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Танас Јовановски

Низ деновите од месец јуни
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,,, Дека слобода е да си Македонец, 
а смрт е кога го отфрлаш битието!

Aleksandar Rusjakov

ФА  ,,ИЛИНДЕН,,

МПЦ Св. Илија Мисисага

Во знак на “добрососедство“
Геноцидот на “добрососедска“ Бугарија врз 

македонското население во Пиринска Македонија. 
Каде исчезнаа 350.000 Македонци според првиот попис 
во Социјалистичка Бугарија? Зошто отворените маке-
донски училишта во таа земја  каде учителствуваше и 
мојот братучед Мето, беа затворени само година дена 
по отворањето? Зошто во таа европска земја нема Ма-
кедонци како и во Грција, а ги има во Албанија, Србија, 
Црна Гора, БиХ, Хрватска, Романија, Словенија? Цел 

Балкан!. Арамиите сакаат да си го зачуваат пленот од Букурешт. Но и да го замолчат 
Македонецот со закани за вето, најсилното оружје на демократска Европа.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЛЕНИШТВО
.....Се работи за текст и фотографии од македон-
скиот павилјон претставен од црквата Св. Илија 
од Мисисага, своеволно сте копирале (само не-
колку) иако ги имаше многу фотографии и на 
секоја втора беше развеано знамето од Кутлеш, 
нашето шеснаесеткракото, кое мислевте лес-
но ќе го згазите и фрлите во заборав, постапка 
рамна на самоубиство, исто како да сте рекле 
ве нема повеќе - НЕ ПОСТОИТЕ. Но, како во пе-
сната ,,Велат не нема ама еве сме,, тука сме, 
постоиме и гордо го вееме националното знаме, 
послушајте ја, засрамете се од себеси, од родот македонски......



 

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..
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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
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 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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Ние сме Македонци од Македонија и зборуваме Македонски јазик!

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЛЕНИШТВО 

Агенцијо за Иселени-
штво на самонарече-
ната држава насилно 
и без волјата на Маке-
донците Не ве призна-
ваме, не ве препозна-
ваме, се срамиме од 
вас!
Ова се само дел од 
огорчените секојд-
невни реакции на 
читателите на весни-
кот ,,Македонија,, од 
Торонто Канада кој 
патем ги претставува 
Македонците од сите 
некогашни и сегашни 
делови, а нема Маке-
донец на земјината то-
пка кој не знае до каде 
е Македонија, до каде 
се зборува, пее и игра 
на македонски.
Се дрзнавте нео-
дамна да преземе-

те содржина која е 
комплетно авторска 
на весникот ,,Маке-
донија,,. Се работи за 
текст и фотографии 
од македонскиот па-
вилјон претставен од 
црквата Св. Илија од 
Мисисага, своеволно 
сте копирале (само 
неколку) иако ги има-
ше многу фотографии 
и на секоја втора беше 
развеано знамето од 
Кутлеш, нашето шес-
наесеткракото, кое 
мислевте лесно ќе 
го згазите и фрлите 
во заборав, постапка 
рамна на самоуби-
ство, исто како да сте 
рекле ве нема повеќе 
- НЕ ПОСТОИТЕ. Но, 
како во песната ,,Ве-
лат не нема ама еве 

сме,, тука сме, постои-
ме и гордо го вееме 
националното знаме, 
послушајте ја, засра-
мете се од себеси, од 
родот македонски.
До македонската 
заедница во Кана-
да (до која освен до 
вашите малкумина 
истомисленици) не-
мате пристап, тоа е и 
писмено потврдено, 
при последното ба-
рање на министерот 
за дијаспора Адеми за 
посета на македонски-
те православни цркви 
во Канада. Тие како 
духовни и културни 
центри на Македон-
ците одбиваат било 
каква соработка и за-
брануваат официјал-
ни посети на министри 

од сегашната одрод-
ничка влада.
Ако сте решиле да 
преземате, сте мо-
желе и да погледне-
те во содржините на 
фејзбук страницата 
на весникот,,Македо-
нија,, кои зборуваат и 
илустрираат настани 
во кои се вклучени 
Македонци од Вар-
дар, Егеј, Мала Прес-
па, Пирин... вака само 
прекројувате вести по 
ваша мерка како впро-
чем се’ што правите, 
спротивно на волјата 
на македонскиот на-
род.
Срамно и недопусти-
во, како може некој да 
претставува државна 
институција со која 
немаме никаква со-

работка без дозвола 
да презема вести од 
животот на Македон-
ците во Канада и при 
тоа да ги краде со цел 
да ја прикаже својата 
наводна успешност, 
а кога и самите знае-
те за злото и болката 
што им ја нанесовте 
на Македонците ши-
рум светот??!
Соработка со вас 
нема да дозволиме, 
ниту сега ниту во ид-
нина. 
Ние сме Македонци 
од Македонија и збо-
руваме Македонски 
јазик.

Соња Лозановска
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Македонските 
историчари го 

предложиле датумот 
7 октомври за Гоце 
Делчев, Бугарите 

избувнале

Драги Ѓоргиев, историчар и 
претседател на на македон-
скиот тим во Заедничката 
комисија произлезена од до-
говорот за добрососедство 
со Бугарија во интервју за 
Дојче Веле откри дека бугар-
ските политичари избувнале 
откако македонската страна 
го предложила датумот 7 ок-
томври за заедничко честву-
вање на Гоце Делчев.
   “Нашиот предлог како ден 
за чествување на личноста 
на Гоце Делчев, меѓу другите 
јубилејни датуми да биде и 7 
октомври, денот кога во 1946 
година неговите посмртни 
останки беа предадени на 
Народна Република Маке-
донија, од бугарска страна 
беше доживеан како прово-
кација. Тоа беше образложе-
но со фактот дека тоа е едно 
од најголемите национални 
предавства во Бугарија на-
правено од комунистичкиот 
режим предводен од  Геор-
ги Димитров, во контекст на 
соработката со Тито, а под 
притисок на Сталин и дека 
за нив тоа е едно отфрлено 

време. Во контекст на ваше-
то прашање, моето чувство 
е дека тука не станува збор 
за историски дисконтинуитет 
туку за перцепција на еден 
период од сопствената исто-
рија кој е крајно непожелен 
во сопствениот историски 
наратив и чии резултати не 
се прифаќаат, па дури може 
да се бара и нивна ревизија“, 
одговори Ѓоргиев на едно од 
прашањата.
   Вицепремиерката и мини-
стерка за надворешни ра-
боти на Бугарија, Екатерина 
Захариева претходно реа-
гираше дека нема Бугарин кој 
би прифатил оддавањето по-
чит кон делото на Делчев да 
биде 7 октомври затоа што 
“бугарскиот премиер Дими-
тров под притисок на Сталин 
и Тито извршил предавство 
и ги предал неговите мошти. 
(Фактор)

Во 1962 година бев во Со-
фија, Бугарија, Ја искорис-
тив приликата да го посетам 
и музејот во кој почиваше 
балсамираното тело на Ге-
орги Димитров. Требаше да 
се чека. Редот беше долг, 
стотици луге, млади и стари 
чекаа  во ред да му оддадат 
почит на најпочитуваниот 
човек, полтичар во Бугарија. 
Јас бев еден од нив, но не 
бев исклучок, имаше значаен 
број на странци. Бев инфор-
миран дека оваа глетка е 
секојдневна. Тоа е времето 
кога не само што Бугарија 
ја признаваше македон-
ската нација туку и отвори 
училишта во кои младите 
Македончиња го изучуваа 
македонскиот јазик и маке-
донската историја. Еден од 
учителите во тие училишта 

беше и мојот братучед Мето 
Јовановски. На првиот попис 
после војната во Бугарија 
беа попишани 350.000 Маке-
донци. Каде исчезнаа? Како 
се случи Георги Димитров од 
најомилена личност во Буга-
рија но и регионот да стане 
предавник? Зошто ревизија 
само на македонската исто-
рија, а не и на бугарската?

Ефтов: Ова што сега 
го прават земјите 

членки на Европската 
унија  е КОЛОСАЛНО 
понижување на еден 
народ и една држава 

Новинарот Васко Ефтов пре-
ку Феисбук статус истакна 
дека ова што Брисел денес и’ 
го направи на Македонија (се 
однесува за недобивањето 
датум за преговори) е коло-
сално понижување на еден 
народ и држава кои како што 
пишува Ефтов се осудени на 
избор меѓу суштинско вегети-
рање или драматично исчез-
нување.
   “Не ја ценам политиката на 
Зоран Заев. Ниту неговата 
влада. Напротив, ги сметам 
штетни и опасни за македон-
ските национални интереси. 
Под вакви мизерни услови 
(сменето име и продадена 
историја) не прифаќам ниту 
членство во НАТО и Евро-
пската унија! Меѓутоа, ова 
што сега го прави Брисел и 
земјите членки на Европска-
та унија е КОЛОСАЛНО по-
нижување на еден народ и 
една држава кои се плашам 
дека се осудени на избор 
меѓу суштинско вегетирање 
или драматично исчезну-

вање“ напиша Васко Ефтов 
на Феисбук.

Немам што да додадам на 
коментарот на Ефтов. Се 
согасувам стопроцентно со 
неговиот став. За вас драги 
читатели кои не го познавате 
Ефтов, тој е еден од врвните 
новинари во Македонија, нај-
познат по неговата агресив-
ност да дојде до вистината 
и секако, еден од познатите 
национално најсвесни маке-
донски новинари.

Богојески: Зошто 
Мицковски не кажа 

збор-два за Делчев?

Петар Богојевски од ре-
форматорското крило на 
ВМРО-ДПМНЕ реагира дека 
партискиот врв на чело со 
Христијан Мицковски мора 
да има став за Гоце Делчев 
околу кој се води полемика 
во македонско-бугарската 
комисија за историски пра-
шања околу неговата нацио-
нална свест и идентитеска 
определба.
   “Откога сум член на 
ВМРО-ДПМНЕ до денес, 
ние сме најгорди кога се 
повикуваме на историско-
то наследство на ВМРО, се 
прогласивме за наследници 
на Илинденците, на идејата 
и делото на Организацијата, 
на самиот грб на Партијата 
ставивме 1893-1990 година... 
Има ли поголем репрезент 
на делото на Организација-
та од Гоце Делчев? Има ли 
позначаен револуционер во 
чие име се колнеме и чии 
наследници се сметаме ние 
од ВМРО? Од тука е целос-
но нејасно во овој историски 
момент, кога се отвора и ќе 
се затвори нашиот корен, 
нашата суштина, нашата 
есенција, да немаме став по 
прашањето за Гоце Делчев? 
ВМРО-ДПМНЕ, претседа-
телот Христијан Мицковски, 
сите видни функционери, 
експерти во областа, да мол-
чат и да немаат став за Гоце 
Делчев? Да немаат збор-
два, да ја одбранат честа на 
Војводата?“ напиша Петар 
Богојески на неговиот феи-
сбук профил. (Фокус)

Со молчење не се брани 
сеуште државата Македо-
нија. Можно е германската 
канцеларка Меркел да му 
стави фластер на устата на 

Мицковски за време на нејзи-
ната посета на Македонија. 
Дојде време други да ни ја 
кажуваат и прераскажуваат 
нашата историја! Ако Гоце 
беше Бугарин тогаш и Даме 
беше Бугарин и Јане и Пере 
и Ѓорче... и ние сите сме Бу-
гари! Не треба, драги чита-
тели да бидете изненадени 
ако наскоро оваа влада да се 
согласи со “браќата“ Бугари 
дека Илинденското востание 
е македонско-бугарско вос-
тание. 

Кривицата е и во 
Македонија и во 
Европската унија

Доколку ова лето не добиеме 
датум за преговори за мене 
тоа ќе биде доказ за отсуство 
на лидерство и визија во 
рамките на Европската унија 
(ЕУ) и не само визија за ид-
нината на Западен Балкан 
туку и визија за иднината на 
самата ЕУ и целиот европски 
континент – е пораката упа-
тена од поранешниот прет-
седател Бранко Црвенковски 
на регионалната конферен-
ција “Проширувањето на ЕУ 
на крстопат“ која се одржа во 
Скопје и на која присуствуваа 
поранешни претседатели и 
премиери од регионот.
   Минатата година, потсети 
Црвенковски, се потпиша 
Преспанскиот договор со 
што се подвлече, се елими-
нираше најголемата пречка 
во процесот на нашето ев-
роатланско интегрирање.
Додаде дека промената на 
нашето уставно име и тоа 
за севкупна употреба беше 
болна и драматична за голем 
број наши граѓани што се 
потврди, нагласи тој и на ре-
ферендумското изјаснување. 
– Недобивањето датум за 
почеток на преговорите во 
јуни ќе предизвика големо 
разочарување, но и сериозно 
нарушување на кредибилите-
тот на ЕУ и на македонската 
Влада во очите на македон-
скиот народ и на сите граѓани 
на нашата земја – потенцира 
Црвенковски. (TIME 4 јуни)

За каков кредибилитет на 
ЕУ зборува поранешниот 
претседател Бранко Црвен-
ковски. Зборува за Унија во 
која половина од нејзините 
членки имаат непризнати 
малцинства и тоа сакаат да 
го продаваат како европска 
вредност? Каде беше евро-
пската вредност да ги подр-
жи Каталонците во нивната 
борба за независност? За 
непостоење европски вред-
ности во Грција, Бугарија... 
   Промената на нашето 
уставно име и тоа за севкуп-
на употреба беше болна и 
драматична за голем број 
наши граѓани – рече Црвен-
ковски на Конференцијата. 
Токму така. Беше болна и се-
уште боли и ќе боли за на век 
за голем број Македонци. Но 
не кажа што да правиме со 
оној мал број кои се на власт 
и не ги болел ниту ќе ги боли  
к...т ниту за име, ниту за 
идентитет, ниту за историја 
и згора на тоа изигруваат 

храбри момци во разнебиту-
вањето на државата.

Во знак на 
“добрососедство“

Премиерот на Бугарија Бојко 
Борисов пред да ги смени 
нашите учебници по исто-
рија и да ја натера македон-
ската комисија предводена 
од академик Драги Ѓоргиев, 
да напише дека Бугарите не 
биле фашисти и окупаторри, 
туку ослободители на Маке-
донија, треба да се поклони 
пред споменикот во Ваташа, 
извинувајќи се за масакрот 
кој бугарската држава го 
направила на 16 јуни 1943 
година, зверски убивајќи 12 
младинци од Ваташа, меѓу 
кои имало и деца кои нема-
ле наполнето ниту 15 години. 
Ако е за добрососедство, а 
не за бришење на соседите и 
нивната историја, премиерот 
на Бугарија во неделата на 
16 јуни требаше да допатува 
во Македонија и јавно да се 
извини за масакрот кој него-
вата држава го направила 
на тој ден пред 76 години во 
селото Ваташа, кавадареч-
ко, кога биле убиени 12-те 
младинци само затоа што 
биле Македонци. Бугарските 
фашисти на 16 јуни 1943 го-
дина ги стрелаа Перо Илов ( 
кој бил само 15 години стар), 
Ванчо Гурец, Данко Давков, 
Илија Димов, Ристо Гондев, 
Блаже Ицев, Пане Мешков, 
Герасим Матаков, Диме Че-
коров, Пане Џунов, Ферчо 
Попѓоргиев, Васо Хаџи-Јор-
данов, кој со 28 години бил 
најстар во групата.
   По капитулацијата на фа-
шистичка Германија и нејзи-
ните сојузници вклучувајќи ја 
Бугарија “добрососедската“ 
држава на Бојко Борисов го 
призна масакрот, испора-
чувајќи и“ ги на Македонија 
директните извршители на 
стрелањето во Моклиште кај 
Ваташа. GRID.mk

Тоа е само еден грозомо-
рен чин од многуте. И тоа 
не дека го оправдувам, 
туку е “ситница“ во спо-
редба со геноцидот на “до-
брососедска“ Бугарија врз 
македонското население 
во Пиринска Македонија. 
Каде исчезнаа 350.000 Ма-
кедонци според првиот 
попис во Социјалистичка 
Бугарија? Зошто отворе-
ните македонски училишта 
во таа земја  каде учител-
ствуваше и мојот братучед 
Мето, беа затворени само 
година дена по отворање-
то? Зошто во таа европска 
земја нема Македонци како 
и во Грција, а ги има во Ал-
банија, Србија, Црна Гора, 
БиХ, Хрватска, Романија, 
Словенија? Цел Балкан!. 
Арамиите сакаат да си го 
зачуваат пленот од Буку-
решт. Но и да го замолчат 
Македонецот со закани за 
вето, најсилното оружје на 
демократска Европа.

Македонска Заедница

Танас Јовановски

Carpet Installation
Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.

If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Низ деновите од месец јуни
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Пендаровски: 
Неспорно е дека Гоце 
Делчев се изјаснувал 

како Бугарин

   Неспорна историска ви-
стина е дека Гоце Делчев се 
изјаснувал како Бугарин, во 
тој историски контекст, како 
што е неспорна историска 
вистина и факт дека се борел 
за македонска држава, изјави 
претседателот Стево Пенда-
ровски во неодамнешното 
интервју за “360 степени“ на 
Алсат М. Телевизија. Збору-
вајќи за дискусиите кои се во-
дат во Бугарија и Македонија 
за националноста на Гоце 
Делчев, Пендаровски рече 
дека изминатиов период 
имал интензивни консулта-

ции со луѓе кои се разбираат 
од проблематиката.  “Сигу-
рен сум дека постепено ќе 
станува политички проблем. 
Тврдам дека допрва ќе ста-
нува политички проблем ако 
пристапот од бугарска стра-
на продолжи да биде ваков. 
Неспорна историска вистина 
е, за сите што имаат малку 
сознанија од тој историски 
период дека Гоце Делчев се 
борел за македонска држа-
ва, автономија, независна 
држава, па дури и на крајот 
оставил аманет неговите 
коски да почиваат во неза-
висна Македонија. Не постои 
ниеден документ кој вели 
дека Гоце Делчев се борел 
за голема Бугарија или изја-
ви или став дека се борел за 
припојување на тогашната 
провинција во Османлиско-
то царство Македонија – кон 
Бугарија“ рече Пендаровски. 
(Фокус)

А бре аман бе претседате-
ле, до каде стигнавме. Јас 
досега не знаев дека ние 
сме имале македонски Че 
Гевара!  Гоце бил Бугарин, 
а се борел за Македонија! 
Таа теза не држи г. претсе-

дателе, таман и да доаѓа  
од  македонски историчар.  
Универзитетскиот професор 
Филип Шашко по потекло од 
Егејска Македонија како дете 
бегалец во Романија, инаку 
историчар, на еден симпо-
зиум во Детроит пред повеќе 
од четири децении ме убеду-
ваше дека тој има доказ дека 
Гоце Делчев се декларирал 
како Бугарин кога се запишу-
вал на военото училиште во 
Софија и дека подобар доказ 
од тоа не треба да се бара. 
На моето прашање ако Дел-
чев се идентификуваше како 
Македонец дали ќе беше 
примен во тоа училиште или 
пак во било кое друго бугар-
ско училиште тогаш или било 
кога потоа (до денес)  од про-
фесорот не добив одговор. И 
нему треба да му е јасно дека 
и ден денес Македонците во 
Бугарија и Грција се соочува-
ат со истиот проблем, однос-
но се декларираат она што 
не се за да можат да одат 
напред. Кој може да негира 
дека во Бугарија илјадници 
Македонци со години скапу-
вале во бугарските затвори 
токму од таквата деклара-
тивност.

Бојко Борисов: Да 
созрееме и да не 
спориме за Гоце 

Делчев

Бугарскиот премиер Бојко Бо-
рисов денес од Брисел упати 
остра порака кон Македонија 
и порача дека нашата држа-
ва треба да поправи многу 
нешта за да добие датум 
за преговори со Европската 
унија (ЕУ) .  Тие имаат мно-
гу нешта да поправат. Да не 
ме разберете погрешно, но 
додека се спори дали Гоце 
Делчев е Бугарин или Маке-
донец – такви ситни приказни 
за некои херои кои очигледно 
биле и за Бугарија и за Маке-
донија, за родниот крај, а на-
шите најдобри песни се по-
врзани со нив. И опозицијата 
постојано да ме прашува што 
прави комисијата. Нека зре-
ат, рече бугарскиот премиер 
Бојко Борисов. (TIME 21 јуни)

Горното, ако не е уцена што 
друго на овој свет е уцена. 
Преведено од македонски на 
македонски значи или ќе пра-
вите како што ние ќе ви речи-
ме (наредиме) или нема влез 
во Европската унија. Ова не 
е нешто слично со барањата 
на Грција, ова е стопроцент-
но исто – УЦЕНА. Ајде Зора-
не помогниму на твојот прија-
тел Борисов, дајму го Гоце, 

не ни треба. Можеме ние и 
без Гоце, и со извалкано име, 
и со извалкан устав, тие се 
ситници за твојата Северна.

Рамазан Бајрам 
државен празник во 

Македонија

Министерството за труд и 
социјална политика соопшти 
дека согласно Законот за 
празниците на Република 
Македонија, 4 јуни 2019 го-
дина Рамазан Бајрам, првиот 
ден на Рамазан Бајрам е не-
работен ден за  сите граѓани 
на Република Македонија. 
Истовремено, Министерство-
то за труд и социјална поли-
тика на граѓаните од мусли-
манска вероисповед им го 
честита Рамазан Бајрам.  
(нова Македонија)

Неразбирливо. Ако честитки 
за државен празник се упа-
туваат до граѓаните, (нели 
е неработен ден за сите) 
честитките треба да бидат 
упатени до сите граѓани на 
државата. Ништо против 
Рамазан Бајрам, но држа-
вен празник за малцинство? 
Каде се другите малцинства. 
Нели е тоа дискриминација?

Ел Чека продолжува 
да објавува бомби

И утрово беа објавени при-
слушувани разговори од 
корисникот на социјалната 
мрежа Фејзбук, Ел Чека. Тој 

објави десетина бомби и 
најавува дека ќе продолжи 
да ги споделува. Ел Чека, кој 
престојува во Чикаго порача 
дека или криминалците од 
ДУИ (Демократска унија за 
интеграција) ќе бидат уап-
сени, или Владата на Заев 
ќе падне. Али Ахмети, Муса 
Џафери, Бекир Асани и сите 
други ќе ја разберат мојата 
посветеност. Ќе ги објавам 
сите прислушкувани разго-
вори, а потоа ќе ги испратам 
во ЦИА и до амбасадата  на 
САД во Скопје, порача Ел 
Чека. Тој во видео обраќање 
истакна дека доколку му се 
случи нешто или биде затво-
рен, илјадници луѓе ќе продо-
лжат да ги објавуваат бомби-
те.  МВР пред неколку дена 
јави дека во координација 
со Јавното обвинителство 
се преземаат сите неопход-
ни мерки за целосно расчи-
стување на случајот. МВР 
ја известило и социјалната 
мрежа Феисбук дека се пла-
сирани нелегални содржини 
преку нивниот сервис.  (Мак-
факс)

Ве молам господо од МВР да 
го оставите на мир Фејзбук. 
Се изнаслушавме нелегални 
прислушувани разговори од 
претходната влада на Ма-
кедонија. Од нив разбравме 
како раководеше таа влада. 
Ајде да ги слушнеме и овие 
разговори, ви ветувам дека 
ќе бидат забавни, а државата 
ќе напредува кон ЕУ!

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

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

Македонската нација ќе се избори да 
врати се' што  е свето назад!

 Ѓорѓија Џорџ Атанасоски
Писмена реакција за феј-
сбук статусот на Радмила 
Шекеринска
ПРОСТО Е ТАЖНО КОЛКУ 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА НЕ-
МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА СЕ 
ПОСВЕТЕНИ НА УРНИСУ-
ВАЊЕ НА СОПСТВЕНИОТ 
МАКЕДОНСКИ ИДЕНТИ-
ТЕТ! ИСТАТА ШЕКЕРИН-
СКА КОЈА ЗАЕДНО СО 
ЗАЕВ И ДИМИТРОВ УПОР-
НО НЕ УБЕДУВАШЕ ДЕКА 
МАКЕДОНСКИОТ ИДЕН-
ТИТЕТ СО ДОГОВОРИТЕ 
СО БУГАРИЈА И ГРЦИЈА Е 
„БЕТОНИРАН“, САМАТА СЕ 
НАРЕКУВА СЕВЕРНО МА-
КЕДОНСКИ МИНИСТЕР!
Во екот кога со Бугарските 
националисти се води исто-
риска „војна“ за Гоце Дел-
чев, а тие упорно се држат 
до идиотската теза дека Ма-
кедонска нација е вештачка 
творба од 1944, што исто 

така е и Грчка официјална 
позиција, Шекеринска им 
дава дополнителни аргу-
менти. Сменија имиња на 
аеродром, автопат, стадион, 
институции, униформи на 
АРМ, им признаа на Грците 
дека се единствени потомци 
на Александар Македонски. 
За нив, нашите браќа и се-
стри во Егејска Македонија 
се одредена категорија на 
граѓани кои не зборуваа Грч-
ки, ама тоа било внатреш-
но прашање на Атина. Од 
страв пред Грчкиот Пре-
миер и Македонската химна 
не смееја да ја интонираат, 
ама упорно не убедуваат 
дека Македонскиот иденти-
тет е обезбеден! И се уште 
се во тешка заблуда дека 
членството во НАТО може 
да биде лек за горчината 
на националниот срам и по-
рази кои ни ги приредуваат 
секојдневно.

