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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. :416-827-0954 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

МАКЕДОНИЈА

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 

St Ilija 
Macedonian 

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

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

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, 

ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САДМесечен весник на  Македонците во Канада и САД
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Играорна и концертна сала / 
Dance and Concert Hall

Fair Play at Compass Arena

Address: 625 Joliet Rd, Willowbrook, 
IL 60527, United States

Hotel
Hilton Chicago/Oak Brook Hills 

Resort & Conference Center

Address: 3500 Midwest Rd, Oak Brook, IL 
60523, United States
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INTERVIEW WITH IRENA KARAOULIS-SHOPOV,PRESIDENT OF THE LADIES 
AUXILIARY AT ST. CLEMENT OF OHRID, TORONTO

Macedonia: Irena, you are 
the president of the Ladies 
Auxiliary, in the largest Mace-
donian Orthodox Church in this 
area, St. Clement of Ohrid from 
Toronto. Tell us, how does the 
Ladies Auxiliary work and stay 
organized these days?
Irena:  I’ve been the presi-
dent for Ladies Auxiliary since 
September 2021 at St Clement 
Of Ohrid  Macedonian Ortho-
dox in Toronto, we are the larg-
est Church, and first for provid-
ing  Church service.
The ladies auxiliary is the sta-
ple of the church, providing 
help whenever needed.. 

Our  
Events:

*Bake sales, traditional baked 
goods, Zelnik, Kifli and pas-
tries etc... 

* Children’s Christmas party 
with Santa and gifts for all the 
children attending on January 
7th Macedonian Christmas 
Julian calendar.

*On New Year day January 14 
at the Church Ladies Auxiliary 
sell Velnik with a coin inside 
the Velnik,  for traditional cus-
tom who finds the coin has 
good luck for the year..

* For Macedonian Orthodox 
Easter,
Ladies Auxiliary Bake Easter 
Bread, Called Kozinjak and 
Churek depending what re-
gional part in Macedonian 
you’re from..
Also on Easter Day after 
Church, there is an Easter 
dance in the upstairs hall with 
music and dancing, ladies 
auxiliary will sell Easter Bread 
as well. 
- Holy Thursday, Good Friday 
and Saturday night helping 
the church with decorat-
ing with fresh flowers in the 
church and Jesus bed. 

* March 8th Ladies auxiliary, 
organizes to celebrate wom-
an’s international day, after 
church services with Lunch-
eon, Music and dancing.. 

* Having Yard/Garage Sale 
once to twice a year, donat-
ed items for revenue to the 
Church..
Had Yard Sale this year on 
Saturday July 9th/2022 it was 
a big success of $3k.

* Fashion shows ladies aux-
iliary organizes it usually the 
end of  September to Begin-
ning of October.. always a big 
success.. 

* Mitrovden Bazar November 
9/2021. St.Clement of Ohrid 
Ladies Auxiliary.

Thank you to: Luba Kalajdzi-
ovski-Alexiou, Linda Stoetes, 
Vera Stevanovska,Lila 
Trandovski-Aceski, Violeta 
Dumevski,Ekaterina Mata-
kova,

Zora Kokarevski , 
Ruza Jovanovska, 
Drage Janevski, Mil-
ica Cvetkovski, Eliza-
beth Cumandra, Gor-
ica Popovska,  Vera 
Belcevska,Cena Ma-
vrou, Vera Zlatanov-
ka, Sevda Dimovski, 
Niki Lazarova,Mary 
Mitsopoulos, Vera 
Cumandra, Vera 
Kondovska, Mary-
ann...
Our Macedonian 
Orthodox Cathedral 
Mitrovden Bazar 
church service with 
Father Sascio Ce-
leste opening cer-
emony for Mitrovden 
Bazar was a great 
success.

M: - Irena, tell us something 
about your roots in Macedonia 
and where you get the interest 
to work and participate so ac-
tively in our church and Mac-
edonian community? 
Irena: I came to Canada at 
5 years old, and started kinder-
garten school when arriving..
I’m born in Selo Gornicevo 
Lerin.. 
My Baba lived with us 
and only spoke 

Macedonian.

How I remember my Baba is, 
she cooked a lot of Macedo-
nian food only, I started cook-
ing at age 11, around the same 
time My father opened up a full 
grocery store with a lot of im-
ports from Macedonia, and de-
livered groceries to restaurants 
supplying them , and home de-
livery , and started working at 
a young age, at that time there 
was a lot of Macedonian’s liv-
ing in the area of Greenwood 
Avenue and Gerrard Street..
I love cooking, and now I love to 
bake, with experiencing in the 
kitchen,  baking for the church 
with Ladies Auxiliary has been 
more practice and learning dif-
ferent ways of making Zelnik, 
Velnik,and Meznik. My Father 
Vasil Sipidias (Shopov) attend-
ed. St Clement Church since 
it opened for church services, 
than was involved in around 
1989 helping the priest Psalva 
with church services, he was a 
Salter chance in Church till he 
passed in September 2011. 

My passion for my late father‘s 
legacy to help and support our 
beautiful Macedonian church. 

M:  We know that life goes by 
fast and it is very stressful, but 
we also know that when you 
want something, everything is 
possible. How do you manage 
and organize your time? How 
much time do you spend work-
ing for the Ladies Auxiliary?
Irena:  I would say there’s a 
lot of challenges, lots of room 
to learn from the older gen-
eration, passed down to us to 
keep our customs traditions 
alive for the new generation ,
I do recommend positive feed-
back to new members joining 
ladies Auxiliary as volunteering 
team work..
M: Irena, do you also cooper-
ate and work with the Ladies 
Auxiliaries from the other Mac-
edonian Orthodox Churches in 
Canada?
Irena:  I do communi-
cate with the three churches 
Markham, Ajax, Mississauga..
not to duplicate events on 
same day..
To also attend each other’s 
events by supporting all of our 
churches.. 
Thank you.

The ladies auxiliary 
at St Clement:
* President Irena 

Karaoulis-Shopov, Vice 
President Luba Kala-

jdziovski- Alexiou,
Co- Vice President 
VERA Zlatanovska,

Secretary Linda 
Stoetes,

Vice Secretary Vera 
Stevanovski,

Treasurer Elizabeta 
(Betty) Cumandra,

Vice Treasure Gorica 
Poposka,

have been mainly in-
volved with all the pre-
paring and the baking 
in the church kitchen, 

making all baked 
goods.. for bake sales,  

Christmas, Easter, 
bazaars, and Some 

Sunday after Church 
Services. 

Also some help time to 
time from Co-coordina-
tors  committee Control 
Committees and some 
of our Ladies Auxiliary 

members.
Vera Belchevska,
Diana Nikolovska.

ЖЕНСКА СЕКЦИЈА, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Irena: Thank you to everyone from the Ladies Auxiliary for your support, and some of our members and other volunteers. 
*Thank you you to everyone who made donations for the yard sale. Everyone’s help is appreciated. The Yard Sale was a big success.
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Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте го претседателот, потпретседателот 
или секратарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го 

Отец Сашо Целески. За двете потреби користете го црковниот телефон: 416-421-7451

Честит Илинден
Управата на МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто,  предводена 
од претседателот Владе Димитриевски испраќа честитка по повод 
македонскиот верски и државен празник  Илинден со желби за 
братска сплотеност, духовен напредок, мир и благосостојба на 

Македонците  во Македонија и насекаде низ светот.

ПЕНЗИОНЕРСКО ДРУШТВО ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
Пензионерското друштво “Гоце Делчев”, секција при МПЦ “Св.Климент Охридски” од 
Торонто, предводено од претседателот Петре Гулевски, а во соработка со женската 
секција при оваа црква, веќе неколку недели секој четврток редовно го организира  
традиционалниот ручек  со почеток во 12 часот. 
Сениорите при оваа црковна заедница, како и многумина Македонци и пријатели на 
македонскиот народ, по две години рестрикции поради Ковид вирусот, со радост дочекаа 
повторно  да се среќаваат во пријатното домаќинско место во оваа катедрална црква. 

Готвачот Алек и женската секција, предводена од претседателката Ирена Сипидалис-
Караоулис, како најдобри домаќини редовно подготвуваат и сервираат највкусни 
македонски јадења.
Овој четврток присутните му го честитаа на Драги Чумандра 96-тиот роденден! Ние 
му го честитаме и истовремено ги покануваме сите Македонци и нивните пријатели 
да повелат секој четврток на вкусен ручек и убаво друштво за пријатно дневно 
расположение. 
Текст и фото: Зоран Карапанчев
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The BEST of Macedonian wines, rakija, Mastika in Ontario, Canada.
To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com

www.MacedonianWinesAndSpirits.com

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

ЧЕСТИТ ИЛИНДЕН ДО СИТЕ ЧИТАТЕЛИ НА ВЕСНИКОТ 
,,МАКЕДОНИЈА''

                                                                                         ОД РЕДАКЦИЈАТА 

macedonia.canada@yahoo.com

Facebook: Macedonia newspaper

www.macedonianewspaper.com

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522
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        ВМРО-ДПМНЕ ГО ПОДДРЖУВА НАРОДОТ КОЈ МАСОВНО, 
ДОСТОИНСТВЕНО И ГЛАСНО КАЖУВА УЛТИМАТУМ-НЕ, БЛАГОДАРАМ

       Семакедонски протести за спас на Македонија

Народот недвосмислено, ма-
совно и достоинствено кажува 
НЕ на ултиматумот и уцени-
те содржани во предлогот, 
кој владата на Ковачевски е 
спремна да го прифати и на тој 
начин да дозволи бугаризација 
на Македонија.Власта преку 
прифаќањето на предлогот 
прифаќа и менување на учеб-

ници, менување на историјата, 
на историските настани и ликови, 
менување на Устав и слични по-
нижувања. Со еден збор Владата 
прифаќа Македонија или да биде 
вечен преговарач или апсолутна 
асимилација.Залудни се обидите 
на власта преку провокатори и 
преку исценирање на меѓуетнички 
судири да ги контаминира протес-

тите. Кога веќе владата ги распро-
дава државните и националните 
интереси, тогаш народот преку 
мирни и достоинствени протести  
ги штити.Владата заради функции 
и фотелји е спремна на се, но тоа 
граѓаните го прочитаа и нема да им 
го дозволат.Доколку власта реши 
да го турка овој процес насила, 
спротивно на волјата на народот, 

тогаш ВМРО-ДПМНЕ уверува нема 
да дозволи вакво национално пре-
давство и ќе гласа против Устав-
ни измени , кои се дел од уцените 
во ваквиот предлог.Народот кажа 
Ултиматум-Не благодарам и овие 
сенародни протести и активнос-
ти ќе продолжат и понатака, а 
ВМРО-ДПМНЕ ќе ги поддржува.
Извор: ВМРО ДПМНЕ

 
ДОЈДЕТЕ БРАЌА И СЕСТРИ ПОД БАЈРАКОТ НА МАКЕДОНИЈА ,  ДОЈДЕТЕ ДА СЕ ОБЕДИНИМЕ , БИДЕЈЌИ 

КОГА СМЕ ОБЕДИНЕТИ НИКОЈ НИКОГАШ НА НИКАКОВ НАЧИН НЕ МОЖЕ ДА НЕ' ПОБЕДИ И ДА И' НАШТЕТИ 
НА НАШАТА МИЛА МАЈКА МАКЕДОНИЈА.СЕКОЈДНЕВНИ ПРОТЕСТИ ПРЕД ПЛАТОТО НА ВЛАДАТА ,  ДА 

КАЖЕМЕ ЕДНО ГОЛЕМО НЕ ЗА КАТАСТРОФАЛНИОТ И АНТИМАКЕДОНСКИ ДОГОВОР СО БУГАРИЈА

,,КАДЕ ОДИШ МАКЕДОНИЈО“, ПРАШУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ОД БУГАРИЈА, ОМО ИЛИНДЕН-ПИРИН
Бугарските медиуми го обја-
вија протоколот кој што го 
крие предавничката маке-
донсјка власт од народот. На 
Македонија и' се подготвиува 
огромно предавство, се вели 
во соопштението на ОМО 
Илинден-Пирин.Протоколот 
е составен од преговарачка 
рамка, за која двете страни 
се договориле да биде крие-
на од народот, значи го ла-
жат народот дека протоколот 
е само формален. Тоа што 

е јасно е дека Македонија 
нема да добие датум, се' до-
дека не ги исполни бугарски-
те услови од протоколот.
 Македонија нема да ги поч-
не преговорите со ЕУ додека 
не го смени Уставот, при што 
се бара Бугарите да бидат 
внесени како државотворна 
заедница,, а не како малцин-
ство.Македонија нема да 
добие датум се додека не ги 
смени учебниците под кон-
трола на Бугарија, односно 

се' додека не ја бугаризира 
својата историја.Македонија 
нема да добие датум се' до-
дека не ги смени написите 
на спомениците, односно 
македонските херои да би-
дат запишани како бугарски.
Договорено е откако пре-
давничката власт ќе го по-
тпише протоколот, да биде 
организирана фото сесија 
на Ковачевски и Османи во 
Брисел, за да се фалат пред 
народот дека добиле датум, 

а потоа Македонија ќе мора 
да ги исполни сите бугар-
ски ултиматуми наместо да 
работи на реални европски 
стандарди.Во текстот на пре-
говарачката рамка која треба 
да ја усвои македонското Со-
брание, ќе биде изоставен 
делот за македонскиот како 
дијалект на бугарскиот јазик, 
за да нема револт, па потоа 
ќе биде обелоденето дека е 
прифатено да биде дијалект 
на бугарскиот јазик, преку 

декларации (затоа Османи 
цело време го лаже народот 
дека јазикот е обезбеден и 
дека предлогот не задира 
во идентитетот, а всушност 
е договорено да ги објават 
декларациите подоцна).
Дополнително, дури и ако во 
преговорите меѓу страните 
се постигне договор за сите 
теми и овој договор се по-
тпише, останува обврската 
на државите да продолжат 
да водат нови состаноци на 

комисијата, и можноста да 
се потпишуваат нови прото-
коли, во кои е можно да се 
вметне постигнатиот договор 
за нови теми кои моментал-
но не се во преден план.
Каде одиш Македонијо“, пра-
шуваат Македонците од Бу-
гарија, ОМО Илинден-Пирин.

