Liturgy                            10:00 A.M.
January 13, Divine Liturgy                                               10:00 A.M.
January 14, New Year, St Basil, Divine Liturgy             10:00 A.M.
January 18, BLESSING WATERS, Divine Liturgy       10:00 A.M.
January 19, THEOPANY Divine Liturgy                        10:00 A.M.
January 20, St. John, Divine Liturgy                               10:00 A.M
January 27, Divine Liturgy                                               10:00 A.M.
January 31, St. Athanasius, Divine Liturgy                     10:00 A.M.
   A T T E N T I O N: On this day (Sunday, January 20) there will be donating of the Holy Icons, 
Blessing of the Holy Water and landing of the Holy Cross in the water.
DEAR PARISHIONERS
May the Peace and blessing of God and the Savior Jesus Christ always be with you. May the 
warmth and fire of Bethlehem's Manger light in your hearts love and brotherly understanding 
May these Holy Days bring us closer to the Holy Angels with the song; "GLORY TO GOD IN THE 
HIGHEST, PEACE ON EARTH AND GOOD WILL TOWARDS MEN".
            Best wishes, to all of you brothers and sisters, on this Holy Birth of Jesus. May He keep 
you and bless you in the new coming year (2019) and always.

CHRIST IS BORN - INDEED HE IS BORN 
Yours in the name of our Savior Jesus Christ,

Very Rev. Konstantin Mitrovski

РАСПОРЕД НА СВ. БОГОСЛУЖБИ ЗА ЈАНУАРИ 2019
     5 Јануари, Св. Наум, Св. Литургија,                          10:00
     КОЛЕДЕ, коледарски оган, во црковниот двор        17:30
     6 Јануари, БАДНИК, Св. Литургија                          10:00
     6 Јануари, БАДНИК, Вечерна Богослужба              18:30
     7 Јануари, БОЖИЌ,  Света Литургија                      10:00
     8 Јануари, Собор на Пресвета Богородица             10:00
     9 Јануари, Св. Стефан, Света Литургија                 10:00
    13 Јануари, Св. Литургија                                          10:00
    14 Јануари, Нова Година, Св. Литургија                   10:00
    18 Јануари, ВОДОКРСТ,  Света Литургија               10:00
    19 Јануари, БОГОЈАВЛЕНИЕ, Св. Литургија           10:00
    20 Јануари, Св. Јован, Св. Литургија                        10:00
    27 Јануари, Св. Литургија                                           10:00
    31 Јануари, Св Атанасиј, Св. Литургија                     10:00
 
      Н А П О М Е Н А: На овој ден (Недела, 20 Јануари), ќе се даруваат светите икони, ќе се 
освети вода и ќе сеспушти светиот крст. 
ДРАГИ БРАЌА И СЕСТРИ, НАШИ ДУХОВНИ
 ЧЕДА ВО ГОСПОДА
                Нека љубовта и мирот на Господа Исуса Христа биде со сите Вас. Нека топлината 
Христова и пастирскиот оган одВитлеемската пештера, секогаш ги грее Вашите срца со 
топлината на љубов и братско разбирање. Нека во овие радостни денови се приближиме 
на светите ангели со песната “СЛАВА ВО ВИСНИТЕ НА БОГА, НА ЗЕМЈАТА МИР, А МЕЃУ 
ЛУЃЕТО ДОБРА ВОЉА”
                На сите Вас драги браќа и сестри, Ви ги честитаме светите празници  на светото 
Христово раѓање и Новата 2019 Година!. 

Христос Се Роди – Вистина Се роди               
 За Вас пред Бога постојан молитвеник,

Протоереј Константин Митровски
Macedonian Orthodox Church

"St. Ilija" – Mississauga

Македонска Православна Црква
Свети Илија - Мисисага

Новогодишно-Божикна честика од претседтелот на црковната 
управа на МПЦ Св. Илија од Мисисага Коле Димески

Почитувани читатели, члнови на македонската православна црква  Св. Илија од Мисисага, почитувани претставници 
на црковните управи, волонтери, верници,
Ми причинува чест и задоволство како претседател на црковната управа  да ви ги честитам Новогодишно-Божи-
кните празници со желби  за добро здравје, лична среќа и напредок и многу радост во вашите семејства. Зад нас е 
година која ќе ја памтиме по многу настани како во нашата татковина Република Македонија, така и овде во нашата 
македонска заедница.
Во овие празнични моменти да се сеќаваме само на убавите нешта и резултати, да си подадеме рака на соработка 
и разбирање и во тој дух да ја отпочнеме годината која е пред нас, а во неа секако ќе бидеме  исправени пред нови 
предизвици  кои ќе мораме да ги совладуваме достоинствено и одговорно, и што е најважно единствени. Само така 
ќе ја оправдаме нашата мисија на која самите доброволно и со чисто срце се заветивме.
Поздрав со почит и христијанска љубов
Коле Димески.
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Bitola

Музика и аранжман Анџело Мајнас
Исполнува Мери Мајнас

Ти се армаса
Ти се армаса, јас се разболив,
ти се армаса, јас се разболив,
лежав што лежав, до три години,
виду, не виду, пак сам си станав.

Пак сам си станав, коња си вјанав,
пак сам си станав, коња си вјанав,
коња си вјанав, дојду в' Котори
дојду в' Котори, Долно Котори.

Таму те најду, фурна да гориш,
таму те најду, фурна да гориш,
фурна да гориш, та леб да печиш,
фурна да гориш, та леб да печиш.

Ти ка ме виде, просту се најде,
ти ка ме виде, просту се најде,
коња ми фати, рака ми баци,
коња ми фати, рака ми баци.

Рака ми баци, солзи зарона,
рака ми баци, солзи зарона,
с'лзи зарона за наш'та љубов,
нашата љубов - жална разделба,
с'лзи зарона за наш'та љубов,
нашата љубов - жална разделба.