СЕ ШТО ПРЕДУПРЕДУ-
ВАВМЕ СЕ СЛУЧУВА! ПРЕ-
ДАВСТВАТА СО ГРЦИЈА 
И БУГАРИЈА БОЛАТ И ЌЕ 
БОЛАТ УШТЕ ПОВЕЌЕ! 
ПРЕДАВНИЦИТЕ ЗАРАДИ 
ВЛАСТ И ЛИЧНИ ПРИВИ-
ЛЕГИИ СЕ НАФАТИЈА ДА 
НИ НАМЕТНАТ ХИБРИДЕН 
ИДЕНТИТЕТ! НЕМАКЕДОН-
СКАТА ВЛАДА ДОПРВА ЌЕ 
СЕ СООЧИ СО ТЕШКАТА 
ПОЛИТИЧКА КАЗНА ЗА СЕ’ 
ШТО МУ ПРАВИ НА СОП-
СТВЕНИОТ НАРОД!
МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА 
ЌЕ СЕ ИЗБОРИ ДА ВРАТИ 
СЕ ШТО Е СВЕТО НАЗАД!
НИКОГАШ СЕВЕРНА, МА-
КЕДОНИЈА ВЕЧНА!

Ѓорѓија Џорџ Атанасоски
Претседател, 

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА

Македонска Заедница
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Пред повеќе години во една 
моја колумна пишшував дека  
новинарот Ерол Ризаов на-
прави кариера со критиките 
на поранешниот премиер 
на Македонија Никола Гру-
евски. Не само што јас не-
мам никаква намера ниту пак 
потреба  да градам кариера 
на моја возраст, но затоа 
пак морам да го изнесам 
она шгто го чувствувам, а 
истовремено и го слушам од 
луѓето со кои општам а тие 
луѓе не се еден, два или три. 
Зборувам за нашите луѓе во 
дијаспората, поточно во на-
шиов преубав град Торонто. 
Тоа не значи дека нашинците 
во Соединетите американски 
држави, Австралија, Нов Зе-
ланд како и оние поблиску до 
татковината – во Европа спо-
делуваат исти мисли, исти 
грижи, исти желби – сврзани 
со нашата татковина од која 
не остана ништо како што 
ние ја знаеме.
   Критиките на новинарот 
Ерол Ризаов упатени до Ни-
кола Груевски и неговата 
влада колку и да беа жестоки 
и оправдани во некоја мера 
не беа толку тешки колку 
овие денешниве кон него-

виот миленик Зоран Заев. 
Но ниту една критика про-
тив Заев во електронските 

портали каде тој дава свој 
придонес денес. И Ризаов 
не е единствениот кој сеуште 
продолжува со критиките кон 
“груевизмот“ и се’ што напра-
ви или сруши “груевизмот“ во 
својата деценија владеење. 
И ако тоа е независно но-
винарство, ве молам драги 
читатели да ми објасните 
што е зависно новинарство. 
Исто така денешната влада 
нашироко труби дека денес 
во Македонија има неза-
висно судство. Зар е можно 
такво нешто? Ако денес во 
Македонија имаше независ-
но судство прв на листата за 
затвор ќе беше одродениот 
премиер на државата за ве-
лепредавство, за поткуп, за 
аболицијааа, за непотизам, 
корупција, кршење Уставот 
на државата... 
   Додека во груевизмот се 
изградија стотици километри 
патишта, фудбалски стадион 
на кој можат да му позави-
дат многумина од регионот, 
голем број од институциите 
на државата се преселија во 
велелепни згради достојни 
за функцииоте кои ги вршат 
и притоа да не се изгуби 
ништо од националните ин-

тереси на државата додека 
денешната влада башка од 
распродажбата на се’ што 
е македонски национален 
белег, срушила, а ништо не 
изградила за врееме на сво-
ето владеење. 
   Зоранчо Заев не е човек кој 
може да води држава, ниту 
град, ниту да биде кмет во 
село. Човекот има или нема 
уши но го нема оно поважно-
то, ум или разум. Веднаш по 
изборот за лидер на СДСМ 
почна со неговите глупости: 
Ние (Македонците) треба 
да ја свиткаме кичмата за 
да го решиме спорот со Гр-
ција, кога ние ќе дојдеме на 
власт ќе јадеме живи луѓе, 
Македонија сега граничи 
од  сите страни со пријате-
ли...Последниот бисер му е 
наајсовремен и најглупав. 
Минатиот месец во Швајца-
рија на еден излигавен, не-
препознатлив англиски јазик 
го рече и следново: Европа 
мора да остане најсексипи-
лната дама во светот за да 
не мотивира да продолжиме 
по европскиот пат.  За вакви 
бисери оние кој го пред-
ложија Заев за Нобелова 
награда  ќе си ја исполнеја 
желбата ако на таа основа 
го предложеаја, а не за раз-
небитување на државата, 

на идентитетот, културата, 
историјата... Од друга стра-
на, на платниот список на 
советници на премиерот од 
околу триесетина, нема еден 
да му каже дека тој не знае 
да зборува англиски и му 
треба преведувач односно 
лице кое ќе зборува во не-
гово име и да се надеваме 
тоа лице ќе може подобро 
да ги покрива глупостите 
кои ги треска Заев. На Заев 
потребно му е и лице кое во 
негово име ќе зборува на ср-
пски јазик. Она што го чув во 
едно негово телевизиско ин-
тервју за босански медиум е 
правење (штета) на српскиот 
јазик и мислам   дека ретко 
кој од 
   Не случајно Матју Нимиц, 
долгогодишен посредник во 

спорот со Грциа за нашето 
име вели дека “Груевски е 
интелегентен човек кој тешко 
прави компромиси“. Од так-
вата изјава на Нимиц, драги 
читатели и јас и вие ќе дојде-
ме без двоумење до заклучок 
дека овој другиот (ЗАЕВ) што 
го наследи нема ни потреба 
од компромиси, едноставно 
само побарајте, само каже-
те што сакате и веднаш ќе 
ви биде испорачано. Така се 
случи со Преспанскиот дого-
вор, така се случи со двоја-
зичноста во Македонија, така 
се случува моментно со ма-
кедонската историја... Гоце 
Делчев бил Бугарин кој се 
борел за македонска држава, 
Бугарија не била на страната 
на фашистичка Германија, 
дека Самоил бил Бугарин... 

списокот е долг, црн, грозо-
морен.
Сето погоре речено го намет-
нува прашањето каде е реак-
цијата на денешното ВМРО 
кога ножот е дојден до коска 
? Лидерот на ВМРО-ДПМ-
НЕ Христијан Мицковски  е 
во длабок сон. Со по некоја 
изјава за медиумите од не-
говиот портпарол од време 
на време не се брани наша-
та татковина од натрапници 
како Зоран Заев. Треба ак-
ција. Треба акција сега, не 
догодина. Сега кога сеуште 
има по некој  “заборавен“ 
национален симбол кој бара 
заштита, а кој друг би мо-
жел да ја даде таа заштита?                                                                                                                                         
                                      

Македонска Заедница

1) I cannot comprehend the 
Greek mass media when they 
talk about the Turkish minority 
in Greece. Why do they insist 
on calling them Greek Mus-
lims? The Greeks are obvi-
ously discombobulated about 
ethnicity and the religion.
Also, they call the Macedo-
nians in Aegean Macedonia, 
Slavs, instead Macedonians. 
Another weird thing calling the 
Vlachs Greeks. The Vlachs 
speak the Vlach language, the 
Macedonians speak Macedo-
nian and the Turks speak Turk-

ish. It is sad that the Greeks 
themselves say that democ-
racy was born in Greece. But I 
say it is really Greek hypocrisy.
 
2) From the New York Times: 
“The world has a newly named 
country, be among the first to 
visit North Macedonia”.
The referendum was held in 
September 30, 2018. The re-
sults were a failure for Zaev. 
1,200,000 Macedonians re-
jected the name change. So, 
the referendum was a cata-
strophic for Zaev, but the USA, 
EU and NATO did not respect 
the results and they started 
their dirty propaganda together 

with others to force a country 
to change their name. A ridicu-
lous name of North Macedonia 
was given without the consent 
of the majority of Macedonian 
citizens who did not want this 
change.  This is the kind of de-
mocracy that the West holds 
dear, but only in regards to 
themselves. How about if we 
force the USA to take back 
original name of New York 
back to New Amsterdam? But 
Macedonia was never North 
Macedonia!
3) How would Justin Trudeau 
feel if another country(USA) 
pushes and bribes the gov-
ernments of France and 

Scotland to change their 
names? Trudeau’s father was 
a Frenchman and his mother 
Scottish. I don’t think that he 
would sit back and allow it. Yet 
he has allowed this to happen 
to the Republic of Macedonia. 
He even recognized the new 
forced name put upon the 
country, Northern Macedonia. 
What kind of leader is this for 
Canada?
 
4) “Според грчката страна 
името на националноста 
требало да биде опишано 
како Словенска и притоа да 
биде прецизирано дека се 
работи за луѓе кои живееле 

по 7 век (по доаѓањето на 
Словените на Балканот).” 
Кога Русите, Словенците, 
Хрватите, Србите, Полјаци-
те, Чехите, Словаците, Цр-
ногорците, Бугарите, Бело-
русите кажат неговата  
националност е Словен-
ска само тогаш ние Ма-
кедонците ке го кажиме 
истото. Македонците 
не дојдоја во Балканот 
7 век тие се пуфки на 
западот. Македонците 
секогаш беа во Македо-
нија, Грците се дојдени 
во Егејска Македонија 
1913 година. Грците се 
дојдени во Балканот 

од Етиопиjа и од Турција 
благодарение на ДНА ( DNA)

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:

Танас Јовановски

Не може да се споредуваат 
јаболка и портокали



Страница 7February 09, 2022

Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human and national rights issues 
for Macedonians and other oppressed peoples since 1986. For more information: 

1-416-850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/
OurNameIsMacedonia #OurNameIsMacedonia

MHRMI

MHRMI CALLS ON NATO MEMBER-STATES TO REJECT RATIFICATION FOR 
MACEDONIA UNDER WESTERN-IMPOSED NAME OF "NORTH MACEDONIA"

According to NATO, it 
"promotes democratic values 
and enables members to 
consult and cooperate on 
defence and security-related 
issues to solve problems, 
build trust and, in the long run, 
prevent confl ict."

Yet, NATO Secretary General 
Jens Stoltenberg infamously 
said “There is no way to join 
NATO without changing the 
name” while leaders of NATO 
member-states subsequently 
went on foreign interventionist 
tours in Macedonia issuing the 
same ultimatum.

Claiming to promote democratic 
values while simultaneously 
forcing a country to change its 
name, identity and history in 
order to appease its oppressors 
- all for the end goal of NATO 
membership - is what NATO 
has unabashedly become.

Greece had vowed to 
veto Macedonia's NATO 
membership unless it changed 
its name so, NATO, led by the 
United States, have forcibly 

changed the Republic of 
Macedonia's name into “North 
Macedonia” and Macedonians' 
identity into “North Macedonian” 
to appease Greece, the very 
country that admits to trying 
to eradicate Macedonia. The 
Greek government even 
publicly celebrates that the 
Western-imposed “Prespa 
Agreement” (that changes 
Macedonia's name) also 
offi cially denies Macedonians' 
rights to their own identity. 
Article 7(2) offi cially hands 
over the term “Macedonia” to 
Greece. Article 8(5) mandates 
that a panel of Greek diplomats 
rewrite Macedonian history and 
that Macedonian textbooks be 
rewritten.

It is brutally ironic that Greece 
outlawed the term “Macedonia” 
in 1913 (after partition and 
annexation of Macedonia by 
Serbia, Greece, Bulgaria and 
later, Albania) and denied 
its existence until a dramatic 
propaganda switch in 1988, 
when it began a campaign 
of trying to deceive the world 
into believing that Macedonia 

belonged to them. But NATO 
member-states already know 
this. They either don't care or 
are afraid of defying the United 
States.

If NATO was truly interested in 
"promoting democratic values" 
and "building trust", they 
would immediately denounce 
the forced name and identity 

change on Macedonia and 
Macedonians. If they were 
interested in having Macedonia 
join NATO for some altruistic 
dream, they would insist that it 
be under the name Macedonia. 

They would further attempt to 
clarify the supposed "benefi ts" 
of NATO membership instead 
of spewing tag lines about 
claiming to spread democracy.

MHRMI asks Turkey if it would 
tolerate any claim by Greece 
that "the name Turkey is 
Greek" and if it would entertain 
changing its name to join 
NATO. We ask if Hungary 
would give up its name to 
Romania or vice-versa in order 
to "join the club". We ask if 
any country would tolerate the 
forced changing of its name, 
identity and history.

Therefore, Macedonian Human 
Rights Movement International 
calls on NATO member-states 
who haven't yet voted on 
Macedonia's ratifi cation to:

reject NATO membership 
under the imposed, racist 
name of "North Macedonia";
demand an end to the forced 
name change; and
actually stand up for the ideals 
that NATO falsely claims that it 
upholds.

Bill Nicholov @BillNicholov - Jun 29
Било која #македонска организација која зборува за 
прием во #НАТО без да го осуди менувањето на име-
то не може да каже дека ја претставува #Македонија. 
Така не води кон "#Северна Македонија".Кога и да се 
сретнам со западни политичари, прво што им велам 
е дека #НашетоИмеЕМакедонија

Bill Nicholov @BillNicholov - Jun 24

Замислете СДСовците да ги напаѓаа тие што ја уништуваат #Македонија како што 
не напаѓаат нас, кои ја браниме. Забавно е кога луѓе со имиња како "Мартин" и 
"Роберт" коментираат за моето име, но не им пречи што #САД им ја преименуваа 
татковината во "Северна Македонија".

Bill Nicholov

Bill Nicholov @BillNicholov Jun 29

Any #Macedonian org or person who discusses #NATO membership without 
condemning the imposed name change cannot claim to represent #Macedonia. They're 
enabling "#NorthMacedonia". 

Bill Nicholov @BillNicholov Jun 27

Today is #MulticulturalismDay, apparently- but not for #Macedonians.The West decided 
to impose a name/identity change on #Macedonia TO APPEASE OUR OPPRESSOR 
#Greece. Our ethnic identity is not a "diplomatic dispute" as they claim. We are people. 
DEFEND US.

Bill Nicholov @BillNicholov - Jun 26

#Macedonian media pickup of my response to the traitors who are more concerned with 
my name than they are with the name of our country and our people. 

#Macedonia #Macedonians #OurNameIsMacedonia

Bill Nicholov @BillNicholov - Jun 22

Ова е #Желево, Егејска #Македонија, сликано во 1979 година, време кога грчкиот 
став се уште беше дека „Македонија не постои“. Тогаш им забрануваа на луѓето 
да го спомнат „зборот на М“, но моето семејство гордо го користеше. Ние сме 
горди #Македонци и #НашетоИмеЕМакедонија.

Bill Nicholov @BillNicholov - Jun 21

Pictures of #Zhelevo, Aegean #Macedonia from 1979 - when #Greece's policy was 
that "Macedonia doesn't exist". Nine years b4 the propaganda switch. People were 
forbidden from saying "The M word". My family proudly yelled it anyway. We are proud 
#Macedonians & #OurNameIsMACEDONIA.

Bill Nicholov @BillNicholov - Jun 21
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Жал ми е што вака се 
разделуваме. Ис-
крено, срце ме боли. 

Но, објавив јавно. Се повле-
кувам од политички комен-
тари. Одам да се затворам 
во својата уметност. Таму ќе 
ја плачам Македонија. Овде 
веќе немам солзи за неа. 
Изгубив една третина од 
животот тепајќи се за Маке-
донија. Си ги затворив сите 
врати. Се заборавив себе. 
Курдите заслужуваат држава 
илјадапати повеќе од нас. 
Јас кревам рачна. И го на-
пуштам расипаниот авто-
мобил. Ако ми успее да ја 
разгласам својата книжев-
ност низ светот, таму ќе си 
пишувам за мојата Маке-
донија. Со политикава 
веќе не се мешам. Ми 
преседна од предавни-
ци, шпиуни и шуги. И 
на македончето немам 
веќе што да му кажам. 
Завршивме со билдање 
вистина. Ене му го Халкиди-
ки. Нека си ги ладат северни-

те газиња на југ.
Знам дека звучам депресив-
но. А не сум. Ми помина. Се 
затворив дома и пишувам. 
Одвреме навреме ќе ѕирнам 
Фејсбук, ќе се изнервирам, 
ама се враќам во сопствено-
то дувло. Во инспирацијата. 
Фала му на Бога, ја имам 
одвишок. И за проза, и за 
поезија, и за сценарија. Таму 
ми е удобно. И мирно. Нема 
велепредавници, полтрони 
и саможиви зависници од 
пари. Оти дури се тепав за 
Македонија сами на такви 
наидував. Најтрагичен беше 
крајот на поразот. Кога па-
триотското ткиво се изеде 
меѓу себе. Ништо немаме 

научено од историјата. 
Во Првата светска војна 
бугарската и српската 
војска на сила ги регру-
тирала Македонците. 
Брат пукал на брат. Брат 

убивал брат. Ама биле 
приморани. Нас никој не 

нè присилува, а се изедовме 
меѓу себе. За моќ, од суета. 

За срам сме. И за потсмев. 
Знам дека ви е тешко. Вам 
веројатно дури ви е потешко. 
Далеку сте. И не можете мно-
гу да сторите. Истурате пари, 
а тука ве презираат. Фрлаат 
дрва и камења по вас. Ама 
да не ви долевам сол на 
жива рана. Не сакам да ве 
малтретирам уште со својот 

гнев и разочараност. Тука се 
разделуваме. Ќе го завршам 
ова свое кусо обраќање со 
малку поезија. Моја поезија. 
Доколку сака редакцијата ќе 
продолжиме на тој план и 
во иднина. Креативен план. 
Поезија или куса проза. Која 
весников би ја објавувал.

Т
О
Л
К
У 

СЛОБОДА ИЛИ СМРТ
Кренете ги главите кон небото
За да не си ги видите нозете
Со кои тонете во нашиот дел од пеколот
Откажувајќи се од она што сме биле
И нема дно кое не можете да го продлабочите
Со својата робовска душа
Оти не знаeете, не гледате, не чувствувате...

,,, дека слобода е да си Македонец
а смрт е кога го отфрлаш битието

Намачкајте си ги со лепешки очите
Зашто при очи слепи сте
И не можете да го видите она
Што и слепите можат да го видат
Па како поданици на апсурдот и безумноста
Душата вековна со измет ќе ни ја посипете
Оти не знаеете, не гледате, не чувствувате...

,,, дека слобода е да си Македонец
а смрт е кога го отфрлаш битието

Наполнете си ги со смола ушите
Зашто и да ги отсечете и фрлите
Ни свињите не ќе сакаат да ги јадат
Та подобро, душата штом е глува, и уши да оглуват
За да не ги слушнат клетвите на претците
И пцостите на хероите за вас фрлени
Оти не знаеете, не гледате,  не чувствувате...

,,, дека слобода е да си Македонец
а смрт е кога го отфрлаш битието

,,, Дека слобода е да си Македонец, а смрт е кога го отфрлаш битието!

Aleksandar Rusjakov

Во Првата светска војна 
бугарската и српската војска 

на сила ги регрутирала Македонците. 
Брат пукал на брат. Брат убивал брат. 
Ама биле приморани. Нас никој не нè 

присилува, а се изедовме меѓу себе. За 
моќ, од суета. За срам сме. И за 

потсмев. 

Real Estate specialist 44+years experience 
Residential & Commercial investment 

Љупчо Ристовски (Интегра): Ги повикувам сите Македонци по крв, по род и по самосвест да започнат со следново:

Сите називи на ваши фирми, 
невладини, разни приватни 
организации, институции, 
друштва да ја внесат при-
давката МАКЕДОНСКИ/ 
MACEDONIAN.
Да отпочнеме масовна опе-
рација, секаде каде што ќе 
се свртите, на секоја про-
давница или канцеларија да 
стои натпис покрај вашето 
лого и назив: Македонско…
Macedonian ( Macedonian 
shops, Macedonian restau-
rants, Macedonian business, 
Macedonian brand, Macedo-
nian company, Macedonian 
NGO etc.)
Секој кој може да отпечати 
налепници со шеснаесто 
кракото сонце од Кутлеш 
или да го изгравира на ме-

тална значка во боја тој наш 
македонски национален 
симбол, како и разни други 
иновативни идеи поврзано 
со придавката “македонски/
macedonian”, со македонска-
та национална симболика, со 
се изворно и исконско маке-
донско.
Дијаспората да формира 
насекаде низ светот Маке-
донски национални страте-
гиски совети и да започнеме 
одново и партнерски да ги 
градиме врските со таткови-
ната на основа на единство 
и сплотеност врз безвреме-
ната македонска идеја. Да го 
отфрлиме од македонското 
национално ткиво секој бо-
лен елемент кој сее раздори 
помеѓу браќа и кој работи за 

“туѓи бели дворови”.
Секој кој може финан-
сиски да поддржи една 
ваква масовна опера-
ција, особено крупните 
бизниси и дијаспората 
да се вложи целосно во 
процесите.
Запамтете, визуелниот 
ефект на неуро марке-
тингот има огромна моќ. 
При грмотевица, прво 
окото реагира и прво 

сликата се гледа. Звукот или 
зборот доцни во умот на чо-
векот. Затоа да стане ВИД-
ЛИВО ЗА СЕЧИЕ ОКО маке-
донското/ the macedonian…
Ајде сите заедно, партнерски 
и во полн личен лидерски 
капацитет да пратиме моќен 
одговор на безвернициве, 
безрбетнициве кои ни брцаат 
во зеницата на најсветото ни 
чувство на етничка македон-
ска идентитетска припадност 
и определба.
Ајде да покажеме и докаже-
ме на светот дека не има, 
дека воскреснуваме сплоте-
ни и моќни повеќе од било 
кога досега…
Македонци од Македонија, 
Македонци од Пирина, Бело-
морието егејско, Македонци 

од светот, браќа и сестри 
Македонци подадете си рака 
едни на други, прекинете се-
какви делби и раздори едни 
со други, сплотете се како 
никогаш досега, обединете 
се под крепката рака Божја 
во името Христово, бидете 
цврсти и храбри, непокорни 
кон никого, горди и достоин-
ствени, силни како нашите 

славни претци низ големата 
ни наша историја, Македонци 
браќа и сестри бидете ЕДНО, 
дишете, мислете и делувајте 
како ЕДНО во тело, срце и 
душа и со сето срце, душа и 
разум како за Господа.
Ајде…главата горе! Нема 
попуштање во нашиот пркос, 
порив и ревност за Македон-
ската идеја, Македонци мои, 

браќа и сестри.
СПОДЕЛУВАЈТЕ 

МАСОВНО…
И НЕКА Е БОГ СО СИТЕ 

ВАС.
БОГ ДА ЈА БЛАГОСЛОВИ 

МАКЕДОНИЈА И ВАС 
ДРАГИ МОИ МАКЕДОНЦИ 

КАДЕ И ДА СТЕ…
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Consumers' Choice 

14 Year Winner, Best 

Florist in Toronto!

flashbackfriday to a few weeks ago when 
Canadiana Flowers was proud to accept 

the Consumer Choice Award for Best Florist 
Toronto. Thankful to our wonderful customers.

Fresh Flowers from 
the Leading FTD Florist 
in Scarborough, 
Canadianflowershop.Ca 
Order Flowers 
Online
Canadianflowershop.Ca, 
a leading flower shop in 
Scarborough, is proud to 
offer a wide assortment of 
anniversary, birthday and get 
well flowers, roses, gifts as 
well as beautiful fresh Summer 
flowers. Our dedicated staff 
will help make any occasion 
memorable with an artfully 
designed arrangement. 
Canadianflowershop.Ca is 
a member of the nationwide 
network of trusted FTD florists 
and can help you send a 
thoughtful gift across the 
country when you can’t be 
there yourself. Send someone 
special a stunning gift of 
flowers. Nothing says "I love 
you" better than a dozen red 
roses or a beautiful bouquet of 
Summer floral arrangements! 