      НИТУ МОЖЕ НЕКОЈ ДА НЕ ЗАПЛАШИ, НИТУ ЌЕ СЕ ПОВЛЕЧЕМЕ ОД 
ОВАА БИТКА ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА

ВМРО-ДПМНЕ : 

 Колку Владата повеќе го 
игнорира народот, толку про-
тестите се помасовни–затоа 
и граѓаните ќе и речат Улти-
матум, Не благодарам
Како што расте отпорот на 
народот за асимилаторскиот 
Предлог, така расте нервоза-

та кај власта. Се обидуваат 
на секој можен начин да го 
спречат народот масовно, 
достоинствено и гласно да 
каже НЕ, преку инфилти-
рање провокатори, преку 
сценирање етнички тензии 
или преку директни закани 
и пријави. Но, народот не им 
се плаши. Колку повеќе го 
притискаат, толку народот 

помотивирано и погласно 
излегува на масовните про-
тести.Народот, интелекту-
алците и експертите гледа-
ат дека овој предлог е лош. 
Со него на Македонија и се 
даваат две опции или бе-
сконечно да преговара или 
да се асимилира. Протоко-
лот кој власта го крие, а кој 
странски медиуми го објаву-

ваат,  содржи конкретни об-
врски за Македонија со кои 
се обврзуваме да менуваме 
учебници, да менуваме исто-
риски факти за ликови и на-
стани, да менуваме Устав и 
слични диктати кои се крајно 
понижувачки.Граѓаните гле-
даат дека власта ќе се обиде 
ваквото понижување и Улти-
матум да го покријат со теа-

тар во Собранието кој апсо-
лутно ништо нема да значи. 
Владата е таа која треба да 
се вразуми и да го послуша 
народот кој има јасен став 
НЕ за ултиматуми и диктати.
Колку Ковачевски и влада-
та се поглуви на народните 
барања, толку помасовни ќе 
бидат и протестите.
 ВМРО-ДПМНЕ ги поддржува 

масовните, мирни и достоин-
ствена сенародни протести и 
затоа ги повикува граѓаните 
да се приклучат на протестот 
пред Владата и уште посилно 
да кажеме УЛТИМАТУМ, 
НЕ БЛАГОДАРАМ!

МАКЕДОНИЈА
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СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ОД КАНАДА, ЗАПОЧНУВА СО АКТИВНОСТИ ЗА СПАС 
НА МАКЕДОНИЈА

Светскиот Македонски кон-
грес за Канада прдводен од 
претседателот Боне (Боби ) 
Темелков на 10 јули го одр-
жа својот реконструктивен 
состанок, со кој го најави 
новиот бран активности за 
спас на Македонија. ,,Неми-
новно беше одржувањето на 
овој состанок, токму во овие 
ужасни моменти за опстојби-
ната на Македонија,, - рече 
господинот Темелков дода-
вајќи дека спасот е во обеди-
нетите акции и делување  на 

ислениците ширум светот. 
Ние тоа го можеме, не’ има 
во огромен број насекаде и 
сигурни сме дека заедно ќе 
успееме. Тој повика на што 
помасовно пристапување 
кон оваа непрофитна органи-
зација која здушно ги помага 
активностите и борците за 
слобода на Македонија, како 
во случајот со затворените 
уставобранители.На соста-
нокот беа избрани нови чле-
нови на управата. Имено, за 
потпретседател  е назначен 
Зоран Иваноски на местото 
на Јован Трајчевски кој се 
пресели да живее во Кина, а 
за благајник по заминување-
то на  Тони Темлковски кој 
се врати да живе во Македо-
ниј,а избран е Славе Дими-
тров. 

Од состанокот беше упате-
на порака до македонската 
заедница во Канада за под-
дршка во акциите за Спас на 
Македонија и притоа најавен 
банкет во чест на Денот на 
Независноста на Република 
Македонија  за 17 септември 
годинава  во банкетната сала 
на Македонската православ-
на Црква Св. Илија од Мис-
исага. Банкетот се одржува  
со неколку денови задоцну-
вање по 8-ми Септември со 
цел да се испочитуваат сите 
претходно закажани настани 
и фестивали кои традицио-
нално се одржуваат за време 
на вториот септемвриски ви-
кенд во Македонската заед-
ница во Канада.
За потсетување : Светскиот 
Македонски Конгрес е фор-

миран во 1899 во Женева 
како Македонска влада во 
егзил, а за време на падот 
на комунизамот во 1990 
официјално е регистриран 
во Македонија. Денес СМК 
е меѓународна невладина, 
непрофитна и непартиска 
организација, претставувајќи 
неформален Светски Пар-
ламент на Македонците од 
сите делови на Македонија 
во целиот свет. СМК активно 
лобира за правата на Маке-
донците во светот и има свои 
претставници во ОН, ЕУ, 
ОБСЕ и Арапската Лига.
Светскиот Македонски Кон-
грес од Канада формиран е 
во 2017 година и работи како 
непрофитна организација.

И МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ВО СВЕТОТ ВЕЛАТ: НЕ!-
 ЗА ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА

Придонесот на  Македонците 
кои го напуштиле дедовскиот 
праг во етничка Македонија и 
поради економски, политич-
ки и разните други околности 
за живеење „свиле нови гне-
зда“ насекаде по светот, е во 
тоа што тие се добри, чесни, 
примерни и трудољубиви 
граѓани во своите нови тат-
ковини. Трудејќи се да обез-
бедат достоиствен живот за 
себе и за своите фамилии, 
тие секогаш се подготвени 
искрено и честито да придо-
несуваат за поголем проспе-
ритет на новата татковина на 
која им се лојални.
Во исто време македонските 
иселеници се на распетие 
меѓу новите татковини и 
Македонија. Тие постојано 
се борат да не ги заборават 
нивните македонски корени, 
кои се и од каде се дојдени, и 
секогаш да живеат со надеж 
дека ќе има подобро утре 
нивната Македонија. Тоа го 
велат бидејќи Македонија 
е нивната дедовска земја 
чија географската положба 
ја прави крстосница на раз-
лични цивилизации, религии, 
традиции, култури...
Исто така, македонскиот 
народ насекаде во светот 
традиционално го празнува 
Илинден, светоит ден кога се 
поставени темелите на ма-
кедонската државност. Така, 
на првиот Илинден во 1903 

година, во Крушево беше 
формирана Крушевската Ре-
публика, прва Република на 
Балканот. Четириесет и една 
години потоа, на 2 август 
1944 година, на Илинден, 
на Првото заседание на АС-
НОМ одржано во манастирот 
Свети Прохор Пчински, ма-
кедонскиот народ ги постави 
темелите на македонската 
држава, Народна Република 

Македонија. И четириесет 
и седум години потоа, на 8 
септември 1991 година, ма-
кедонскиот народ прогласи 
осамостојување на Републи-
ка Македонија
Меѓутоа, жалосно е што на 
2 јули 2022 година, еден ме-
сец пред големиот Илинден, 
на улицата „Илинденска“, во 
центарот на главниот град 
на Република Македонија, 
Скопје, каде се наоѓа Влада-
та на, како што ја нарекуваат 

„Влада на нашата држава“, 
илјадници Македонци изле-
гоа на сенародниот про-
тест по повод револтот кон 
францускиот предлог како 
и неговото прифаќање од 
страна на македонската вла-
да, таканаречен Договорот 
за добрососедство со Буга-
рија, кој не значи ниту мир, 
ниту рамноправност, ниту 
добрососедство, ниту прија-

телство, туку лицемерие, 
неостварени Санстефански 
фашистички тези, омраза, 
уцена и што не друго, ука-
жувајќи дека со овие барања 
Бугарија нема ништо евро-
пско во однесувањето,
Затоа Македонците ширум 
светот се против, не само 
против предавничкиот Прес-
пански договор (Договорот 
од Нивици), туку ти се против 
појавата и евентуално по-
тпишување на  „добрососед-

скиот“ Бугарскиот договор.  
Иселениците велат дека со 
„Договорот во Нивици“ ни 
го сменија името на нашата 
мила Македонија, за да ста-
неме членка на НАТО, а со 
„Договорот за добрососед-
тво“ со Бугарија, Македонија 
да отпочне преговори со ЕУ.
 Инаку,Бугарскиот договор го 
содржи бугарскиот триумфа-
лизам, поткрепен од ЕУ и тие 
заедно ни „нудат“  европски 
вредности, рамноправност, 
добрососедство, убаво одне-
сување, а фактички догово-
рот е исполнет со фашистич-
ки лицемерија, заборавајќи 
дека Република Македонија 
има своја историја, иденти-
тет, јазик, култура, образо-
вание, наука и сите други 
карактеристики на наедна 
современа држава призната 
во светот, која треба во 21 
век да биде заштитена, а не 
разнебитена од Европската 
Унија.
Поздато е дека Македонија 
е земја на премрежја, но 
и земја на убавини, земја 
на мистерии и опстој, каде 
што населението преживе-
ало војни, глад, освојувачи, 
навреди, империи, притоа 
зачувувајќи ја волшебноста 
на своето македонско име. 
Од величествените времиња 
на Филип и Александар Ма-
кедонски, преку римските 
и византиските владеења, 

преку големите миграции 
на Словените на југ и по-
тпаѓањето под Отоманска-
та империја, низ овој долг 
и богат временски период 
само два народа го избрале 
името на оваа земја за не-
раздвоен дел на својот иден-
титет - древните Македонци 
и Македонците денес, а тоа 
претставува силна врска која 
датира од пред милениуми, 
укажувајќи на посветување-
то на македонскиот народ 
на својата библиска земја 
етничка Македонија.
Македонскиот народ на Бал-
канот на кој најдоброто оро 
му е античкото оро, кое се 
вика „Тешкото”, објективно 
и не можел да има поинаква 
судбина и минато. Македо-
нија не само што отсекогаш 
била на сечилото на многуте 
мечеви и јатагани, сабји и 
ками, туку во неа се судрува-
ле и прекрстувале многу раз-
лични култури. И токму таа 
Македонија, всушност била и 
е лулка на цивилизациските 
средишта како една најстара 
цивилизација.
Во многу документи е запо-
шано дека во богатата исто-
рија на Европа тешко е да 
се најде народ каков што е 
македонскиот, кој имал толку 
многу превирања со своето 
национално конституирање, 
народ кој имал и толку бур-
на историја. Затоа често се 

вели дека на многу народи 
судбината им била историја-
та, а на Македонецот исто-
ријата му била судбина.
На крајот да кажеме дека 
македонските иселеници се 
убедени дека не поминува 
подметнувањето старо-но-
виот ист договор со фран-
цуска преговарачка рамка 
против македонскиот народ! 
Преговарачката рамка на 
Макрон од Париз, со сите 
“праведни“ бугарски барања, 
е со цел: Македонија од др-
жава да стане територија без 
македонски народ, историја, 
јазик, нација и други држав-
нички карактеристики.
Затоа, македонскиот народ, 
а особено македонските 
иселеници ширум светот не 
прифаќаат Македонија од 
држава да стане територија 
без македонски народ и 
историја чиј администратор 
ќе биде некој сосед, затоа 
под вакви услови едногласно 
го  исфрлаат францускиот 
предлог за кревање на бу-
гарското вето и отворање 
преговори на Република 
Македонија со ЕУ.Никогаш 
северна или бугарска, само 
Македонија вечна од исконот 
до бескрајот! Амин!

Славе Катин
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St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church 
Community Centre

Address: 5225 Howard 
Ave, 

Windsor, ON N9A 6Z6
Phone: (519) 966-6257Phone: 

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 
свештеник при МПЦ 

„Св. Никола“ во Виндзор

Оваа година за прв пат 
свечено го прославивме 

Летниот празник на 
Св.Никола, нашиот 

Патрон, со Литургија и 
со Литија околу Црква 

носејќи честица од 
неговите Свети Мошти.

 Со оваа Литија со 
Моштите на Св.Никола, 

симболично го 
повторивме историскиот 
настан на Пренесувањето 
на телото на Св.Никола од 
Исток кон Запад по Божја 

промисла. 

Благословот на Св.Никола 
се излеа на целото место и 
на целиот присутен народ. 

На крајот се благослови и 
прекрши Славскиот колач.

     
 Нека Семилостивиот 

Господ наш Исус 
Христос ги чува нашите 
Македонски Цркви во 
нашата Епархија и во 
нашата Татковина, и 
на сите наши луѓе да 

им дарува љубов, мир, 
духовно и телесно 

здравје, благосостојба и 
напредок во секое добро 

дело, за слава Божја и 
вградување на нашиот 

народ во Царството Божјо

Амин!

ПРАЗНИКОТ СВ. НИКОЛА ЛЕТЕН ВО МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. НИКОЛА ВО ВИНДЗОР
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БОГОЈАВЛЕНИЈА ВО БОИ – ПРИЧИНА ЗА РАДОСТ!

    Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 
свештеник при МПЦ 

„Св. Никола“ во Виндзор   

Во слава на Бога, во ме-
сецот мај се заврши живо-
писувањето на Олтарот во 
нашата Македонска Право-
славна Црква Свети Никола 
во Виндзор,Онтарио. Заедно 
со другиот дел од обновата, 
ова претставува причина за 
голема радост.
        Се'започна кога Господ 

посака во овој убав храм 
да се постави нов Престол 
во Олтарот. Обновата за-
почна од срцето на Храмот 
– Светиот Олтар. Светиот 
Престол го купи Женската 
секција. Тоа е оној свештен 
предмет (маса) што стои во 
средината на олтарниот дел 
во Светињата над светињите 
(Свјатаја Свјатих) и на кого 
се извршува Најсветата Ев-
харистија. Од порачувањето 
на Светиот Престол од Ма-
кедонија до неговото при-
стигнување во нашата Црква 
помина цела една година. 
За прв пат Света Литургија 
на новиот Престол се слу-
жеше на Патрониот празник 
на нашата Црква, на Св. Ни-
кола 19 Декември 2020 год. 
Изминатиов период, Господ 
благоволи да се заврши сли-
кањето на фреските во Олта-
рот кога се подготувавме да 
го прославиме летниот спо-
мен на Св. Никола, на денот 
кога се одбележува Прене-
сувањето на неговите Свети 
Мошти од Мир во Бари. Во 
сето ова не може, а да не 
се забележи благодатното 
присуство и застапништво на 
Св. Никола, којшто е домаќи-
нот на оваа Црква и којшто 
ги уредува сите работи. Не 
како ние сакаме, туку полека 
кога созреваат околностите 
се исполнува Божјата воља 
за се', па и за нашата зада-
ча за обновување на видли-
виот изглед на нашиот храм. 
Видливото упатува на не-
видливото. Црквата е телото 
Христово односно таа е на-
родот Божји. Се надеваме на 
Св.Никола да го умножи и за-
штити неговото мало стадо, 
затоа што имајќи го Христос 
за пример, тој е вистинскиот 
Добар Пастир, кој се жртвува 
за своето стадо.
         Голема радост предиз-
викува и продолжението и 
комплетирањето на циклу-

сот од Чудата на Св.Никола. 
Овие икони со оваа тематика, 
ретко каде ги има, па уште на 
влегувањето во Припратата 
раскажуваат на присутните 
за благодатта и силата Божја 

што ја имал Св.Никола. До-
дека се пали свеќа за про-
светување на умот и срцето 
(што велиме за здравје) или 
за покој на нашите блиски, 
гледајки ги овие „блесоци“ 
од животот на светителот, се 
потсетуваме какво „правило 
на верата и образ на крото-
ста“ бил тој и се надеваме 
да дејствува и во нашите жи-
воти честопати зафатени од 
бура. Наспроти овие фрески, 
со Божја помош се насликаа 
ликовите на некои од ново-
канонизираните Македонски 
светители. Веднаш до вле-
зот е аскетскиот лик на Св.Е-
пископ Гаврил Светогорец, 
неуморниот молитвеник пред 
Бога за македонскиот народ, 
за нашето монаштво и за на-
шата Црква. Со својот изглед 
немо поучува и потсетува на 
Христовата заповед за „по-
стот и молитвата“, нешто што 
ни е насушно потребно осо-
бено во овој западен свет. По 
зборовите на Св Јован Зла-
тоуст, тој се издигна со овие 
две крилја во духовниот свет 
на Царството Христово. До 
него, Св.Кипријан Слепчен-
ски, сведочи за безбројните 
жртви и маченички страдања 
на нашиот македонски народ 
за време на Отоманското ро-
пство.  Православната Црква 
(особено нашата Црква) е 
изградена на темелот на ма-
чеништвото и жртвата како 
сведочење за Христос еди-
ниот вистински Бог и е напо-
ена со крвта на мноштвото 
маченици. Колку не' обврзу-
ва нас денешните христијани 
жртвата на мачениците како 
аманет за чување на Право-
славната вера, потпишан со 
нивната крв! Во истиот ред 
следува, Св. Јоаникиј Рако-
тински, Охридски и Скопски 
и Се'македонски, новиот ма-
кедонски бесребреник којшто 
лекуваше со билки, но пред 
сè со сила Божја и молитва. 