Анџело и Мери Мајнас се познати музички уметници кои живеат и творат долг низ години во 
Канада,а со потекло од селото Неволени, Леринско, Егејска Македонија.
И двајцата посетувале музички школи во Лерин, а подоцна Анџело и во Канада се образувал 
на познатиот Ројал Конзерваториум.
Биле членови на групата ,,Сељани,, која негувала изворен фолклор од Егејскиот крај, едни 
од ретките уметници кои настапиле пред англиската кралица Елизабета Втора како и на 
бројни фестивали во Македонија и на Северно-Американскиот континент.
Песната ,,Ти се армаса,, на која и дале музичка душа врз основа на приказана раскажана 

од устата на Македонец од До-
лно Котори е една од најавтен-
тичните македонски песни, која 
со задоволство Мери и Анџело 
ја нарекуваат своја, авторска 
песна. Доколку  со овој текст го 
побудивме вашето внимание, по-
слушајте ја на познатиот youtube 
канал.
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ДЕЛОТО НА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ – БОГАТО НАСЛЕДСТВО ВО 
МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНА ИСТОРИЈА СО  СВЕТСКО РЕНОМЕ

Оваа година, во месец  јануари се навршу-
ваат 157 години од смртта на македонските 
учитеи и преродбеници, браќата  Милади-
новци кои се видни претставници на маке-
донската  култура и национална преродба од 
периодот на 19 век. Со нивното делои актив-
ност се вбројуваат во редот на првите буди-
тели на националната свест и борци против 
погрчувањето. Тие се труделе во училиштата 
да се воведе родниот мајчин јазик. Ова е по-
вод  во нивна чест и слава да чествуваме, 
да се насочиме на животот и делото на овие 
знаменити македонски синови:
„ВО СТРУГА СЕ РОДИЈА
НАЈДОБРИТЕ  НАШИ СИНОВИ, 
ТОА БЕА ДИМИТАР И КОНСТАНТИН МИ-
ЛАДИНОВИ“
 Историското минатои сегашност на овој 
град се тесно поврзани со овие две значај-
ни имиња од македонската литература кои 
се родени во сиромашната фамилија на 
стружанецот Ристо Миладин. Живееја  во 
времето кога се одвиваа крупни промени во 
општествено-политичкиот и културниот жи-
вот во Македонија  кое особено се одразува 
по укинувањето на Охридската  самостојна 
архиепископија. Тогаш Струга подпаднала 
под Царигратската  патријаршија која преку 
школите  и црквите ја ширела елинизатор-
ската култура во Македонија. Во овие услови  
немаат можност  да се школуваат на мајчин 
јазик, зашто во училиштата предавале грчки 
учители. Но, со текот на нивното школување, 
учителствување  и собирачка дејност на на-
родното творештво, при што се соочуваат 
со суровата стварнос  и тешки општествени 
услови, струшките браќа во македонската 
литература ќе ја зацртаат нивната тажна и 
богата животна биографија:
ДИМИТАР МИЛАДИНОВ (1810 – 1862) Меѓу 
осумте  деца во семејството Миладинови, 
најстариот син  бил Димитар, кој е роден 
1810 година. Со основно образование се 
стекнал во Келијното училиште во манасти-
рот  Св. Наум а потоа се школувал во Охрид-
ското граѓанско училиште и на 20 години 
постанал учител. Учителствувал во Струга, 
Охрид, Битола, Магарево и Трново.  Во те-
кот на културниот развиток на Македонија, 
во средината на 19 век, Димитар се борел 
против  асимилација на грчките учители и 
свештеници.  Во 1856 г. го воведува народ-
ниот македонски јазик во училиштата  и са-
кал да се развие како посебен јазик при што 
го издал учебникот „ Буквар за употреба во 
македонските училишта “. Поради неговата 
активност и будење на националната свест  
дошол до судир со охридскиот митрополит 
Мелание кој го наклеветил пред турските 
власти дека е руски шпион. Поради тоа  бил 
затворен во Царигратскиот затвор во 1861 
година. Од голема важност  е собирачката 
дејност  на народни песни, приказни и др. 
кои ги испраќал во Белград и Русија. Заед-
но со Константин  го подготвувал познатиот  
„Зборник на македонски народни песни“ со 
кого покасно и за првпат сме се претставиле 
пред светот како народ со богата традиција и 
песнопојци со силен творечки дух.
КОНСТАНТИН  МИЛАДИНОВ (1830 – 1862) 

Константин е најмладиот син во семејството 
на  Миладинови. Иако разликата во години 
со неговиот  брат Димитар била голема, ус-
ловите во кои живееле  ќе ги зближи повеќе 
во борбата против ѕверската асимилаторска  
политика  и „грчката црковна тиранија“, и 
заедно застануваат на чело на македонска-
та  преродба.  Животниот пат на Димитар, 
бил тесно поврзан  со животот и судбина 
на Константин кој соработувал со него и ги 
следел  неговите стапки. Позавршувањето 
на основното образование во Охрид, а потоа 
и гимназија во Јанина, 1847г .учителству-
вал во Струга и во битолските села Трново 
и Магарево. Во 1849 г. заминал на студии  
на Филозофскиот факултет во Атина. Потоа 
во Светогорскиот манастир, во школата  на 
преродбеникот  Партение Зографски каде  ја 
изучува азбуката и старословенскиот  јазик, 
кое  беше од  големо значење за неговата 
понатамошна творечка дејност.Во 1856 г. 
жедта за наука го упатила на студии во Мо-
сква на историско-филолошкиот факултет, 
каде ја проучувал словенската  книжевност, 
преведувал  текстови на македонски јазик и 
ги  редактирал народните песни. Таму се со-
очува со тешкотии  поради слабиот интерес  
околу печатењето на Зборникот. Но, инспи-
риран од македонската народна поезија, то-
гаш Константин  ја започна и својата поетска  
дејност која  ќе го возвиши во еден од најпо-
знатите и најомилените поети од времето на 
преродбата. Токму  таму, во далечна Русија 
се раѓа основоположникот на  убавата маке-
донска уметничка поезија. Бидејќи  желбата 
за издавање на Зборникот, нема  да му се 
оствари, паднал во тешко разочарување, а  
студената клима во Русија му го нарушувала 
неговото здравје, и  секојдневно копнеел „по 
неговиот роден крај на брегот од Охридското 
Езеро“. Исполнет со силна љубов и копнеж  
ја напишал својата најубава песна „ТАГА ЗА 
ЈУГ“, во која  носталгијата за родниот крај до-
бива кулминација  на поетскиот збор. Осамен 
и болен, тој сонува со силна желба „да пре-
лета во родниот крај“:  

„ОРЕЛСКИ КРИЛЈА КАК ДА СИ МЕТНЕХ,
И В НАШИ СТ’РНИ ДА СИ ПРЕЛЕТНЕХ

НА НАШИ МЕСТА ЈА ДА СИ ИДАМ,
ДА ВИДАМ СТАМБОЛ; КУКУШ ДА ВИДАМ;