Bring the joy of fresh flowers to 
every occasion, from birthday 
flowers and corsages to get 
well gifts. We have the perfect 
flowers to say just what you 
want to express. Whether it's 
a dozen long stem red roses, 
celebrating an anniversary 
with a majestic bouquet of 
anniversary flowers, new baby 
gifts, beautiful Mother's Day 
or Valentines Day flowers, a 
touching sympathy funeral 
flower arrangement, romantic 
flowers as well as gifts and 
flowers for any occasion. 
Canadianflowershop.Ca 
can help you make a lasting 
impression. We can help you 
express just the sentiment with 
beautiful flowers to make any 
occasion special. 

We take pride in delivering the 
freshest floral arrangements, 
plants and gift baskets to 
our customers. All our floral 
arrangements are artistically 
arranged in a vase and hand-
delivered to the recipient. We 
use only the highest quality 
flowers to ensure your loved 
ones receive the very best. 
Canadianflowershop.Ca 

in Scarborough, ON, M1M 
1P1 provides flower delivery 
service to the following 
cities: Scarborough, Alix, 
Ardrossan, Bashaw, Beiseker, 
Black Diamond, Blackfalds, 
Blairmore, Canmore, 
Chestermere, Clyde, Coaldale, 
Cochrane, Cremona, 
Crossfield, De Winton, 
Drumheller, Edmonton, 
Fairview, Fort McMurray, 
Grande Prairie, High River, 
Lacombe, Lancaster Park, 
Lethbridge, Medicine Hat, 
Millet, Morinville, Nanton, 
Okotoks, Red Deer, Sherwood 
Park, Spirit River, Spruce 
Grove, St Albert, St Paul, 
Strathmore, Agassiz, Barriere, 
Brentwood Bay, Cawston, 
Chilliwack, Clearwater, Cobble 
Hill, Coldstream, Fernie, Fort 
St John, Gabriola, Gillies Bay, 
Harrison Mills, Kamloops, 
Kelowna, Kimberley, Lake 
Cowichan, Lower Nicola, 
Merritt, Mission, Oliver, 
Parker's Cove, Peachland, 
Penticton, Powell River, 
Qualicum Beach, Quesnel, 
Salmon ARM, Sicamous, 
Trail, Vernon, Westbank, 
Whistler, Carman, Elie, 
Rivers, Traverse Bay, 
Bathurst, Belledune, Bocabec, 
Boundary Creek, Cap-Pele, 
Clifton Royal, Gagetown, 
Grand Bay-Westfield, Harvey 
York Co, Havelock, Keswick 
Ridge, Lower Cape, Lower 
Coverdale, McAdam, Minto, 
Nasonworth, Nauwigewauk, 
St Stephen, Zionville, Bay 
Bulls, Brookfield, Conception 
Harbour, Corner Brook, Deer 
Lake, Grand Falls-Windsor, 
Holyrood, Mount Pearl, 
Paradise, Pasadena, Pouch 
Cove, Spaniards Bay, St. 
John's, Torbay, York Harbour, 
Baddeck, Boutiliers Point, 
Cambridge Station, Cape 
Breton, Creignish, Debert, 
Elmsdale, Enfield, Fall 
River, Falmouth, Hantsport, 
Hubbards, Hubley, Kingston, 
Lake Echo, Mount Uniacke, 
Mulgrave, New Ross, North 
Sydney, Port Hawkesbury, 
Port Morien, Porters Lake, 
Stillwater Lake, Truro, 
Wellington, Hay River, Acton, 
Ajax, Alberton, Alliston, Alma, 

Ameliasburg, Ancaster, Appin, 
Apsley, Arnprior, Aurora, 
Bailieboro, Barrie, Beeton, 
Belle River, Belleville, Bethany, 
Binbrook, Blackstock, Bolton, 
Bowmanville, Bradford, 
Brampton, Branchton, 
Brechin, Brighton, Brights 
Grove, Buckhorn, Burlington, 
Caledon, Caledon East, 
Campbellcroft, Capreol, 
Cardinal, Carlsbad Springs, 
Carrying Place, Chapleau, 
Charlton, Claremont, 
Clarington, Clear Creek, 
Cobourg, Colborne, Coldwater, 
Collingwood, Concord, 
Consecon, Cookstown, 
Corbyville, Courtice, 
Cumberland, Denfield, Dorset, 
Douro, Dundas, Dunrobin, 
Dwight, East York, Elliot Lake, 
Etobicoke, Exeter, Fenelon 
Falls, Frankford, Garson, 
Georgetown, Gravenhurst, 
Greenwood, Grimsby, 
Hamilton, Hillsdale, Holland 
Centre, Holland Landing, 
Honey Harbour, Innisfil, 
Keswick, Kettleby, Kilbride, 
King City, Kinmount, Kirkfield, 
Komoka, Lansdowne, Lindsay, 
Little Britain, Lombardy, 
Loring, Manotick, Mansfield, 
Maple, Markham, Marmora, 
Massey, McDonalds Corners, 
Merrickville, Metcalfe, 
Midhurst, Milton, Minesing, 
Mississauga, Moffat, 

Mount Albert, Nestor Falls, 
Newcastle, Newmarket, 
Nobleton, Noelville, North 
Bay, North York, Oakville, 
Odessa, Omemee, 
Orangeville, Oshawa, Parry 
Sound, Pickering, Plainfield, 
Pontypool, Port Franks, 
Port Hope, Port Perry, Port 
Sydney, Priceville, Richmond 
Hill, Ridgeway, Rockwood, 
Rosemont, Sault Ste Marie, 
Shelburne, Sioux Lookout, 
Skead, South River, Spanish, 
Stirling, Stoney Creek, 
Stouffville, Sunderland, 
Thornhill, Tilbury, Toronto, 

Trenton Lakes, Unionville, 
Uxbridge, Vaughan, 
Verner, Victoria Harbour, 
Waubaushene, Whitby, 
Wolfe Island, Woodbridge, 
Woodlawn, Kensington, 
Montague, Murray Harbour, 
North Rustico, Tyne Valley, 
Buckingham, Cantley, Cote 
Saint-Luc, Harrington, 
Huberdeau, L'Anse-Saint-
Jean, La Bostonnais, La 
Tuque, Lotbiniere, Mont-Royal, 
Rouyn-Noranda, Saint-Anicet, 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, 
Sainte-Agathe-des-Monts, 
Sainte-Germaine-Boule, 

Stanstead, Val-d'Or, Val-
des-Monts, Wakefield, 
Arborfield, Bienfait, Buena 
Vista, Caronport, Humboldt, 
Kincaid, Martensville, 
Outlook, Rouleau, Saskatoon, 
Weyburn, White City, 
Whitehorse 

Canadianflowershop.Ca 
416-265-6867 

Scarborough Ontario,
 M1M 1P1 

Visit the 
Canadianflowershop.Ca 

Our Guarantee
As professional FTD florists, we guarantee your satisfaction with every order sent 
through FTD for delivery in the United States and Canada and on all FTD branded 
products. If you are not satisfied with the purchased FTD product, we will send a 
replacement or refund the full purchase price. All you need to do is notify us within 5 
days of receipt of your FTD order. You may call, come in person, or write to us.
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Нимиц: Не верувам 
дека историјата кога 

било престанува

Имав многу дискусии со Гру-
евски и имав добри односи 
со него. Минавме многу ча-
сови заедно. Ќе одев во не-
говиот дом и ќе вечеравме 
заедно, ќе разговаравме. Го 
сметав за многу интелеген-
тен. Ги познаваше работите 
многу добро. Секогаш го 
сметав за многу интересна 
личност за разговор на оваа 
тема. Но неговите и погледи-
те на претседателот Иванов 
беа премногу заглавени во 
историскиот пристап. Тоа за 
мене беше ќорсокак, неведу-
ва Нимиц. Груевски, оцену-
ва Нимиц, никогаш не беше 
подготвен да го направи по-
следниот чекор. Тој не беше 
подготвен на компромис  
доволен за да се постигне 
договор. Беше флексибилен, 
но неговата флексибилност 
беше лимитирана. А и по-
литиката во земјата беше 
таква што тој со оваа тема 
добиваше на избори, оцену-
ва Нимиц.
   Долгогодишниот посредник 
во разговорите за името вели 
дека Преспанскиот договор и 
натаму се соочува со силно 
противење и во Северна Ма-
кедонија и во Грција, како од 
двете најголеми опозициски 
партии, така и од радикали-
те. Нимиц додава дека тоа 
му е јасно, а објаснувањето 
е дека никогаш не можете да 
бидете сигурни за иднината. 
- Не верувам дека историјата 
кога било престанува. Неш-
тата се движат. Споровите 
кои имаат длабоки корени 
се менуваат во природата, 
но никогаш целосно не ис-
чезнуваат, одговара тој на 
дилемата дали е конечно за-
творен спорот. 
   (Горното е дел од разговор 
на посредникот Матју Нимиц 
со Дојче Веле)

Би сакал да го чујам мис-
лењето на Нимиц за лич-
носта со име Зоран Заев. 
Не верувам дека во него 
најде грам интелегенција. 
Она што не можеа да го ре-
шат политичари како Киро 
Глигоров, Бранко Црвен-
ковски, Никола Груевски 
... го реши Зоран Заев, би 
рекол преку ноќ.  А како 
го реши? И еден седмоо-
дделенец можеше истото 
да го стори! Дури некои 
како него го предложија 
за Нобелова награда. Јас 
би го предложил за Нобе-
лова награда која ја нема 
на списокот за награди кај 
нобеловците - предавство, 
низок степен на интелеген-
цијаз, суштество без никак-

во чувство...

Професори во Тетово 
барале сексуални 

услуги од студентки

Од 334 студенти кои биле 
анкетирани, 15 навеле дека 
им биле побарани сексуални 
услуги од професори на два-
та универзитети во Тетово, 
покажа истражувањето што 
беше спроведено во рамки 
на проектот “Родова дискри-
минација во средното и ви-
сокото образование“ што го 
работаат Студентскиот пар-
ламент и Феминистичкиот 
клуб при Универзитетот на 
Југоисточна Европа. Претеж-
но таквите услуги биле поба-
рани од женските студентки.
   - Анкетата во проектот и 
воопшто информациите кои 
ги имаме покажуваат дека 
жените се повеќе дискреди-
тирани. Со оглед дека сту-
дентите ги кажале и имињата 
на професорите, може да се 
каже дека меѓу нив има и луѓе 
на високи позиции во држав-
ните институции. Ние ќе ги 
доставиме информациите до 
управите на универзитетите 
и до надлежните институции 
кои треба да ги процесуи-
раат случаите - изјави Рита 
Бехадини од Феминистич-
киот клуб при Универзитетот.  
(Република)

Најверојатно ако се спро-
веде анкета и при другите 
средни училишта и уни-
верзитети во Македонија 
сликата нема да биде по-
инаква, ако не и полоша. 
Еден од сегментите при 
рангирањето на универзи-
тетите во светот е токму 
уценувањето на женскиот 
пол студенти. Другиот е 
купувањето на дипломи. 
Дури и јавно се рекламира-
ат докторски дисертации.  
И после се чудиме зошто 
ниту една образовна ин-
ституција (универзитет) во 
Македонија не може да се 
најде на ранг-листа дури и 
меѓу илјада универзитети 
во светот.

Србија влегува во 
Евроазиската унија

Текстот од договорот за 
слободна терговија помеѓу 
Србија и Евроазиската еко-
номска унија во целост е 
усогласен после две години 
преговори кои не биле во-
општо лесни и едноставни, 
рекол српскиот министер за 
трговија, туризам и телеко-
муникација Расим Љаљик. 
- Начелен план, кој пред се' 
зависи од процедура внатре 
во ЕАЕУ е на ниво на пре-
миери тој да биде потпишан 
во Сочи во октомври на со-
станок со претставници на 
владите на ЕАЅА, тогаш 
нашата премиерка ќе биде 
специјален гостин која ќе го 
потпише договорот кој е до-
говорен - вели министерот. 
После потпишувањето следи 
процес на ратификација во 

националните парламенти 
на членките на Унијата и во 
српскиот Парламент, нагласи 
министерот Љаљик. (Вечер)

Мене преку глава ми се 
изјавите на македонските 
политичари дека Маке-
донија нема алтернатива 
освен Европската унија. 
Тој што бара алтернатива 
ќе ја најде. Србија ја најде. 
Србија била и ќе биде до-
стоинствена држава без да 
менува апсолутно ништо. 
Македонија беше и се боре-
ше да остане како таква  се' 
додека САД и Европската 
унија не најдоа слуга за да 
го реши вечното македон-
ско прашање. Тој слуга е 
човечето од Муртино (Зо-
ран Заев) кој ја обесчести, 
обезличи татковината за 
која се дадени стотици 
илјади жртви било во вој-
ни, било во затвори. И ако 
некогаш се случи прием на 
нашата земја во Европска-
та унија (која нема гаран-
тирано времетраење) таа 
нема да биде држава Маке-
донија туку територија во 
Европа без своја историја, 
култура, гордост, почит... 

Росоманци ги фрлаат 
праските, за купците 

нема прашања

Граѓаните на Росоман, едни 
од најголемите производите-
ли на праски во Македонија 
се принудени праските да ги 
фрлаат и оставаат да скапу-
ваат бидејќи нема откуп. На 
видеото кое го објави 
Сигнал.мк се гледа дека 
скоро цел камион пра-
ски се фрлаат покрај 
пат. На видеото може и 
да се слушне кого про-
изводителите обвину-
ваат. Тие го обвинуваат 
Зоран Заев и министе-
рот за земјоделие Нико-
ловски. (Вечер)

Ова е пример кој 
им дава голема уте-
ха на преспански-
те земјоделци.  На 
п р о и з в о д и т е л и т е 
на јаболка во Прес-
па минатогодишно-
то производство им 
беше откупувано  по 
цена од еден денар 
за килограм. Во спо-
редба со Росоманци, 
ПОАРО НЕШТО ОД 
НИШТО!

Копров и' се 
извини на 

Србија: Простете 
браќа, имавме 
анонимуси во 

жири!

Жири комисијата на вак-
ва голема меѓународна 
манифестација (Евро-
визија) се составува од 
најеминентните автори, 
како што впрочем го 
прават сите други др-
жави, а не анонимуси, 

како што беше во нашиот 
случај - порача композиторот 
Копров. Македонското жири 
беше во следниот состав: 
Сузана Стефановска (музич-
ки уредник), Фјола Исмаили 
(музичар), Роберт Вукелиќ 
(пејач), Христина Мицковска 
(радио диџеј) и Ристо Апо-
столов (музичар). Жирито 12 
поени додели на Италија, 10  
на Австрија и 8 на Албанија. 
На телевотингот Србите од 
нас добиле 10 поени. Ма-
кедонската претставничка 
Тамара Тодевсска доби 12 
поени од Србија. (Курир)

Композиторот Копров во 
дадената прилика требаше 
да му се извини и на Ма-
кедонците распрснати низ 
цел свет. Имено, повеќе 
самоименувани медиуми 
во Македонија ја критику-
ваа дијаспората која “ште-
дела“ 10 долари и не дала 
ниту еден глас за Тамара. А 
не е баш така. Дијаспората 
во многу природни несреќи 
реагирала прва и ја помага-
ла татковината. Од друга 
страна, Тамара не само 
што пееше на англиски 
туку и настапи под името 
Северна... што е грозно за 
многумина од нас. На сето 
ова, шлаг на тортата става 
немањето право да се гла-
са на Евровизија од други-
те континенти. Не е за по-
тценување ниту повеќе од 
една милијарда долари во 
пратки токму од дијаспо-
рата.

Се воведуваат нови 
десет празници - 
независноста на 
Бугарија и Грција 

стануваат неработни 
денови

Образложението за воведу-
вање на десет нови празници 
е дека во Македонија покрај 
заедниците кои таксативно 
се набројуваат во Преамбу-
лата на Уставот, врз основа 
на податоците од послед-
ниот попис на населението, 
живеат уште и припадници 
на етничките заедници на 
Египќаните, Црногорците, 
Хрватите, Словенците, По-
љаците, Унгарците, Украин-
ците, Русите, Ерменците, 
Бугарите и Грците. Овие 
заедници се организирани 
во соодветни здруженија на 
граѓани, со што го негуваат 
својот културен и етнички 
идентитет.
   Со узвојувањето на пред-
ложените изменувања и 
дополнувања на Законот 
за празниците ќе се укине 
дискриминацијата и исклу-
чувањето што го генерира 
Законот врз припадниците на 
заедниците кои се познати 
како “другите“ од Преамбу-
лата. Во рамките на духот 
на градењето на концептот 
за развој на едно општество 
за сите и оваа категорија на 
граѓани ќе бидат рамноправ-
ни и со еднакви можности со 
останатите граѓани кои има-
ат право да имаат свој нера-
ботен ден, што е значаен за 
соодветната сопствена исто-
рија, култура и идентитет на 
посебната заедница. (Вечер)

Да се чуди човек и да не ве-
рува.Јас сум еден од тие. За 
секој  5, 4, 3, 2, или 1, оваа, 
нашата, македонската др-
жава се грижи да не бидат 
дискриминирани, да им се 
зачува културата, иденти-
тетот. Нека оди по ѓаволите 
македонскиот идентитет. 
Ние сме градители. Гради-
ме едно општество за сите 
кои се идентитески свесни. 
За Македонците не е битно. 
Ние можеме и без иденти-
тет. Сега ќе нагрнат во Ма-
кедонија бизнисмени и ин-
веститори од цел свет кога 
ќе дознаат дека во нивната 
Северна секој ден некој 
празнува! И ова не е се'. 
Независноста на Бугарија 
и Грција ВО МАКЕДОНИЈА 
СТАНУВААТ НЕРАБОТНИ 
ДЕНОВИ. Чувај Господе. Го 
допревме дното во секаја 
смисла на зборот. Дојдо-
вме до дереџе од една 
сиромашна но почитувана 
и ценета од многу држави 
во светот, да се смее се-
кој кој ги прати настаните 
во земјата. Зошто ние да 
славиме независност на 
Бугарија и Грција? Го бара 
ли некој тоа од нас. Од 
друга страна, ако се слави 
независноста на Бугарија 
и Грција, зошто да не и на 
Србија и Албанија? Како и 
да е, драги читатели спре-
мајте се за 22 март идната 
година да одиме на Дан-
форт и заедно да го слави-
ме денот на независноста 
на  нашата соседна “прија-
телска“ држава Грција на 
која и“ сме должни за се“ 
што има направено за (про-
тив) нас.

Низ деновите од месец јуни

Танас Јовановски
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Thank you to everyone who participated in our first ever zoo trip organized by our Macedonian youth for our Macedonian youth!
Our scavenger hunt teams spent the sunny afternoon of June 8th searching the Toronto Zoo for animals in our Macedonian and English language 
scavenger hunt. We combined education with fun to teach kids the Macedonian words for many common zoo animals. We also treated all of our 
participants to a tasty lunch courtesy of the St. Clement of Ohrid kitchen staff.
We would like to thank our zoo trip subcommittee for all the time they spent organizing this big trip and all the members of the Macedonian Youth 
Network section at St. Clement who came together to lead scavenger hunt teams and ensure every child left the zoo with a smile on their face. 
We would also like to thank St. Clement of Ohrid President Vlade Dimitrievski and the rest of the church administration for supporting our 
initiative and mission to bring together the youth of our church and community.
Please enjoy pictures from our zoo trip in this album. Thank you again to everyone who made this possible and all those who supported us to get here.

- The MYNET Team at St. Clement

MYNET - Macedonian Youth Network  Zoo Trip 2019

POPCORN NIGHT THIS FRIDAY!
This month's movie category is cartoons and we will be 
screening Ice Age and Coco starting at 7PM. Entry 

is FREE and there will be snacks and drinks for 
purchase. Feel free to bring blankets and pillows to get 

comfortable. All are welcome to attend!
Category: Cartoons

Movies: Ice Age & Coco
Location: Hall C - St. Clement of Ohrid MOC 
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Летна пауза на Хорот од МПЦ  Св. 
Климент Охридски 

 Паузата ќе се одвива во месеците  јули и август,
а од септември одново ве покануваме на редовни проби.
Сите кои се заинтересирани за хорско пеење  јавете се кај диригентот 
проф. Васко Петровски.
 на тел:  416 - 520 - 1509 или во црквата на тел: 416 - 421 - 7451.
Ви благодариме!

Св. Климент Охридски - Торонто
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416-421-7451

Св. Климент Охридски - Торонто
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I just turned 85, I’m still here 
and I want to know all of you 
and for all of you to know each 
other, and for you to know who 
you are and where you came 
from.
 Please stand or hold up your 
hand when I call your name.
First is the Lena Manoff Family 
with Zdravka (or Patricia) Pan-
dev who turned 91, her daugh-
ters Kathy, Jeanette, Oedile and 
Cynthia, and Kathy’s husband 
Chris Alexopulos and their son 
Michael and daughter Steph-
anie. 
There is Debbie, daughter of 
George & Mary Manoff, both of 
whom have passed premature-
ly, with her husband Gianfran-
co Penzo, with their daughter 
Natasha and her husband 
Graeme McIntosh and 2 chil-
dren Jack & Sofia, and their son 
Luca Penzo with his new wife 
Olivia.
There is Barry Manoff, also 
son of George & Mary, with his 
wife Sandy with their daughter 
Melissa and her new husband 
Patrick Ferraro, and with their 
son Jeffrey and his girlfriend 
Samantha.
There is Mike Michael, who was 
the last of the clan to emigrate 
from Lerin in 1948, with his wife 
Theresa and their son Louie 
with his wife Kimberly and their 
2 children Brianna and Eliza-
beth.
There is Violet Paskaleff Datzeff 
at 91, with her daughters Louise 
with her husband Rick Moreau, 
Elaine with her husband Denis 
Flanagan, and Doreen with her 
husband Kevin Decooman.  
Louise’s children Ryan, and 
Krista with her husband Jason 
Duffy and their 2 children 
Addison and Caleb.  Elaine’s 
daughter Gillian with her hus-
band Michael Jenkins and their 
2 children Ethan and Finlay.  
Then there is Doreen with her 
daughter Danielle.  Son Connor 
is out of town.
There is Alec Laco at age 92 as 
spry as can be with his friend 
Patricia Hart, and his 3 children 
Gordon with his wife Caroline, 
Kathy, and Norman.  Gordon’s 
sons are Peter and Robert.  
Kathy’s twin sons are Alexan-
der Chreston with his wife An-
drea and Christopher Chreston 
with his wife Kristina and their 2 

young sons Carter and Hunter.  
That leaves my family.  As my 
mother was the youngest of the 
blended family of 14, my broth-
er John and I are the youngest 
of the 1st generation.  There is 
John’s friend Karen.  My son 
Gary and his wife Donna and 
3 children, Alexis, Lauren, and 
Evan have just arrived from a 
2-week holiday in Hawaii cele-
brating their 40th wedding an-
niversary. There is my younger 
son Chris with his wife Ann and 
their son Aaron.  Their daughter 
Shayna had to be at her boy-
friend Cameron’s sister’s wed-
ding today.
I am sorry that there is one 
family missing today, the Kole 
Bogoeff family, who carried the 
name as the old Macedonian 
custom of taking the first name 
of the father as the last name.  
Ruby Nicoloff at 93 is probably 
the oldest.  She has 3 daugh-
ters, Linda, Joanne and Mau-
reen.
And then there are my special 
non-relative friends:  
My Best Friend my whole adult 
life Daisy Koleff, her daughter 
Stephanie Lock with her daugh-
ter Victoria.  Unfortunately 
Stephanie’s husband Ron had 
to take their son, star hockey 
player Owen to a hockey tour-
nament today.
My wonderful daughter-in-law’s 
sisters – Myrtle Paul, Renee 
Bjorkland and her husband 
Robert, and Renee’s daughter 
Pheinixx Paul.
My very special friends Olga 
Sandolowich, who still teaches 
dancing at her age of closing in 
on 90, Donna Scotland and Niki 
Lazarova.
Now, I want to give you a brief 
history of our clan, and a brief 
history of your roots, Mace-
donia.
We all belong to a Dedo Bogoa 
and Baba Neda family in Lerin, 
Aegean Macedonia, which is 
now part of northern Greece, 
and the city that has been re-
named Florina. We were a large 
clan (or Soy) with none of the 
first immigrants left.  The clan 
was a blended family and I’ve 
invited today just Dedo Bogoa’s 
off-springs.  The Baba Neda’s 
off-springs  from her first hus-
band Todor Todoroff, mostly 
went to the United States.  My 