Сведок дека Македонската 
Православна Црква во ниту 
едно време не останала без 
свети луѓе, молитвеници и 
светилници во разните мрач-
ни минати децении и векови. 

До иконите на овие новоја-
вени Македонски светители, 
се насликаа иконите на Св. 
Ангел Лерински, маченик и 
на Св.Лидија Македонска, 
чиешто семејство и дом по-
стана првата Црква основана 
од Св. Ап. Павле, во Македо-
нија па и во Европа. Нашата 
Црква се збогати и со ликот 
на Св.Нектариј Егински, ле-
карот на 20-от век. Нивните 
свети молитви да не' покри-
ваат и чуваат! Влезот во На-
осот – централниот дел од 
Црквата, го чуваат Светите 
Архангели Михаил и Гаврил 
од лево и десно, чиишто ико-
ни истотака се насликаа.
          Во Олтарот – Небес-
на Литургија! Богатство од 
бои, зографска посветеност 
и свештеничка радост сека-
ко! Центарот и суштината 
на Црковниот и на Литур-
гискиот живот е Светата Ев-
харистија, Светата Причест. 
Во овој свет чин се повтору-
ва целиот Христов Живот, 
и страшната жртва Негова 
за наше спасение, и нашето 
обожување и реализирање 
како тело Христово. Според 
православната Теологија, 
иконите претставуваат про-
зори или мостови кон ду-
ховниот свет, кон Царството 
Христово. Имајќи го предвид 
тоа, за еден свештеник е 
посебна радост и трепет да 
служи во таков простор не-
боземен и да сослужува – со 
сите светии!
          Неголемиот Олтар на 
нашата Црква, според човеч-
ки мерки, се претвори во не-
бесен Олтар, неограничен по 
својата суштина и мистично 
значење. Од левата страна 
до проскомидијата се наоѓа 
Христос – Добриот пастир, 
кој ја бара секоја душа за да 
ја сочува и да ја спаси. До 
оваа икона, се наоѓа потрес-
ната претстава на Крајното 
смирение Христово, него-

вото страдално тело и лице 
со згаснат живот во однос на 
Неговата човечка природа. 
До него Мајката Божја, Бого-
родица скршена од болка и 
згрчена во плач. Таа што „меч 

и ја прободе ду-

шата“ постана наша Мајка, 
Помошничка во спасението и 
извор на радост. Во апсида-
та продолжуваат Св. Отци и 
Литургичари на Светата Цр-
ква. Најпрво е Св. Климент 
Охридски, основоположникот 
на Македонската Црква, па 
Св. Василиј Велики. Во сре-
дината на Апсидата, опкру-
жен со Херувимски крилја, го 
гледаме нашиот Господ Исус 
Христос како дете во чинија 
подготвено да се жртвува „за 
сите и за се'“. „Еве го Јагнето 
Божјо кое ги зема гревовите 
на светот врз Себе“. Од дру-
гата страна продолжуваат 
Св.Јован Златоуст и Св.Ни-
кола Чудотворец – Патронот 
на нашата Црква. Во оваа 
композиција на „Небесната 
Литургија“ го додадовме и 
Св. Лука Кримски лекар и 
страдалник од Кримскиот по-
луостров, голем чудотворец 
којшто се почитува во многу 
земји и цркви. Над Престо-
лот на таванот – шестокрил 
Серафим го наткрилува 
целиот свештен простор и 
потсетува дека земната Цр-
ква е заедно со небесната и 
дека имаме силни браќа кои 
се борат за нас – ангелите. 
Посебна радост е што го 
имаме Св.Јован Битолски и 
Шангајски (Сан Франциски). 
Градот Битола имаше голем 
благослов во 30 -тите години 
од минатиот век да го има 
како свој жител Св.Јован, 
којшто помина голем дел од 
светот и како рамноапостол 
го ширеше и сведочеше Хри-
стовото учење. Веднаш до 
него е Св.Јован Кронштад-
ски, кој живеел на Рускиот 
север, возљубен светител на 
многу православци и голем 
христијански философ на 
збор и на дело! Ете какви ан-

гели во тело се оприсутнија 
во нашата црква! Навистина, 
Црквата е заедница околу 
Бога, заедница на ангелите, 
светителите и верниот народ 
и оваа вистина е отсликана 
во нашиот храм. Црквата е 

икона на царството Божјо.
Во оваа фаза треба да се на-
сликат уште неколку фрески: 
Авраамова жртва, Јаковова-
та Лествица (во Олтарот); и 
Раѓање на Св. Никола, Крш-
тевање на Св. Никола и Упо-
којувањето на Св.Никола (во 
централниот дел на запад-
ниот ѕид). Ако сака Господ во 
иднина ќе се наслика и тава-
нот со куполата.
       Иако фреските што се 
во Олтарот не се гледаат 
многу од централниот дел на 
Црквата кадешто се присут-
ни луѓето, сепак нивните да-
рители се пред Божјите очи 
што е многу поважно. Иако 
не ги гледаме со телесните 
очи, ги гледаме и чуствува-
ме со духовните очи, имајќи 
вера. Нека овие светии не' 
гледаат нас и ги слушаат на-
шите молитви. („...А ти, кога 
даваш милостина, да не знае 
твојата лева рака што прави 
десната, за да биде твојата 
милостина тајна; и тогаш, 
твојот небесен Отец, Кој гле-
да тајно, ќе те награди јавно.“ 
Матеј 6, 4)
       За сето ова да се оства-
ри, најпрво Господ да го спо-
мне Високопреосветениот 
Митрополит наш г. Методиј 
кој даде благослов да се за-
почне ова дело. Благосло-
вот на архиерејот којшто е 
икона Христова, го симнува 
Божјиот благослов на секоја 
човечка намера и дело. А 
без Бога ништо не можеме. 
Понатаму, голема благодар-
ност на Црковната Управа 
со претседателот г. Менде 
Талески којшто го одобрија 

ова и го подржаа на секој на-
чин. Благодарност до нашиот 
вреден зограф и иконописец 
г. Глигор Стефанов којшто со 
своите раце вдахновено ги 
наслика сите икони – фрески. 
Покажа голема посветеност, 

усрден труд и професионал-
на умешност. Се „родија“ 
икони со богат колорит на 
македонско-византиски стил. 
Длабока благодарност на 
Женската секција со претсе-
дателката Милица Апосто-
ловска коишто секогаш пока-
жуваат подготвеност и добра 
воља за помагање и обнову-
вање во нашата Црква. Овие 
добри жени се вистински 
верни ученички Христови. 
Особена благодарност и кон 
сите донатори на Иконите, на 
новото „Распетие Христово“, 
на другите свети предмети, 
утвари и ентериерот којшто 
се купи и се направи. Бла-
годарност и до анонимните 
дарители што помагаат. 
Благодарност и до вредните 
наши браќа и сестри коишто 
неуморно работат и вложува-
ат труд во разните поправки, 
дополнувања, декорации, до 
оние што донираат цвеќе, до 
оние што подготвуваат Прос-
фори и учествуваат во разни 
други работи. Благодарност 
и до оние што се потрудија 
да имаме ново и ефикасно 
озвучување.  
         Господ по милоста своја 
да ги награди нив и нивните 
фамилии богато, со многу 
здравје, мир, напредок и 
радост; Да ги награди со 
такво богатство што „око не 
видело и уво не слушнало“, 
какошто вели Св.Ап.Павле.
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MACEDONIAN 
CULTURAL FESTIVAL

SEPTEMBER 9,10&11 2022 
FOOD-DRINKS-ENTERTAINMENT

EXPERIENCE A WEEKEND OF MACEDONIAN 
HOSPITALITY

AUTHENTIC MACEDONIAN CUSINE; 
SPECTACULAR FOLK  DANCE PERFORMANCES

LOVE MUSIC & MUCH MORE

ALL ARE WELCOME!
 FREE ADMISSION! 

SV.DIMITRIJA SOLUNSKI  201 MAIN ST. MARKHAM

СВ. ДИМИТРИЈА СОЛУНСКИ, МАРКАМ

To rent the renovated church 
hall

contact us:
Tel: (905) 471-5555

201 Main St N, Markham, 
ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

ЧЕСТИТ 
ИЛИНДЕН!
Управата на 

македонската 
православна 

црква Св. 
Димитрија Солунски од Маркам 

предводена од претседателот Јован 
Дреноски на сите Македонци им 
го честита големиот македонски 

верски и национален празник 
Илинден со желби за благосостојба и 

христијанска  љубов.
Нека ни е за многу години Илинден!

Markham festival this year was a success.  Lots of people 
showed up. The ladies auxiliary sold all of their baked goods. 

A good amount of funds were raised to help support the church.
We hope to see more people next year.
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VAC DEVELOPMENTS LTD

PresidentPresidentPresident

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

Vac Developments 
Limited
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MHRMI CONDEMNS EU-ENABLED BULGARIAN HA-
RASSMENT OF MACEDONIAN MINORITY ACTIVISTS

The political party of Macedo-
nians in Bulgaria, OMO Ilinden 
PIRIN, issued a statement 
(below) outlining the dramatic 
increase in threats and harass-
ment they face at the hands of 
Bulgarian authorities, and civil-
ians, alike.

Following the European Un-
ion’s shocking support of 
Greece’s campaign to change 
the Republic of Macedonia’s 
name and eradicate Macedo-
nians’ ethnic identity and his-
tory (a key point outlined in the 
“Prespa Agreement”), Bulgaria 
ramped up its own demands 
on Macedonians, also garner-
ing EU support.

The most notable, and brazen, 
form came with the “French 
Proposal”, named after Em-
manuel Macron fully endorsed 
Bulgaria’s demands to eradi-
cate Macedonians’ ethnic iden-
tity and history and tied Mac-
edonian capitulation to its EU 
membership bid*. This policy 
was fully endorsed by the Eu-
ropean Union and made offi cial 
policy. (Read our press release 
condemning this action here)

Several months ago, state-
ments by several European 
Parliamentarians condemned 
Bulgaria’s demands as "con-
trary to European values" and 
an affront to Macedonians' 
most basic of human rights. 
But since then, MEPs have 
remained silent, and possibly 

forcibly silenced, in order to 
present a “united European” 
approach to membership and 
in order to promote “European 
values”.

These “values” should not in-
clude the eradication of self-
determination and subsequent 
celebration of the annihilation 
of an ethnic group’s name, 
identity, culture, language and 
history.

Further, MEPs are quick to 
condemn leaders of other 
countries who trample on their 
citizens’ rights, yet they readily 
praise the regime in Macedonia 
who commit the same – and 
much worse – human rights vi-
olations against Macedonians 
(Read one of our press releas-
es outlining the abuses here). 
Incarceration of dissenters, ab-
horrent prison conditions, pris-
on sentences for journalists, 
intimidation and threats against 
civilians, and mass retaliation 
against dissenters are among 
the regime's tactics, including 
yesterday's violent police dis-
persalof a protest (with beat-
ings of protesters) against the 
EU/Bulgaria's demands. The 
anti-democratic actions of the 
regime also include the mere 
participation in name/identity/
history negotiations, despite 
being overwhelmingly rejected 
by the Macedonian people, 
and the illegal imposition of 
related treaties in violation of 
Macedonian law, international 
law and human rights conven-
tions.

Macedonian Human Rights 
Movement International reiter-
ates its call for those truly in-
terested in defending human 
rights to condemn the EU, 
NATO, in particular Greece 
and Bulgaria, and the regime in 
Macedonia for their anti-Mace-
donian policies,and to defend 
Macedonians' rights to their 
own name, identity, culture, 
language, and history.

* MHRMI is against EU and 
NATO membership for Mac-
edonia as these organizations 
blatantly defy their "values of 
spreading democracy and hu-
man rights".

Harassment against Macedo-
nian organizations in Bulgaria 
(statement by OMO Ilinden 
PIRIN) 

Today, July 5, 2022, we learned 
from the Macedonian Society 
for the Protection of Basic Hu-
man Rights, that the owners 
of the room rented by them 
for the Macedonian Cultural 
Club, are the object of threats 
from unknown persons. Two 
civilians, who did not introduce 
themselves, approached the 
owners and threatened them 
and asked them to expel the 
Macedonian organization and 
repeal their rental agreement. 
They threatened to return un-
less their demands were met. 
The frightened owners today 
asked the Macedonian Soci-
ety for the Protection of Basic 
Human Rights to terminate the 
contract by mutual consent. 
However, the organization de-
clared that they will bring the 
case to the Prosecutor's Of-
fi ce and fi ght for their rights. 
In the past, threats were made 
against the life and health 
of the editor of the Macedo-
nian newspaper People's Will, 
Georgi Hristov, and his wife, in 
a similar way and several times 
with anonymous phone calls. 
The perpetrators, despite sev-
eral complaints to the police, 
were never found (or pursued), 
but after each complaint, 
they temporarily stopped the 
threats, only to resume them 
later. We strongly doubt that 
the perpetrators will be found 
or punished. Bulgarian insti-
tutions have never protected 
the Macedonians in Bulgaria, 
when they were the object of 
discrimination.