ДА ВИДАМ ДАЛИ С’НЦЕ И ТАМО
МРАЧНО УГРЕВЈАТ КАКО И ВАМО“

                                                                                                                                             
Неговиот брат Димитар како да ја претчув-
ствуваше  неговата болес , го повикува вед-
наш  да се врати во Струга и да ја продолжи 
учителската должност. Во 1860 г. Константин  
патува за родниот крај. Тогаш во Виена се 
сретнал со хрватскиот бискуп  Јосип Ј. Штро-
смаер, по чија заслуга на 24 јуни, 1861 година 
во Загреб излегува  од печат Зборникот на 
македонски народни песни. Благодарение 
на Зборникот, многу народни умотворби и 
гатанки се зачувани од заборавот.На оваа 
тема пишува современиот писател и поет, 
Томе Богдановски во песната „МИЛАДИНОВ-
ЦИ“, од која ви цитираме стихови:

„ЗАЗБОРИВТЕ СО ЗБОРНИКОТ

ОД НАСЛАГИТЕ НА МУДРОСТИТЕ
НА НАРОДНИОТ ГЕНИЈ
 И ВЕ ЗАЗАНДАНИЈА “ 

„ВО ГОЛЕМ ГРАД ЦАРИГРАД“                                                                                                                                        
                             

 По излегувањето на  Зборникот, Константин 
дознава дека брат му Димитар е затворен  и 
брза да му помогне, но и тој се нашол во за-
творот, каде во почетокот на 1862 г. згасна 
животот на браќата Миладиновци завиткан 
во превезот на таинствената и неразјаснета 
смрт. За жалост, смртта го спрече Констан-
тин да го види родниот крај, со бистрото  Езе-
ро и божевата „хубавина“. Иако живеел само 
32 години, овој најпознат поет од времето на 
преродбата;  преведувач и фолклорист;  ја ук-
раси македонската литература со оригинал-
но и прекрасно поетско творештво. Неговите 
песни проткаени се со социјални, патриотски 
и љубовни мотиви. Напишал само 15 песни: 
Бисера, Шупелка, Голапче,Сираче, На чуж-
дина Желание и др. Константин творел на 
македонски јазик со дијалектниот струшки 
говор и јазикот од нашата богата народна по-
езија, од која бил инспириран. Сликовитост 
за тоа среќаваме во оваа прекрасна песна: 

ГОЛАПЧЕ
„ГОЛАПЧЕ МИЛО ХУБАВО, ГОЛАПЧЕ 

ЗЛАТОКРИЛЕСТО,
КОГА ТИ ДОЈДЕ ПРИ МЕНЕ? 
И КОГА В ЧАСОТ ПОБЕГНА?                                                                                                    

УШЧЕТ ЈА ГЛАС НЕ ТИ СЛУШ-
НАФ, УШТЕ ТЕ ХАРНО НЕ ВИДОФ:                                                                                               

ДАН  МИ СЕ, МИЛО НАЛУТИ? 
ДАН МИ СЕ ДОБРО НАСРДИ!                                                                                                

ЗАШЧ НЕ ТИ ХУБОСТ ПОФАЛИВ, ЗАШЧ 
НЕ ТИ КРИЛЈА ПОМАЗНИФ?“

 За време на престојот во Москва, поетот се 
сеќава на„еден идиличен живот што минал“ 
и желбата да се најде во колоритниот пејсаж 
на родниот крај ќе ни ја опише во песната 
ШУПЕЉКА, од која цитираме: 

„Ушче ко си беф малечок
Од клас си писка напраиф

Со неа свиреф, потскаквеф,
И по зелени ледини,

Си трчаф по пеперуги.
И со моите другари

Играф со срце весело,
Трчаф по поле широко,
Шетаф по гори високо,
И низ езера поминаф.“

Од љубовните песни, најпопиуларна му е пе-
сната за убавата мома БИСЕРА по која коп-
нее. Леле, леле каква убавина среќаваме со 
романтичарски занос во поетовите чувства, 
цитирам:

„БИСЕРО МОМЕ, БИСЕРО,
ШЧО НОСИШ БИСЕР НА ГРЛО?

ТВОЕТО ГРЛО ХУБАВО
И ОТ ДРОБНАГО БИСЕРА
ХИЛЈАДА П’ТИ ПОБЕЛО.“

„ЈА НЕЈЌУ БИСЕР ДА БАЦА
„ТУК САКА ТВОЕТО ГРЛО.“

„ЈА ДАРОЈ, БИСЕР НЕ САКА
ТУК САКА МОМА БИСЕРА“

Интимните и лирски  чувства  на младиот 
Константин ги среќаваме и во следната пес-
на, во која  како „срамежлив љубовник“:

ЖЕЛАНИЕ                                                                               
КОГА КЕ ДОИТ ПРИ МЕНЕ!              

  КОГА ЌЕ СЕДНИТ ДО МЕНЕ!
ТАКА СИ ВЕЛЕФ КАТА-ДЕН.

ЈА КОГА ДОЈДЕ У МЕНЕ
КАК ЌЕ ИЗЛЕЗА ПРЕД НЕА!

ДА НЕ БИ ДОШЛА 

Со смртта на двајцата браќа, Македонија  ги 
загуби синовите  што се бореа за културно и 
национално будење на својот народ. И покрај 
тоа што патеките од  животот на нивниот бу-
рен времеолов завршија зад решетките  на 
Царигратскиот затвор, дејноста  на струшките 
браќа е од напроценливо значење, особено 
со Зборникот кој претставува монументално 

дело во 19-от век. Тие беа свесни за нивно-
то дело и веруваа во него. Затоа постариот 
брат Димитар тоа го потврдува со зборовите: 
„ЈАС  ГО ПОСЕАВ СЕМЕТО, А ВИЕ БИДЕТЕ 
ЖИВИ ДА ГО ОЖНЕЕТЕ НЕГОВИОТ ПЛОД!“ 
Браќата со нивниот труд и соработка секогаш 
создаваат сочни плодови од кои се насладу-
ваат идните генерации. Затоа би рекла; ако 
Блаже Конески, со неговото дело претставу-
ва  „Блажевина за Македонија“, тогаш Дими-
тар и Константин, претставуваат „Медовина 
на Македонија“, која медовина како пчели од 
цвет на цвет  трудоњубиво ја собираа од нек-
тарот и од широкото, плодно македонско на-
родно поле  и од мелозвучноста на песната:

„ГО СОБРАВТЕ НАРОДНОТО  
БОГАТСТВО

БИСЕР НАНИЗ  И ГО ЗАСОЛНИВТЕ
ОД ПРАШИНАТА НА ВЕКОВИТЕ, ПА 

СТАНАВТЕ
НАЈБОГАТИ НАРОДНИ УЧИТЕЛИ“ 

Семето на овие „народни учители“ роди бо-
гат плод.  Во нивна чест, во Струга секоја го-
дина во август се одржува најголемиот фес-
тивал „Струшки вечери на поезијата“.
Далекувидливите  хоризонти на Миладинов-
ци, се патоказ за нови дострели и им иска-
жуваме голема благодарност за она што му 
го оставија на македонскиот народ.Култот и 
славата кон нив има голем замав и надвор од 
татковината. Доказ за тоа се формирањето 
на литературни друштва  и други асоцијации 
што го носат нивното име. За одбележување 
е тоа што веќе 30 години во Торонто,Кана-
да постои  литературното  друштво „Браќа 
Миладиновци“, чии претседател е Маја Д. 
Ивановска; како и истоименото,  друштво од 
Мелбурн, Австралија.Делото на Миладинов-
ци  треба да го надградуваме и да ги славиме 
нивните имиња. Во овој поглед би истакнала 
активностите на членовите и поетите  при Л. 
Д. „Браќа Миладиновци“ од Торонто кои го 
чуваат култот и славата на нивните  патрони,  
Димитар и Константин, творат, се бават со 
издавачка дејност, настапуваат на прослави 
и празници афирмирајќи гомакедонскиот ја-
зик. Некои од поетите  патот ги поведе кон 
Струга на „Струшките ечери на поезијата“ .
Кога веќе „стигнавме“ до Струга, со поетите  
од Торонто, ќе продолжиме со цитати од пес-
ната „ГРАДОТ НА ПОЕЗИЈАТА“ од  поетеса-
та  ДРАГИЦА ДИМОВСКА, координатор при 
Друштвото:

„Крај Охридското Езеро се простираш 
цела,

облечена во сребрена руба – убавивце  
бела,

свеж ветер од Езерото те  гали, 
а на Мостот огнот на поезијата се пали“

„Дрим низ тебе тече ширно,
тече, тече и тихо шепоти,

за Браќата Миладиновци пее сонети.“
 Во колективната меморија  на македонскиот 
народ за Миладиновци ќе останат спомени-
ците, школите  и установи со нивните имиња. 
Во Македонија повод 157 годишнината од 
нивната смрт, чествувања  со пригодна про-
грама  за патрониот ден ќе се одржат во по-
веќе градови и села, посебно во училишта-
та.  Во овие јануарски денови, во Струга,  
помасовно ќе биде прославен  животот на 
Димитар и Константин од  општествените и 
културни работници, со граѓаните на Струга и 
пошироко. Да се надеваме  свеченостите да 
завршат со традиционална струшка визита.
Браќата  Ми-
ладиновци ќе 
останат вечна 
инспираци ја 
за идните  по-
ети.

Пишува и 
уредува

БЛАГИЦА 
ДАФОВСКА

Македонска Заедница

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД
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На 6 јанауари се празнува   
Бадник или Коледе — денот 
пред роденденот на Исус 
Христос (Божик), според 
христијанската традиција. 
Според Јулијанскиот кален-
дар, по кој се раководи Маке-
донската православна црква, 
Бадник паѓа на 6 јануари се-
која година, а Божикна 7 јану-
ари. Суштината на празникот 
е во радоста на христијаните 
пред големиот ден — Хри-
стовото раѓање. Истовреме-
но, со овој ден завршуваат и 
Божикните пости.
Традиционално, Бадник се 
прославува кај сите христија-
ни, но црквите кои го кори-
стат Грегоријанскиот кален-
дар го прославуваат на 24 
декември. Кај сите христијан-
ски народи има низа обичаи 
за Бадник, особено поврзани 
со Бадниковата вечера.
-На 6 јанаури 1916 годи-
на нa Бадник, кај месноста 
Дервишка Нива, Бугарската 
војска извршила колеж врз 
103 жители на Поречието. 
Масакрираните луѓе биле 
фрлени во ископ.
На 7 јанауари се празну-
ва  Божик  или Рождество 
Христово — денот на Хри-
стовото раѓање според 
христијанската традиција. 
Тоа е втор најголем празник 
во христијанството, по Велиг-
ден. 
Во повеќето земји во све-
тот со значителен дел на 
христијанско население, 
вклучувајќи ја и Република 
Македонија, Божик е празник 
и неработен ден.
-На 8- ми јануари 1991 во 
Скопје е конституирано прво-
то повеќепартиско Собрание 
на СР Македонија. За прв 
претседател беше избран 
Стојан Андов, пратеник на 
Реформските сили.
-На 11 јануари 1961 година 
во Штип е роден д-р Жан 

Митрев,  еден од најпозна-
тите македонски кардиохи-
рурзи. Основач, сопственик 
и менаџер е на Специјалната 
болница „Жан Митрев“.Жан 

Митрев е познат по својата 
фасцинација за Античка Ма-
кедонија. Како резултат на 
таа своја фасцинација, во 
2012 година објавува зби-
рка од 8 раскази за деца и 
возрасни насловена „Маке-
донски приказни за Филип и 
Александар“.
Во август 2011 избран е за 
еден од двајцата почесни 
претседатели на Светскиот 
македонски конгрес. 
-На 14 јануари според но-
виот(односно 1-ви  јануари 
според стариот) календар 
македонскиот народ празну-
ва три празници: Обрезание 
Господово, Свети Василиј 
Велики и Православна Нова 
Година. Во селото Вевча-
ни се одржува прочуениот 
Вевчански карневал кој од 
година во година станува се 
помасовен и попопуларен. 
Како туристичка атракција тој 
е посетен од многу гости и 
тоа не само од нашава земја. 
Во формата во која денес 
се одржува во него гледа-
ме мноштво традиционални 
обичаи, но и некои елементи 
што се од поново време. Во 
Вевчани Василица се праз-
нува два дена, на 13 и 14 
јануари .
-На 20 јанаури 1945 година 
во Воденско, Егејска Маке-