purpose here today is to remind 
all of you young people of your 
heritage and your roots, and 
to inspire a Macedonian con-
sciousness.
Dedo Bogoa, who was born in 
the town of Trsye, was left a 
widower with five children and 
Baba Neda was left a widow 
with four children.  They mar-
ried in 1897 in Lerin and went 
on to have five children of their 
own.  Kata who married Kole 
Laco, Toma who married Lazo 
Paskaleff, Mara (in Detroit) who 
married Anastas Popoff, Lazo 
who married Marika, and finally 
my mother Nevenka, who was 
born when Baba Neda was 50 
years old.  She married Boris 
Lazaroff in Toronto.  Two of 
Dedo Bogoa’s children from his 
previous marriage, also emi-
grated to Toronto, Kole Bogoeff 
who married Aspasia, and Lena 
who married Petre Manoff.  This 
was a close knit family clan who 
always socialized together.  
We should be very grateful to 
our parents that they chose to 
come to this wonderful country 
and settled in Toronto.  We, the 
children of those originals, first 
cousins, who were born in Can-
ada, were very close and best 
friends most of our young lives 
and socialized together.   We’ll 
call ourselves 1st Generation 
Canadians.
Our children (2nd generation) 
Vi Datzeff’s kids, my kids, Alex 
Laco’s kids, George Manoff’s 
, Pat Pandev’s kids, and Ruby 
Nicoloff’s kids,   grew up and 
nearly all married non-Mace-
donians. Some could still speak 
some Macedonian with their 
grandparents. We are all very 
proud of them.  Most kept their 
Macedonian consciousness but 
it was getting dimmer.  Their 
children, now 3rd generation, 
and even 4th generation, we 
have mostly lost touch with 
them.  We used to see them at 
weddings and funerals some-
times but with the cost of wed-
dings these days inviting every 
family member is just not pos-
sible.  I personally missed that 
the most; which is why I decid-
ed to throw this party for myself, 
and to get to know all you young 
people and for all of you to get 
to know each other!
Macedonia, or as our parents 

called it “Stari Krai” or Old 
Country, is going through a 
very trying time right now with a 
real threat of losing our identity.  
First of all, our own family roots 
are all in the part of Macedonia 
that was ceded to Greece after 
the Balkan Wars in 1913.  It was 
never part of Greece before 
that. We are Macedonian, never 
Greek!!.   It was also the part in 
which Alexander the Great was 
born.  The Greek’s have con-
vinced the world that it was al-
ways part of Greece, therefore, 
Alexander must be Greek.  
I’m going to try to give you a 
very brief history of Macedonia.  
The whole Balkan Peninsula 
was occupied by the Turkish 
Ottoman Empire from the mid-
dle of the 1400s to the middle 
and late 1800s when the Bal-
kan countries started to over-
throw their oppressors, first 
the Greeks, then the Serbs, 
Croats, and Bulgarians, all with 
the help of the Macedonians.  
When it became Macedonia’s 
turn to overthrow the Turks, the 
Greeks, Bulgarians and Serbs 
decided they would like to keep 
Macedonia for themselves. 
Macedonia was free for 6-8 
days following the historic Ilin-
den uprising in 1903 which was 
quickly overthrown and taken 
back by the Turks.  This caused 
the two Balkan Wars of 1912 
and 1913.  So after the second 
Balkan War in 1913, the Great 
Powers of the USA, Britain and 
France drew up the infamous 
Treaty of Bucharest and divided 
up Macedonia giving Greece 
51% of geographical southern 
Macedonia, 10% of Western 
Macedonia to Bulgaria and the 
rest northern part to Serbia, 
which is the part that is present-
ly The Republic of Macedonia 
– soon to be officially renamed 
Republic of North Macedonia. 
That 51% given to Greece in 
1913 was never part of Greece, 
not in antiquity, not in Biblical 
times not in Roman times and 
not in Ottoman times.  We are 
NOT North Macedonians nor 
Greek Macedonians. WE ARE 
PLAIN  & TRUE MACEDON-
IANS.
The present government in 
Macedonia has fooled the 
Macedonian citizens that they 
must get to be members of the 
European Union and NATO for 
a better life.  Never mind that 
Britain, Spain and Italy want 
out.  The only one stopping 
Macedonia from achieving 
membership is GREECE with 
its stupid veto.  As you probably 

have been aware, Greeks have 
been led to believe that there is 
no such thing as Macedonians 
and the Macedonian language.  
They are taught this right from 
grade school and that the part 
ceded to them in 1913 was al-
ways part of Greece.  You have 
probably also heard that the 
Greeks have renamed every 
Macedonian name of every vil-
lage, town, city, river mountain, 
- everything, - to a new Greek 
name, and that there were NO 
Macedonians living there.  Well 
just think for a second, if that 
area was always Greek why 
would they need to change the 
Macedonian names of every 
place, change the names of 
every Macedonian citizen to a 
Greek sounding name, and to 
ban the Macedonian language? 
EHH?  They even claim the 
brothers Sts. Cyril & Methody 
as Greeks even though they 
invented a Slavic script so that 
Macedonians could read the 
bible. 
While I was growing up I had 
to tell people who asked about 
my nationality and country that 
Macedonia was part of Greece, 
Bulgaria, Serbia and Albania.  
Finally in 1946, after the cre-
ation of Yugoslavia, Macedonia 
became part of the Yugoslav 
Federation as the Yugoslav So-
cialist Republic of Macedonia, 
or as Greece only allowed with 
its veto, that Macedonia could 
only enter the United Nations 
as FYROM (Former Yugoslav 
Republic of Macedonia).  130 
countries of the United Nations 
recognized Macedonia as the 
Republic of Macedonia but 
Greece has the veto for en-
trance, not only in the UN but 
also the European Union and 
NATO.  So the rest of the UN 
countries, including USA and 
Australia still refer to Mace-
donia at FYROM until North 
Macedonia is ratified.  I think it 
has actually been ratified in the 
past couple of weeks.
There is another egregious part 
of the Greek-Macedonian tra-
gedy.  After the 2nd World War 
the Greek Civil War broke out 
between the royalist govern-
ment supported by Great Britain 
and the Americans, against the 
Communist forces supported by 
Yugoslavia and Russia, which 
lasted from 1946 to 1949. The 
Macedonians sided with the 
communists who promised that 
if they won, Macedonia would 
become its own autonomous 
country. During this time about 
25-28,000 Macedonian children 

between the ages of 2 to 12 
were taken to safe zone com-
munist held countries to escape 
the bombing of the villages of 
northern Greece.  After the war 
these children, also known as 
the Refugee Children or Detsa 
Begaltsi, were not allowed to 
return to their parents in Greece 
unless they declared them-
selves as Greek. Most of them 
were not reunited with their par-
ents until they were adults and 
emigrated to Canada, USA, or 
Australia, or never did see their 
parents again. Niki Lazarova 
there is one of those children 
who was taken to Romania.
It is interesting to note that the 
northern part of Greece after 
the Balkan Wars was just called 
the Macedonian province, but in 
1988 after rumblings of separa-
tion of the Yugoslav Republics 
and Macedonia becoming a 
separate country, Greece quick-
ly renamed northern Greece as 
Macedonia.  
It is absolutely amazing that 
the Greeks have been able to 
hoodwink the rest of the world 
that ALL THINGS ARE GREEK! 
Like Greek coffee, Greek yo-
gourt, Greek baklava, etc.  
Ugh!!!
I’m sure that most of you at one 
time or another have been told 
by a Greek that there is no such 
thing as a Macedonian and you 
are Greek. Just tell them that 
they will have to argue with the 
Bulgarians and Serbs because 
we must be wonderful people 
who everyone wants to claim as 
their own. And if they say there 
is no Macedonian language just 
a Greek dialect, tell them to 
translate “TI SI Budala”!  (You’re 
an idiot)
There is so much written by 
independent writers, neither 
Macedonian nor Greek, that 
refute Greek claims, from Alex-
ander’s time to the present.  
Please check out our website, 
Canadian Macedonian Histor-
ical Society as shown in our 
brochure at www.macedon-
ianhistory.ca  (please pick one 
up).  You will find a wealth of 
information, AND I hope some 
of you young people might 
consider becoming a member 
of the Canadian Macedonian 
Historical Society.
 I leave you with the hope that 
you will honour and take pride 
in the heritage of one of your 
Macedonian parents, but never 
forget your other parent’s herit-
age and be proud of it too.

Македонска Заедница

BOGOEFF FAMILY 
REUNION REPORT  

JUNE 1ST, 2019 

Virginia Stoymenoff gathered the four generations of her Family Clan (Soy) in honour of her 
85th birthday, on June 1st, 2019.  It was held in the small hall C at St. Clement of Ohrid 
Church.  Her main purpose for this reunion of her large blended family was to instill pride 

in the 2nd , 3rd & 4th generations of their Macedonian roots, educating them on who they are and 
where they came from, and to inspire a Macedonian consciousness.

 Everything that day was Macedonian, from Macedonian food provided by the St. Clement’s 
chef to teaching the younger people how to do oro’s.  There were 80 adults and 9 children in 
attendance.  Everyone had a wonderful time. To a very great regret no group picture was taken 

to capture this event.   Virginia also gave them a history of the blended family and a brief history 
of Macedonia in a great speech, which is printed below.
A wonderful time was had by all, especially the 3rd generation learning how to do the oro’s.  
Olga Sandolowich, who at nearly 90 still teaches dance, gave our young people easy specific 
instructions.
Each had name tags made recognizing 1st, 2nd, 3rd, & 4th generations, each colour coded.  If 
their name tag had no colour it meant that they were lucky to have married a Macedonian or have 
been welcomed into our clan.

WE ARE PLAIN  & TRUE MACEDONIANS!
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 Конзерватизам и Либерализам

Оваа година е изборна 
година за Канада.Феде-
ралните избори оваа есен 
ќе бидат на 21 Октомври. 
После 10 годишното вла-
деење на Стевен Харпер 
и неговата Конзервативна 
Партија, на последните 
избори Канаѓаните своја-
та доверба му ја дадоа на 
младиот драма учител со 
познато презиме Јастин 
Трудо и неговата Либе-
рална партија. Момен-
тално, низ цела Канада 
поддршката за него како 
лидер е на многу ниско 
ниво. Секако тоа  се должи 
најмногу на неговото неис-
куство како политичар, но 
и на многуте гафови кои ги 
направи за овие последни 
3 години. Дали тоа ќе го 
искористи новиот лидер 
на Конзервативците, Ан-
дрју Шер ќе треба да поче-
каме до есен.
       Двете најголеми партии 
во Канада се Прогресив-
ните Конзервативци(ПЦ) 
и Либералната Партија. 
Овие две партии си има-
ат свои верни гласачи кои 
без разлика кој им е лидер 
гласаат за својата партија. 
Но, важно е да се спомне 
дека голем процент од гла-

сачкото тело се неопреде-
лени и обично се тие кои 
одлучуваат која партија 
или лидер ќе победи. Пред 
изборите лидерите на пар-
тиите ветуваат многу, но 
неопределеното гласачко 
тело не "паѓа" така лесно 
на тие ветувања.Тоа на 
своја кожа го почуствува 
и поранешната премиерка 
на Онтарио, која и покрај 
нејзините огромни и не-
реални ветувања изгуби 
катастрофално.
        Како и во секоја демо-
кратска земја не’ очекува 
"жешка" предизборна трка. 
Секако, со нетрпение се  
очекуваат неколкуте теле-
левизиски дебати на ли-
дерите на партиите каде 
што многу лесно може да 
се изгуби или добие до-
вербата на гласачите. Не 
очекуваат и најчесто "крај-
но негативни" реклами по 
телевизиите, радијата и 
социјалните мрежи каде 
што главна цел на тие ре-
клами ке биде лидерот на 
спротивната партија.
        Јас овдека би сакал 
да ве потсетам на глав-
ните разлики кои постојат 
помегу Конзервативците 
и Либералите. Ако сеуште 
не сте се определиле за 
кого да гласате на есен, се 
надевам дека ова ќе ви по-
могне во вашата одлука.
     Либералната идеоло-

гија верува дека државата 
треба да има централ-
но место при бранење 
на личните,и колективни 
слободи на граѓаните.Со 
поголемото влијание на 
државната бирократија ќе 
се создаде подобро и по-
рамноправно општество 
за сите.
       За разлика од ова, 
конзервативната идеоло-
гија верува дека државата 
треба да има ограничена 
улога во сето тоа. Лична-
та одговорност,индиви-
дуалнате слободи како 
и отворениот пазар,ед-
наквите можности треба 
да бидат главни водители 
на општеството.Улогата 
на државата теба да биде 
минимална.Таа теба само 
да овозможи еднакви ус-
лови за сите,па кој е подо-
бар тој и да успее.

       Што се однесува за 
социјалните политики и 
двете партии отприлика 
имаат еднакво размислу-
вање. На безпомошните, 
слабите и болните им да-
ваат неограничена помош 
и подршка преку нивните 
социјални програми. Един-
ствена разлика е тоа што 
Конзервативците сакаат 
да стават временско огра-
ничување на сите тие кои 
под разноразни изговори 
никогаш не работеле, а 

цело време се на терет на 
државата. А знаеме дека 
такви "неработници" ги 
има многу. Либераите во 
нив гледаат верни гласа-
чи, па затоа им ветуваат 
дури и повеќе, иако знаат 
дека со тоа го оптерету-
ваат буџетот наменет за 
социјални програми.
         Поради се поголемото 
влијание на Глобализмот 
во Либералната партија, 
нивната емигрантска по-
литика се сведе на тоа 
дека секој кој што сака 
може да влезе во Кана-
да. Без разлика дали ги 
исполнува условите за тоа 
или не, секој може да вле-
зе и остане во државата 
со изговор дека Канада е 
емигрантска држава.   За 
разлика од нив Конзерва-
тивната партија верува во 
постоечкиот емигрантски 
систем и процес кој што 
вели дека секој може да 
побара да влезе, но само 
оние кои ги исполнуваат 
условите можат да станат 
граѓани на оваа држава.
         Огромни се разлики-
те помеѓу овие две партии 
кога се однесува за еконо-
мија и даноците. Либера-
лите исто така веруваат 
и во поголема улога на 
државата во носењето на 
економските политики. Ве-
туваат поголеми даноци, 
посебно кон побогатите 

за да може државата по-
сле тие пари правилно 
да ги распредели на по-
сиромашните. Со тоа ќе 
се отворат нови државни 
работни места кои ќе има-
ат задача да помагаат на 
граѓаните кои имаат потре-
ба од тоа. Веруваат дека и 
покрај огромниот долг кој 
што се прави со тоа, сепак 
буџетот ќе се балансира 
самиот од себе.
      Конзервативците пак 
веруваат дека и овдека 
државата треба да има 
минимално влијание. По-
ддржуваат помали даноци 
врз приватните компании 
за да им се помогне да 
отвараат повеќе работни 
места. Намалувањето на 
даноците ќе помага и во 
тоа луѓето да сакаат пове-
ке да работат, а со тоа и 
повеќе ќе штедат. Ќе сака-
ат и повеќе да инвестира-
ат и со тоа да се отвараат 
повеќе работни места. 
Конзервативците верува-
ат дека тој што ги зара-
ботува парите знае и како 
најдобро да ги потроши 
а не тоа да им  го кажува 
државата. Владините про-
грами ги прават лугето да 
бидат зависни од држава-
та и истовремено ги пра-
ват и мрзливи. Исто така 
Конзервативците верува-
ат во балансиран буџет, 
кратење на непотребните 

програми и поголеми ка-
питални инвестиции.
        Секако дека има и 
други разлики помегу овие 
две партии, но мислам 
дека есенските избори ќе 
ги одлучат овие неколку 
поважни. Секој глас е ва-
жен и може да биде од-
лучувачки. Најважно е да 
се излезе во што поголем 
број, затоа што тогаш Де-
мократијата и најдобро 
функционира. Затоа кога 
ќе излезете да гласате 
дајте го вашиот глас на 
оној кој што најблиску го 
отсликува вашиот начин 
на живеење и работење. 
Ако мислите дека држав-
ната бирократија е таа 
која ќе ви помогне тогаш 
дајте го гласот на лидерот 
кој што ке ви го вети тоа.
Ако мислите дека самите 
можете најмногу да си по-
могнете без полемо влија-
ние на државата, тогаш 
дајте го вашиот глас за ли-
дерот кој што ќе ви го вети 
тоа. Се’ зависи од вашето 
лично убедување.

      Поздрав и се читаме 
повторно во блиска 

иднина.
 И да не заборавиме...

МАКЕДОНИЈА 
СЕКОГАШ, северна 

никогаш!

Македонска Заедница

Диме Костов

Триесет години на радио станицата  ZZZ од Мелбурн 
која емитува програма и на македонски јазик

Кон крајот на јуни најголе-
мата австралиска мултикул-
турна радио станица “Трипл 
зед” прослави 30 години од 
формирањето. “Трипл зед” 
емитува програми на над 65 
етнички јазици меѓу кои и 

македонскиот јазик. Форми-
рана е на 18 јуни 1989 год во 
Фицрој, Мелбурн а први во-
дители биле Боб Велински, 
Крсте Наумовски и Никола 

Темелковски. На прославата 
беше присутен Боб Велински 
и Анче Поповска поранешни 
водители и Ицо Најдовски 
Перин сегашен водител и 
уредник. Гости на вечерта 
од радио станицата “Плен-
ти Велиј” и “3wbc” беа Кочо 
Филин, Ели Петрова и Боб 
Велински а Косте Колевски 
и Пецо Шијаковски беа прет-
ставници на “ФОМКУД”. Од 
политичарите присутни беа 
Бромвин Хавпени и Натали 
Сулејмани.

Од Австралија Ицо 
Најдовски - Перин

Private Macedonian cultural nook in Melbourne
For nearly three 
decades Jagoda 
Zdraveska Koteska 
from Melbourne has 
been collecting a va-
riety of handcrafts that 
are part of Macedo-
nian tradition. Her pri-
vate ethnological trea-
sure chest consists 
of many traditional 
dresses, photographs, 
pitchers, spindles and 
many other items, is 
carefully displayed 
in a specially desig-
nated museum-like 
room in her home in 
Melbourne's northern 
suburbs
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Фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од МПЦ Св. Илија 
од Мисисага и годинава уче-
ствуваше на националната 
прослава организирана од 
страна на словачката заед-

ница во Канада, во градот 
Мисисага. Манифестацијата 
се одржа во познатиот парк 
,,Колиба,, лоциран во срцето 
на градот Мисисага, во пре-
красен природен амбиент кој 

дише со градите на убавата 
канадска пролет: раскош-
ни дрвја, зелени површини, 
мирна река. Фолклорниот 
ансамбл ,,Илинден,, веќе 
долги години наназад е дел 

од прославата на словачкиот 
празник заедно со јуниор-
ската словачка фолклорна 
група. На сцената во паркот 
,,Колиба,, беше прикажана 
пригодна програма од страна 

на двете фолклорни групи со 
повеќе изворни игри, а беше 
одржан и краток историски 
час за опстојбината на Сло-
ваците на овие простори. 
Заедничко и за македонска-

та и за словачката заедница 
е недоволното присуство 
на младите генерации кои 
ќе ја наследат работата на 
повозрасните чиј што живо-
тен век е на самиот залез, а 
кои целата своја енергија и 
слободно време од нивното 
доселување во Канада, па 
до ден денес и’ го посветиле 
на работата на својата заед-
ница. Прашање е дали овој 
прекрасен парк ќе можат да 
го зачуваат за своите поколе-
нија? Истиот на 9 јуни беше 
извонредно место за одмор 
на родителите и играорци-
те на фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,,.

Ф.А. ,,Илинден,, на 
прославата на словачкиот 

ден во Канада

Скандал на арапскиот фестивал 
во Канада, Бугарите настапија со 

македонска песна

Фестивалот на арапската 
музика и уметност кој се 
одржа на 29 јуни  годинава 
во Мисисага, Онтарио, а под 
покровителство на познатиот 
трговски ланец Адонис и Ка-
надскиот Арапски Оркестар 
понуди вистинско освежу-
вање со музика од сите свет-
ски меридијани.
Музиката ги спојува и сплоту-

ва народите, шири позитивни 
вибрации и подава раце на 
пријателство и соработка. 
Едни по други играа и Маке-
донци и Либанци, и Сиријци, 
Срби и Бугари, Египќани и 
Јеменци, Турци... убавина за 
очи и уши. 
Задоволството од настапот 
на фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од црквата Св. 

Илија од Мисисага беше по-
тврдено со бурниот алауз 
на публиката на раскошната 
бина пред новоотворениот 
трговски центар Адонис, кој 
претставува еден од најбо-
гатите по избор на произво-
ди  пазари на затворено за 
арапскиот свет во
Канада. Пред многубројната 
публика разиграните Ма-
кедонци ги изведоа корео-
графиите на популарните 

македонски фолклорни игри: 
,,Водарки,,, ,,Пијанец,, и Ма-
лешевка,,.
Одлична атмосфера, пре-
красна организација, летна 
фестивалска идила...
Но,она што им ги распара и 
очите и ушите на Македон-
ците, скандал - апсурд кога 
станува збор за претставу-
вање на изворната култура 
на народите беше настапот 
на бугарската фолклорна 

група ,,Златна Тракија,, која 
се претстави со македонска-
та песна, ,,Што имала К’смет 
Стамена,, на течен лите-
ратурен македонски јазик. 
,,Срамота,, беше коментар 
кој можеше да се слушне од 
устите на Македонците кои 
со неверување ја слушаа 
својата песна и јазик....
Се прашуваме дали следна  
за претставување како ,,бу-
гарска,, на еден од  мулти-

културните фестивали во Ка-
нада е македонската песна 
,,Македонско девојче,,? 
Официјална рекација од 
страна на македонската за-
едница до управата на фес-
тивалот и фолклорната група 
,,Златна Тракија,, е чекор кој 
е неминовен во овие ситуа-
ции. Ако ништо друго барем 
да се знае, кој чија култура 
претставува во иднина.
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PATRON HOLIDAY ST. ILIJA, 
ILINDEN 2019

MOC. St. ILIJA - Mississauga, in honor and respect of our PATRON holiday St. Ilija - 
Ilinden, organizes ceremonies of spiritual and traditional character.

On August 2, at 10 am, we will serve a holy Liturgy. Immediately after the Divine 
service, a festive dinner will be served for all.

On August 3, at 18 o'clock, we will serve the Evening Vespers.Right after the prayers, 
a traditional celebration is organized with banquet dinner and live music. Sonja and 
Oliver band will perform.

Sponsor of the day is Vesna Amicone.

Chairman at the event is Toni Temelkovski. The phone number you can call and 
secure your presence is 416.579.8829, you can also call the church phone number 
905.821.8050.

The ticket price is $ 50.00.

Dear brothers and sisters in Christ the Savior, please be with us at these Ilinden 
celebrations in our church St. Ilija - Mississauga.

For many years!

Храмов празник Св.Илија, 
Илинден 2019

М.П.Ц. Свети Илија - Мисисага, по повод храмовиот празник свети Илија ИЛИНДЕН, 
организира свечености од духовен и традиционален карактер.

На 2 август со почеток во 10 часот наутро ќе служиме света Литургија. Веднаш по 
Богослужението ќе биде послужена празнична трпеза за сите.

На 3 август со почеток во 18 часот ќе служиме Вечерно Богослужение. Во продо-
лжение, веднаш по молитвословието, организирана е традиционална прослава со 
банкетна вечера и жива музика. Ќе настапат Соња и Оливер бенд. 

Кум, а воедно и спонзор за денот е Весна Амиконе.

Чермен на настанот е Тони Темелковски, кај кој можете да се јавувате и да го обезбе-
дите вашето присуство, Неговиот тел. број е 416.579.8829, секако можете да се јавите 
и на црковниот број 905.821.8050.

Цената на билетите е $50.00.

Драги наши упатуваме најусрдна покана до сите вас и Ве молиме бидете со нас на 
овие илинденски прославувања во нашата црква Свети Илија - Мисисага.

Честит Илинден и на многу години!

Илинденски ручек на 2-ри август
По повод патрониот ден на нашата црква 
Св. Илија во Мисисага на 2-ри август 2019 
година , по завршувањето на црковната 
богослужба женската секција ќе подготви 
празничен ручек.
Сите сте поканети и добредојдени .

     Пикник по повод  Петровден и Павловден
По повод празникот Св.Петар и Св. Павле , управ-
ниот одбор , женската секција и пензионерското 
друштво  при црквата Св.Илија од Мисисага ќе ор-
ганизираат ручек веднаш по црковната богослужба  
во недела на на 14-ти јули , по 11.30 претпладне.

Почитувани парохјани ве покануваме да ни се 
придружите и со вашето присуство да ја помогне-
ме заедно нашата црква .
Пикникот ќе биде во дворот на црквата .