MHRMI CONDEMNS THE EU'S ADOPTION OF BULGARIA'S ANTI-
MACEDONIAN POLICY, KNOWN AS THE "FRENCH PROPOSAL"

Displaying a complete disre-
gard of its own charter, the 
EU has adopted France's 
proposal that fully endorses 
Bulgarian anti-Macedonian 
policy, and which requires 
that Macedonia comply with 
Bulgaria's demands as a 
condition for Macedonia's 
EU membership*.

Bulgaria's demands include: 
renouncing the existence of 
the Macedonian minority in 
Bulgaria; the Macedonian 
language, nation, and cul-
ture as a whole; adoption 
of offi cial Bulgarian policy 
that everyone and every-
thing Macedonian is "really 
Bulgarian"; the revision of 
Macedonian history to deny 
that Bulgaria was an ally of 
Nazi Germany during WWII, 
occupied Macedonia, and 
committed heinous war 
crimes against Macedoni-
ans, including the expulsion 
of over 7,000 Macedonian 
Jews to the Treblinka death 
camp in Poland; and that 
Bulgaria be referred to as a 
"liberator" instead of an oc-
cupier of Macedonia.

The European Union is com-
pelled to condemn Bulgaria 
for blatantly violating the 
EU charter and the rights 
of Macedonians (which the 
European Court of Human 
Rights has on 14 occasions), 
and to take action to repri-
mand Bulgaria. Instead, it 
chose to follow its anti-Mac-
edonian precedent, which 
was set with its endorsement 
of Greece's policy to change 

Macedonia's name to the 
highly offensive "North Mac-
edonia" (designed to negate 
Macedonians' ethnic identity 
and hand the term "Macedo-
nia" to Greece) and to deny 
the existence of the Macedo-
nian minority in Greece, as 
well as the Macedonian na-
tion, language, culture and 
history in its entirety.

In what is known as the 
"French Proposal", Emma-
nuel Macron fully endorsed 
Bulgaria's demands and 
included them as a prereq-
uisite for Macedonia's EU 
membership, which were 
then offi cially adopted by 
the European Union. EU 
Commissioner for Neigh-
bourhood and Enlargement, 
Oliver Varhelyi, announced:

"EU takes all Bulgarian con-
cerns very seriously and 
they are now part of the 
negotiation process. The 
moment for responsible de-
cisions is now. Western Bal-
kans should be part of our 
European Union. We will be 
stronger together."

Macedonian Human Rights 
Movement International 
reminds Mr. Varhelyi and 
the EU that Bulgaria's "con-
cerns", as stated by Ekateri-
na Zakharieva during her ca-
pacity as Bulgaria's Foreign 
Minister and reiterated daily 
by offi cial Bulgaria:

“Our concerns come from 
the never-ending claims for 
a Macedonian minority in 

Bulgaria. The acknowledg-
ment of Bulgarian roots 
would put an end to this.”

MHRMI asks if any EU 
country or parliamentarian 
would renounce their own 
identity. We specifi cally ask 
if France would accept that 
its language and culture are 
"really German", that Nazis 
"liberated" their country in 
WWII, and that the country's 
new name is "West France", 
renouncing all claims to eve-
rything French.

The EU would not expect 
France to accept blatant 
untruths, ludicrous histori-
cal revisionism, and basic 
denial of self-determination, 
nor should it of Macedonia.

MHRMI reiterates its call for 
those truly interested in de-
fending human rights to con-
demn the EU and NATO for 
its anti-Macedonian policies, 
to demand that Bulgaria and 
Greece be reprimanded for 
their violation of Macedo-
nians' rights, and to defend 
Macedonia's right to its own 
name, identity, culture, lan-
guage, and history.

* MHRMI is against EU and 
NATO membership for Mac-
edonia as these organiza-
tions blatantly defy their "val-
ues of spreading democracy 
and human rights".

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International

Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human and national rights issues for Macedonians and other oppressed peoples since 
1986. MHRMI demands respect for Macedonia's name, identity and human rights for oppressed Macedonians in the Balkans. For more information: 1-416-850-7125, 

info@mhrmi.org, mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, instagram.com/MacedonianHumanRights #OurNameIsMacedonia
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 TRUTH & RECONCILIATION DAY
The last Virginia's article for the Macedonia newspaper published in October 2022

On September 30th we 
acknowledge the tragedy 
that occurred to our 
indigenous children and 
community, 

The sole purpose  of the 
Residential Schools was 
to eliminate the “Indian 
and its language”.   it is 
heartwarming that Truth 
and Reconciliation will 
enlighten all Canadians of 
the greed and corruption of 
colonization.
However, Canada is not 
the only culprit.  Many 
Canadians may wonder at 

times why there is trouble 
between the Greeks 
and Macedonians.  It is 
now 4 generations since 
Macedonia was partitioned 
in 1913 and 51% was of 
its  country was ceded to 
Greece, which they called 
it at the time, the Northern 
Province of Greece.  
Greece states that this area 
was always part of Greece.  

If so, why did they change 
every Macedonian name 
of every city, town, village, 
river, lake, etc. including the 
names of the Macedonian 
citizens to Greek sounding 
names? Everyone in the 
area had to learn Greek 
and the Macedonian 
language was forbidden.  
Macedonian children were 
beaten or were given castor 
oil to eliminate “that terrible 
language”. They were also 
taught that all Macedonian 

history and culture 
was Greek.   Soldiers 
were stationed outside 
homes to spy on anyone 
speaking Macedonian.  
My grandfather was jailed 
for 6 months for speaking 
Macedonian to his children.

 Well Greece’s tactics 
worked, (with the help 
of USA and many in the 
UN) because now in the 
northern part of Greece 
the Macedonians have no 

grandparents left to teach 
them their native language 
and now have a Greek 
consciousness. 

 (By the Way:  this is all 
documented by people 
who have experienced this 
tragedy in the archives of 
the Canadian Macedonian 
Historical Society).

Virginia Stoymenoff ,
Co-founder and Past 

President
Canadian Macedonian 

Historical Society

Virginia Stoymenoff  was such a stalwart fi g-
ure. Always a promoter of Macedonian. 
Always exhorting others to do as much 
as possible for promoting Macedonia 
and Macedonians. As one of our two 
“Founding Members” her work for the 
society was immeasurable and her 
dedication to our mission was extraor-
dinary. She was the most dedicated, 
hard-working supporter of the Macedo-
nian community. Her work interviewing 
and recording many notable community 
members, was a particular interest for 
her and is accessible on our website
Virginia Stoymenoff was indefatiga-
ble as she was deeply interested in 
Macedonian matters. Her enthusiasm, 
and steadfast dedication will be greatly 
missed.

VIRGINIA STOYMENOFF 
(nee LAZAROFF), VIRGINIA 

We are sad to announce the 
passing of our beloved Virginia 
at Yee Hong Peter K. Kwok 
Hospice after a long, brave 
and determined 18-year fi ght 
with cancer on June 13th, 
2022, just days after her 88th 
birthday. She leaves behind 5 
grandchildren, Alexis, Lauren, 
Evan, Aaron and Shayna and 
her two sons; Gary (spouse 
Donna) and Chris (spouse 
Ann).

Born in Toronto, Virginia was 
a fervently passionate Mac-
edonian, helping to establish 
Canadian Macedonian Place 
in 1977 and as a member of 
its board of directors for over 
four decades. In 1990, she 
co-founded The Canadian 

Macedonian Historical Society 
(and Museum) whose primary 
objective is the preservation of 
“everything Macedonian” and 
the promotion of public interest 
in the history of Canadian citi-
zens of Macedonian descent.
Although she worked through-
out her lifetime, her real career 
began later in life, in the late 
1970’s when she pursued her 
real estate license and be-

came a successful and well-
regarded agent for two of To-
ronto’s leading fi rms.
Virginia was enthusiastically 
involved in music, rehearsing 
(until very recently) and play-
ing in numerous concerts with 
the Toronto Mandolin Orches-
tra of the Shevchenko Musical 
Ensemble.

In Virginia's memory, dona-
tions may be made to Cana-
dian Macedonian Place Foun-
dation, Canadian Macedonian 
Historical Society, the National 
Shevchenko Musical Ensem-
ble Guild of Canada or Lung 
Cancer Canada.

JAS SUM 
MAKEDONKA!

I AM MACEDONIAN!

IN LOVING MEMORY OF
VIRGINIA STOYMENOFF

-----31 - MAY - 1934 - 13 - JUNE - 2022----
JAS SUM MAKEDONKA!  I AM MACEDONIAN!

VIRGINIA  WAS THE MOST DEDICATED, 
HARD-WORKING SUPPORTER OF THE 

MACEDONIAN COMMUNITY

,,Оро Македонско,, 

Радио Програма 
на македонски јазик

https://www.youtube.com/user/OroMakedonskoChicago

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

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rachovski - Pelisterski
810-335-5552

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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ЧЕТИРИТЕ ВРЕДНИ МАКЕДОНКИ КОИ ГИ РАЗУБАВУВААТ ДВОРОВИТЕ НА 
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА

И да врне и да вие... лето и 
зима, празник или делник, 
ако појдете во дворот на 
единствената македонска 
православна црква Св. Илија 
во Мисисага, град кој расте 
со брзината на светлината 
во Онтарио Канада, ќе биде-
те воодушевени од прекрас-
но уреденото опкружување.
Зеленело и разнобојни 
цвеќиња, пред неколку годи-
ни оваа цветна бавча доби 
име, ,,Св. Злата Мегленска,, 
по името на вториот патрон 
што се слави во оваа црква.
Водени од љубовта кон све-
тото, чувството дека кога 
се влегува во дворовите на 
црквата треба да наликува 
на рајска градина, на место 
за спокој, мир и убавина за 
окото и душата, овие вредни 
и посветени Македонки речи-
си секојдневно одвојуваат од 
своето време наоѓајќи огром-
но задоволство во одржу-
вањето на зеленилото околу 
црквата Св. Илија.
Но, нив ќе ги сретнете и на 
службите и во хорот, и на ба-
зарите и на пензионерските 
ручеци подеднакво посвете-
ни како помошнички и волон-
терки и како вернички. Но, да 
ви ги претставиме одблиску.

Трпана Марковиќ, 

нејзината приказна започну-
ва во 1968 кога преубавото 
Тетовско село Непроштено 
го остава и спомените на 
својата рана младост и се 
доселува во Канада.
Стројна и силна веднаш за-
почнала да работи, оствару-
вајќи се како мајка, сопруга и 
домаќинка.
Трпана вели дека најголема-
та сила ја црпела во верата 
македонска, љубовта кон 
Бога ја мотивирала и затоа 
не пропуштала, а да не ги по-
сетува светите храмови.
Во црквата Св. Илија започ-
нала уште со раѓањето на 
идејата за изградба на црква, 
во импровизираните просто-
рии на паркот, а потоа и во 

оваа преубава денес играде-
на црква.
Трпана Марковиќ е најредов-
ната членка на црковниот 
хор, и во услови на пандемија 
со ковид, таа и свештеникот 
бестрашно и противречеа 
на големата светска неволја 
докажувајќи дека верата во 
бога е највозвишеното чув-
ство и кога така се размислу-
ва и чувствува стравот и не 
постои.
Ниту температури од  плус 
40 или пак суровите канадски  
минус 30 не ја спречуваат да 
патува со градски превоз за 
да стигне кон својата цел, 
црквата Св. Илија.Таа вели 
дека тоа и важно како возду-
хот што го дише и поважно 
од храната и водата без кои 
не се живее.
Своја и достоинствена Тр-
пана Марковиќ секогаш цвр-
ста и со став, но во суштина 
нежна жена, знае лесно да 
заплаче кога и’ се спомену-
ваат спомените на сите го-
дини минати во Св. Илија и 
колку таа несебично давала 
од своето време енергија и 
љубов за раст и развој на 
истата.
И посакуваме среќни пензио-
нерски денови и уште многу 
години љубов и среќа во 
името на бога.

Љуба Терзиевски,

родена Рокановска, од би-
толското село Логоварди 
стамена и цврста Македонка, 
неуморна и секогаш со силен 
жар и желба за волонтерска 
работа, од пред 20 години 
започнува активно да работи 
и придонесува за црквата Св. 
Илија во Мисисага. Со досе-
лувањето во Мисисага заед-
но со својот сопруг Здравко 

активно се вклучуваат во цр-
ковниот хор, и ја продолжу-
ваат хорската љубов прене-
сена од  црквата Св. Климент 
Охридски во Торонто во чија 
што близина претходно жи-
вееле и истата ја посетувале.
Во Канада Љуба имигрирала 
во далечната 1969 година 
доаѓајќи по својата љубов 
и иден животен сопатник 
Здравко Терзиевски од бито-
лското село Граешница.Ако 
ја прашате што ја исполнува 
во животот, таа веднаш ќе ви 
одговори дека тоа е нејзина-
та огромна љубов кон црква-
та, кон семејството и улогата 
на сопруга, мајка и баба, уло-
ги со кои и за кои се живее, 
како што вели со љубов и 
восхит.
Љуба оваа година прославу-
ва 40 години хорско пеење 
во македонските црковни хо-
рови во Канада и по тој повод 
женската секција од црквата 
Св. Илија и го честита голе-
миот јубилеј и и’ посакува 
многу среќа и радосни пен-
зионерски години.

Милица
Козаровски 

Димески, 

многумина ја препознаваат 
како поранешна прва дама 
од црквата Св. Илија, однос-
но сопруга на поранешниот 
претседател Коле Димески, 
за чија што дејност како 
претседател и благајник во 
Св. Илија, но и како докажан 
фудбалски судија во Канада 
пишувавме пред неколку го-
дини во едно од изданијата 
на весникот ,,Македонија,,.
Милица потекнува од Долно 
Српци, Битолско и уште од 
првите моменти на преселу-
вањето во Канада, рамо до 
рамо со својот сопруг Коле  
со потекло од Бела Црква 

Прилепско, цврсто се изгра-
дува себеси како вредна 
домаќинка, мајка и сопруга, 
а својата умешност ја пока-
жува во креирањето на маке-
донски ракотворби.
Вешта да плете, шие и везе 
нејзините рачно изработени 
носии за кукли и други број-
ни ракотворби  се наоѓаат 
често изложени на црковни-
те претставувања, како што 
беа фестивалите Карабрам 
и Карасага на кои црквата 
учествуваше во минатите 
години.
Милица е активна  во жен-
ската секција, учествува во 
настани и активности, но и во 
уредувањето на црковниот 
двор, со многу душа и смис-
ол за убавина.