донија, е формирана Тајната 
македонска ослободителна 
револуционерна организа-
ција (ТМОРО). Иницијатор, 
организатор и раководител 
на организацијата беше Ван-
гел Ајановски - Оче.
-На 24 јануари 1957 година 
во Прилеп, роден е Влатко 
Стефановски - македонски 
рок, поп и џез музичар, осно-
вач на „Влатко Стефановски 
Трио“, и еден од основачи-

те на групата „Леб и сол“. 
Заедно со Бодан Арсовски, 
Стефановски членувал 
во неколку скопски групи, 

како: ВИС „Јегуље“, „Ирис“ 
и „Брег“ (групата на леген-
дарниот клавијатуристМики 
Петковски). На почетокот 
на 1976 година Влатко Сте-
фановски, Бодан Арсовски, 
Кокан Димушески и Димитар 
ја оформиле групата „Леб 
и сол“ во која Стефановски 
бил гитарист, пејач, компози-
тор и текстописец. За време 
на дваесетгодишното посто-
ење, групата „Леб и сол“ сни-
мила 12 албуми, една двојна 
компилација, и музика за 
различни намени: филмски 
и театарски претстави, како 
и телевизиски серии. Како 
член на „Леб и сол“, Стефа-
новски ги создал незаборав-
ните песни: „ „Чукни во дрво“ 
,,Скопје,, итн.
На 31 јануари 1945 со реше-
ние на АСНОМ Е ОСНОВАН 
Македонскиот Народен Те-
атар. Првата драмска прет-
става ја прикажа на 3 април 
истата година.Тоа беше 
драмската претстава ,,Пла-
тон Кревчет, од советскиот 
драматург Александар Кор-
нејчук, а во режија на Дими-
тар Костаров.

Македонска Заедница

Низ Годините
In Loving Memory of Our Parents  

John & Mitra Floros 

It broke our hearts to lose You, 
But You did not go alone. 
A part of us went with You, 
The day God took You home. 
If tears could build a stairway, 
And heartaches make a lane, 
We would walk our way to Heaven, 
And bring You back again. 
You are forever in our hearts! 
Love Eleanor, Patsy, Bobby and Families
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„Велат не нема, ама еве сме…“: Влатко 
Миладиновски го крена Егејот на нозе

Влатко Миладиноски деновиве заедно со групата „Интермецо“, гостуваше кај нашите Маке-
донци кои живеат во Егејскиот дел на Македонија на северот од Грција. Тој во преполната 
сала направи извонредна атмосфера откако го запеа неговиот голем хит “Велат не нема”.
Изненадувачки е тоа што многубројната публика, во која што имаше и голем број млади 
луѓе, запеаа во еден глас заедно со Влатко. И старо и младо станаа и се фатија на оро 
заедно да заиграат на  “Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме”. 

Велат не нема
Тука сме ние вечни векови
Во убав Егеј Беломорски
Овде на свети наши корени
Од исти мајки тука родени

Реф: Велат не нема ама еве сме 
Со мерак сред Солун оро играме
Велат не’нема ама еве сме 
Еееј Македонски песни гордо пееме

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

Тука сме ние од пред Исуса 
На своја земја македонска 
Тука сме, тука остануваме   
и име свето не менуваме
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 ► Љубовта не е резултат на сексусалното 
задоволување, туку сексуалното 
задоволување е резултатот на љубовта.

 ► Сексот нервозата ја смирува, а 
љубовта ја создава.

 ► Љубовта не е улица во еден 
правец.

 ► Додека да го најдам клучот на среќата – некој веќе ја смени, 
клучницата.

 ► Не ја прекинувај жената додека молчи.
 ► Каде што има емоции нема реалност.
 ► Љубовта некому дава крилја на грбот, а некому нозе и раце 

сече.
 ► И пеколот е подобар од незадоволната жена.
 ► Среќен е оној кој ќе најде мир во својот дом.
 ► Мажот и жената можат да бидат пријатели- ако не се во 

исти брак.
 ► Ако секирата не сече може да се наоштри, а ако жената не 

те сака, ништо не ти помага.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, 
украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна 
и понекогаш на машина за 
шиење. Материјалите кои 

ги користам во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид, кој се разбира не ни 
треба повеќе. Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја. 
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја како 

да направите прекрасно пра-
воаголно перниче украсено 
со
 „ дијамантски “ копчиња:

1.Памучен материјал (црна 
боја);
2.Големи светликави дија-
мантски копчиња;
3. Рачен конец за шиење;
4. Црн долг патент;
5.Синтетички памук;
6.Машина за шиење.
Најпрвин материјалот го ме-
рите во должина и ширина 
да одговара на местото каде 
што сакате да стои правоаго-
лното перниче. Јас одлучив 
моето перниче да биде ук-
рас на оваа црна клупа која 
најчесто стои во ходникот, 
влезниот дел на куќата(ста-
нот). Кроењето е најважниот 
дел, запомнете. Затоа ви се 
потребни оштри шнајдерски 
ножици. Откако сме заврши-

ле со кроењето на перниче-
то продолжуваме со негово 
шиење. Патентот го шиеме 
од опачина и внимаваме да 
го поставиме на средина од 
долниот дел на перничето. 
Потоа ги обележуваме со ли-
нијар правопропорционално 
местата каде планираме да 
стојат копчињата. Со црниот 
рачен конец за шиење пра-
виме набор од спротивната 
страна но, од внатрешноста. 
Ги сошиваме копчињата. На-
борот и копчињата ги споју-
ваме со конецот оставајќи 
5см конец во должина помеѓу 
нив за да го добиеме тој 
„мрежест“ изглед на перни-
чето. И кога ќе завршите со 
оваа процедура во внатреш-
носта кога ќе погледнете ќе 
добиете слика како „пајакова 
мрежа“. Навистина возбуд-
лива креација за овој моде-
рен изглед на моето перниче 

и признавам дека овој начин 
е моја лична рачно израбо-
тена иновација. На крајот 
перничето ќе го наполните со 
синтетички памук. 
Уживајте во секоја ваша 

идеја и креација! 

Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви

 Каролина Ристеска.