Адресата е:
1775 Bristol Rd .Mississauga , On L5M 2Y5
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Makedonska Pravoslavna Crkva - Sv. Dimitrija Solunski-Markam
Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski" - Markham

201 Main St. N. Markham, Ont. L3P 1Y4 
Tel: (905) 471-5555; Fax (905) 471-5580 

Rev. Goran Risteski  
Tel: 416-890-4442
E-mail: risteski0214@gmail.com

Very Rev. Trajko Boseovski 
Tel: 416-805-2622
 E-mail: trajkob@aol.com 

Управниот одбор при црквата Св. Димитрија 
Солунски - Маркам за 2019/2020 година

Управниот одбор при црквата за 2019/2020 година
Протоереј-ставрифор Трајко Босеовски 
Ереј Ристески Горан
Гајтановски Благоја  – Претседател 
Дреноски Јован– прв Потпретседател
Ристевски Спиро – втор Потпретседател
Малаковски Диме – Секретар
Мирич Сојна – Заменик Секретар
Андрикакис - Јанковски Сандра – Заменик 
Секретар

Димовски Кире – Благајник
Димитриевски Ангело– Заменик Благајник
Стребрин Џанџуровски – Делегат на 
Епархијата
 
Митковски Миле 
Трајчевски Никола
Андреевски Горче
Стојановски Ташко

Секуловски Живко
Ушлис Џан
Најдовски Trajko
Дреноски Павле
Дреноски Петре
Мирич Срџан
Трајчевски Гоце
Босеовски Никола
Босеовски Кире 

Терзис Ристо
                Контролна Комисија 
Мирич Сојна
Босеовски Никола
Стојчески Жанко
            Советодавен Одбор
Секуловски Живко
Терзис Ристо
Делиос Бил
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Се издаваат два нови невселени станови на улица 13 јули во Битола во непосредна 
близина На Кеопс Центар, Новиот Пазар, Веро.

Становите се наоѓаат на вториот кат. Во зградата има лифт. Првиот стан е трособен 
со површина од 85 квадрати. Вториот стан е двособен со површина од 50 квадрати.

Становите се целосно опремени (климатизирани, со сопствени гаражи) и.т.н.
Контакт телефон (Вибер): 38971507960   Лице за контакт: Љупчо.

Apartments in Bitola

UNITED
MACEDONIANS

ЈУЛИ
JULY 2019 Година 61, Број 1

Volume 61, Number 1 ISS 1488-6006

Македонски Гласник
Macedonian Herald
Македонски Гласник
Macedonian Herald

Гласило на 
Организацијата 

Обединети Македонци 
во Канада

Voice of the United 
Macedonians 

Organization of Canada

Прославен патрониот ден на  Свети Наум Охридски Чудотворец  во Хамилтон
На свечената боголсушба 
што се одќа во чест на патро-
ниот ден на црквата  прису-
ствуваа свештениците: прота 
ставрофор Трајко Босеовски 
, протоереј Гоце Деспо-
товски, ,д-р Сашо Целески, 
ереј Горан Ристески како и 
броен  веренправославен 
народ, кој дојде на Света Ли-
тургија од Кембриџ,Торонто, 
Маркам, Ејџакс, Мисисага и 
од Њу Јорк Бафало .
,,Свети Науме Охридски, чу-

вај го верниот православен 
народ наш во мир , здравје 
и благосостојба , чувај не од 
омраза и поделби и од секое 
зло и опасност , сега и секо-
гаш и во вечни векови. Амин 
!!! - порача отец Ангел Стан-
чев парохиски свештеник во 
црквата славеник.
На Посниот ручек по повод 
денот на нашиот храм Свети 
Наум Охридски во Хамилтон 
присуствуваа  
многумина почесни гости и 

домаќини меѓу кои (на фо-
тографијата) потпретседате-
лот на Е.У.О. на Американ-
ско-Канадската Епархија Ник 
Дурлов , претседателот на 
Св. Богородица во Кембриџ, 
Петре Медичков, претседа-
телот на Св. Климент Охрид-
ски во Торонто, Владе Дими-
триевски, претседателката 
на женската секција во Св. 
Недела во Ејџакс  Дафина 
Христова и претходно споме-
натите свештеници.

Македонска Заедница
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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Колкава  е грижата на македонската влада за нашите спортисти 
Повод за пишување на 

овој прилог беше откажу-
вањето од меѓународниот 
натпревар на македонскиот 
кајакар, Велешанецот  Љубо-
мир Спасиќ. Натпреварот кој 
требаше да се одржи изми-
нативе денови,тој беше при-
силен да го откаже поради 
тоа што немаше доволно ма-
теријални средства, и замис-
лете, за само 2 до 3 илјади 
евра,сума на пари што наши-
те политичари ја трошат дне-
вно за ручеци,напивки,шмин-
ки и за фризурата на Рада.
Тоа покажува дека спортот 
и спортистите во Македонија 
не се битни.Во Македонија 
имаме супериорни спортис-
ти,само ако македонската 
влада им посвети поголемо 
внимание  и одвои извес-
на сума на пари за нивните 
финансиски потреби.Безна-
дежни се нашите исчекувања 
,се додека  оваа влада брка 
само политика,и врши цен-
зура врз  македонските спор-
тисти,тоа нема да се случи 
во некоја блиска иднина.
Подолу ќе ви го претставиме 
амбициозниот кајакар Љубо-
мир Спасиќ, но пред се за 
нештата што ни’ се случуваат 
во нашиот спорт и на одре-
дени спортисти, кои заради 
нивните различни согледу-
вања, од оние на владата. Да 
се навратиме на два настани 
кои се уште ни’ се свежи во 
нашата меморија. Прво на-
стапот на “Евровизија” 2019, 
за кој се вложени голема 
сума на пари, повеќе од сите 
спортски настани, комбини-
рано.Па, зошто да не,Тама-
ра Тодевска, нашата прет-
ставничка со гордост пееше, 
незнам за која земја,”се-
варџанија”,”северџанистан”, 
секако, за неа тоа ни најмал-
ку е  важно, кога парите се во 
прашање. За неа  поважно 
било настапот на “Еврови-
зија” одколку да се набаве-
ло болнички коли, кој толку 
ќе водел грижа за болните 
и изнемоштените. Е,па таа 
ни рече: “ ќе пеам за вашата 
земја ќе ве направам сите 
горди со позитивни приме-
ри”. А позитивниот мислител 
Заев очекуваше повисок пла-
сман,така му шепнал  некој 
од европските џинови,гаран-
ција прво место. И за среќа 
што не се случи тоа, инаку 
Заев ќе изградеше најголе-
ма музичка сала  во Европа.
Заев е горд што освоил осмо 
место, демек многу подобро 
од претходниците. Да го  
потсетиме дека Тамара се 
пласирала на петтото место 
за наградата “Барбара Декс 
“ за најлошо облечен прет-
ставник за “Евровизија” 2019. 
Петтото место е подобро од 
осмото, нели Зоки?.Сепак 
и за вакви ништожни рабо-
ти нашите медиумски  куќи 
беа на дофат. Сигурно дека 
не беше така и за двократ-
ниот европски шампион РК 
Вардар, разликата беше таа  
што Вардар играше за Маке-
донија. Со години наназад се 
обидуваа да го уништат РК 
Вардар, како и многу други 

спортски клубови.Само кол-
ку пати ги деблокираа фи-
нансиските трансакции на 
Сергеј  Самсоненко, за да 
неможе да ги извлече парите 
од Русија и да ги инвестира 
во Македонија, а со тоа и да 
ги исплати играчите на РК 
Вардар, ова  се правеше со 
цел да се протера Самсо-
ненко од Македонија. Но за 
жал тоа не му успеа, Вар-
дарците играа лавовски  и ни 
донесоа  историска победа. 
Зоран Заев дојде во Брисел 
и на колена молеше за да до-
бие препорака за пристапни 
преговори за влез во унија-
та,апсурд, зар не видовте 
како Европа се поклони на 
Столе и другите Вардарци, 
Вардар им донесе радост 
на сите што живеат во Ма-
кедонија и надвор во светот. 
Македонија немала никогаш 
ваква гордост и возбудлива 
чест, но тоа не беше  дово-
лно за нашите медиуми,тие 
останаа глуви и слепи.Не се 
обидоа да го пренесат нити 
финалниот натпревар кој е  
најзначајна важност за ма-
кедонската нација и народ. И 
Заев се гордеел што Европа 
ги поддржувала  неговите 
принципи. Обидете се  да 
најдете барем еден таков по-
слушник во светот, сам да  си 
ја уништува својата држава. 
Да земеме за пример како 
се  сака својата држава: Не-
одамна шефот на Унгарија, 
Виктор Орбан  тој отворено 
се изјасни: “Мене ми е помил 
мојот народ од мигрантите”. 
На исто становиште е и прет-
седателот на САД Доналд  
Трамп, на прв ред ги става 
американските интереси и 
ред други такви примери.
На Заев не му одговарале  
скандирањето од пречекот 
на шампионот Вардар, “Ни-
когаш северна – секогаш 
Македонија” и знамињата од 
Кутлеш, па сега се водело 

истрага па ќе следувале и 
казни, eте за каква демокра-
тија се залагаше Заев.

Кога пишуваме за спор-
тист од Велес, редно е да 
дадеме кус преглед за гра-
дот од кој тој доаѓа, Велес 
е познат во Македонија 
како град на голем број пре-
родбеници, револуционери 
писатели, поети, актери, 
учители... историјата го опи-
шува и како град на првиот 
театар во Македонија, град 
на првото училиште, прва-
та библиотека, се спомнува 
и првата гимназија, првото 
музичко училиште, како и пр-
виот музеј, тоа го потврдува 
фактот дека Велес може да 
биде и град на македонската 
култура. Велес има и други 
привлечливи елементи, тој 
како град е многу карактерис-
тичен и претпознатлив и раз-
личен од другите македонски 
градови по својата типична 
велешка и староградска, уни-
катна архитектура, а се сме-
та и како еден од најзначаен 
индустриски центар во Ре-
публика Македонија. Велес 
како урбана населба постоел 
уште во 168 год. п.н.е. уште 
во времето на Поенија .Низ 
текот на времето Велес че-
сто го менувал  своето има.
Ќе ги посочиме само овие 
неколку кои доминираат кај 
народот.По познато е името 
Вила Зора, Ќупурли, Титов 
Велес и сега Велес. Градот 
го добил името Велес по гу-
стите шуми, во словенската  
доба В Лес, значело “в шума 
“. Инаку во бронзеното време 
се мисли дека во Велес се 
доселиле Бригите, Пајонци-
те и античките Македонци, и 
тоа дава индикации дека во 
Велес живеело Пајонско на-
селение.

Градот Велес е познат 
и како спортски град, ќе 
презентираме само некол-
ку клубови познати за нас: 

фудбалскиот клуб “Борец”, 
формиран 1919 год., потоа 
“фк Металург”, “ФК Горски” 
и други локални клубови , 
потоа има женски ракоме-
тен клуб , кошарка, одбојка, 
атлетика и многу други. Од 
многубројните велешки спор-
тисти, некои многу познати 
и некои помалку  познати, 
читателите на весникот “Ма-
кедонија” ќе ги запознаеме 
со кајакарот и македонски 
репрезентативец Љубомир 
Спасиќ, судејќи по неговите 
успеси сметаме дека заслу-
жува посебно внимание и 
простор не само тука, туку и 
во македонските медиумски 
простори, кои тешко се до-
стапни. Кајакарот  Љубомир 
Спасиќ е роден во Велес на 
16 април 1987 година. Први-
те искуства, пред да размис-
лува дека кајакарството ќе 
му биде негова инспирација, 
ги прави со пливање, уште 
како мало дете, целото дет-
ство ќе го мине по  водите на 
Вардар, мало вардарче и ре-
ката Бабуна, од каде се раѓа 
и љубовта за кајакарството. 
Понесен од таа желба, каја-
карската кариера ја започну-
ва уште во раното детство, и 
на 9 годишна возраст се за-
членува во кајакарскиот клуб 
“Вардар” од Велес, каде брзо 
се појавува  на врвни натпре-
вари освојувајќи многубројни 
медалји на меѓународна сце-
на, од кои позначајни се: 3-то 
место во Ниш,Србија, 2-ро 
место во Зволен, Словачка, 
како и апсолутна доминација 
во неговата категорија на на-
тпреварите во Македонија.
Од својата 14-та година е 
репрезентативец во Македо-
нија во дисциплината кајак 
слалом, и како репрезентати-
вец во јуниорска категорија 
за Македонија има настапу-
вано интернационално на 
две светски и едно европско 
првенство. Како млад сениор 

до 23 години, има настапу-
вано во Европско првенство 
со освоено 8-мо место во 
тимски настап и пласман во 
финале. Како сениор има 
настапувано на безброј  Ев-
ропски и светски првенства и 
купови, каде што има освое-
но 4-то, 5-то и 6-то место во 
генерален пласман на евро-
пска ранг листа на кајак на 
диви води, дисциплина спуст 
каде што годинава е прво 
пласиран  од над 150 на-
тпреварувачи од Европа. Во 
Македонија важи за еден од 
најдобрите кајакари во исто-
ријата на  кајакарскиот спорт 
во дисциплината спуст. Во 
декември 2018 година Спа-
сик настапи на интерна-
ционалниот натпревар во 
Кина,каде што ја претставу-
ваше Македонија со пласман 
во финалето  со освоено 
9-то место. Инаку кајакар-
скиот спорт во Македонија 
прави крупни чекори за да се 
израмнува со реномираните 
клубови во Европа и светот.
За тоа потребно е владата да 
инвестира повеќе кон овој и 
сите други спортови во Маке-
донија. Моментално во Р.Ма-
кедонија постојат 6 клубови  
во кајак на диви  води и 6 во 
кајак на мирни води. Инаку, 
Љубомир Спасиќ е член на 
кајак кану клубот “Арка-Бо-
рец”, Велес, каде што во-
едно ја врши функцијата на 
тренер на повеќе  од 30-тина 
млади членови а тренинзите 
се извршуваат  на велешкото 
Езеро Младост,како и на дру-
ги места, сето тоа го прави 
доброволно и без никаква 
финансиска надокнада. Го 
запрашавме како се финан-
сира клубот, тој беше многу 
јасен и категоричен во него-
вите изјави. “Финансирањето 
на клубот се состои од ми-
нимални општински и аген-
циски средства за спорт кои 
не ги  покриваат ни основни-
те трошоци  за функциони-
рање на клубот, така да јас 
со лични средства ја набаву-
вам спортската опрема и го 
одржувам клубот кој момен-
тално е втор во Македонија. 
Македонската кајакарска 
федерација како и нејзините 
членки,односно клубови се 
зависни  од  средствата до-
биени од страна на Агенција-
та за млади и спорт, како и 
од приватниот бизнис сектор, 
така да добиените средства 
не се доволни за одржување 
на клубовите и настап на 
нивните натпреварувачи и 
репрезантетивци на домаш-
ни и на интернационални 
настапи, затоа јас бев примо-
ран да ги финансирам своите 
светски и Европски настапи 
со сопствени средства. И 
токму таа беше причината 
,поради слаби финансиски 
средства, после настапот на 
Европскиот куп во Шпанија 
кој се одржа минатиот ме-
сец и кој беше финансиран 
од мои лични можности, бев 
приморан да се откажам од 
настапот на светскиот куп кој 
истовремено  се одржа мина-
тиот месец во Франција, вед-

наш по Европскиот куп”. Овој 
е само еден пример зошто 
спортот во Македонија не 
функционира на сите нивоа-
,на светската сцена, кога зна-
еме енормно се трошат пари 
за други непотребни намени.

На кајакарот на Љубомир 
Спасиќ му поставивме само 
неколку прашања:

*Како го минувате сло-
бодното време?

Иако немам многу време, 
но секогаш наоѓам слободни 
мигови за да ги поминам со 
мојата фамилија. Гледам 
филмови, и прошетка со нив 
низ велешките улици и пар-
кови,па и посета на некои 
познати места низ убавата 
Македонија.

*Кој тие омилен спорт 
освен кајакарскиот?

Освен кајакарството оми-
лен спорт мие стенд  ап па-
делинг, или веслање стоечки 
на штица, како и пливањето.

*За младите кајакари, 
што е потребно да знаат за 
да се стигне до посакуваната 
цел?

Најмладите кајакари пред 
се треба да се упорни и мак-
симално вложени за време 
на тренингот и најповеќе од 
се, битно е истите да  имат 
голема желба и мотивации 
за да се занимаваат  со овој 
спорт кој е  во природа.

*Некои имиња  на светски 
кајакари?

Од имињата на кајакари 
би ги спомнал моите колеги 
од словенија, Нејц  Знидар-
чич и Симон Овен кои се по-
веќекратни Европски и свет-
ски шампиони.

*Ако би избирал  светска 
личност,спортист на година-
та, кој бил твојот избор?

А кога е во прашање  за 
спортист на светско ниво би 
преферирал тоа да биде не-
кој колега од мојот спорт, би-
дејки станува збор за доста 
екстремен спорт кој е прос-
леден со напорни тренинзи 
како во вода така и на копно.

*Дали размислувате за 
да ги оставите веслата, да 
ставете  крај на твојата по-
светеност во кајакарството?

Ни малку не размислувам 
на тоа. Јас израснав во вода, 
ги освојувам  сите води низ 
светот. Имам доволно енер-
гија и храброст да продол-
жам. Најголем противник ми 
се финансиските средства. 
Ако се најде некој спонзор, 
мојата концентрација да ја 
насочам само на спортското 
поле, успесите ќе бидат на 
дофат.

Македонска Заедница

Горнан Јовановски
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Jim Vasilevski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

E n g l i s h  &  M a c e d o n i a n
( 4 1 6 )  7 5 4 - 4 5 5 5  e x t .  1 5 3 0

jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

(416) 754-4555 ext. 1533
Cell: (416) 999-1237

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

cell: 416-428-7007
(416) 754-4555 ext. 1535
tony@formulahonda.com

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian
Cell: (647)231-0204

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com
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Save the date… 

Join us for the 77th Macedonian Open on 

Tuesday July 9, 2019 
at the Station Creek Golf Club.

It will be an event with course challenges and a fun filled evening of 
camaraderie, great food and prizes. 

The much needed funds we raise support the ongoing renovation of suites at 
CMP, overall improvements to the Home and activities for our residents. We 
also support various programs in the community including the Macedonian 
language program at the University of Toronto, the annual Macedonian Film 

Festival and the Canadian Macedonian Historical Society, to name a few. 

Save the date for July 9, 2019, and register early to reserve your spot. 
Golfers are limited to 288 in total.

To avoid disappointment, reserve today!
Golfers can register online at

www.canadianmacedonianplace.com or
www.macedonianopen.com or

call Margarita Donakovski at 416-755-9231 Ext 1.
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Во Канада го 
живеам својот македонски

 недопеан сон

На кафе со Фана Шомова Лозановска

Во едно јунско 
пладне се срет-
навме во неј-

зината животна оаза, 
канадско македонското 
место, во срцето на То-
ронто покрај нејзината 
љубов од 30 и нешто 
години Борис, Бочка. Со 
умилен глас и позитивна 
возбуда ја отвори своја-
та душа и проговори за 
својот уметнички живот.

Родена сум во 
Ташкент, дете 
на Деца Бегалци 

од Егејска Македонија, 
мајка ми Ката беше од 
леринско Неред, а татко 
ми Никола од костурско 
Мокрени. 

Тешката судбина 
на децата бе-
галци ги приси-

лила да ги напуштат род-
ните огништа, јас на две 
годишна возраст сум се 
вратила со нив во Стру-
мица, а брат ми бреше 
помалечок.

Моите родители 
копнеја за род-
ните места, но 

за жал никогаш повтор-
но не ги видоа. Мајка ми 
уште од малечка во мене 
ја виде желбата за маке-
донската песна, а учи-
телката во 3,4 одделение 
го откри и насочи мојот 
талент во школскиот хор 
како солистка, а во тоа 
време се сеќавам имаше 

караван од Радио Теле-
визија Скопје, кој пату-
ваше низ сите гадови, 
со цел да открие млади 
музички таленти.

За моја среќа од  
Струмица бев 
одбрана јас, вели 

госпоѓа Фана. 

Моите родители 
не беа имотни, 
но колку можеа 

ми пружија,  заминав за 
Скопје каде што се за-
пишав во средно учили-
ште. 

Талентот кој ми е 
подарен како дар 
од Бога  силно го-

реше во мене да ја про-
должам песната. 

Како солисти-
ка на радио 
Скопје се 

појавив најнапред 
во 1973 година , со 
првата песна,, ,,Аман 
бела Фана на извор 
се мие,, и оттгогаш 
почнав да пеам про-
фесионално, пату-
вав низ Македонија, 
Австралија, Канада, 
низ Европа, бев при-
мена како прекрасен 
вокал, сопрано. Се 
вработив во скопска-
та македонска опера, 
работев во енрги-

чен, позитивен амбиент, 
претставена од дириген-
тот Томислав Шопов кој 
ме најави во одличен 

манир.

 Беа тоа години кога 
чувствував многу 
позитивна енер-

гија, прифатеност, по-
читување, радости, со 
носталгија во гласот се 
присетува примадона-
та Фана Шомова Лоза-
новска.

Р азговорот го на-
сочивме и кон 
нејзиниот триде-

цениски живот во Канда.

Во оваа средина 
многу од тие мо-
менти на презен-

тирање изостанаа, но јас 
сум среќна со негување-
то на мојот уметники пе-

снопоен занес.

Никогаш нема 
да престанам 
да пеам, силна 

сум, позитивна и моќ-
на. Мојот Борис Бочка е 
мојата најголема живот-
на поддршка, заедно сме 
и денес фала му на бога, 
а живеам со девизата: 
,,се’ да биде споната-
но и само по себе да си 
дојде,, - вели Фана која е 
претставничка на ковот 
на македонски уметни-
ци кои пленат со својата 
спонтаност и ненаметли-
вост.

Кога дојдов тука, 
луѓето не’ примија 
одлично кротко и 

скромно, мојата животна 
оаза е канадско маке-
донското место, тука во 
својот мир ги негувам 

своите потреби за му-
зичко задоволство,  обо-
жавам џез, добра е се-
која нота која моето уво 

ја прифаќа да ја слуша и 
мојата душа ја посакува.

Искрено, иако не 
секој го разби-
ра, почитува и 

прифаќа мојот глас и не 
верувам дека сум ви-
стински презентирана 
во оваа средина, сепак 
среќна сум, живеам со 
македонската песна во 
мир и љубов и понатму 
со аманетот на мајка ми, 
да пеам и да бидам со 
песната насекаде дока-
де што има Македонци, 
рече на крајот на  нашата 
кафе средба прочуена-
та Фана Шомова Лоза-
новска.

Харизматична, елегантна, горда, достоинствена, со особена 
грациозност и шарм. Нејзниот музички израз ја втемели како 
единствена во македонската музичка ризница. Изведбите на: 
,,Еј спомени, цели романи,, , ,,Брајчино срце јуначко,, , , Сношти 
минав низ рајската градина,, , ,,Кажи кажи либе Стано,, покрај 
Диме Поповски и бројни други македонски антологиски музички 
бисери засекогаш ќе останат да сведочат за неповторливото 
грло на Фана Шомова Лозановска.
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DR. THOMAS GELEFF, M.D. 
A TRUE CANADIAN-MACEDONIAN LEGEND

Dr. Thomas Geleff was born 
in Toronto, Ontario, Canada. 
He passed away in Toronto in 
1996 leaving a legacy of kind-
ness, community, dedication, 

devotion, decency, integrity, re-
spect and love for his patients, 
coworkers, former students 
and his family. He was one of 
the first Macedonian Medical 
Doctors in Toronto and sur-
rounding areas. He served the 
Community for over 50 years. 
Upon graduating from Jarvis 
Collegiate High School in To-
ronto, with Honours and Dis-
tinction, Dr. Thomas Geleff was 
offered a full four-year academ-
ic scholarship in Mathematics 
and Physics at The University 
of Toronto. Dr. Geleff selected 
Medicine over the Scholarship 
as he was passionate to help 
others, knowing there was a 
greater need to help people 
in the field of Medicine. Dr. 
Thomas Geleff graduated from 

the Faculty of Medicine at the 
University of Toronto. He in-
terned at The Toronto General 
Hospital and in New York City 
after which he returned to Can-
ada. He faithfully served in The 
Royal Canadian Army Medical 
Corps as Captain. He was of-
fered to remain in The Royal 
Canadian Army Medical Corps 
with the title of Brigadier Gen-
eral in Yellowknife, Northwest 

Territories. He declined and 
returned to serve his home-
town, Toronto. At the age of 
25 he started his private prac-
tice as a General Practitioner, 

Family Doctor. His profession-
al career lasted more than 50 
years. In addition to his legacy 
he displayed great love for all 
his patients, total dedication 
and devotion. In return, he 
received great respect, dedi-
cation and adoration from his 
patients, colleagues, cowork-
ers and community who were 
honoured to be associated and 
affiliated with him.