Тоа што ви остава впечаток 
запознавајќи ја подобро и во 
разговор со неа е нејзиниот 
голем патриотизам и болка 
за неправдите кои секојдне-
вно се вршат врз Македонија.

Таа порачува на вразуму-
вање за да ни' остане Маке-
донија, оти како што вели, 
сите овие години со срце и 
душа се бориме да го претст-
свиме , зачуваме и негуваме 
нашиот идентитет, име и тат-
ковина.

Женската секција на Милица 
и благодари и посакува уште 
многу заеднички плодни го-
дини.
 

Мила Диневски

Родена Преспанка во жи-
вописното село Крани, над 
водите на Прспанското Езе-
ро Мила својата кариера во 
Канада ја изградила како 
угостител, успешно водејќи 
ресторански бизнис, а за тие 
кои се сеќаваат тоа бил рес-
торанот за свежоподготвена 
храна, ,,Дајнерс''.
Вели дека семејниот бизнис 
бара многу пожртвуваност, 
енергија труд и време, но 
кога се сака и со добра орга-
низација се’ може да успее.
Нејзините почетоци во Кана-
да датираат од 1967 година, 
кога се населува во оваа да-
лечна земја, илјадници кило-
метри од водите на Преспан-
ското езеро и родниот крај. 

Љубовта кон Бога и татко-
вината секогаш и' биле на 
прво место, свесна дека ако 
не го зачуваме своето, никој 
тоа за нас нема да го стори, 

вели секогаш оддвојувале 
колку што во дадениот мо-
мент сметале дека се’ може 
за црквата. Таа е нашиот 
стожер вели Мила, ние 
сме божји чеда и ако не се 
одржуваме самите, ако не 
го чуваме нашето, светото, 
тоа еден ден ќе згасне.

Како највозрасна од прет-
ставените 4 дами волонтер-

ки, со нескриена радост ги 
покажува цвеќињата во гра-
дината ,,Св. Злата Меглен-
ска'' и со возбуда  гледа на 
средбите со Љуба, Трпана и 
Милица, на црковниот двор 
како на свето место кое што 
треба да се негува особено 
во жешките летни денови.
По пензионирањето од ,,Дај-
нерс,, Мила секоја слободна 
прилика ја користи за волон-
терство во црквата Св. Илија 
и се надева дека ќе ја служи 
здравје и сила тоа да го про-
должи и понатаму.

Оставајќи ги да уредуваат и 
се радуваат во овие Илин-
денски денови, и благодари-
ме на претседателката Вес-
на Трајковска која помогна во 
реализирањето на оваа ре-
портажа, како и на отец Бла-
гој Пенев, новиот свештеник 
во црквата Св. Илија кој го 
благослови нашиот престој. 
Честит патрон и за многу го-
дини!

минус 30 не ја спречуваат да 
патува со градски превоз за 
да стигне кон својата цел, 
црквата Св. Илија.Таа вели 
дека тоа и важно како возду-
хот што го дише и поважно 
од храната и водата без кои 
не се живее.
Своја и достоинствена Тр-
пана Марковиќ секогаш цвр-
ста и со став, но во суштина 
нежна жена, знае лесно да 
заплаче кога и’ се спомену-
ваат спомените на сите го-

многумина ја препознаваат 
како поранешна прва дама 
од црквата Св. Илија, однос-
но сопруга на поранешниот 
претседател Коле Димески, 
за чија што дејност како 
претседател и благајник во 

многумина ја препознаваат 

свиме , зачуваме и негуваме 
нашиот идентитет, име и тат-
ковина.

Женската секција на Милица 
и благодари и посакува уште 
многу заеднички плодни го-
дини.

многумина ја препознаваат 

колку што во дадениот мо-
мент сметале дека се’ може 
за црквата. Таа е нашиот 
стожер вели Мила, ние 
сме божји чеда и ако не се 
одржуваме самите, ако не 
го чуваме нашето, светото, 
тоа еден ден ќе згасне.

Како највозрасна од прет-
ставените 4 дами волонтер-

ки, со нескриена радост ги 

од своето време енергија и 
љубов за раст и развој на 
истата.
И посакуваме среќни пензио-
нерски денови и уште многу 
години љубов и среќа во 
името на бога.

Љуба Терзиевски,
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

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

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

August 1, Vesper service 3:00PM
August 2, Divine Liturgy 10:00AM

- Blessing the waters
- Cutting the bread prepared by the sponsors

 Bobby and Nina Temelkovi
- Memorial service - Panichida, for all fallen heroes 

for MACEDONIA
- Launch donated 
by the sponsors

EVERYONE ARE WELCOME !!!!
For more information please call the Church: 

905 821 - 8050
Father Blagoj Penev 

289-885-3347
We also extend this this invitation to your relatives and friends.

Thank you

1-ВИ АВГУСТ, понеделник,
 Вечерна богослужба 3:00 попладне

2-РИ АВГУСТ, вторник, 
Божествена Литургија во 10:00 наутро

- Водосвет
- Режење на славскиот леб

 подготвен од кумовите Боби и Нина Темелкови
- Парастос, панихида, 

за паднатите херои 
за МАКЕДОНИЈА

- заеднички ручек подарен од кумовите
СИТЕ СТЕ ДОБРЕДОЈДЕНИ!!!

За повеќе информации обратете се телефоните: 
905 821 - 8050

Отец  Благој Пенев 289-885-3347
Се надеваме дека поканава ќе ја пренесете на вашите блиски и пријатели.

Ви благодариме и ве очекуваме.

Драги пријатели,

Сакам да ве известам дека оваа година прославата на патронот на нашата 
црква Свети Илија, ќе се одржи во недела, 24ти Јули веднаш после црковната 
богослужба, во дворот и паркинг просторот пред црквата. За таа цел горниот 

паркинг ќе биде затворен и на него ќе бидат поставени шатори и маси.
Литургијата ќе започне во 10 часот наутро а веднаш потоа ќе се служи Панахида 

–Помен за сите борци кои го дадоа својот живот за независна и самостојна 
Македонска држава.

Во име на управниот одбор на нашата црква ве поканувам сите кои сте во 
можност заедно со вашите фамилии да дојдете и заедно да го одбележиме 

овој голем ден за нас и нашата црква.Воедно ја користам оваа прилика да им се заблогодарам на 
овогодишните кумови Боби и Нина Темелковки,како и на организаторите на овој настан Здравко 

Арсовки, Горнан Јовановски и Коле Димески.Честит празник на Вас и вашите фамилии и на целиот 
македонски народ каде и да е. За многу години Илинден!

Ацо Крстевски-Претседател на управата при Македонската православна црква Св.Илија во Мисисага

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА 
ВЕ ПОКАНУВА НА 

Прослава на Патрониот ден на црквата

НА 24 ЈУЛИ, НЕДЕЛА ПОСЛЕ БОГОСЛУЖБАТА 
ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПИКНИК ВО ДВОРОТ НА ЦРКВАТА

2-РИ АВГУСТ, ИЛИДЕН 
БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЈА ВО 10:00 НАУТРО И  СВЕЧЕН РУЧЕК 
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

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

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

Dental Technician  

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES
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ВО ПОСЕТА НА РОДНИОТ КРАЈ
После две години 

Ковид-рестрикции решивме 
годинава да ја посетиме 
татковината. Колку е 
прекрасно чуството 
повторно да се дише 
воздухот полн со љубов 
и да се чекори по земјата 
која буквално ги прегрнува 
стапалата небаре сака 
вечно да не впие во себе. 

Престојувавме 5 недели и 
тие молњевито изминаа како 
да беа само неколку дена. 
Kако да не биде така кога 
секојдневно присуствувавме 
на разни манифестации 
и собири, среќавајќи 
прекрасни луѓе.

Уште првиот ден имавме 
пријатно изненадување 
со посетата на 
меѓународниот саем на 
книги во Скопје. Салата 
“Борис Трајковски” беше 
преполна со посетители, 
а оноа што најпријатно 
не' изненади беше фактот 
дека најголемиот дел од 
присутните беа млади луѓе 
кои одеа од една до друга 
издавачка куќа носејќи со 
себе кеси преполни со книги.

Ден потоа го посетивме 
фестивалот “ВиноСкоп” на 
кој беа претставени повеќе 
македонски винари од кои 
најголемиот број беа нови 
за кои до тогаш немавме 
слушнато. А за квалитеот 
на виното може да потврдaт 
бројните шишиња со кои се 

вративме дома.
Веднаш потоа 
организиравме две 
експедиции во делови на 
Македонија кои до сега 
ги немавме подетално 
истражено. Првата ја 
нарековме “Свети Николе” 
бидејќи ги истражувавме 
црквите, манастирите и 
археолошките наоѓалишта 
во околината на градот 
Свети Николе. Втората 
ја нарековме “Кратово” 
бидејќи тој ден го минавме 
во патување околу овој 
град. И двата дена беа 
прекрасни доживувања, 
научивме многу нешта, 
направивме бројни 
фотографии и никогаш 
нема да ги заборавиме 
изненадувачките 
доживувања во Била Зора 
и Цоцев Камен.  Имавме 
задоволство водичи да ни 
бидат искусните Никола 
Алексaндрoв Ристевски и 
Стефче Доневски. 

Средбите со видни 
општественици, поети, 
директори на издавачки 
куќи, новинари и уметници, 
се нижеа една по друга, 
понекогаш и по 2-3 на ден. 

Секоја средба беше ново 
незаборавно доживување 
и повод да се воспостават 
нови вредни врски за 
соработка меѓу татковината 
и македонската дијаспора 
во Канада. Присуствуваме 
на промоциите книги на 
Проф.Др.Биљана Ванковска, 

Јован Дамјановски, Мендо 
Димовски, Ивица Челиковиќ, 
Снежана Џамбазова-
Попорданоска и Оливера 
Јовановска, двeтe од 
Австралија.

Неколку пати 
бевме присутни на 
манифестациите кои беа 

организирани од неуморниот 
ликовен уметник Живко 
Поповски – Цветин кој 
изјави желба неговите 
прекрасни дела да бидат 
изложени при некоја од 
идните настапи на поетите 
од литератирното друштво 
“Браќа Миладиновци” од 
Торонто.

Незаборавни беа средбите 
со драгите пријатели 
Амбасадорите Мартин и 
Василка Треневски како и со 
Ели и Златко Танасковски 
кој има издадено неколку 
книги од поети и писатeли 
на литературното друштво 
“Браќа Миладиновци”. 
Амбасадорот Мартин 
Треневски со големо 
задоволство ја прифати 
понудата да соработува 
со македонските медија во 
Торонто и негови текстови 
веќе можат да се читаат во 
весникот “Македонија”.
Кога сме кај издавачките 
куќи мора да ја спомнеме 
средбата со Раде Сиљан 
од “Македонска Мисла” кој 
после запознавањето во 

дејноста на литературното 
друштво “Браќа 
Миладиновци” од Торонто 
ни вети дека ќе ја подржи 
нашата иницијатива за 
отварање библиотеки 
по црковните општини 
донирајќи книги од својата 
издавачка куќа.

Средбата со госпоѓата 
Биљана Костова од 
Агенцијата за Иселеници 
ја искористивме да 
добиеме информации за 
македонски литературни 
друштва во дијаспората, 
а во заеднички договор 
со  неколкумина 
поети и писатели се 
договоривме, доколку 
е можно, следната 
година Агенцијата 
да организира 
неколкудневна 
сèмакедонска поетска 
манифестација  на 
која ќе учествуваат 
македонски поети од 
сите страни на светот.

Нашиот престој во 
татковината го искористивме 
да воспоставиме контакт и 
соработка со новинарите 
Александар Ангеловски со 
кој направивме интервју 
за Македонското радио 
во програмата “Траги 
во времето”, со Милева 
Лазова од ТВ ”Сонце” 
со која се договоривме 
да соработуваме со 

објавување информации 
од збиднувањата во 
македонската заедница 
во Торонто, со Валентина 
Горгиевска која го забележи 
нашето примање на 
“Цветиновата награда за 
мир” и која ја информиравме 
за дејностите на 
македонските црковни 

заедници во Торонто.

Овој напис нема да биде 
целосен доколку не 
известиме дека имавме 
прекрасни средби и 
плодни разговори со 
Катин Николовски  со 
кој ја разгледавме 
можноста за објавување 
репрезентативна 
монографија за 
првата македонска 
катедрална црква во 
Канада “Св.Климент 
Охридски” од Торонто, 
со професорката 

Виолета Ачковска, со 

Катерина Митковска 
која е претседателка на 
Здружението на просветни 
работници на град Скопје, 
со претседателката на 
Фото-клубот “Куманово” 
Марина Крстиќ, со 
Благојка Филипчева 
којa е претседателка на 
Здружението на просветни 
работници – литературни 
творци на Македонија, 
со Александар Јаневски 

кој е претседател на 
Сојузот  здруженија на 
Македонци и Деца Бегалци 
од Егејскиот дел на 
Македонија – Македон, со 
магистерот по меѓународен 
туризам Татјана Ѓорѓиева 
со која разговаравме 
околу можностa да се 
организираат туристички 
пакети за македонците од 
дијаспората кои би сакале 
да посетат разни значајни 
места во татковината, со 
хорот “Серенада” од Скопје 
чии што членови изјавија 
желба да настапат меѓу 
своите сонародници во 
Торонто, со доктор Зоран 
Ѓорѓиевски кој ни приреди 
прекрасен ручок со настап 
во живо на членови од 
познатата македонска група 
“Синтезис”… и доколку не 
именував некој  со кој се 
сретнавме однапред се 
извинувам.

Се надеваме дека овие 
средби и разговори ќе 
резултираат со плодна и 
долготрајна соработка. 
А следната година ќе 
продолжиме онаму каде што 
не стигнавме годинава.

Зоран Карапанчев

Од Црковниот Од-
бор на Македонската 
Православна Црква 

“Раѓање на Пресвета 
Богородица” во Да-

лас, Тексас

До сите македонски 
православни цркви- 
припаднички на Аме-
риканско-Канадската 

Епархија 

Нашата црква доби офи-
цијално писмо Taxexampt 
501(c)(3) од IRS, со кое, 
како црква,официјално сме 
непрофитна организација. 
Ова за нас, Одборот и маке-

донската заедница во Далас 
и Тексас, значи многу. Ние 
веќе отпочнавме со одреде-
ни активности, и планирање 
за имплеменитирање на 
нови идеи, се со цел Маке-
донците што живеат овдека, 
на југ, да се соберат во што 
поголем број, за понатамош-
но ширење на македонското 
православие,одржување на 
богатата македонска култу-
ра, и евентуално во иднина 
(се надевам, блиска) отво-
рање на црква(објект). 
 Одржавме три Божествени 
литургии оваа година, две за 
Божиќ и една за Велигден. 
За жал, во областа на Да-

лас-Форт Ворт има околу 60-
тина семејства, и сите наши 
напори и желби за што по-
скоро остварување на исти-
те, одат многу споро. 