Мали поуки за животот
Не полевај ја болката со солзи! Се’ што се полева расте.
Подобро е да се смееш во колиба, отколку да плачеш во дворец.
Во утринските часови-  насмевнувај се на непознатиот.Тоа може да му буде 
единствената радост во денот.
Кога ќе станеш свесен за своите грешки, признај ги и учи од нив за своја 
иднина.
Со лага можеш да одиш напред, но назад никако.
Запомнете: Парите никогаш не смрдат.
Не бори се со свиња-обајцата ќе се искашкате, на свињата тоа и се допаѓа.
Да бараш благодарност за твоите добрини - значи да тргуваш со нив.
Ако ти се живее безгрижно – Не жени се.

Низок притисок
– Докторе имам низок прити-
сок. Што ми препорачувате? 
– Брак.

Интервју
– Господине пратеник, ќе 
дадете ли интервју за на-
шиот весник? – Времето ми е 
пари! – Ве разбирам, од ре-
дакцијата ми дадоа 500 евра 
за оваа задача. Да се догово-
риме, 350 евра за вас а 150 
за мене. – Може! А која е те-
мата? – За мито и корупција!

Која е разликата помеѓу 
несреќа и катастрофа? 

Да претпоставиме дека човек 
оди по мост. Мостот се руши 
и човекот паѓа во реката, но 
знае да плива. Тоа е несреќа, 
но не е катастрофа.
А сега да претпоставиме 
дека паѓа авион, а во него се 
возат сите македонски пра-
теници. Тоа е катастрофа, но 
во никој случај не е несреќа.

Македонски спорт
Спортски дисциплини во Ма-
кедонија:
– подигање кредити,
– прескокнување рати,
– пливање во долгови,
– трчање по жиранти.

Нови компјутерски вируси 
во Македонија 

Зоран Заев – Ви ги менува 
имињата на сите фајлови во 
компјутерот.
 Никола Груевски – Ви ги кра-
де фајловите од хард дискот 
и исчезнува. 
Али Ахмети – Оди во пакет 
со еден од горните 2 вируси 
и им помага во работата. 
Бујар Османи – Вирусот ни-
што не прави во првите 3 
месеци, па ништо не прави 
6 месеци, па ништо не прави 
9 месеци, за на крај да сфа-
тите дека ви го уништил цел 
компјутер.
 Оливер Спасовски – вирусот 
ветува дека ке ви го исчисти 
компјутерот од штетни ви-
руси, но никогаш тоа не го 
прави 
Петре Шилегов – Компјуте-
рот почнува да кочи и ви 
излегува слика од трамвај 

Грција – Му става пасворд на 
вашиот компјутер и го при-
својува. 
Бугарија – Не може да му 
стави пасворд на вашиот 
компјутер но се обидува да 
го присвои со менување на 
историјата. 
Албанија – Стар вирус, за 
него овој компјутер не е инте-
ресен повеќе, тој сега ги на-
паѓа компјутерите во западна 
Европа. 
Нато – Претставен е како 
антивирусна програма, но 
всушност го урива системот. 
МК во ЕУ- Вирус кој чекор по 
чекор ве навлекува да инста-
лирате непотребни програ-
ми, а оние најнеопходните ви 
ги кочи. 
Собрание – Повеќе мали ви-
руси кои ви ги трошат сите 
ресурси и никако не можете 
да ги исчистите. 
МТВ – Ви кажува дека ва-
шиот стар компјутер всуш-
ност е најнов и побрз од мно-
гу европски компјутери, но 
работи бавно затоа што има 
некој лесен вирус.
 Скопје – компјутерот почну-
ва да ви чади од сите страни 
иако внатре ништо не гори. 
Ќе се најде ли јунак да инста-
лира антивирусна програма 
за нашиот измачен македон-
ски компјутер?

Вонземјани 
Што е разликата меѓу вон-
земјани и животот во држа-
вава? – Вонземјани  постојат.

Политичарите се како 
гулаби 

Двајца старци си седат во 
градскиот парк, ги хранат гу-
лабите со трошки и си прават 
муабет:
– Дедо Стојане, знаеш ли на 
кого ми личат овие гулабиве?
– На кого?
– На нашите политичари.
– Е каква врска имаат гула-
бите со политичарите?
– Додека се на земјата се за-
доволуваат со трошки, а кога 

ќе летнат високо, ти се серат 
на главата.

6 корисни совети за 
мажите за долготрајна 

среќа во љубовта 
Најдете жена, која ќе има до-
бра смисла за хумор и ќе ве 
засмева.
2. Најдете жена, која ќе има 
работи, но ќе сака да работи 
и по дома.
3. Најдете жена, која ќе биде 
чесна.
4. Најдете жена, која добро 
ќе се грижи за вас.
5. Најдете жена, која ќе биде 
волшебничка во спалната.
6. Најважно од сe е овие 5 
жени никогаш да не се срет-
нат!

Македонецот кој живеел на 
пуст остров 5 години 

Македонец бил на крста-
рење, но се случил бродо-
лом. Бродот потонал, а Ма-
кедонецот чудесно се спасил 
и завршил сам на еден пуст 
остров. За среќа на островот 
имало малку храна и вода, па 
Македонецот живеел и чекал 
некој брод да го спаси. 
После 5 години конечно до 
островот дошол еден брод. 
Капетанот кога го видел на-
шиот го прашал: – Од каде си 
ти човеку? 
– Од Македонија! Ве молам 
спасете ме, многу сакам да 
си ја видам родната земја. 
– Штом си од Македонија, 
почекај малку, имам јас еден 
Македонец што ми работи 
на бродот, па тој ако реши 
да те спасиме, ќе те спаси-
ме. Излегува Македонецот 
на палубата и го прашува 
земјакот: – Другар, колку вре-
ме живееш овде на пустиот 
остров? – 5 години. Тогаш 
овој од бродот му фрла на 
земјакот еден куп весници и 
му вели: – Прочитај ги сите 
овие весници и потоа реши 
дали сакаш да те спасиме 
или не!
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Appetizers by Marija:  Stuffed Cheese Tortillas
Ingredients:
1 pkg - 10 piece Tortilla wraps 
- white or brown
1 cup milk 
1/2 cup feta cheese
1 cup ricotta cheese
2 eggs
2 tbsp. olive oil

Preparation:
Take package of tortilla wraps, 
open.
Take a bowl fi ll it with the milk
Mix together feta and ricotta 
cheese with the eggs in 
a separate bowl - this is 
essentially the stuffi ng, note* 
that you can also add meat 
or spinach here instead the 
cheese, whatever you like!*

Take a large round cake pan 
(preferably as big as the 
tortillas)
- In the pan pour 1 tbsp. olive 
oil

Now you take a tortilla shell 
you dip it in the milk, soak it 
and place on cake pan. 