Throughout his profession-
al career, Dr. Geleff served his 
community including persons 
of all religions, ethnicities and 
ages. He was especially con-
nected to and respectful of his 
Macedonian roots and of his 
services to the Macedonian 
community for whom he was 
“their” Macedonian Doctor. He 

spoke Macedonian fluently 
throughout his life and with all 
who conversed with him in the 
language. He was invited and 
attended weddings of patients 
whose children he had deliv-
ered in birth, and often who 
themselves had been delivered 
by Dr. Thomas Geleff. On a 
regular basis, Dr. Geleff was at 
Macedonian weddings, seated 
at the head table or leading the 

first horo (dance). Tributes on 
his passing in the Toronto Star 
Newspaper and elsewhere 
remembered Dr. Geleff as a 
priceless human being, as hav-
ing a heart of gold, as a man 

who could never say “NO” to 
anybody in need of medical 
or other assistance, and as a 
man whose office hours were 
unlimited, he regularly went 
on house calls to serve his 
patients and their families at 
all hours of the day and night. 
Dr. Geleff went well above and 
beyond the call of duty, he was 
exceptionally special. Prior to 
the existence of the current 
government operated Ontario 
Health Insurance Plan (OHIP) 
Dr. Geleff looked after patients 
even if they did not have the 
means to pay him for his Med-
ical Services, he was always 
willing to help and provide 
Medical Care.

Dr. Thomas Geleff was 
a Professor, Teacher and 
Mentor to numerous Medical 
Doctors and to patients who 
themselves became medical 
doctors. Not only did he mentor 
them to become Doctors but as 
well, he guided them to assist 
them in selecting their areas 
of specialty. Dr. Thomas Geleff 
was an Associate Professor 
in the Faculty of Medicine at 
the University of Toronto for 
decades. He was highly re-
spected and sought out by 
medical students, doctors from 
all areas of specialty and Staff 
members alike for his excellent 
diagnostic skills, compassion, 
kindness, patience, empathy, 
approachability, encourage-
ment, guidance, knowledge 
and passion. For him, medicine 
for all communities was an ob-
jective that could be achieved 
with dedication, hard work and 
cooperation. He sought out 
those who heard the calling 
and provided them with much 
of what they needed to excel.

Dr. Geleff, along with other 
family doctors identified a need 
for a “Family Practice” Depart-
ment at the Toronto General 
and Toronto Western Hos-
pitals as a means of making 
these hospitals more efficient 
in terms of service to patients. 
Together, Dr. Geleff and other 

representatives of this group 
of family doctors went to vari-
ous destinations in the United 
States to examine “Family 
Practice Departments” that 
were then being developed 
in American Hospitals. These 
leaders identified the advan-
tages of this new model effi-
ciencies and increased stan-
dards of service to patients. 
They learned that in this new 
environment of family practice 
clinics, patient’s daily needs 
could be more comprehen-
sively cared for, that appropri-
ate specialists were available 
and close by, that emergency 
rooms located nearby to the 
patients offered a vastly more 
efficient and effective medical 
model that better served the 
needs of patients and that the 
overall result was substantially 
improved patient care. Walk-
ins were also accommodated, 
something that added addition-
al benefits associated with ser-
vice to the community.

From this, Dr. Thomas 
Geleff became one of the 
founders of the Family Medical 
Clinics at the Toronto General 
Hospital and Toronto Western 
Hospital. Dr. Thomas Geleff 
and his family continued to be 
and to this day, continue in their 
support for these Family Med-
ical Clinics that serve the com-
munity that were founded by 
Dr. Geleff and others sharing a 
vision of better medical service 

to the greater community.
Dr. Thomas Geleff received 

broad and heartfelt recognition 
for his exemplary and dedicat-
ed service as a physician serv-
ing his community. In 1989, he 
was honoured by patients, col-
leagues and friends alike at a 
tribute dinner where he was in-
stalled as a Patron of the Toron-
to General and Toronto West-
ern Hospitals and as a Patron 
of the Dr. Tom Geleff Lecture 
in Family Medical Practice. Dr. 
Geleff was also honoured with 
the highest distinction from the 
Rotary Club International – 
The Paul Harris Fellow Medal 
of Honour for dedication and 
Charity Service Above Self. 
As well, Dr. Geleff received 
one of the highest forms of 
recognition for medical ser-
vice to his community and his 
patients when, while attending 
London’s 11th Conference of 
the World Organizations of the 
National Colleges, Academies 
& Academic Associations of 
General Practitioners/Family 
Physicians, they were invited 
to meet Queen Elizabeth and 

Prince Philip which they did on 
June 5, 1986. Throughout Dr. 
Geleff’s life he received num-
erous tributes from his peers 
in the medical community. The 
College of Physicians and Sur-
geons recognized Dr. Thomas 
Geleff as an outstanding Phys-
ician and awarded him with 
a most prestigious award for 
Excellence in Service, Integrity 
and Consummate Profession-
alism- these attributes were so 
special because to Dr. Geleff 
it recognized attributes most 
dear to his heart and most 
critical to the provision of med-

ical services to his community.
The University of Toronto 

and the University Health Net-
work presented an annual lec-
ture in the name of Dr. Thomas 
Geleff for many years however, 
that has now been replaced 
with an annual Scholarship in 
Dr. Thomas Geleff’s name, the 
recipient will reference and ac-
knowledge Dr. Thomas Geleff’s 
name in their research paper.

May 7, 2018, was a very 
special day, on this day, Dr. 
Thomas Geleff was honoured 
and awarded by The Univer-
sity Health Network in a cere-
mony for his exceptional and 
outstanding service to human-
kind, good deeds and dedica-
tion were all honoured with a 
Plaque of Dedication placed in 
The Family Practice Clinic at 
The Toronto Western Hospital 
with the deepest respect from 
The Toronto General & West-
ern Hospital, The University 
Health Network in the pres-
ence of his family, his wife, Mrs. 
Jean Geleff and their children, 
daughter Elizabeth Geleff, son 
Tom Geleff and family friends. 

In addition, The Geleff Family 
were presented with The Up-
per Canada Gold Medal by The 
Toronto General & Western 
Hospital Foundation, The Uni-
versity Health Network. In hon-
our of Dr. Thomas Geleff’s de-
votion, inspiration, motivation, 
leadership and contribution. It 
is with great gratitude that The 
Geleff Family continues to hon-
our, support and respect Dr. 
Thomas Geleff’s legacy with 
The Dr. Thomas Geleff Schol-
arship through the fund in his 
name at The Toronto General & 
Western Hospital Foundation, 

The University Health Network.
Dr. Thomas Geleff was 

a gifted Medical Doctor and 
Scholar, an exceptional human 
being who loved, respected 
and cared for those around 
him, all of whom he served. He 
was humble and kind and soft 
spoken, he was very special. A 
Doctor, a Friend, a Professor, a 
Teacher, a Mentor, a Husband, 
a Father, a lifelong Rotarian 
and a Canadian who was ever 
so proud of his Macedonian 
heritage.

Elizabeth Geleff

Dear readers, because of your great interest in 
the published article about your favourite Doc-
tor, Dr. Thomas Geleff, M.D.,  and for all of you 
who missed it, here is the opportunity to read it .
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111 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ПАУЛ (ПАВЛЕ) БАЗЕЛ

Паул Базел - еден од осно-
воположниците на црковното 
живеење во Торонто. Силна-
та желба, љубов и почит кон 
родната Македонија и Црква, 
на Паул и Зорка помогнаа да 
се добие дозвола за изград-
ба на македонска црква „Св. 
Климент Охридски“. Паул 
беше еден од најактивните 
членови на Спомагателното 
друштво „Ошчима“,  кое било 
основано во 1905 година и е 
едно од најстарите друштва, 
организирани од Македонци-
те од Егејска Македонија во 
Канада

Малкумина од македонските 
иселеници во Торонто не го 
познаваа Паул Базел (Paul 
Bassil) (Тупурковски). Тој 
беше истакнат македонски 
иселеник од егејскиот дел 
на Македонија, успешен биз-
нисмен во ресторанската деј-
ност, дружељубив, ведар по 
дух, влијателен во канадско-
то општество и, се разбира, 
со чиста македонска душа. 
Без сомнение, се вбројува 
меѓу еден од основополож-
ниците на Македонската 
православна црква „Свети 
Климент Охридски“, прв неј-
зин потпретседател, повеќе 
години член на Управата, 
значаен донатор и виден 
претставник на македонската 
заедница.
Со Павле и неговата сопру-
га Зорка сме имале безброј 
пријатни средби и размена 
на мислења. Меѓутоа, по-
следната наша средба ја 
искористивме за разговор 
со нив за минатотото во Бе-
ломорието, за почетоците 
во Канада, за сегашноста и 
за иднината на македонска-
та заедница во метрополата 
Торонто.
Средбата беше срдечна, 
пријателска и другарска меѓу 
двајца познати и пријатели 
од пред повеќе од четирие-
сеттинa години. Разговарав-
ме за прашањата и пробле-
мите сврзани со Македонија, 
со македонскиот народ и 
воопшто за македонското 
иселеништво, кое во послед-
ните децении бележи видни 
резултати во бизнисот, кул-
турното и општественото 
живеење во новите средини.
Павле Базел бил роден на 
10 јули 1908 година во се-
лото Ошчима, Леринско, во 
егејскиот дел на Македонија. 
Неговиот татко Васил, по 
кого е крстен неговиот внук 
Васил Тупурковски-Циле, го 
убиле османлиите уште како 
млад, затоа неговата мајка 
Султана била принудена 

да се грижи за своите деца, 
најстариот Спиро, малечкиот 
Мичо и сестрите Велика, 
Сандра, Елена и Илинка. Не-
говата мајка Султана ја има-
ла сличната судбина како и 
нејзиниот сопруг Васил и 
таа била убиена, ама од гер-
манските војници во текот на 
Втората светска војна.
Паул Базел останал во род-
ното место до 1930 година, 
кога поради настанатата 
општествено-политичка си-
туација на тој дел од распар-
чена Македонија, заминал кај 
својот брат Спиро во Торон-
то. Таму го започнал својот 
нов живот, во нови услови и 
ги поставил темелите на се-
мејната светла иднина.
Тој се занимавал со ресто-
рански и со прехранбен биз-
нис во текот на целиот негов 
живот. Така, уште во почето-
кот се вработил кај некој не-
гов роднина во централното 
градско подрачје на Торон-
то. Меѓутоа, во 1937 година, 
со позајмени пари од свои 
блиски отворил свој ресто-
ран. Тогаш, како партнер со 
неговиот брат Спиро Базел и 
роднината Питер Аргирис го 
отворил „Ресторанот на Ба-
зел“ (Bassil's Restaurant) на 
улиците Блур и Батрст. Угос-
тителскиот објект бил лоци-
ран во градското подрачје на 
метрополата Торонто и прет-
ставувал еден од најпосете-
ните ресторани во период од 
петнаесетина години.
А кога по Втората светска 
војна повторно била отво-
рена познатата манифеста-
ција. „Канадска национална 
изложба“ (Canadian National 
Exhibition), во непосредна 
близина Паул држел еден 
вид ресторан од каде  биле  
послужувани речиси  5.000 
луѓе во денот.
Потоа, во 1952 година отво-
рил нов ресторан под име 
„Ранч куќата на Паул“, која 
работела 24 часа и се наоѓа-
ла на улиците Блур и Шер-
бурн. Подоцна во таа ранч 
куќа се случил пожар. Затоа, 
во 1965 година, Паул ја отво-
рил познатата таверна „Ста-
ра Шпанија“ која ја држел сè 
до неговото пензионирање.
Меѓутоа, пензионирањето 
на Павле и Зорка не бил 
најсветлиот момент. Затоа 
во 1982 година со негова 
поддршка Зорка ја отворила 
бурекчилницата „Baba's Deli“ 
на патот Кенеди и Елзмир во 
Скарборо, со цел да бидат 
ангажирани како пензионери. 
Таа бурекчилница била мно-
гу популарна по тоа што во 
неа на големо се продавало 
македонски бурек.
Кога се пишува за Паул Базел 
треба да се нагласи дека тој 
биле основач на „Канадската 
ресторан асоцијација“, а со 
тоа во 1965 година бил деле-
гиран во „Toronto Emergency 
Measures Association“; бил 
еден од основачите на „St. 
Alban's Boys Club“, член на  
„Тhe Masonic Order“ еден од 
основачите на Македонската 
православна црква „Свети 
Климент Охридски“ и нејзин 

прв потпретседател. За не-
говите заслуги како член на 
Канадско-македонската за-
едница македонската влада 
му додели златен медал.
Исто така, тој бил еден од 
најактивните членови на 
Спомагателното друштво 
„Ошчима“,  кое било основа-
но во 1905 година и е едно од 
најстарите друштва, органи-
зирани од Маке¬дон¬ци¬те 
од Егејска Македонија во Ка-
нада. Како основна причина 
за формирањето на ова дру-
штво во тоа време, била зае-
мната помош на своите чле-
нови, посебно прифаќањето 
на новите доселеници од 
селото.
Друштвото „Ошчима“ во ми-
натото, па и сè до денеш-
но време, било и е тесно 
повр-зано со жителите кои 
останале да живеат во се-
лото, а посебно на оние кои 
во меѓувоениот период и по 
Граѓанската војна во Грција, 
кога селото ги претрпело 
најголемите несреќи. Тоа 
развило и издавачка дејност, 
во чии рамки била от¬пе-
ча¬тена и монографијата за 
селото, како и телефонскиот 
именик во кој се по¬¬месте-
ни телефонските броеви и 
адресите на сите жители од 
Ошчима, без оглед на сегаш-
ното место на живеење.
Овој доблесен патриот и че-
стит Канаѓанец од македон-
ско потекло (особено него-
виот брат Спиро) во времето 
пред и по Втората светска 
војна духовно припаѓаше на 
прогресивната група Маке-
донци кои се бореле за само-
стојни македонски организа-
ции и црковни општини. Така, 
тој бил член на Канадско-ма-
кедонскиот центар, на Клу-
бот на пензионерите. Таму, 
во Канадско-македонскиот 
дом, Македонците пензио-
нери се чувствуваат пријат-
но, зборуваат македонски, 
слушаат македонска музика, 
читаат наши и англиски вес-
ници и се приспособуваат на 
тамошните услови, каде што, 
веројатно, повеќето од нив 
ќе го одберат и вечниот дом. 
Затоа Павле постојано веле-
ше дека животот им е добар 
на пензионероте во Канада, 
во нивната втора татковина, 
на која ñ благодарат, што 
особено за оние од Бело-
морска Македонија, кои не ги 
уживале основните човечки 
права во родната земја, тука 
им се дадени сите услови и 
се рамноправни со другите 
нации.
Паул Базел почина на 28 
јануари 1991 година во То-
ронто. Тој со сопругата Зорка 
имаа три деца и тоа: ќерките 
Стар и Тања и на синот Марк.
Неговата сопруга Зорка Ба-
зел (Погончеф), пак, е ро-
дена на 5 декември 1921 го-
дина во Софија, Бугарија од 
татко Јанко и мајка Султана 
родени во селото Загори-
чани, Костурско. Нејзините 
родители имале дуќан во 
Истанбул, меѓутоа, во текот 
на Балканските војни тие 
биле протерани во Бугарија. 

Потоа, во 1919 година нејзи-
ниот татко заминал за Кана-
да, а во 1924 година целото 
семејство се преселило во 
Канада, во градот Нијагара. 
Во новата средина Зорка го 
завршила образованието од 
петгодишна академска про-
грама и специјална бизнис- 
програма. Таа била една 
од понапредните младинки, 
несекојдневно за доселени-
ците, која и се занимавала 
со спорт и била член на Од-
бојкарската женска екипа на 
Онтарио. 
Се омажила за Паул Базел 
во 1942 година, кога и се 
преселила во Торонто. Во 
новата средина како партнер 
на Паул, со широки визии и 
познавање, таа била десната 
рака во бизнисот.
Во исто време била една 
од најактивните Македонки 
во заедницата. Меѓу друго-
то, Зорка била благајник на 
Одборот за помош на по-
плавените во Скопје пред 
земјотресот, како и на Коми-
тетот за помош на Македо-
нија по земјотресот во Скопје 
во 1963 година. За нејзините 
заслуги, заедно со сопругот 
Паул добила неколку призна-
нија. 
Зорка Базел волонтерски 
работела во „Канадскиот 
мултикултурен консултати-
вен одбор“, а била член и 
на „Тhe Folk Arts Council of 
Metropolitan Toronto“ и на „Тhe 
Liberal Women’s Commission“, 
а од 1991 година е активна 
во „Канадско-македонското 
историско друштво“ од То-
ронто.
Паул и Зорка Базел беа едни 
од најактивните во времето 
кога се формираше Маке-

донската православна црква 
„Свети Климент Охридски“ во 
Торонто. Во тој период маке-
донското црковно прашање 
и формирањето на Маке-
донската православна црква 
беше предмет и цел на дис-
кусии, полемики, расправии, 
па и напади на црковни¬те 
институции на соседните 
земји и пошироко, коишто 
настојуваа да го спречат и 
одол¬жат нејзиното влегу-
вање во семејството на рам-
ноправните црковни органи-
зации во пра-вославието во 
демократска Канада. Притоа, 
се чинеа обиди да се оспорат 
и историските канонски теме-
ли на целокупниот живот на 
Македонската православна 
црква.  
Во притисоците, изола-
ци¬ја¬та и негирањето на 
Македонската православна 
црква и на нејзиното легити-
мно постоење, беа ангажира-
ни голем дел од пропаганд-
ната и медиска машинерија, 
која имаше за цел да ги 
искривува и премолчу¬ва 
историските факти од мина-
тото и од сегашноста, а тоа 
се правеше со намера да се 
до¬ве¬дат во прашање ос-
новните обележја на право-
славниот македонски народ, 
неговиот црко¬вен органи-
зам и неговата вистина, како 
народ кој постои со векови, го 
чува право¬славието да има 
самостојна, суверена и неза-
висна држава – Репуб¬лика 
Македонија.
Исто така, одредени кругови 
и поединци на православ-
ните цркви на соседните 
зем¬ји, како да го заборави-
ле и сопствениот пат на стек-
нување на самостојност и 

право на своја православна 
народна црква. Се премол-
чува осумвековното посто-
ење на Ох¬рид-ската архие-
пископија чие основно јадро, 
од нејзиното формирање до 
нејзиното не-законско уки-
нување, ги претставувало 
христијаните од сите делови 
на Македонија. 
Меѓутоа, силната желба, 
љубов и почит кон родна-
та Македонија и Црква, на 
Паул и Зорка помогнаа да се 
добие дозвола за изградба 
на македонска црква. Име-
но, брачната двојка Базел, 
како и неговиот брат Спиро 
имаа влијание во власта на 
провинцијата Онтарио и во 
градот Торонто како заслуж-
ни Канаѓани од македонско 
потекло што беше искористе-
но да се добие дозвола за 
изградба на Македонска пра-
вославна црква.
Инаку, денес по нивна за-
слуга црквата „Свети Кли-
мент Охридски“ е стожер на 
најголемиот број активности 
што Македонците ги разви-
ваат во Торонто и пошироко 
и претставува мотив повеќе, 
за изразување на љубовта 
и почитта кон родната земја 
Македонија. Овој црковно- 
национален дом е најголем 
центар на раселените од 
сите делови на Македонија. 
Тоа е место на другарување 
на Македонците од седум до 
седумдесет и седумгодишна 
возраст. Со други зборови, 
таа е македонски центар за 
поколенијата.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН 

Колефски: Јас сум 
Македонец, во Мала 

Преспа живеат Македонци, 
а не Бугари

Вистината е дека во Мала Преспа 
живеат Македонци, и јас сум Маке-
донец, изјави новиот градоначалник 
на Општина Пустец, Пале Колефски, 
демантирајќи дека на штотуку заврше-
ните избори упатствата меѓу Македон-
ците биле пишувани на бугарски јазик.
– Во врска со веста дека во Мала Прес-
па е споделено упатство за гласање 
за локалните избори на бугарски и на 
албански јазик, наместо на македонски 
и на албански јазик, одговорно тврдам 
дека такво упатство за време на цела-
та кампања на локалните избори што 
се одржаа на 30 јуни во Мала Преспа 
не забележавме. Вистината е дека 
во Мала Преспа живеат Македонци! Јас сум Македонец – изјави Колефски, единствен 
градоначалник Македонец во Албанија, избран на локалните избори одржани на 30 јуни 
годинава.

Македонска Заедница
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МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ СКОПЈЕ
19. ЈУНИ – 16. СЕПТЕМВРИ 2019

 
Кратка хронологија:

Кон крајот на 70-те години 
Глигор Стефанов експе-
риментира со разновидни 
материјали како гипс, коноп 
за лиење, отпадна волна 
и слично. Тоа е најбитната 
секвенца што реферира на 
насоки кон амбиенталната 
поставеност на неговите 
дела што се совпаѓа со ми-
гот што ја иницира неговата 
определба практикувана по-
натаму.
Периодот 1980-1981 г. глав-
но го посветува на циклусите 
„Низи“ и „Денки“. Првиот е 
во знакот на комбинација на 
јаглен или туш со колажни 
решенија, додека вториот со 
јута, керамика итн. 1981 г. е 
битна бидејќи тогаш наста-
наа двете дела што се наоѓа-
ат во колекцијата на Музејот 
на современата уметност во 
Скопје од овие два циклуса, 

редовно третирани како ре-
пери на релевантноста на 
неговото творештво во мла-
доста. Сепак, најбитен мо-
мент беше, како што вели тој, 
перформансот на плоштадот 
во Кавадарци. Всушност, се 
работи за четири поединечни 
инсталации реализирани со 
свежи листови нанижани на 
гранки и коноп, „конструкции“ 
поставени на дрвени греди.
1982 г. се обидува да ги де-
крошира „денките“ во некол-
ку дела наречени „Сандак 
скулптура“ во кои теракотата 
е помешана со слама „вра-
мена“ со дрво. Понатаму 
работи спирали и објекти 
како варијанти на спојот на 
памукот со други материјали, 
најчесто дрво. Така доаѓа до 
„Вртено“, односно интерве-
цијата со памук во дворот 
на МСУ, Скопје, со исклучи-
телна знаковност не само на 
вертикалниот објект туку и на 
белината на доминантниот 
материјал. Истата година ја 
изведува интервенцијата со 
трева во амбиентот на касар-
ната во Пазин (Хрватска) за 
која негативите се уништени, 

па ја илустрираме само како 
скица.
Затоа во 1983 г. тој повторно 
е поканет да има самостојна 
изложба на цртежи во До-
мот на културата во Пазин. 
Тие се аплицирани на ѕид 
во облик на низи. За коло-
нијата во Крушево создава 
помали објекти со гранки, 
коноп, памук и трева. Сепак 
таа година и следната го-
дина се одбележани со т.н. 
„Линеарни интервенции“. 
Првата се случи во Домот на 
младите „25 мај“, Скопје со 
јаглен, лозови гранки, метал-
на жица и рибарски конец, а 
интенцијата е да ја одбегне 
дводимензионалноста и на 
неконвенционален начин да 
се освои просторот. Втората 
се конципира во Студенскиот 
центар во Загреб (1984 г.) 
со слични материјали, но и 
со пастелни бои нанесувани 
на ѕидовите од тула, а потоа 

со идентичен пристап преку 
спирални „линии“ се навле-
гува во просторот. Овој тип 
размислувања најексплицит-
но е доловено на третата 
изложба во малата галерија 
на Студенскиот културен 
центар во Белград.
Следува изложбата „Нови 
појави во македонската ли-
ковна уметност во послед-
ната деценија“ кога во Домот 
на младите „25 мај“, Скопје 
ја монтира монументалната 
исталација со претходно на-
правени објекти во 1982 г. Од 
1984 г. потекнуваат и некол-
куте летала опфатени како 
„просторен белег“, но и со 
поединечни наслови, а дел 
од нив се направени во след-
ните години. Со нив ја бране-
ше и неговата магистерска 
работа во Белград 1985 г. 
Исто така учествуваше на 
значајни манифестации, а 
акцентот на нив беше ставен 
на самостојната изложба во 
МСУ, Скопје, а токму тогаш 
беше прикажано и неговото 
реперно дело „Летало над 
леталата“ (1986 г.).
Претходната 1985 г. беа соз-