Затоа, се обраќаме со молба 
до сите цркви во Американ-
ско-Канадската Епархија за 
финансиска помош. 
Со Божја помош и милост, 
се надеваме дека помошта 
која ни е потребна во овој 
момент за остварување на 
нашите цели, ке почне да 
пристига, (кој колку може, 
како што вели нашиот на-
род), па така и на Македон-
ците, овде во Тексас ке им 

биде овозможено одење на 
литургии, крштевки, венчав-
ки, и испраќање на покојните 
како што е редот. 
Сакам да изразам голема 
благодарност за сета Ваша 
досегашна поддршка, која 
беше столб во нашите напо-
ри и досегашни успеси. 
Благодарам за Вашето ска-
поцено време, се надевам на 
скорешна средба. За многу 
години нека е. Амин. 

Соња Мариќ, Претседател 
на Одборот на МПЦ “Раѓање 
на Пресвета Богородица, 
Трајко Папучкоски, 
Потпретседател на Одборот 

на МПЦ “Раѓање на Пресве-
та Богородица, 
Васко Сиљановски, 
Секретар на Одборот на 
МПЦ “Раѓање на Пресвета 
Богородица” 
Златко Зафировски,

 Благајник на Одборот 
на МПЦ“Раѓање на 
Пресвета Богородица” 

Далас, Тексас, САД 

МОЛБА ДО СИТЕ МАКЕДОНЦИ И ДО СИТЕ ЦРКВИ ВО АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА 
ЕПАРХИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА НОВOФОРМИРАНАТА МАКЕДОНСКА

 ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “РАЃАЊЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА” ВО ДАЛАС, ТЕКСАС 
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На 4 јануари 1943, во Скопскиот затвор, после сурово мачење од бугарските фашисти биле убиени Мирче Ацев и Страшо Пинџур

БУГАРСКИТЕ ФАШИСТИ СО КЛЕШТИ ИМ ГИ ОТКОРНАЛЕ НОКТИТЕ, ИМ ГИ СЕЧЕЛЕ 
ПРСТИТЕ И ИМ КИНЕЛЕ МЕСО ОД ТЕЛАТА НА МИРЧЕ И СТРАШО ВО СКОПСКИОТ ЗАТВОР!

На 4 јануари 1943 година, 
во Скопскиот затвор, после 
сурово и нечовечко мачење 
од страна на бугарските фа-
шистички ѕверови, се убиени 
македонските синови Мирче 
Ацев и Страшо Пинџур.
По повеќедневно, ѕверско 
измачување без судски про-
цес, наjпрво умира Страшо 
Пинџур, а истиот ден поради 
тоа што не кажал ниедно име 
и не предал никого, бугар-
ските фашисти го убиваат и 
Мирче Ацев.
Кога Мирче Ацев бил одне-
сен на погреб во Прилеп, 
неговите блиски виделе дека 
му биле откорнати ноктите 
од прстите, некои прсти му 
биле исечени, а бугарските 
ѕверови дури му кинеле и 
месо од телото, што предиз-
викало огромен револт кај 
Македонците кои дошле на 
неговиот погреб.
Бугарските ѕверови кога ви-
деле колкав е револтот кај 
македонскиот народ од по-
гребот на Мирче Ацев, нико-
гаш не го покажале телото на 
Страшо Пинџур, и до ден де-
нес не се знае неговиот гроб.
Партизанскиот леток во кој 
беше опишана нивната смрт, 
откако 5 дена беа ѕверски 
мачени од фашистите:
„... Мирче Дончов Ацев и 
Страхил Пинџуров се мртви. 
Они не умреа како што умира 
секоj смртен човек, ами беа 
на најѕверски начин мачени 
и претепани... па после уте-
пани. На колку хиљади чесни 
Македонци им се дига косата 
кога ќе го види Мирчета во 
болничка мртвачница и во 
Прилеп кога го закопуваа со 
исечени прсти, со извадени 
нокти и искинато месо од 
коските. Македонските мајки, 
татковци и сестри виделе 
ногу свој синови и браќа ма-
чени и утепани, но досега 

вакви ѕверства и нечовеч-
но мачење немаја видено. 
Вака не мачеле ни турските 
јаничари, башибозлуци и 
крџалии... Додека Пинџурот 
го скрија да не се гледаат 
неговите искршени коски, оти 
поучени од Мирчевиот слу-
чај, виде како за резилок ста-
нуват во очите на народот...“
 
         Страшо Пинџур 

е еден од најзначајните 
револуционери од поновата 

историја на Македонија. 
Роден е на 5 март 1915 

година во Струмица, каде 
неговиот татко Диме работи 
како учител (пред тоа татко 

му бил војвода и учесник 
во Тиквешкото востание, а 
погинал во Првата светска 
војна во 1915). Се образу-
вал во Ваташа, Кавадарци, 
Г. Милановац, Н. Краина, 
Крагуевац и Белград. Во 

Крагуевац започнува негова-
та револуционерна дејност, 

кога смело се спротивставил 
на психологот Василие 

Правуловиќ, кој генерално ги 
омаловажувал Македонците 
како народ. Во Белград ста-
нал член на МАНАПО и член 

на студентскиот акционен 
одбор. Во 1939 година ја 

обновува работата на КП во 
Кавадарци. Поради неговата 

револуционерна определ-

ба бил на два пати апсен 
пред војната во 1938 и 1940 

година. Во 1941 година е 
инструктор на Покраинскиот 
воен штаб, а во 1942 година 

и член на Покраинскиот 
комитет и член на Главниот 

штаб на Македонија . Во 
ноември со Мирче Ацев се 
испратени во Велес да ја 

средат работата на Месниот 
комитет од овој град кој 

настрадал по разбивањето 
на партизанскиот одред 

“Димитар Влахов“. Уапсени 
се со Мирче и однесени 

во Скопскиот затвор, каде 
се безмилосно тепани и 
измачувани од страна на 

бугарските агенти. Страшо 
починал како последица 
од тепањето на 4 јануари 
1943 година, на 27 годиш-
на возраст. Истата вечер, 
неговото тело било одне-
сено во непознат правец 

и закопано на тајно место, 
така што до ден-денес не се 
знае неговиот гроб. На тој 
начин се остварило прет-
скажувањето од неговиот 

дневник, кој го водел во 1933 
г., каде тој запишал: „Јас ќе 
умрам млад, а гробот нема 
да ми се знае“.За неговата 

активност во организи-
рањето на народот за 

борба против фашистичкиот 
окупатор, како и за неговото 

храбро и достоинствено 
движење во затворот, на 29 

јули 1945 година Страшо 
бил прогласен за еден од 
првите народни херои во 

Македонија. Во негова чест 
и во чест на Мирче Ацев 
се испеани песните „Ајде 

ќе те прашам, бре Донке“ и 
„Вардаре горд, подзапри“. 
Во родното село Ваташа е 
зачувана спомен-куќата на 
Страшо Пинџур, во која, во 
1976 г. е поставена постоја-

на изложба на експонати 

поврзани со неговиот живот. 
Куќата била реновирана во 

2012 година. 

Мирче Ацев

Мирче Ацев (Ореовец, 20 
октомври 1915 – Скопје 4 ја-
нуари 1943) — македонски 
комунист, учесник во НОВ. 
Бил член на Покраинскиот 
комитет на КПЈ на Македо-
нија од 1941 година и член 
на Главниот штаб на НОВ и 
ПО на Македонија. Бил про-
гласен за народен херој на 
Југославија на 29 јули 1945 
година, како еден од први-
те борци од Македонија кои 
го добиле тоа одликување 
(заедно со Стеван Наумов 
- Стив, Орце Николов, Стра-
шо Пинџур, Христијан Тодо-
ровски - Карпош и Кузман 
Јосифовски - Питу).Името го 
добил по стрико му Мирче 
Ацев, војвода од времето 
на османлиското владеење 
во Македонија. Неговата се-
стра Вера Ацева исто така 
учествувала во НОВ и била 
прогласена за народен херој.
По завршувањето на основ-
ното четирикласно учили-
ште во Ореовец, заминал 
да учи гимназија во Прилеп. 
Принуден бил да го прекине 
школувањето во Прилеп по-
ради тогашната политика на 
режимот на Петар Живковиќ 

за затворање на полните ги-
мназии, каде што ги имало, 
освен во Скопје, Битола и 
Штип. Мирче заминал во Би-
тола и во учебната 1933/1934 
година се запишал во петти 
клас во Битолската гимна-
зија. Матурата ја завршил во 
летото 1937 година.
Потоа се запишал на Прав-
ниот факултет во Белград. 
Уште во почетокот на сту-
диите се вклучил во Орга-
низацијата на напредните 
студенти. Преку оваа орга-
низација, раководена од КПЈ, 
напредните студенти ги зеле 
во свои раце разните струч-
ни здруженија, одбори и сту-
дентската менза. Се сприја-
телел со Кузман Јосифовски 
- Питу, а од тие денови дати-
ра и неговото другарување 
со Страшо Пинџур.
Член на Комунистичката пар-
тија на Југославија станал 
во 1939 година. Задолжен 
бил и за организација и ра-
ководење на студентската 
колонија во Охрид. Во летото 
1939 година во градот ја фор-
мирал првата партиска орга-
низација и првиот местен 
комитет на КПЈ. Раководител 
на колонијата во Охрид бил и 
во наредната 1940 година.
Во почетокот на 1940 годи-
на бил испратен на илегал-
на работа во Скопје и до 6 
април 1941 престојувал во 
градот. Овде ја организи-
рал партиската техника на 
Покраинскиот комитет и за-
едно со Страшо Пинџур го 
подготвувал печатењето на 
партискиот орган, на весни-
кот „Искра“.Уште во самиот 
почеток на бугарската окупа-
ција се вклучил во народно-
ослободителното движење. 
Неколку дена по нападот на 
фашистичка Германија, тој 
и Страшо заминале за Ка-
вадарци, а потоа Мирче пре-

минал во Прилеп. По кратко 
време повторно се вратил 
на работа во Покраинскиот 
комитет во Скопје. Како пар-
тиски инструктор на Покраин-
скиот комитет ги обиколил 
партиските организации во 
повеќе градови на Македо-
нија.Од крајот на 1941 годи-
на до пролетта 1942 Мирче 
Ацев престојувал во Битола. 
Иако во длабока илегалност, 
работел со организациите во 
Ресен и во Охрид.Во средби 
со напредни дејци и во пис-
ма, Мирче ја критикувал не-
активноста на Покраинскиот 
комитет, што имало влијание 
врз промената на неговиот 
состав во пролетта 1942 го-
дина. Во јуни истата година 
тој станал привремен секре-
тар на Покраинскиот коми-
тет. Заедно со Кузман Јо-
сифовски - Питу се залага за 
примена на курсот за воору-
жена борба и пристапува кон 
формирањето неколку нови 
партизански одреди во Ма-
кедонија.Заедно со Страшо 
Пинџур во септември 1942 
година излегол на терен. 
Намерата им била да ги по-
сетат партизанските одреди 
и партиските организации во 
Велешко и Прилепско. Сосе-
ма случајно бил уапсен на 19 
декември 1942 во Велес, за-
едно со Страшо Пинџур.
По долго физичко измачу-
вање во Обласната поли-
циска управа во Скопје и без 
судски процес, по петдневно 
ѕверско мачење, обајцата 
биле убиени од бугарската 
полиција на 4 јануари 1943 
година (биле фрлени низ 
прозорец).
Во чест на Мирче Ацев, пр-
виот баталјон на Народно-
ослободителната војска на 
Македонија, формиран на 18 
јули 1943 година, го доби не-
говото име.

НЕЗАБОРАВ

2 август - Илинден или 
денот на Св. Илија е голем 
македонски национален и 
православен празник, кој се 
одбележува на 2 август. Илин-
ден има посебно значење за 
историјата на македонскиот 
народ заради тоа што на 2 ав-
густ започнало Илинденското 
востание во 1903 година, вос-
тание на македонскиот народ 
против османлиската власт, а 
во 1944 година е одржано Првото 
заседание на АСНОМ. Денес, илин-
денската традиција е испреплетена 
со патриотски, фолкорни и рели-
гиски симболи, што го прави Илин-
ден еден од најбитните празници 
во Македонија.

На 2 август 1944 година во 
манастирот Свети Прохор Пчински 
кај Куманово, во присуство на 122 
преставници на македонскиот на-
род е одржано Првото заседание 
на Антифашистичкото собрание на 
Македонскиот народ (АСНОМ). Во 
согласност со одлуките на АВНОЈ, 

Македонија е потврдена како рам-
ноправна федерална држава во 
рамките на ДФ Југославија. Притоа 
АСНОМ е конституиран како најви-
сок законодавен и извршен орган 
на народната власт на чело со Ме-
тодија Андонов - Ченто, а македон-
скиот јазик е воведен како службен 
јазик.

На 3 август 1909 година во Со-
лун почна Основачкиот конгрес на 
Народната федеративна партија на 
која беа усвоени правците и зада-
чите на партијата и беше избрано 
партиско раководство на чело со 
Димитар Влахов.

На 6 август 1903-напишан е 
Крушевскиот Манифест. Напишан 
е на македонски јазик (крушевски 
дијалект), а потоа, преведен на тур-
ски јазик, и испратен во 17 приме-
роци до околните села со чисто или 
мешано муслиманско население.
Во него околното муслиманско на-
селение братски се повикува да ја 
поддржи и да ја помогне светата 
борба на сите обесправени во Ма-
кедонија.

9 август 916 - починал Свети 
Климент Охридски, родоначалник 
на словенската литература и на цр-
ковното беседништво, прв оргина-

лен словенски и македонски поет, 
говорник, преведувач, прв епископ 
словенски и македонски на Балка-
нот и заштитник на Охрид. Роден е 
во Охрид, околу 840 година.

10 август 1913- потпишан бил 
Букурешкиот мировен договор, со 
катастрофални последици по Ма-
кедонија и македонскиот народ. 
По Втората балканска војна, која 
на 30 јуни 1913 ја почна Бугарија, 
со цел да приграби поголем дел 
од Македонија. Во оваа војна уче-
ствуваа Црна Гора и Грција од една 
страна и Бугарија од друга страна. 
Во војната се вклучија Романија и 
Турција. Со овој мир Македонија 

е поделена на три дела: на Буга-
рија, на Србија и на Грција. Поради 
провидноста на некои одредби на 
овој мир, Балканот стана подрачје 
за постојани недоразбирања меѓу 
балканските држави.