Take the cheese and egg 
stuffi ng and spread a thin layer 
over the tortilla.
Now take another tortilla wrap 
and soak it in the milk, and 
cover the fi rst tortilla.
Repeat this exact process of 
spreading the mixture and 
placing new wraps, until all 
wraps are stacked. On the 
last wrap DO NOT spread 
any cheese on it, you brush it 
lightly with olive oil.
Last step, you take the rest of 
the milk and pour it over the 

stacked wraps.

Cover with pan-cover (if you 
do not have cover, use tin foil).

Turn stove to 350.F - cook for 
30 minutes covered.
Then take off the cover and 
keep uncovered in oven for 
30 minutes at 300.F (or until 
golden brown).

Remove from oven to let it 
cool, cut and enjoy with some 
fat-free yogurt!

Dinner by Marija: Teriyaki Beef Stir-fry 
with Veggies on Noodles

Ingredients for stir fry:
1 pkg Chinese Noodles
1 pound tender beef sliced into 
strips
1 medium onion
1/2 green bell pepper
1/2 red bell pepper
1/2 yellow bell pepper
1 medium carrot
5-10 pieces of small 
caulifl ower 
5-10 pieces of small broccoli 
(very small pieces)
2 minced cloves of garlic
1 tbsp. shredded fresh ginger
2 tsp. corn starch
1 tbsp. soya sauce
1/4 cup water 
2 tbsp. oil 
Teriyaki Sauce - Put in as 
much as you feel is necessary 
1 tbsp. parsley (optional)
Salt and black pepper to taste.
- mint leaf for garnish

Preparing the Noodles:

In 1, 2L pot - fi ll with water and 
salt
Bring to boil then put in 
package of Chinese noodles 
for few minutes
Then drain. 
Mix in vegetable 1 tbsp. oil so 
it doesn't stick and leave to the 
side, to keep warm.

Preparing the Beef:
Heat oil in large skillet, place 
tender beef strips in and sauté 
(Fry) them
Fry them until tender (approx. 
5-7 minutes)
Then mix in water and corn 
starch until thick texture
Mix in soya sauce and mix 
teriyaki sauce here as well 
Then leave to side. Keep 
warm.

Preparing the Vegetables:
All vegetables chopped into 
small bite sized pieces

Heat oil in large skillet and put 
in Onions, Garlic, Ginger and 
Carrots
Fry them for 5 minutes 
After; place in rest of 
ingredients (the vegetables, 
except the ones mentioned 
above)
Sauté until vegetables are 
tender and crispy; add little 
water if dry
Then add sauce mix with the 
beef strips and mix together

Serve over Chinese Noodles.
Garnish with Mint leaves and 
parsley (optional)

Macedonian Salad: On the 
Side
Tomatoes, Cucumbers, 
Peppers, Onions, Vegetable 
Oil, and Feta Cheese.
Cut up and mix together.

Tulumbi
Ingredients:
500g fl our
400ml water
150 ml vegetable oil
5 eggs
1 tbsp. sugar
1 tsp. salt
vegetable for frying

Syrup ingredients:
1L water
600g sugar
1/2 a lemon
1/2 cup honey

Syrup Preparation (this should 
be done fi rst, so it can cool):
On the stove top, high heat, 
take all the ingredients and 
mix together until it becomes a 
nice thick syrup. 
Take it off the heat to cool.

Preparation:
In a large pot, take the water, 
salt, oil, and sugar and bring 
them to a boil. When it begins 
to boil, pour in the fl our.
Mix it very quickly together 
and take it off the stove heat 
quickly. Mix fast so it can 

stiffen.
Leave it off to the side to cool.

Take each egg one by one 
and put them into the dough. 
Put them in slowly and mix 
together very well.

Take another pan, and pour 
some vegetable oil in, as much 
as you'd think you need for 
frying.

Take the dough and put in 
those funnels used for icing 
cakes. Squeeze in some of the 

dough into the hot oil, a fi nger 
wide. Cut off the dough with 
knife or scissors and repeat.
Fry them on one side and then 
the other on low heat and for a 
longer period of time.

** Make sure you glaze the 
tulumbi as soon as they come 
out of the frying oil, with the 
glaze being COLD.

Please enjoy these tasty 
treats, as they are a family 
favourite for many years!

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

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

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

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

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

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6



Страница 40 January 04, 2019Local 27



Страница 41January 04, 2019 Македонска заедница

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca
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Ракометот и каратето пов-
торно доминираа во тра-
диционалниот избор кој се 
одржува на крајот на секоја 
година. Ракометот освои че-
тири награди, меѓу кои и две-
те за најдобри национални 
селекции, а исто толку при-
знанија заминаа и во рацете 
на каратистите.
Каратистот Емил Павлов 
беше прогласен за најуспе-
шен спортист во Македонија 

во 2018 година, додека нају-
спешна спортистка е ракоме-
тарката Сара Ристовска.
Машката и женската се-
ниорска ракометна ре-
презентација се најдобри 
селекции, додека, пак, за 
најдобра спортска федера-
ција е Карате-федерацијата 
на Македонија (КФМ). Најдо-
бар тренер е селекторот на 
карате-репрезентацијата на 
Македонија, Сашко Арсовски, 

додека, пак, капитенот на ра-
кометната репрезентацијата 
на Македонија, Кирил Лаза-
ров, е прогласен за најдобар 
спортист што настапува во 
странство. Најдобри млади 
спортисти се каратистот Фа-
хик Весели и таеквондистка-
та Ана Mарија Георгиевска. 
Најуспешна спортистка со 
инвалидитет е стрелачката 
Оливера Наковска-Бикова. 