дадени „Грабење во просто-
рот“, „Пробој во просторот“ 
и „Чекорење во просторот“, 
поединечни дела што функ-
ционираат како групација (на 
изложбата „Уметноста и кри-
тиката во средината на осум-
десеттите“ во Сараево 1986 
г.). Во Загреб се случи исто-
то на изложбата прикажана 
во Галеријата за современа 
уметност под наслов „Од 
чудотворноста на ливадата 
до радоста на живеењето, 
шест македонски уметници“, 
а потоа во Скопје, Белград и 
Кавадарци, 1986 г. Таа годи-
на во рамките на изложбата 
„Шемов-Фидановски“ со Дра-
ган Петковиќ содаваат инте-
грално дело (скулптура-сли-
ка). Овој тип на интеграција 
и амбиентална поставеност 
ја потенцира кореспонден-
цијата што нуди поглед кон 
неговите релативно сложени 
концепти (применети и во 

инсталацијата на Биеналето 
на млади во МСУ, Скопје, 
1987 г.). Во 1988 г. ја поста-
ви  скулптурата од теракота 
„Порта“ во надворешниот 
дел во близина на влезот на 
Домот на младите „25 мај“, 
Скопје (без никаков повод 
таа беше остранета после 
определено време).
Сламата и дрвото (повреме-
но и акриликот му се основен 
материјал на леталата што 
ги создава по неговото за-
минување во Лондон 1989 г. 
Во Whitechapel Art Gallery го 
изложуваше „Леталото што 
слета“. Тогаш се настанати 
„Небески сили 1 и 2“, серија-
та цртежи од циклусот ан-
гелски чинови „Серафими“.
1990 г. обликува објекти со 
слама на дрво или со акри-
лик на платно, како што 
се„Ангел-престол (тркало)“ и 
другите три под наслов „Се-
рафим 1,2 и 3“, а на крајот 
„Просторен Серафим“. Со 
гранки и стебла во Грајздел 
ја реализира најголемата ин-
сталација „Херувимски кри-
лја“ (15х11х27 м) , при што 
ја додава едновечерната ин-

сталација со свеќи. Во 1991 
г. ја остварува инсталацијата 
за Циренцестер преку насло-
вените дела „Ангел-Херувим“ 
(со повеќе нијанси на слама, 
трева, дрво и батериски све-
тилки) и „Ангелска енергија“ 
(со слама, гранки и акрил на 
платно). Во Даблин (Ирска) 
со слама ја конципира ин-
сталацијата на ѕид „ Ангел 
пазител“ (слама и дрво), а 
потоа во Лајцестер (Англија) 
ја поставува инсталацијата 
со свежи и со суви листови 
врзани и нанижани на гранки.
По повеќе од една година 
1993 г. преку скици се под-
готвува за учеството на Ве-
нециското биенале (заедно 
со Петре Николоски). Тоа 
беше првото претставување 
на самостојна Македонија. 
Во непосредната околина на 
Џардини на самиот влез тој 
своите објектни со слама ги 
постави на дрвјата со слама, 
трева и памук чии асоција-
ции веќе беа дефинирани 
како Серафими, Херувими, 
Престоли. Нивната визуел-
на моќ беше рефлектирана 
не само преку димензиите, 
туку и преку рефлексијата на 
користениот материјал што 

е основниот чинител на зна-
ковноста.
Во 1994 г. во Германија уче-
ствува со „Ангели-Престо-
ли“ (слама, трева, памук на 
дрво), а ова дело е сега во 
сопственост на Национална-
та галерија на Македонија, 
Скопје. Слични предизвици 

со идентичен наслов ги пре-
несува во циклусот цртежи 
настанати во 1995/96 г. Тие 
веќе се работени во Канада 
кадe што живеe.
По повеќегодишна пауза ја 
продолжува својата умет-
ничка кариера не само по 
галериите во Винзор туку и 
на други локации. Се прет-
ставува со „Линеарниот 
Серафим“ и „Ангел тркало 
со четири крилја“ (слама на 
дрво и акрилна боја на ѕид), 
а во 2003 г. како да се нав-
раќа на поранешните облици 
во слама на дрво во делото 
„Борба со ветерот“, 2005 г. во 
САД, Cazenovia NY ја прика-
жува инсталацијата „Гнезде-
на структура“ (трева и гра-
динарска мрежа, 8х3х2 м), 
a пoтоа во Winner Gallery во 
Виндзор со трева и конопен 
конец е обликувано „Осиното 
гнездо“. Додека во Ла Сејл 
(Канада) перфомативно на 
земја ја поставува „Змиеста-
та форма“ (од слама и мре-
жа долга 17 м.), а потоа ја 
пали и како последен чин е 
„отисокот“ на црната линија 
резултат на горената форма. 
Во овој период продолжува 
со „Просторните гнезда“ како 

елипсасти форми на раздви-
жени структури (слама, кал 
од лепак од зајачка кожа, гли-
на на дрво, со унифицирана 
димензија 62х62х10).
Со слична логика се конци-
пирани и неколкуте дела од 
2006 г. насловени како „Все-
ленско гнездо“ со нешто по-

големи димензии. Тоа важи 
и за „Вселенско гнездо“ од 
2008 г. подготвено според 
негов нацрт за изложбата 
„Венеција виа МКЦ“, овој пат 
со два сегмента со свежи пи-
перки и со тутун.
Повторно по неколкугодишна 
пауза интервенира со сла-
ма и градинарска мрежа на 
делото „Гнездена структура 
2“ во Кембриџ (Канада). Две 
години подоцна за Articite 
Gallery во Виндзор го гради 
„Гнездото“ со слама и гради-
нарска мрежа. Во 2014 г. ја 
заокружуваме неговата деј-
ност со инсталацијата што е 
дел од манифестацијата „Де-
нови на македонската култу-
ра“ во Македонскиот црковно 
културен центар во Мисисага 
(Канада).
За новите инталации израбо-
тени за ретроспективата ќе 
се анализира во монографи-
јата, додека овој парцијален 
преглед нуди информации 
што се потребни при првите 
контакти со нив.
Стефанов според она што го 
прикажува, се потврдува како 
еден од најзначајните маке-
донски уметници, чиј алтер-
нативен однос кон скулптура-

та остави белези врз нашата 
ликовна сцена во последните 
четириесетина години.

Кустос на проектот: 
Марика Бочварова 

Плавевска

Македонска Заедница
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  55+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 54 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, 
балкон и бања со туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Македонска заедница

,,Канадско - Македонското 
Место,, одбележува 40 годи-
шен јубилеј. 
Овој центар со стотина 
апартмани, трпезарија, и 
други потребни простории е 
пријатно место за живеење 
за голем број Македонци 

и Канаѓани. Тој е една од 
најстарите и најзначајните 
македонски институции во 
Торонто.
Свеченото отворање на До-
мот беше извршено на 17 
јуни 1979 година. По повод 
40 годишниот јубилеј упра-

вата на домот организира-
ше свечен ручек на кој што 
присуствуваа значајни гости 
од македонската заедница 
во Канада. Весникот ,,Маке-
донија до управата на ,,Ка-
надско-Македонско Место,, 
и сите станари упатува најис-

крени честитки со желба за 
уште многу јубилеји, среќна 
и успешна работа за доброто 
на станарите во поодминати 
години!

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

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

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Во Македонија промовирана првата поетска книга 
,,Недопрени Мечти,, од Зоран Карапанчев

Поезијата е молитва, молитвата поезија.Убавината во душата се отсликува 
преку насмевката на лицето и сјајот во очите. Можеше ли гостите тоа да го 
сокријат? А и зошто би драги мои? 9.6.2019 година промоција на збирката по-
езија "Недопрени мечти" збогатена со прекрасните фотографии од објективот 
на Зоран Карапанчев. Стиховите ни’ ја стоплија душата, а песната од проф 
Ристана-Рина Николова и Владо -Драган Ѓорѓиевски ни’ го допреа срцето. Ре-
цензент м-р Ели Танаскоска, модератор дипломираниот библиотекар Виолета 
Сековска.
 Читаа стихови: Лидија Лучко Јеремиќ, Владо Ѓорѓиевски и Виолета Сековска.
Авторот Зоран Карапанчев во првата збирка поезија се посветил кон возви-
шението наречено- љубов. Концепциски и тематски со онтолошки потход кој е 
определен во речиси сите песни со восхитувачки ритам на кои им ги вдахнува 
споените садови и ткива, што им дава целосна слика на овој поетски восклик 
од првата до последната песна. Тишината + етимонот 
тага, како амалгам се проткајува низ ѕвезденото небо 
од зборови. Клучот на секоја испеана песна на авторот 
е во прегратките на љубовта Сликите на сугестивниот 
поетски говор овде извираат како надојден вруток по 
пороен дожд од суштината на авторската душа. Тра-

гата што ја оставаат кај читателот е трајна и врежана во просториите на незаборавот. Зоран 
Карапанчев остава длабок печат од своето време преку фотографиите, преку мислите кои 
патуваат низ дамарите да се излеат на листот хартија. во слогови и логоси. Честитки!

Виолета Сековска
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КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – МАКЕДОНСКИ  
УЧИТЕЛ, ПРОСВЕТИТЕЛ И КНИЖЕВНИК

По повод  1134 -  годишнина од неговата смрт  ( 840 – 916 )
На 27 јули оваа година  се навршуваат 1134 години од 
смртта на Охридскиот  првоучител и оригинален македонски 
писател  – Свети Климент Охридски. По тој повод, накратко 
ѓе го осветлиме неговиот живот и дело,  проследен со песни 
и цитати од  познати поети.
Ако се вратиме во историското минато при создавањето 
на словенската  (македонската) азбука и писменост – тој 
важен настан со епохално значење за сите Словени што се 
случи во 9 век, ќе видиме дека тој период  е тесно поврзан 
со името на Климент. Неговиот живот и дело, претставуваат 
неразделна целина од животниот пат на Солунските браќа 
Свети Кирил и Методија. Но, како податоци за неговиот 
живот ни служат Климентови те житија: „Пространото 
Житие“од  архиепископот Теофилакт и „Краткото Житие“ од  
Димитри Хоматијан.
Околу прашањето за родното место и денот на неговото 
раѓање, постојат повеќе претпоставки и хипотези. Најверо-
ватно е дека потекнувал од „средината на Македонските 
Словени“. Роден е околу 830-35 година, а за неговото родно 
место и земја постоеле повеќе обиди  да се поврзе  со Мо-
равија, Бугарија или Грција, но научниците согледувајќи го 
неговиот животен  пат,  родната  земја на Климент докажаа 
дека е Македонија, а родниот град – Охрид:

„Охрид – градот светол, со посветло име  -
  приказната  ја чува за нашиот учител, Климент.

  Со години поучувал, пишувал и творел
 - со неукост и со мрак се борел.“

Токму овој факт ќе го согледаме со животниот пат на Св. 
Климент, кој од рани години бил наклонет кон науката;  а 
како мудар и чудотворен  човек  покасно ќе биде наречен – 
Чудотворец. Неговото образование и дејност  се одвивале 
во општествено-економските  услови  на  9 и 10 век, кога 
христијанската црква напредувала. Но, средновековната  
зачауреност ги сопирала сите напредни идеи држејќи го 
во мрак општеството. Токму во тие услови појавата  на 
Климента означува крупни промени бидејќи тој  ќе се заин-
тересира за просветата и културниот напредок на луѓето во 
Македонија. Уште од млади години ги придружувал браќата  
Кирил и Методија како нивни ученик и соработник, така 
да во 863 г. учествувал во познатата Моравска мисија; по 
барање на Моравскиот кнез  Ростислав кој сакал да го шири 
христијанството на словенски јазик бидејќи гледал опасност  
од Латинско-германското свештенство  и морал да се  бори 
со непријателите, зашто: 

„Ереси злобни среде Моравија
тријазична ерес  расшириле

голема тежина на нашите  учители
им наметнале.“

По тоа барање, Солунските браќа, како мисионери се 
подготвувале да им се спротистават  на ересите;  собрале 
богослужбени книги  напишани на јазикот на македонските 
Словени. За таа цел, Кирил ја составил азбуката- ГЛАГОЛИ-
ЦАТА.  Кога веќе за Ростислав...

„Во земјата Моравија настапија црни дни,
Климент, Наум, Горазд, Ангелариј,

тргнаа по патот со учителите свои...“

..... и среде Моравските Словени развиле жива црквено-про-
светна дејност и со воведување на словенскиот јазик во 
богослужбата го истиснале  влијанието на германското 
свештенство. Чувствувајќи се поразени,  тие со големи 

клевети  се обраќаат кај папата во Рим, обвинувајќи ги  ми-
сионерите со погрдни зборови. Но, кога тие отишле во Рим  
кај папата и го запознале за важноста на словенскиот  јазик, 
биле отфрлени  обвиненијата на германските  и латинските 
свештеници. Папата  бил  изненаден од нивните знаења, 
го одобрил нивното учење  и  ги посветил црковните книги 
на народен словенски јазик, а Климент и Наум ги ракополо-
жил  за свештеници. И така, словенската писменост била 
официјално призната.
Во текот на мисионерската дејност во Рим, се случува и 
најголемата загуба. На 16 фев. 869 г. умира Кирил.  Кли-
мент со Методија и другите ученици, се враќаат во Моравија 
за да го продолжат заедничкото дело. И тука,  во Панонија, 
во кнежевството на Светополк, неуморно работат и се за-
лагаат за отворање на училишта. Но со смртта на Методија 
(6 април 885) обврските  стануваат поголеми;  германското 
свештенство ја отфрла словенската богослужба од мо-
равските цркви. Тогаш,  Климент, Наум и Горазд  даваат 
отпорот против германско-латинското влијание. Но, се 
соочуваат со големи тешкотии и прогонувања, така  преку  
Белград  стигнале во Бугарија,  во Преслав - престолни-
ната на кнез Борис. Тој ги примил со задоволство бидејќи 
му биле потребни такви  учители. Ги обезбедил за се што 
му било потребно за изведување на просветната работа и 
богослужба.
Но, Св.Климент не останал во Бугарија, туку се вратил во 
Македонија, и бил назначен за учител во областа Кутми-
чевица- 886-887, која ги опфаќа градовите Охрид, Девол 
и Главеница.  И овде, меѓу својот народ, Климент како 
да се преродил.  Пребродувајќи ги сите маки неуморно 
работел,  ширејќи ја просветата на Македонските словени,  
во охридскиот крај каде отворал училишта со разновидни 
активности. Како културно-просветен деец, со употребата  
на глаголското писмо,  насекаде и до крајот на својот живот, 
им останал верен на Св. Кирил и Методи:

„Во Охрид, во старата црква
- со Кирилово учење, во ќелии темни,

 си занесували старо и младо, Климене !“

Постои мислење дека Кли-
ментовата желба го влечела 
во Кутмичевица, со цел да 
биде поблиску до родниот 
крај Охрид, кое ја потврдува  
хипотезата дека неговото 
родно место е Охрид.. Како 
вистински доказ на тоа 
е неговото оснивање на  
ОХРИДСКАТА КНИЖЕВНА 
ШКОЛА,  кое е застапено и 
во поезијата:

„Универзитет прв, ма-
кедонски – словенски 

отвори,
на Балканот мракот го уни-

шти, Европа ја зачуди !“

Низ Универзитетот помина-
ле околу 3. 500 со кои Св. 
Климент работел и дење и 
ноќе. За неговата работа 
архиепископот Теофилакт 
вели: „Не им  даде сон на 

очите свои, ниту  дремкана  на клепките свои“  
По 7-годишно учителствување и интензивно работење  со 
неукото и незаштитено население  во Македонија, во 893 г. 
цар Самоил, Св. Климент го назначил за прв  Јужно-словен-
ски епископ во Велика Дремвица, каде останал до крајот на 
својот живот.  Тоа  била заостаната област, каде  го просве-
тувал неукото население и подготвувал учителски кадар.

Книшевната дејност на Климент се развивала 
напоредно со неговата  просветителска и преве-
дувачка  дејност. Со цел да ги задоволи потребите 
од книги, тој преведувал и препишувал црквена 
византиска литература а пишувал и свои дела. Тој 
е еден од првите македонски книжевни творци.  
Напишал околу 50 дела, меѓу кои најпознати му се 
„Поучни слова“ –  со христијански поуки  пишувани  
на разбирлив јазик и достапни за секого,  „По-
фални  слова“ – за црквените маченици и др.  Но, 
најзначајни  му се  „Панонски легенди“, (Житија  на 
Кирил и Методи).  Климент бил плоден и надарен 
писател.Неговите  дел имаат голема книжевно-и-
сториска вредност со главна одлика: „едноставност 
и јасност“  на стилот.
Измачен од тешките искушенија во  животот и од  
долгогодишната напорна работа врз создавањето  
на словенската писменост и азбуката, Кирилица, 

на 27 јули 916 г. во Охрид – градот кој посебно го сакал,  
умира Климент, како 70-80 годишен старец. Неговата смрт 
ја оплакуваше целото население во Македонија, бидејќи во 
овој роден крај, тој работеше цели 30 години, од 886 до 916 
г. Ова е прикажано со тажна слика и  чувства преку плачот 
и лелекот на „долгата  посмртна поворка“  од поетот Панде 
Шикаловски во песната: 
 

СМРТТА НА КЛИМЕНТ
Мирис од темјан

на брегот манастирски
предвести мужас.

Штама во Девол и Кутмичевица.
Во Охрид  рој од свет

го целиваше лицето восочно:
Камбаните седум дена

сееја жал по ридот
и земјата македонска.

Свети Климент погребен е во охридскиот манастир „Св. 
Пантелејмон“ што го изградил за време на неговиот живот.
Во нашата книжевна историја високо е отценето значењето 
и улогата  на Климент за развојот на словенската писменост  
и култура.  Со неговата неуморна образовна работа, тој е 
генијален  творец  на Охридската книжевна школа, или – 
Прв Словенски универзитет – (единствен во Европа)  Како 
прв Велички епископ ги поставил темелите на денешната  
Македонска Православна Црква. 
За значењето и споменот на К.  Охридски зборува тради-
цијата  и легендите, како во литературата , фолклорт, така 
и во современиот живот во Охрид и Македонија кои ни го 
доближуваат амбиентот на периодот од  9 и 10 век. За тоа 
ни сведочат бројните подигнати цркви, манастири, школи, 
споменици и др., именовани  со неговото име.Македонските  
поети биле инспирирани од  личноста и делото на Климент 
и разоткривајќи го далечното минато кое  со поетски  таласи 
е врска со сегашноста и иднината, го чуваат култот со нив-
ното  поетско творештво.
И кога веќе одбележуваме   1134 години од смртта на Св. 
Климент Охридски – Чудотворец, патронот на  МПЦ, кого го 
славиме и му се заблагодаруваме,  би  сакала да изнесам 
дека Македонскиот народ, 
озарен  од неговиот дух, 
остана достоен следбеник на 
своите дедовци и прадедовци,  
каде и да е, чувајќи ја својата 
вера, јазик и националност, 
соединети со идеалите на 
љубовта, братството и мирот. 
И, еве, славата за Св Климент 
одпоодамна  ги прелета и 
прекуокеанските далечини; -  
неговото свето име и нашето  
богато културно наследство 
со векови градено, се пренесе 
и афирмира и овде, во Кана-
да, во метрополата –Торонто 
и пожироко:

„А сега славата Твоја не грее,
Клименте нили, Ти си наш сјај

Ликот  Твој сега пред нас се смее
името Твое  свето е, знај !“

ЧЕСТ И СЛАВА ТЕБЕ КЛИМЕНТЕ, УЧИТЕЛЕ НАШ -  СВЕ-
ТОЗАРНО СОНЦЕ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ  !

  Б. Д.  Јули, 2019, Торонто

Македонска Заедница

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

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

Jones DesLauriers | Navacord

T 1.877.232.9996 x2346 
D 416.234.6329
M 647.501.2615
F  416.259.7178
jdimi.com

E michaelg@jdimi.com
2375 Skymark Avenue
Mississauga, ON L4W 4Y6
Emergency Claims: 1.866.440.4127

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА
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На 1 ви јули 2017 година а 
по повод 150-от роденден на 
Канада свое забележително 
учество имаше и македон-
ската заедница од Торонто 
и околината претставувајќи 
ја нашата татковина Маке-
донија. Парадната маршрута 
започна од улиците Church и 
Bloor Street East за да стиг-
не до Yonge Street, па се по 
Shuter Street и до Church 
каде што парадата на Ма-
кедонците кои се движеа со 
развиорени знамиња, а дел 
од нив го користеа и 40-фит-
ното превезно средство ја 

имаше својата завршница. 
Македонците со национал-
ни симболи, маички , зна-
миња и други реквизити и во 
придружба на фолклорниот 
ансамбл ,,Македонка,, од цр-
квата Св. Климент Охридски 
во Торонто достоинствено ја 
претставија нашата македон-
ска заедница издвојувајќи 
се по својата колоритност 
и специфична енергија на 
парадата на нациите. Од 2 
часот попладне на познатиот 
плоштад - Dundas Square во 
Торонто рамо до рамо со 
фолклорните ансамбли на 

другите нации свој повеќе-
минутен настап имаше и 
играорната група “Македон-
ка” која беше проследена со 
овации од страна на бројната 
публика која уживаше во пре-
красното сончево време и 
во македонските фолклорни 
изведби.

Од 10 до 12 јули 2015 година 
во South Fletcher's Sportsplex, 
Brampton Community Centre 
за последен пат Македонија 

учествуваше  на фестива-
лот на културите Карабрам. 
Македонскиот павилојон кој 
беше претставен од МПЦ 
Св. Илија од Мисисага по-
веќе години на овој фетивал 
ја прикажуваше убавината 
на македонските културни 
традиции низ песни, игри, 
богати фолклорни костими, 
историско катче, и вкусно 
подготвени македонски спе-
цијалитети. 

На  18 јули 1967 година во 
Охрид, на третиот црков-

но-народен собор, Архие-
пископскиот синод донесе 
одлука за прогласување ав-
токефалност на Македонска-
та православна црква како 
наследничка на обновената 
Охридска архиепископија. 
Одлуката ја соопштиновиот 
Архиепископ Охридски и Ма-
кедонски г. г. Доситеј.

20 јули п.н.е. 356 роден е 
Александар III Македонски, 
крал на Македонија, еден од 
најголемите војсководци и 
освојувачи на сите времиња.

На 24 јули 1957 година почи-
на Методија Андонов Ченто, 
македонски револуционер и 
државник, прв претседател 
на Иницијативниот одбор за 
свикување на Првото засе-
дание на АСНОМ и борец 
за правата и слободата на 
македонскиот народ. Роден е 
во Прилеп, на 17 август 1902 
година.

На 29 јули 1014 година во 
битката на планината Бела-

сица кај Струмица, војската 
на македонскиот цар Самоил 
била тешко поразена од вој-
ската на византискиот цар 
Василиј II.

Во јули 2015 година Ан-
самблот ,,Македонка,, гранка 
на катедралната македонска 
православна црква Св. Кли-
мент Охридски од Торонто, 
Канада одржа едномесечна 

турнеја низ Македонија, со 
бројни концерти кои ги прика-
жа во голем број градови на 
повеќе фестивалски сцени, а 
имаше чест да биде закитен 
и со наградата ,,Повелба на 
Република Македонија". На 
долгогодишниот кореограф 
и директор на ансамблот 
Алек Петличков наградата 
му ја врачи македонскиот 
претседател Георге Иванов. 
Членовите на Ансамблот 
,,Македонка" на турнејата 
низ Македонија беа придру-
жувани од родители и чле-
нови на нивните семејства и 
поддржувачи на групата кои 
живеат и работат во Канада. 

На крајот на јули 2014 го-
дина, на 5-та по ред исле-
ничка конференција која се 
одржа во Скопје, Република 
Македонија,  Претседателот 
на Република Македонија 
Ѓорѓе Иванов го закити вес-
никот ,,Македонија,, од То-
ронто, Канада со Повелба 
на Република Македонија за 
особени заслуги и достигну-

вања во својата дејност за 
зачувување и афирмирање 
на македонските историски, 
културни и духовни вредно-
сти во светот,како и за при-
донесот за унапредување на 
пријателските односи и сора-
ботката на Република Маке-
донија со Канада. Со ова ви-
соко признание беа закитени 
и радио програмата ,,Обеди-
нета Македонија,, од Торон-
то со уредниците Драгица и 
Мицко Димовски, како и ра-
дио програмата ,,Вардарски 
Бранови,, со уредникот Томе 
Дамчевски од Виндзор.

Македонска Заедница

Низ Годините
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 ► Кој не си ги знае мааните, нека ги праша 
комшиите и прјателите. (ако ги има).

 ►      Пријателството е како стакло, кога 
еднаш ќе се скрши, не може повеќе да се 
состави.

 ► Флењето е како почеток на 
срамотата.