На 25 август 1903 година 
Востаниците го нападнаа и осло-
бодија градчето Невеска, нахиски 
(општински) центар во Леринска 
околија.Ослободувањето на Неве-
ска е еден од најзначајните наста-
ни во времето на Илинденското 
востание.

АВГУСТ НИЗ ГОДИНИТЕ
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ST. NEDELA
 MACEDONIAN 

ORTHODOX CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, ON L1S 6M7

Традицијата на црковниот фестивал на Св. Недела
Македонската православна 
црква Св. Недела од Ејџекс 
има долга традиција на 
организирање летни фес-
тивали  во чест и слава на  
заштитничката Св Недела, 
а фестивалот секоја година 

се одржува околу 20 јули 

(годинава на 23 и 24 јули) во 
траење од два дена.
Во црквата која се наоѓа во 
Ејџекс работат бројни волон-
тери од женската секција со 
претседателката Милица 
Попоска и од главната цр-
ковна управа која ја рако-

води претседателот Славе 
Бунтески. Секоја година се 
продаваат традиционални 
македонски специјалитети, 
ќебапи, гравче, пилешко, 
колбаси, наразновидни бла-
ги деликатеси и слично.До-
маќините со задоволство ги 

пречекуваат и поздравуваат 
гостите (како што тоа е слу-
чај и со екипата на весникот 
,,Македонија,,), а во текот на 
двата дена поминуваат де-
сетици и стотици посетители 
од сите делови на поширока-
та област на Торонто, која ја 

сочинуваат  повеќе градови.
Вредните раце на женската 
секција подготвуваат и про-
даваат македонски зелници 
и слатки производи, но и цр-
ковни дарови крпи и слично.
За одличната забава задо-

лжени се популарни музички 
уметници чии што музички 
акорди се разлеваат од 
пладневните часови до доц-
на во ноќта ширејќи позитна 
енергија, радост и веселба. 

ЧЕСТИТКИ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ДЕН НА ЦРКВАТА СВ НЕДЕЛА 
ОД ЕЈЏЕКС ОД ПАРОХИСКИОТ СВЕШТЕНИК АЛЕКСАНДАР ЗАШОВ

По повод патрониот ден на македонската православна цркца Св. Недела од Ејџекс, 
парохискиот свештеник отец Александар Зашов, ве поканува на богослужбата на 20 јули 
која ќе се одржи од 10 часот наутро во присуство на сите свештеници од македонските 
православни црви во  Канада.Исто така свештеникот Зашов со големо задоволство ве 
поканува да дојдете и на фестивалските денови кои традиционално се одржуваат по повод 
патрониот ден, оваа година на 23 и 24 јули. Сите сте добродојдени.

ФОТО АРХИВА ,,МАКЕДОНИЈА''

ФОТО АРХИВА ,,МАКЕДОНИЈА''
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July 23&24 2022

Saturday - LjupcoTupanoski Band
Sunday - Ice &Tase

СВ. НЕДЕЛА, ЕЈЏЕКС
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CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

California Restaurant

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

zels, pasta & more... 

Live music every Saturday
 Book your table now!
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        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

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

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

Пишува и уредува - 
Благица Дафовска

ЗНАЧАЈНИ ГОДИШНИНИ: 
119 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ  (2 АВГУСТ, 1903 – 2022 Г.)

80 ГОДИНИ ОД ТРАГИЧНАТА СМРТ НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

ИЛИНДЕНСКИ ПОЕТСКИ НАПЕВИ СО ВИСТИНАТА 
НА ПОЕТСКИОТ ЗБОР 

НА МАКЕДОНСКИОТ ПОЕТ  НИКОЛА  ВАПЦАРОВ
 ( 7 ДЕКЕМВРИ, 1909 – 23 ЈУЛИ, 1942 Г. -  2022 )

 ЧЕСТИТ И ВЕКОВИТ ИЛИНДЕН!
ИСПРАЌАМЕ ИЛИНДЕНСКИ ЧЕСТИТКИ ДО СИТЕ МАКЕДОНЦИ

Во книжевната историја на македонскиот на-
род посебно се истакнува името на Никола 
Јонков Вапцаров – поет на нашата вистина.  
Во чест и слава на големиот национален 
празник Илинден ќе го осветлиме неговиот 
лик и дело со поетски прилог од неговите пе-
сни кои се реален одраз на историското ми-
нато на македонскиот народ. 
Ретки се поетите меѓу двете светски војни 
кои со нивните песни успеале така убаво да 
ја опишат убавината на својата татковина, 
а воедно да го прикажат тешкиот живот на 
народот и кога со оружје в рака демне не-
пријателот над нивната  родна куќа, како што 
е поетот Никола Вапцаров, кој копнеел за 
слобода и носел во себе љубов за сиот свет. 
Тие чувства изразени се во песната:
 

РОДИНА

Имам земја родна и ја грее
дење широт небесен,

Вечер светат ѕвездени полилеи
и ги гази в зори светол ден.

Туку ноќе дома кога одам
над стреите под скришниот мрак

усетувам – до куќата родна
со паробел в рака демне враг.
Ме учеше мајкo, душо слатка
да го љубам сиот божји свет.

Би го љубел, мајко, би го сакал,
но ми треба слобода и леб.

НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ,
 голем македонски поет и патриот кој ја са-
каше и со перо в' рака со силата на поет-
скиот збор ја бранеше родината, роден е на 
7 дек. 1909 г. во Банско, Пиринска Македо-
нија. Потекнува од напредно револуционер-
но семејство, така да уште млад ги следел 
прогресивните идеи на учените луѓе и ре-
волуционери. Завршил морнарско-машин-
ско училиште.  Бидејќи не ја сакал војната 
почнал да се занимава со револуционерна 
дејност; се борел против фашизмот и бил 
познат како поет против сите војни. И покрај 
неговата тешка работа и малтретирање од 
полицијата, како талентиран младинец тој 
бил посветен на пишувањето и прераснал во 
голем револуционерен поет. Бил организа-
тор на Македонскиот литературен кружок во 
Софија, во 1938 г. каде членувале македон-
ски литературни творци, како што беше Ан-
тон Панов. Учествувал во антифашистичкиот 
отпор и токму во своите стихови пее за татко-
вината побудувајќи ја свеста и борбениот дух 
на работничката класа. Во Втората светска 
војна учествувал во диверзантски акции при 
што бил фатен, осуден на смрт и стрелан од 
бугарските фашисти во Софија на 23 јули, 
1942 г. Токму овој месец, се одбележуваат 
80 јубилејни години од неговата трагична 
смрт. Зад себе оставил две поетски збирки 
како и голема љубов кон татковината.
Ликот и делото на Вапцаров претставуваат 
значаен вовед  во македонската историја со 
смела појава на неговото поетско творештво 
и реален одраз за животот на македонскиот 
народ со Илинденските настани и херојски-
те подвизи на војводите:  Гоце Делчев, Питу 
Гули, Карев, Даме и Сандански кои со високо 
развеано знаме,за слобода  животот го дале.
Илинденското востание  и Крушевската ре-
публика опеани се во многу литературни 
дела и поетски творби. Нашите страданија 
и хероизмот на војводите ќе бидат инспира-
ција и неисцрпна тема на поетите. Меѓу нај-
познатите песни со висока поетска вредност 
и вистина сопатриотски чувства, како на поет 
и револуционер  ја издвојуваме песната  која 
се наоѓа во редот на најубавите  чии стихови 
допираат до тажната историја на Македо-
нија, со симболичен наслов:

ИЛИНДЕНСКА

Вината не беше наша,
Таа кај друг се крие
И туѓи прсти тогаш

Стотинска вина сторија !
Но, штом ќе дојде ден,
И штом ќе треба, ние 
За се ќе и раскажеме
на мајката историја.

Започнаа со раце гнасни
на народот во душатада му 

џбараат,
но, гневот беше толку нарас-

нат, 
Та не се сфати волчката им 

нарав.
И муцките на ѕверови во овчки 

кожи,
престапничко и плитко лице-

мерење.
Но, идат дни а тогаш и ќе може
со грст кал по сурат да ги перне-

ме.
Се почна бунтот:

И не беше обичај да изостанеме,
Не се предадовме ! Туку со крвта
на народот обичен во Илинден

наша содржина кладовме !

Што ли ќе речете за таа новост ?
Ќе барате ли тука руски рубли ?
В Крушево уште феудалот гнете-

ше
и колкав скок?  - Изградија репу-

блика !
А беа исто млади колку нас,
Се такви, какви што сме ние.
Се бореа, умираа без глас,

Како што утре ќе умреме и ние.
Мнозина нема, но не липам  јас, 

чу ли?
Ќе дојдат други среде дим и жа-

реж.
Глеј в овој тука! – Тој е Питу Гули,

А ти? Ти, секако си Карев ...
И ако треба пароли – в ред

До месечина ќе кренеме плакати.
Слобода сакаме,

и без, без протекторати.

Поетското значајно дело ги осветлува и 
вреднува творечките патеки на гордиот ма-
кедонски син, кои се неразделна трнлива 
врвица од својот македонски народ. Тоа е 
голем прилог и инспирација за поетите со 
трајно историско значење; симбол за маке-
донското име и празникот Илинден.
И покрај тоа што во изминатите години, а и 
сега се случуваат разни обиди за безимену-
вање и однародување; македонскиот народ  
длабоко ги зачува и ги одржува  илинденски-
те традиции во Македонија и насекаде каде 
има Македонци одекнува илинденска песна 
и оро. Кога веќе преку литературно-поет-
скиот прилог се потсетивме на Вапцаров и на 
илинденските војводи, едно празнично дожи-
вување  ќе ни биде средбата и учествотона 
илинденските прослави и на Илинденскиот 
пикник.
Со мирољубиви желби,  и поетско илинден-
ско ехо на Никола Вапцаров, 
  -  Нека ни е честит и вековит Илинден!
Испраќаме Илинденски честитки до Органи-
зацијата „Обединети Македонци“ со претсе-
дателот Драги Стојковски како и до сите Ма-
кедонци во Канада и ширум светот. 
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Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во 

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

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

Тел: 070 743 330

MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416 -299-7710

 Cell: 647-962-7710
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Macedonian
 chicken 
with rice  

8 small chicken legs 
2 cups rice

Vegeta 
Herbs ( parsley ) 
Peppers , onion 

I boil the chicken legs in a pot with just enough 
water to cover them, I also add some vegeta 

instead of salt. I cook for about 15 minutes. I add 
one tablespoon of vegeta. 

I add olive to a skillet, add chopped peppers , 
chopped onion and two cups of rice. Fry until 

peppers are browned and rice is softened, add 
chopped fresh herbs and vegeta.  

I pour the rice into a casserole dish and add 4 
cups of the chicken broth. I place the chicken 

legs in the skillet with oil and quickly brown the 
chicken  - salt the chicken, and then assemble 
into the casserole as well. Sprinkle with herbs. 
I cover with foil paper and bake at 400 degrees 
Fahrenheit for about 25 minutes or until rice is 
fl uffy and water is gone. Sprinkle with freshly 

chopped parsley.

I boil the chicken legs in a pot with just enough 

instead of salt. I cook for about 15 minutes. I add 

I add olive to a skillet, add chopped peppers , 

peppers are browned and rice is softened, add 

I pour the rice into a casserole dish and add 4 

legs in the skillet with oil and quickly brown the 
chicken  - salt the chicken, and then assemble 
into the casserole as well. Sprinkle with herbs. 
I cover with foil paper and bake at 400 degrees 
Fahrenheit for about 25 minutes or until rice is 

August 2nd is the day in 1903 that Macedonians rose up against 
the Ottoman Empire to establish a republic. It is called Ilinden be-
cause the date falls on St Elijahs day. The monument below is lo-
cated in Krushevo and is called the 
Ilinden monument. It is a giant heart, 
and describes Macedonians perfectly.

 Despite obstacles and hurdles that have pre-
sented themselves to us, we still hold everything 
Macedonian close to our hearts and will never sur-
render.
 For this issue, I present to you one of my favorite 
Macedonian dishes, chicken with rice ( Kokoshka 
so oris ) . It is simple, using staples that most fami-
lies have access to. Every region throughout Mac-

edonia has a version of this dish. They are all equally delicious. 
It is assembled in the likeness of our Macedonian fl ag. Our food is very closely linked to 
our culture as it is uniquely Macedonian. We can not attribute our cuisine to any other cul-

ture, it is our own- passed down for generations form our baba’s. 
I change it up each time, so don’t worry about being strict with 
following the recipe. Today I added pickled green peppers and 
pickled roasted red peppers to the rice along with chopped on-
ion. 
I decorated the casserole with the placement of my drumsticks 
adorned by more little pickled green peppers. I was telling my 
mom about tonight’s kokoshka so oris version and she giggled, “ 
ama ti mi se pulish sakash da si igrash so jadeneto“. ( translates 
to : looks like you like to play with your food ) LOL yes she is 
right. I love the entire process, from prep to plating to eating! 
Traditional Macedonian recipe below.

Macedonian Cooking and Culture is a place for Macedonians and everyone everywhere from all over the world to come together and 
celebrate what it means to be Macedonian and to learn about our culture. Some non Macedonians may say that we are #NorthMacedonia, 
but WE say that we are just #Macedonian, now, before and throughout history. We welcome everyone to join and learn more about us and 
to plan your travel to #Macedonia. Share your Macedonian food and other food ( because Macedonians are great cooks with any genre) 
adventures, stories and family. Learn about our history, our country and people. Let us unite under one banner. We look forward to mak-

ing new friends.

We had a wonderful time at the 
Macedonian Open Golf Tourna-
ment. It was another sold out year! 
300 golfers turned out even though 
the forecast called for rain. We en-
dured the drizzle and the weather 
miraculously changed part way 
through the afternoon. 

Dinner was fantastic- vialnik, grav, 
roasted peppers, cheese , salads , 
roast pig and bbq chicken. 

A huge thank you to the amazing 
ladies from Sv Dimitrija Church 
auxiliary for their tireless volun-
teer work. I enjoyed meeting so 
many incredible people that were 
at the event. Thanks for saying hi! 
Please read more about the event 
on the link below. It is truly amaz-
ing that this continues year after 
year 80 years in ( we lost two for 
covid ) and it’s getting more and 
more patriotic.