2018 беше година во знакот 
на ракометот и на каратето

Традиционлано, пред крајот на кален-
дарската година, Европската ракометна 
федерација (ЕХФ) го скрои списокот 
на десет најдобри ракометари за 2018 
година, меѓу кој се најде и капитенот на 
македонската репрезентација, Кирил 
Лазаров.
Кире зад себе остави уште една 
одлична година, со Нант направија 
историски подвиг го освоија второто 
место на фајнл-форот во Келн. Лазаров 
токму на последниот Ф4 стана најдобар 
стрелец во историјата на овие трунири.
Исто така имаше одлични настапи за 
Македонија на ЕП во Хрватска.
Покрај Лазаров на ТОП 10 изборот се 
најдоа и поранешните играчи на Вар-
дар, Арпад Штербик, Алекс Душебаев, 
како како и за Диего Симоне, Винсен 
Жерар, Сирил Думулан, Анди Шмид, 
Барте Мирхол, Недим Ремили и Сандер 
Сагосен.

Нашиот Кире е „МАШИНА“ и со 38 години е во 
ТОП 10 најдобри светски ракометари

Македонија има најмногу јуниори од СП 2017
Македонскиот селектор 
Раул Гонзалес го направи 
најголемиот чекор на под-
младување на репрезента-
цијата во однос на

 некои свои колеги, шефови 
на стручните штабови на 
националните тимови што 
ќе бидат дел од Светското 
првенство (СП) во Германија 
и во Данска, во јануари.
Тој на својата листа репре-
зентативци има дури осум 
ракометари што беа дел од 
последното Светско првен-
ство (СП) во Алжир на кое 
Македонија го оствари нај-
високиот пласман (шесто 
место) во историјата на 
тимските спортови. Петми-
на од нив, Филип Талески, 
Филип Кузмановски, Мартин 
Томовски, Горан Крстевски 
и Милан Лазаревски, веќе 
имале настап за сениорска
та селекција на Македонија,

 

а преостанатите се дебитан-
ти во сениорскиот тим, Ди-
митар Димитриоски, Марио 
Танкоски и Томислав Јагури-
новски (плус и кадетот Мар-
тин Серафимов).
Гонзалес во својот состав 
има шестмина од гореспо-
менатите млади ракомета-
ри што играат во Лигата на 
шампиони. Млади репрезен-
тативци од СП во Алжир, со 
статус на играчи од Лигата 
на шампионите, има тројца 
во француската селекција 
(Дика Мем од Барселона, 
Мелвин Ричардсон од Мон-
пелје и Роман Лагард од 
Нант), двајца во шпанска-
та (Даниел Душебаев од 
Киелце и Абело Гомез од 
Барселона) и по еден во гер-
манската (Гола Јоханес од 
Фленсбург), хрватската (Да-
вид Мандиќ од Загреб) и во 
исландската селекција (Ар-
нар Арнарсон од Кристијан-
стад).
Македонија на СП 2019 е во 
група со Јапонија, Бахреин, 
Хрватска, Шпанија и Исланд.

На турнирот во Кушадаси 
од 9 до 18 јануари, репре-
зентацијата на Македонија 
до 17.години ќе ги одмери 
силите со Шпанија, Русија и 
Албанија
Нема зимска пауза за наши-
те млади репрезентативци 
до 17.години.
Имено како што велат наши-

те информации, надежите ќе 
учествуваат на силен турнир 
во Кушадаси (Турција) кој ќе 
се одржи од 9 до 18 јануари.
Таму Македонија ќе ги одме-
ри силите со силни селекции, 
исто така У-17, и тоа селек-
циите на Шпанија, Русија и 
Албанија. Се разбира дека 
ова е добра можност да се 

види моменталната форма 
на нашите млади репрезен-
тативци пред новите предиз-
вици во текот на 2019 година. 
Списокот на репрезентатив-
ци кои ќе патуваат во Куша-
даси (Турција) ќе се знае во 
текот на следните денови.

Мојот сон е олимписки медал
Kаратистот на КК Штип и државен репрезента-
тивец во борби Емил Павлов (26) е годинашен 
носител на престижното признание „спортист 
на Македонија“, и сосема заслужено. Годинава 
тој се закити со злато од Европското првенство 
(ЕП) во Нови Сад, што претставуваше втор, по 
она во финскиот град Тампере во 2014-та, а 
вкупно трет негов медал од ЕП, по бронзата во 
францускиот град Монпелје во 2016 година.
Повеќекратниот првак на Македонија во своја-
та досегашна натпреварувачка кариера може 
да се пофали и со бронза од Европските игри 
во Баку, Азербејџан во 2015-та, со злато од по-
следната Балканијада и со триумфи на повеќе 
реномирани турнири. Штипскиот апсолвент на 
Филолошки факултет (група Македонски јазик 
и книжевност), кој е и носител на спортска пен-
зија за исклучителни постигнувања во карате-
то, не мисли да застане тука, неговата следна 
цел на татамите е настап на Олимписките игри 
(ОИ) во Токио 2020.
– Годинава го постигнав најголемиот спортски 
резултат за Македонија во еден олимписки 
спорт, па токму затоа ова признание, кое, да 
бидам искрен, и го очекував, за мене претста-
вува само потврда за мојата упорна работa 
на татамите, но истовремено и дополнителен 
мотив и во иднина да продолжам со макотрпни 
тренинзи и да успеам да го остварам мојот 
сон, а тоа е медал од Олимпијада-вели Емил.
– Им посакувам  на младите спортисти пред сѐ 
да бидат живи и здрави, да тренираат секојд-
невно, да веруваат во себе дека можат да 
бидат најдобри, никогаш да не се откажуваат, 
a резултатите мора да дојдат, порано или 
подоцна-порача Павлов.

„Спортист на годината“ за првпат двојазична, 
Столе Стоилов демонстративно напуштил

Капитенот на РК Вардар, 
пикерот Стојанче Стоилов 
станал и си заминал кога 
слушнал дека добитниците 
на наградите од училишта од 
Тетово и Чаир и’ се обраќаат 
на публиката на албански 
јазик.
Првите две награди за 
училишен и за средношколски 
спорт заминале кај училишта 
од Чаир и од Тетово, при што 

тетовскиот добитник на признанието на присутните им се обратил на албански.
Стоилов станал и си заминал- демонстративно ја напуштил манифестација која за првпат е 
двојазична.
-Се чувствувам засрамено и понижено, се пожалил искусниот ракометар во вибер-групата 
на репрезентативците кои се сместени во хотелот во кој се одржа манифестацијата.
Стоилов беше избран за „Најдобар спортист на Македонија за 2017 година“ на истава мани-
фестација, што ја организира Агенцијата за млади и спорт.
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.



Страница 44 January 04, 2019Successful Macedonian Businesses