 ► Ако си роден глупав, секое лекување е бескорисно.
 ► Глупавите не ги поливаат, тие сами растат.
 ► Подобро е да разговараш со дрво во шумата, отколку со 

дрво облечено во облека.
 ► Празниот џеб може да се пополни, празната глава никогаш.
 ► Ако ти е главата од восок - не оди на сонце.
 ► Подобро ти е умен непријател, отколку глупав пријател.
 ► ,,И,,, ете - си дозволи поради многу фалби и лаги, да изгубиш 

големо пријателство.
 ► Афоризмот е игра на зборови со сериоза намера.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Лек

– Не ми е добро, мислам 
дека имам температура… – 
Идам сега, што да ти купам? 
– Штикли…

Комшии
Се јавува Цветко во утрин-
ска емисија:
– Ало, во програма сум?
– Да!
– Мене ми е супер во 
државава, живеам во една 
соба со: џандар, доктор, 
политичар и келнер, ко една 
личност сме.
– Каде?
– Во Бардовци!

Слобода
Судијата го прашува обви-
нетиот:
– Зошто избега од затвор?
– Сакав да се оженам.
– Многу чудна претстава за 
слободата имаш момче!

Што ако
Во Охрид, сред туристичка 
сезона:
– Ајде повелите да се пово-
зите со кајче.
– Не фала, од Охрид сне.
– Ам шо аку, оние од кочани 
ориз не јадет?

Кредит
Трпана: Трпе кај ќе одиме 
на одмор во лето? Може 
Дубаи?
Трпе: Каков одмор, Ова лето 
треба да мислиме како да го 
вратиме кредитот…
Трпана: Добро бе миличок 
па и во Дубаи можеме да 
мислиме…

Кој правец
Шо студираш?
 - Медицина... - Кој правец? - 
Правец Германија 

Битна разлика 
Која е разликата меѓу про-
сечната македонска плата и 
сидата?
- Од сидата подолго се 
живее

 Компарација
Мајчинска компарација:
– Лош
– Полош
– Најлош
– Ист како татко му.

Лозинка
Трпе отишол кај Цветко на 
гости:
– Ке може да ми го кажеш 
пасвордот од вифи-то?
– На гости не се седи повеке 
од пола саат – споено!

Тепачка
Се јавува Трпе во пожарна:
– Ало! Се степаа двајца!
– Дечко што да правиме 
ние? Наша работа е да гаси-
ме пожари, а не да сопираме 
тепачки!
– Епа едниот е полицаец, 
а другиот доктор! Кај да се 
јавам?!

Гости
Кавадарчанец оди дома и 
носи шест пакета вино, две 
шишиња ракија и два леба.
– Да не че иаме гости 
вечер!?
– Не бе, оти?!
– Ами шо толку леб си зел!!!

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

Каде на одмор?
 Левкада
 Опааа од каде пари за на 
одмор во Грција ?
Але в кадаа.... 

Македонец на царина:
– Носите нешто недозволе-
но…дрога, алкохол, оружје?
– Не знам, мене мама ме 
пакува…
Најлесно е да го исплани-

раш летниот одмор: 
шефот ти кажува кога, а 
жена ти – каде.

Учителот:
– На вашиот син многу слабо 
му оди географија.
Таткото:
– Голема работа, со нашите 
плати нема да стигне 
далеку.
– – – – – – –
Мажите одат во кафана од 2 
причини:
1. Немаат жена, кај која да 
се вратат.
2. Имаат жена, кај која треба 
да се вратат.
– – – – – – –

На одмор 
Зошто Македонците не одат 
подалеку од Халкидики на 
одмор?
За да не им се расипат пат-
лиџаните и сирењето.

Пријава на голем грабеж 
во Македонија 

– Ало, Полиција, не огра-
бија!!! Се' ни украдоа! Не 
знам како ќе живееме од 
сега па натаму!
– Полека, полека, смирете 
се. Каде се случи инциден-
тот?
– Тука, бе, во Македонија? 
Многу луѓе настрадаа!
– Има и жртви?!!! Колку луѓе 
настрадаа?
– Пааа, не знам точно, околу 
2 милиони.

Македонец на психијатар 
Македонец не можел повеќе 
да ја издржи 30-годишната 
бедна политика во земјата и 
конечно решил да отиде на 
психијатар.
Психијатарот му вели:
– Напиши му писмо на оној 
политичар кој најмногу те 
нервира, а потоа запали го!
Македонецот:
– Во ред. А со писмото што 
да правам?

Каква е мојата финансиска 
состојба? 

Вчера ме прашуваат во УЈП:
— Каква е Вашата финан-
сиска состојба?
— Пет милијарди и осумсто-
тини илјади.
— ?!? Денари? Евра?
— Не, реден број на листата 
на „Форбс“ за најбогати луѓе 
во светот.

20 знаци дека ТИ си типи-
чен македонски студент

Велат дека студентските де-
нови се паметат, а особено 
ако си од Македонија…
1. Твојата диплома не 
е признаена надвор од 
Македонија (па да, за да 
миеш садови и не ти треба 
диплома)

2. Твоите професори ги 
читаа истите предавања од 
1983 година
3. Ти се' уште немаш про-
блем со алкохолот (само со 
неговата цена)
4. Ти си гордоста на твоето 
семејство (кое не зборува 
добро за своето семејство)
5. Живееш во бајковит свет 
(Во него по завршувањето 
на студиите ќе работиш 
на менаџерска позиција со 
1.000 евра плата и службен 
автомобил)
6. Твојот стан е полн со ле-
барки ( и самиот се чудиш од 
што се хранат, бидејќи нема 
ни трошка леб за јадење во 
станот)
7. Го славиш 8-ми декем-
ври цела недела бидејќи е 
Студенстки празник (но не се 
сеќаваш на ништо бидејќи си 
бил одземен од алкохол)
8. Половина ден ти поми-
нува во возење со автобус 
(другата половина во чекање 
на автобус)
9. Си запишал факултет 
само за да живееш во Скопје 
(по првиот семестар сфаќаш 
дека тоа и не е некоја приви-
легија)
10. Ја водиш девојка ти во 
Сити Мол само за да разгле-
да нешто и да се возите на 
ескалатори.
11. Малку се срамиш од 
мама и тато пред твоите 
колеги (иако знаеш дека да 
не се тие тегли ќе умреш од 
глад)
12. Не знаеш каде е студент-
ската библиотека, но знаеш 
каде се наоѓаат сите кафани 
во радиус од 5 километри.
13. Кога ќе излезеш да се 
прошеташ можеш и да се 
изгубиш, но не се грижи, ќе 
се навикнеш
14. Колешките не ти се 
баш убави (ама среќа не се 
пребирливи па одлично си 
одговарате)
15. Студираш на „Невидли-
виот Универзитет“ со оглед 
на тоа што не си го видел 
откако си го запишал.
16. За 3 месеци работа пре-
ку лето во Германија научи 
повеќе отколку за 3 години 
на факултетот (и заштеди за 
голф на старо)
17. За некои испити учиш 
само една ноќ (на другите 
едноставно препишуваш)
18. Немаш ни скршен денар 
во џебовите (но имаш две 
кутии кондоми и тегла ајвар)
19. Во глобала си против 
поткупување на испити (но 
твојот случај е специфичен)
20. За тетката од студентски 
знаеш повеќе информации 
отколку што би сакал…

Која е разликата помеѓу 
Германија и Македонија? 

Во Германија има патишта 
кои се изградени, но забо-
равиле да ги одбележат на 
картата.
Во Македонија има патишта 
кои се одбележани на 
картата, но заборавиле да ги 
изградат.

15 мудри цитати од Робин Вилијамс

Постојат актери од кои кога некој само ќе го спомне нивното име, ни се 
топли душата. Еден од нив е и Робин Вилијамс, кој имаше исклучителна 
способност да предизвика гледачот да се насмее до солзи.
Веќе неколку години неверојатниот комичар не е помеѓу нас, но неговото 
наследство продолжува да живее.
• Времето е најдобриот учител. За жал, ги убива сите ученици.
• Не се плеткајте со токсични луѓе. Подобро е да бидете сами и да се 
сакате себеси отколку да бидете со луѓе кои прават да се мразите себе.
• На човекот му требаат само три работи во животот: почитување на 
сите форми на живот, нормално работење на цревата и сина јакна.
 
• Читаме и пишуваме песни, а не затоа што ни се симпатични. Чи-
таме и пишуваме поезија, бидејќи сме претставници на човечката раса и 
сме исполнети со страст. Медицина, право, бизнис, технологија, тие се 
неопходни за одржување на животот. Но, поезијата, убавината, романтиката 
и љубовта – тоа ни овозможува да живееме.
• Работите од кои најмногу се плашиме веќе ни се случиле.

• На секој од нас му е дадена мала искра на лудило. Обидете се да не 
ја згаснете.
• Ако жените владееја со светот, немаше да има војни. Само напнати 
преговори на секои 28 дена.
• Добрите луѓе завршуваат во пеколот, бидејќи не можат да си про-
стат.
 
• Сè што е потребно е убава, лажна насмевка за да се скрие ранета 
душа.
• Ќе имате лоши времиња, но тие секогаш ќе ви ги отворат очите кон 
работите на кои не обрнувате внимание.
• Секој кој ќе го запознаете се бори во битка за која не знаете ништо. 
Бидете љубезни. Секогаш.
• Ве молам, не грижете се многу. На крајот на краиштата, сите ние 
немаме многу време на оваа земја.
• Пријател е некој кој ги слуша сите ваши глупости, ви кажува дека тоа 
е потполна глупост и продолжува да слуша.
• Да се умре е да се трепне за исклучително долг временски период.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, 
украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна 
и понекогаш на машина за 
шиење. Материјалите кои 
ги користам во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид, кој се разбира не ни 
треба повеќе. Рециклирање-

то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја. 
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно!
Да почнеме:
 
Денес ќе ви дадам идеја како 
да си направите прекрасен 
дизајн за интересни огрли-
ци од разновидни бисерни 
школки:

1. Украсни школки во разли-
чен облик;
2. Рибарски конец;
3. Ножици;
4. Метален дел за спојување 

на огрлицата;
5. Патерн за цртање;
Најпрвин треба да одре-
дите како точно сакате да 
декорирате на патернот да 
ја нацртате отприлика огр-
лицата. Јас се одлучив за 
средишниот дел, а потоа 
одам кон краевите. Потоа ги 
бројам бисерните школки во 
случајов за да има правилна 
пропорција од двете стра-
ни. Значи најважен е првиот 
план до последно камче. 
Рибарскиот конец го корис-
тите од едниот крај на кој му 
го врзувате првото метал-
но спојувалче и нижете. За 

оваа работа ви треба љубов 
и трпение бидејќи рачно се 
креира. Кога ќе завршите со 
нижењето го сечете конецот 
со ножиците и го врзувате на 
второто спојувалче. И огрли-
цата е спремна за ова лето! 
Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација!                                                                 
                                            

 Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви 
Каролина Ристеска.

Recipes by Marija 
Summer Moussaka

This recipes serves 12 people

Ingredients:
10 medium potatoes - peel & 
sliced
1 large egg plant - peeled & 
sliced
1 or 2 medium zucchini's - 
sliced
4 medium onions - peeled & 
chopped
4 or 5 cloves of garlic - peeled 
& chopped
1 medium green bell pepper
4 medium tomatoes - chopped

salt & pepper to taste
1/2 cup vegetable oil
1 tbsp. parsley for decoration - 
chopped
1/2 tbsp. red sweet paprika

Preparation:
Fry the onions, garlic & bell in 
vegetable oil over high heat in 
a large skillet.
When nicely brown - add salt, 
pepper & paprika, mix and pour 
1 cup water - bring to a boil and 
leave to the side (no heat)
Take the large cooking pan, and 

take your eggplant, zucchini 
and potatoes and separate 
them into separate plates.
Season each with salt, pepper 
and a little lemon, sprinkled 
with oregano. 
Mix each one and then begin 
your fi rst layer in the pan.

1st layer: potatoes, add some 
of the fried onion mix on top. 
(leave some for the other 
layers)
2nd layer: eggplant - add 
onions on top there as well.
3rd layer: zucchini - add most 
of the friend onions on top 
(leaving some).
4th layer: add your tomatoes 
(leave some for the next layer)
5th layer: another layer of 
potatoes and add the rest of 
your fried onions and tomato.
- Add your parsley here and it is 
ready for the oven!

Preheat your oven to 350°F 
and cover your pan. Bake 
for 1 hour, then remove the 
cover and bake for another 15 
minutes.

A light summer, but traditional 
dish. For a nice hardy meal.

Salads by Marija: (Old Fashioned)
Egg-Potato Salad

Ingredients: 
5 large potatoes
5 medium-sized eggs
3 pieces of green-onions
1/2 red bell pepper
1/4 cup parsley
1/4 cup vegetable oil
1 chopped clove of garlic
2 tbsp. white vinegar
salt & pepper to taste.

Directions:
Boil potatoes, drain and cool 
then peel and chop into small 
cubes. Then place into bowl.
Hard-boil the eggs, peel off 
egg shells

- take 4 eggs chop them into 
small cubes
- take the other egg cut into 
larger quarter pieces for 
decoration.

Chop red bell peppers, chop 
green onions into small pieces

Mix together with potatoes/egg 
in large bowl
Put the chopped parsley in 
now with the vinegar, salt and 
pepper & garlic (chopped up)

Mix all together and place 
nicely onto platter. 
Decorate with parsley and the 
large quarter pieces of eggs 
you cut earlier.

Dinner by Marija: My Homemade 
Burgers filled with Kashkaval

Ingredients:
1.2 kg Medium Ground Beef
1/2 cup Bacon - pan fried and 
crumbled
1 Egg
1/2 cup Bread Crumbs (varies)
1/2 cup Tomatoes chopped
1 Sweet Banana Pepper 
chopped
1/2 Onion chopped
3 cloves Garlic chopped
Salt & Pepper to taste

1 tsp. dry Oregano
1/2 tsp. Sweet Red Paprika
1/4 tsp. Black pepper
Small slices of Kashkaval 
cheese (about one each per 
hamburger)

Preparation:
Take a large bowl and place 
the ground beef inside.
Combine in the magic bullet 
(or other blender) tomatoes, 

pepper, onions and garlic, 
mix until nicely blended and 
combine with the beef. 
Mix in the egg, bacon, bread 
crumbs and the rest of your 
spices and blend them all 
together until you have 
consistent looking meat.

Now you can make them into 
small-medium sized balls, 
depending on how many you 
want to make. 
Flatten them out with your 
palms and place the cheese 
slice inside and fold it in on all 
sides; make it a circular patty 
once again, and your ready to 
place on the BBQ.

Add your favourite condiments 
and sauces and top off with a 
nice pickle!

Enjoy this end of summer meal

Dessert by Marija: Baklava

Recipe for plain or apple fi lled 
baklava.
This one is plain. Apple or 
Nuts optional

Ingredients:
1 pkg. Phyllo Pastry cores
4 large eggs
2 tsp. baking powder
1 cup veg. oil
1 cup sugar
pinch of salt
1 tsp. vanilla

Preparation:
In mixing bowl, mix eggs to be 
thick texture, mix with sugar 
only
Then mix in all other 
ingredients one by one

Prepare a pan, spray with oil/
pam. 
With the cores (phyllo) they 
are placed down one by 
one, with every layer placing 

the mix (from earlier) within. 
Repeat with every layer until 
reach top of pan.

* You can also put crushed 
nuts in the dead middle of the 
pastry while preparing in the 
pan.

Set oven to 350 degrees, cut 
the prepared pastry in the pan 
into small, even squares and 
then place in oven to cook for 
25-30mins.

Cool when ready and pour 
syrup on top.

Recipe for syrup:
2 cup sugar
2 cup water
mix together on stove top to 
boil
when boiled, pour on top of 
warm baklava.
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Македонија по шести пат по ред учествува 
на Европското ракометно првенство

Македонската ракометна ре-
презентација месецов ги оди-
гра преостанатите два на-
тпревари во квалификациите 
за Европското првенство 
идната година во јануари. 
Македонските ракометари со 
многу тесен резултат (26:25) 
ја победија репрезентацијата 
на Турција , а четири дена 
подоцна ја победија и Грција 
со резултат од 27:23. Со тоа 
не само што обезбеди уче-
ство на Европското првен-
ство кое ќе се игра во јануари 
идната година туку и го освои 
првото место во групата во 
која играа селекциите на Ма-
кедонија, Грција, Турција и 
Исланд. 
   Европското првенство ид-
ната година за прв пат ќе се 
игра во три земји: Австрија. 
Норвешка и Шведска. На 
ова првенство за прв пат ќе  
учествуваат 24 европски се-
лекции. Претходно на девет 
првенства играа 16 селек-

ции.
   Четири победи, еден нере-
шен и еден пораз е  билан-
сот од натпреварите. Маке-
донија ја победи Турција во 
двата натпревари, го победи 
Исланд на нивни терен и не-
решено во Скопје, изгуби од 
Грција на натпреварот во Ко-
жани, а го доби последниот 
натпревар одигран во Стру-
мица. Натпреварот со Грција 
се одигра без присуство на 
публика, додека во Струмица 
се' заврши без инциденти. 
Тоа во голема мера говори 
каде цвета варварството без 
притоа да се негира корек-
тниот однос на грчките рако-
метари.
   Во текстот уште еднаш да 
се навратиме на неодамнеш-
ното освојување по втор пат 
на ракометниот европски 
врв. Скопски Вардар е одно-
во лидер во Лигата на евро-
пските шампиони. Во Скопје 
на аеродромот Александар 

Велики  стотина илјади љуби-
тели на овој спорт ги дочекаа 
победниците. Капитенот на 
Вардар Стојанче Стоилов 
пред две години прв пат го 
крена пехарот во Ракометна-
та лига на шампиони како ка-
питен на тимот и доби улица 
со неговото име, а сега, овој 
месец Стоилов втор пат го 
крена победничкиот пехар, 
улицата е проширена и над-
градена во “Булевар Столе 
Стоилов 5“.
   Стоилов во македонската 
јавност не само што е познат 
како врвен ракометар, познат 
е и по неговиот став против 
промената на уставното 
име на нашата татковина 
како што се и мнозинството 
Македонци во земјата и во 
дијаспората. Така Стоилов е 
трн во очите на денешните 
властодршци предводени од 
Зоран Заев. 

Т. Јовановски

ГОЛЕМ УСПЕХ ЗА 
МАКЕДОНЕЦОТ Џон Битов 

Џуниор - НЕГОВИОТ тим Торонто 
Репторс стана шампион на НБА

Еуфорија ја зафати Канада и 
градот Торонто откако нивни-
те миленици го победија бра-
нителот на титулата и по прв 
пат во историјата завладеаа 
со НБА лигата, предводени 
од фантастичниот Кавај Ле-
нард, славејќи во шест на-
тпревари на НБА финалето 
против Голден стејт.
А ако се прашувате како НБА 
лигата, синоним за амери-
кански елитен спорт има и 
канадски тим, причина е ви-
зијата на познатиот канадски 
бизнисмен и спортист со ма-
кедонски корени Џон Битов 
Џуниор, син на Џон Битов 
постариот кој според Форбс 
тежи повеќе од милијарда 
долари.
Неговиот син кој е роден 
во 1960 година во Торонто 
во помладите години бил 
спортист, потоа влегува во  
бизнис водите, визионерски 
ја користи шансата во 1995 
година кога НБА реши да се 
прошири територијално и 
во Канада, со создавање на 
“франшиза” во Торонто, кога 
тој пројави интерес да ја от-
купи. Неговата визија денес 
значи отсонуван сон на вер-
ните навивачи на Репторсите 
дека еден ден ќе можат да се 
радуваат исто како и вљубе-
ниците во американската 
кошарка од Лос Анџелес, Бо-
стон, Чикаго…  Семејството 
Битов е познато во Канада 
по успешноста на своите би-
зниси во повеќе индустрии, 
а јавноста ги познава како  
најистакнати филантропи.

Во едно ТВ интервју дадено 
деновиве, во неговата канце-
ларија сместена на 23 кат од 
еден облакодер во Торонто 
кој има поглед кон Скотиа 
Арената, Битов ќе се потсе-
ти на историјата позади То-
ронто Репторси, изјавувајќи 
дека е горд што е еден од 
основачите не само на клу-
бот, туку и на иницијативата 
да се изгради арената во 
која со години се создаваше 
кошаркарската НБА историја 
за Канада.
“Во битката за франшиза од 
НБА беа две многу моќни 
компaнии. Мојот бизнис бек-
граунд никакогаш не беш по-
врзан со бизнис во спортот, 
така што имав многу скепти-
ци околу себеси. Купувањето 
на лиценцата за франшизата 
во тоа време чинеше 125 ми-
лиони американски долари. 
Исто така ми беа потребни 
уште 40 милиони повеќе за 
да го купам ова земјиште на 
кое е денес оваа арена” – ќе 
изјави Битов.
Фил Евершид, е бизнис парт-
нер на Битов во компaнијата 
Поинт Норт Капитал, кој мно-
гу добро се сеќава на проце-
дурата на барање банкарски 
кредити за да се реализира 
таа идеја.
“Денес луѓето не се свесни 
колку беше ризично тогаш да 

се стави НБА тим во Канада. 
Прескапа франшиза, кредити 
со високо камати и работа со 
комапнии поврзани со купу-
вање на земјиште и изграба. 
А за градење на тим и скапи 
играчи, да не зборуваме. 
Сите тогаш Битов го правеа 
луд, главна преокупација 
на јавноста им беше дали 
отворениот паркинг покрај 
арената ќе создава бучава и 
загадување. И гледајте сега 
што е ова, најдобрата и нају-
редената локација во градот 
која може да се замисли“- ќе 
изјави Евершид.

По добивањето на франши-
зата, се започна ентузијас-
тички формирање на стручен 
менаџмент, го донесовме 
Исаја Томас кој навистина 
постави страшно добар тим 
на играчи, најавувајќи дека 
ова ќе биде клуб кој ќе ра-
боти на создавање на нова 
историја за канадскиот спорт.
Битов, кој тогаш имаше 33 
години се сеќава на предиз-
викот како да се вика клубот, 

Торонто, но со каква додавка 
која ќе биде добра за поши-
рокиот аудиториум кој главно 
обожуваше хокеј, кошарка-
та не беше некој популарен 
спорт во тоа време. Него 
лично му се вртело името 
Т-рекс, но неговиот помлад 
син Брет имаше подобра 
идеја, тој го сакаше името 
Репторс. Се останато е веќе 
историја.
Иако се најмлад клуб во НБА 

во него настапувале и на-
стапуваат следните кошар-
карски ѕвезди: Винс Картер, 
Трејди Мекгрејди, Андреа 
Барњани, Крис Бош, Маркус 
Кемби, Демар Дерозен, Кајл 
Лаури, Марк Гасол, Кавај Ле-
нард…
Подоцна тој го продава 
својот удел во овој бизнис, 
но останува голем финан-
сиски поддржувач и старсен 
навивач за неговите Торонто 
Репторс, неговата ложа на 
основач сеуште стои и во 
неа тој со неговото бројно 
семејство скоро и да не про-
пушта меч на неговите Реп-
торси кои деновиве испишаа 
нова историја за Канада и за 
НБА кошарката воопшто.
За Битов е тажно што не-
говиот татко, кој почина во 
2015 година не успеа да се 
израдува на оваа победа.
Тој е познат и по својот по-
литички активизам, бил прет-
седател на градот Торонто 
на волонтерска основа во 
периодот кога конкурураат 
да станат град домаќин на 

Олимписките игри во 2008 
година.
Добитник е на значајни на-
гради, основач на фондација 
која помага финансиски 1000 
државни училишта ширум 
Канада.
Едно од нештата што го че-
кал прилично долго во живо-
тот, со години… е можноста 
да добие македонски пасош.

Супер група за Македонија за ЕП 2020 во ракомет

Чешка, домаќинот Австрија 
и Украина ќе и бидат против-
ници на машката ракометна 
репрезентација на Македо-
нија во групата Б во Виена 
на Европското првенство од 
9 до 26 јануари 2020 година.
Ексјугословенската група А 
во Грац со Хрватска, Црна 
Гора и Србија ја „разби“ Бе-
лорусија, а во групата Ц во 

Трондхајм ќе играат Шпанија, 
Германија, Летонија и Холан-
дија.
Ждрепка во Виена во групата 
Д исто така во Трондхајм ги 
смести Франција, домаќинот 
Норвешка, Португалија и 
Босна и Херцеговина.
Во групата Е во Малме пад-
наа Данска, Унгарија, Исланд 
и Русија, а групата Ф во Ге-

теборг ја сочинуваат домаќи-
нот Шведска, Словенија, 
Швајцарија и Полска.
Двете првопласирани селек-
ции од секоја од шесте гру-
пи ќе продолжат во втората 
фаза, во која ќе бидат фор-
мирани две групи по шест 
репрезентации.
Полуфиналето и финалето 
ќе се одиграат во Стокхолм.
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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