Sue Eastwood about the 
Macedonian Open 2022
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The Third Generation of Naumovski’s Family Business
Nick Naumovski

905.821.0258
100 Emby Drive, Unit D, Streetsville - Mississauga, ON L5M 1H6

E:streetsvillekrown@gmail.com F:@krownrustcontrolstreetsville
PROTECT - MAINTAIN - SAVE

RUST CONTROL SYSTEM

VICTIMS OF HOLOCAUST

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

www.canadianfl owers.com
Design Studio, 3087 Kingston Road

Toronto, ON M1M 1P1
info@canadianafl owers.com

Toll Free: 888-265-767 
 Local: 416-265-6867

Македонски Православен Календар 2022 
                          Подготвил Отец Сашо Целески,  парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто

                                                        Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

WE ARE VERY EXCITED TO ANNOUNCE THAT WE 
ARE COMING BACK FOR THE 2022/2023 DANCE 
SEASON. COME AND BE APART OF THE MOST 

PRESTIGIOUS MACEDONIAN FOLKLORE GROUP 
IN NORTH AMERICA. WE WILL BE CELEBRATING 
OUR 63RD SEASON AND WOULD LOVE FOR YOU 
TO BE APART OF IT. ALL DANCERS 4+ ARE WEL-

COME. 
LOOKING FORWARD TO CARRYING ON

 MAKEDONKA’S LEGACY .

FOLK ENSEMBLE  ,,MAKEDONKA,, 
ANNOUNCEMENT 
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ПРОСЛАВАTA НА ПАТРОНИОТ ДЕН ВО МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. НАУМ  ОХРИДСКИ ОД 

ХАМИЛТОН, ОНТАРИО
Св. Наум бил  средновековен 
научник, писател, учител, и 
еден од основоположниците 
на словенската писменост и 
македонската писменост и 
просвета. Денес неговите мо-
шти се изложени во по него 
наречениот манастир „Св. 
Наум“ во близина на Охрид, 
Република Македонија.
Црквата Св. Наум Охрид-
ски која е дел од Американ-
ско-Канадската Македонска 
Православна Епархија го од-
бележа својот патронен ден 
со празнична богослужба со 
која раководеше парохискиот 
свештеник Ангел Станчев во 
сослужение со свештеници-
те од останатите македонски 
православни цркви во Кана-
да, по што следеше и свечен 
ручек во црковната банкетна сала.
Македонската православна црква Св. Наум 
Охридски од Хамилтон е една од најстари-
те на просторите на Канада,веднаш зад Св. 
Климент Охридски од Торонто..Иницијатор 
за формирањето на македонската црковна 
општина била македонската патриотска ор-
ганизација „Обединети Македонци” – гранка 
Хамилтон, чиј прв претседател и организатор 
на голем број културно-просветни манифес-
тации, каде што се негуваа македонските на-
ционални обичаи и традиции, бил Симе (Сем) 
Клашов, во соработка со видни македонски 
доселеници, меѓу кои, Петре Василев, Ахил 
Јанев, Михајло Николовски – Мајорчето, 
Коста Романовски, Трпе Сариевски, Јордан 

Гичевски и дуги, како и свештеникот Дане 
Илиевски, кои во почетните години постигнаа 
видни резултати.На 9 мај 1971 годи-
на, во присуство на голем број ма-
кедонски иселеници од Хамилтон, 
Торонто, Бафало, Лакавана, Нија-
гара, Рочестер и од други места, на 
свечен начин беше осветена МПЦ 
„Свети Наум Охридски“. 
Во преполната сала на црквата 
што е вистинска радост за црквата 
Св. Наум Охридски во Хамилтон  
кумови беа Патрик, Елена и Гоце 
Димитриоски, а нови  кумови  се 
сопствениците на познатата маке-
донска пекарница  ,,Маркос Бејкери'' 
од градот Бурлингтон,Тетовчаните 

Венче и Снежа 
Б л а ж е в с к и . П о 
богослужбата во 
банкетната сала 

женската секција се погрижи за празничниот 
ручек кој обилуваше со посни солени и слат-
ки македонски специјалитети. За многу годи-
ни!

„ПОВЕЛБА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО“ ЗА СЛАВЕ КАТИН НА ПЕЛАГОНИСКИТЕ 
КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ 

Пелагонските средби на 
чело со претседателот д-р 
Весна Калпаковска на своја-
та седница на 17 мај 2022 
година одлучи да му ја до-
дели наградата „Повелба за 
животно дело“ на публицис-
тот Славе Катин за неговиот 
севкупен труд, дела, достре-
ли и придонес во науката, 
културата, новинарството, 
религијата и општественото 
живеење. Официјално награ-
дата ќе му биде врачено на 
традиционалните Пелагон-
ски средби во октомври 2022 
год. Манифестацијата „Пе-
лагонските културно-научни 
средби“ е од големо значење 
за Општината Новаци, за Би-
толскиот крај и во целост за 
зачувување на културно-на-
учното наследство во Маке-
донија. Носители на актив-
носта се познати писатели, 
научни творции други култу-

ролози кои со својот личен 
труд дале и даваат особен 
придонес за опстој на Сред-
бите. Пелагонските средби 
се одржуваат секоја година, 
вообичаено во првата поло-
вина на месец октомври, на 
кои настапуваат по педесе-
тина учесници од различни 
области на секоја средба, 
чии трудови се печатат во 
зборници „Пелагонските 
културно-научни средби“ се 
озваничени на 20 септември 
2000 година во Матичната и 
универзитетска библиотека 
„Свети Климент Охридски“ 
во Битола, кога официјално 
се конституира нејзиниот 
Иницијативен одбор и кога 
е избрано раководното тело 
на Средбите, Извршниот 
одбор ја раководи Совет од 
повеќе легално избрани лич-
ности. Членови на Советот 
се познати писатели, поети, 

уметници, универзитетски 
професори и научни твор-
ци. Според биографските 
податоци на добитникот на 
наградата „Повелба за жи-
вотно дело“ на публицистот 
Славе Николовски - Катин 
кој е познат само како Славе 
Катин.  Тој е голем вљубеник 
во својата родна Преспа и 
Охрид, во етничка Македо-
нија и македонскиот народ, 
како и во Македонската 

православна црква - Охрид-
ска архиепископија и во 
македонското иселеништво 
насекаде во светот. Тој и' е 
познат на македонската и на 
меѓународната јавност по 
неговите бројни публикации, 
новинарски и научни трудо-
ви кои се посветени, главно, 
на етничка Македонија и на 
животот на Македонците во 
дијаспората. Славе Катин не 
припаѓа на политичка пар-
тија, бидејќи тој е припадник 
на етничка Македонија, на 
Македонците во дијаспората 
и на Македонската право-
славна црква- Охридска ар-
хиепископија (МПЦ-ОА), која 
како институција игра зна-
чајна улога во опфаќањето 
и сплотеноста на Македон-
ците надвор од Македонија, 
особено во прекуокеанските 
земји и насекаде во светот. 
Во текот на неговата работа 

и творечка дејност објавил 
шеесет публикации, лекси-
кографски изданија, преводи 
од македонски на англиски 
јазик и обратно. Исто така, 
автор е на над четири илјади 
новинарски текстови и други 
единици од науката, фељто-
ни, репортажи, осврти, пор-
трети, преводи од литера-
турата,јазикот религијата и 
културата на англиски и на 
македонски јазик, како и на 
друг вид текстови и материја-
ли што се објавени во земја-
та и во светот. Бил почесен 
член на Меѓународната ака-
демија за слобода на рели-
гијата во Вашингтон, САД, а 
сега е почесен член е на Ли-
тературното друштво „Браќа 
Миладиновци”, на „Канадско-
македонското историско дру-
штво“ од Торонто, Канада, 
на „Обединетата македонска 
дијаспора“ од Вашингтон, 

САД, како и на Литературно-
то друштво „Григор Прличев“ 
од Сиднеј, а е член на „Маке-
донското научно друштвото 
од Битола“, Република Ма-
кедонија. Славе Катин е до-
битник на голем број награди 
и признанија од бројни орга-
низации, друштва, установи, 
цркви и црковни општини во 
Република Македонија и во 
странство. Тој, е добитник на 
престижната награда „Крсте 
Петков Мисирков“ на Здру-
жението на новинарите на 
Македонија од областа на 
журналис-тиката,наградата 
„Признание за животно дело“ 
на 48-те Љубански илин-
денски иселенички средби 
(2021), како и на најпрестиж-
ната „Награда за животно 
достигнување“ на „Обедине-
тата македонска дијаспора“ 
од Вашингтон, Соединетите 
Американски Држави.

НАСКОРО: ПРВА СОЦИЈАЛНА МРЕЖА ВО СВЕТОТ ГРАДЕНА ОД МАКЕДОНЦИ ЗА МАКЕДОНЦИ 
(СЛИЧНО НА ФЕЈЗБУК И ПОВЕЌЕ ,САМО МАКЕДОНСКА ) НА BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЈА

Деновиве познатиот Македонец 
од Канада Боне (Боби) Темел-
ков, ја најави првата социјална 
мрежа градена од Македонци за 
Македонци која ќе наликува на 
Фејзбук. -За ,,Македон'' да биде 
изграден што поскоро сеуште ни' 
требаат Македонци кои би се на-
фатиле да работат волонтерски 
(сега за сега додека не се изгра-
ди ,,Македон''), вели Темелков. 
Ако има такви Македонци кои 
поседуваат квалификации,
имаат желба да се приклучат 

во нашиот тим и работат во градењето на 
Macedon , ве молам пишете ми порака во Ин-
бокс, изјави Темелков на социјалната мрежа 
Фејзбук! 
- За брзо време ќе биде готова БЕТА вер-
зијата за тестирање на degoogle телефони 
која ќе ја дадаме да се тестира кај одреден 
број на луѓе.Штом го завршиме тој процес, ќе 
одиме јавно и ќе може да се симне аплика-
ција на Apple I Android.Работоме да биде што 
поскоро !
За сите заинтересирани Македонци , било 
каде да сте низ светот кои би сакале да го 
тестираат Makedon/Macedon на degoogle 

телефон во бета верзија нека ми напишат 
порака во инбох. Имаме и degoogle телефони, 
имаме и програма која може да го направи 
вашиот телефон безбеден со degoogle (во 
зависно од марката на телефонот) . Повеќе 
инфо само во Инбокс. На овој начин ќе 
помогнете Македон/Маcedon да испадне што 
побрзо во јавноста во целосна верзија, а вие 
ќе бидете првите Македонци членови/mem-
bers на историско технолошкиот напредок 
за Македонија и Македонците во Македон! – 
изјави Боне Темелков на социјалната мрежа 
Фејзбук.

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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SAFE, WELCOMING AND INCLUSIVE
TO EVERYONE.

222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON L4L 9T2222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON L4L 9T2222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON L4L 9T2222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON L4L 9T2
@carpenters27T: 905-652-4140  | www.ubc27.ca 

CARPENTERS&ALLIED WORKERS LOCAL 27
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

416-755-9231
ZCokov@

CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@

CanadianMacedonianPlace.com

2022 
Macedonian Open 

Golf Winners
July 5th, 2022
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 ► We are full-service Travel 
Agency; call us for a hassle-free travel 
experience.

 ► Flight Tickets - best deals to 
Macedonia and all World destinations

 ► All Inclusive Packages
 ► Cruises – from Luxurious to 

Aff ordable
 ► Travel Insurance – for Canadians 

and Visitors
 ►  Accommodations
 ►  Rent-a-Car

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

Real Estate specialist 45+years experience 
Residential & Commercial investment 
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

МАКЕДОНИЈА
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 ► Кој не си ги знае мааните, нека ги 
праша комшиите и пријателите. (Aко ги 
има).

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

 ► Фалењето 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  летово? 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:
– Ќе може да ми го кажеш 
пасвордот од вифи-то?
– На гости не се седи повеќе 
од пола саат – споено!

Тепачка
Се јавува Трпе во пожарна:
– Ало! Се степаа двајца!
– Дечко што да правиме 
ние? Наша работа е да 
гасиме 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 сла-
бо му оди географија.
Таткото:
– Голема работа, со нашите 
плати нема да стигне 
далеку.
– – – – – – –
Мажите одат во кафа-

на 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 
патлиџаните 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 
лебарки ( и самиот се чудиш 
од што се хранат, бидејќи 
нема ни трошка леб за 
јадење во станот)
7. Го славиш 8-ми декември 
цела недела бидејќи е Сту-
денстки 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 привилегија)
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 
студентската 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.

НАПРАВИ САМ

Во рубриката НАПРАВИ САМ 
ќе се запознаете како да на-
правите дизајн, декорација, 
украс, нова облека, разни ак-
цесорис за вас лично или во 
вашиот дом. Изработката на 
сите предмети е рачна и по-
некогаш на машина за шиење. 
Материјалите кои се користат 
во изработката на предметите 
и облеката се веќе употребе-
ни или постоечки во некој друг 
дезен и вид, кој се разбира не 
е повеќе потребен. Рецикли-
рањето е број еден заштита 
на нашата планета и затоа 
да бидеме инвентивни и да 
направиме нешто убаво и ко-
рисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви покажам како да 
си направите патриотски
(навивачки) стегач за на гла-
ва. Што ви е потребно:

1. Стегач по можност 
во црвена боја;

2. Македонска маица 
со Сонцето од Кутлеш;
3. Машина за шиење;

4. Ножици.
Стегачот го добив од наград-
на игра на Подравка и бидејќи 
беше црвен ми дојде на идеја 
да го украсам со македонски 
патриотски симболи.Маицата 
ми беше дадена поклон од мои 
драги пријатели но, се решив 
да ја исечам за да ја направам 
оваа моја идеја со стегачот. Што направив? 
Внимателно ги исеков сонцето и зборовите 
MACEDONIA PRIDE FOREVER!Потоа едно 
по едно ги шиев наоколу директно на стега-
чот на машина за шиење во зиг-заг опција со 
жолт конец за да има дизајн самата креација. 
Фантастично добро излезе што дури и не се 
познава дека е на некој начин моја рачна 

изработка. Овој уникатен патриотски маке-
донски стегач веќе го виделе многумина луѓе 
бидејќи истиот го носев на протести за наше-

то име МАКЕДОНИЈА и во Црква за прослава 
на Велигденските празници! СРЕЌЕН ИЛИН-
ДЕН МОЈ НАРОДЕ МАКЕДОНСКИ каде и да 
си во светов, бидете ми здрави и живи сите!                            
Уживајте во секоја ваша идеја и креација!                                                                                          
Рубриката НАПРАВИ САМ  ви ја подготви                                                                    
Каролина Ристеска.

macedonia.canada@yahoo.com Facebook: Macedonia newspaperwww.macedonianewspaper.com
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

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


