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РК Вардар 
по вторпат е 

европски првак!

Повеќе од 100.000 Македонци 
среде Скопје, Р. Македонија  

извикуваа: Никогаш Северна!
 Само Македонија!



 

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

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

,,Македонија’’, колумнист
Генерален Конзулат на 
Р.Македонија -Торонто,
Амбасада на Р. Македо-
нија – Отава
Мето Колоски - 
вести од Обединетата 
Македонска Дијаспора

Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 
човекови права

Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 

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

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

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска
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Fax: 416-421-0721

E-mail: info@stclementofohrid.com
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Гледам, читам, слушам и не 
ми се верува како новинари, 
експерти, професори, анали-
тичари и други јавни личности 
фралат ``со дрвја и камења`` 
на ракометарот Стоилов и 
навивачите и симпатизери-
те на Вардар нарекувајќи ги 
националисти, шовинисти, 
примитивци и многу други 
пежоративни работи!? Не ми 
се верува незнењето кое го 
продаваат како општествена 
вредност која сите ние треба 
да ја купиме за суво злато? 
Драги мои, па што мислевте 
дека ќе се случи? Што мис-
левте дека ќе се случува кога 
на огромното мнозинство на 
граѓани спротивно на пра-
вото но и здравиот разум ќе 
им го редуцирате - ограни-
чите правото да го изразу-
ваат својот идентитет?! Што 
очекувате да се случи кога 
правото на самоопределу-
вање и самоидентификација 
е спречено да се изразува во 
институциите на државата?! 
Што очекувате да се случи 
кога е ограничено а некаде 
и забрането јавно, усно и 

писмено да се опреде-
лувате дека сте при-
падник на определена 
заедница или група а 
во овој случај на одре-
ден народ? А тоа до 
вчера било можно низ 
системот на образова-
ние, јавно и непречено, 
во медиумите, во умет-

носта и секако во спортот. 
Не знам како не разбирате 
дека огромен дел од народот 
кои себе си се идентифику-
ваат како Македонци по род 
немаат идентификација со 
оваа држава? Не знам како 
не разбирате дека тие се 
чувствуваат стигматизирано 
во земјата во која се родиле 
и во која живеат? Не знам 
од каде таа потреба да не го 
прифаќате тоа што е секому 
јасно. Овој народ е поделен 
сосема и до крај. И во се. Не 
знам и не гледам како ова 
ќе го решавате во иднина? 
Но гледам како го решавате 
проблемот – сега! Таканаре-
чените ``слободномислечки 
интелектуалци`` треба да 
пишуваат по медиуми и јав-
но да ги навредуваат оние 
кои не мислат како нив со 
флоскулите: простаци, при-
митивци, националисти и шо-
винисти! Ете, да речеме дека 
тие навистина се тоа што вие 
мислите дека се: простаци, 
примитивци, националисти 
и шовинисти? Ете да речеме 

дека тоа со време, доколку 
доволно долго и упорно го 
повторувате ќе можете да го 
докажете и научно, па дури 
и да го озаконите како такво 
и да стане казниво. Мислите 
ли вие: кремот, најдоброто, 
најобразованото од црвена-
та буржуазија дека проста-
ците, примитивците, нацио-
налистите и шовинистите 
ќе ги промените нарекувајќи 
ги простаци, примитивци, 
националисти и шовинисти 
?! Многу учено...? Чаре? Не 
знам. А и тоа што го знеме до 
сега од историјата не е лес-
но за решавање. Видете ја 
Британија со Ирска и Шкот-

ска, Шпанија со Баскија и 
Каталонија, Белгија со Вало-
нија и Фландрија? Да Драги 
мои, направивте ``перпетум 
мобиле``. Во лабораторија 
произведовте чудовиште кое 
може да се храни и одржува 
од самото себе си. Го исте-
равте од институциите на др-
жавата и го пуштивте на ули-
ца, по арените и стадионите! 
Бркајте го сега со полиции 
и пендреци! Од пештерата 
на историјата го разбудивте 
заспаниот Змеј кој се движи 
од енергијата на огинот што 
го фрла од сопствената уста! 
И сега? Требаше да мислите 
кога се кантардисувавте на 

ова работа. Сега е доцна. 
Сега ќе ви остане само оној 
рефрен од онаа песна: ``што 
мислеше, кога се онадеше`` 
која навивачите на Вардар 
може да ви ја скандираат 
вечерва или некоја друга ве-
чер со некоја друга титула. 
Во ракомет или во некој друг 
спорт! Сеедно.

Актуелно...

Јани Бојаџи
режисер на македонскиот 

филм ,,Ругање со Христос,,

писмено да се опреде-
лувате дека сте при-
падник на определена 
заедница или група а 
во овој случај на одре-
ден народ? А тоа до 
вчера било можно низ 
системот на образова-
ние, јавно и непречено, 
во медиумите, во умет-

Гледам, читам, слушам и не ми се верува
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Албанското знаме 
поставено на 

Самоиловата тврдина 
во Охрид

Големо знаме на Република 
Албанија беше поставено на 
источната страна на Самои-
ловата тврдина во Охрид. 
Случајот го забележале 
граѓаните кои живеат во тој 
дел на градот. На социјални-
те мрежи се појави и фото-
графија на која се гледа како 
лице во албанска носија вио-
ри знаме на кулата на тврди-
ната. За случајот е информи-
рана полицијата која испрати 
екипа на лице место заради 
утврдување на околностите 
во врска со настанот. Спо-
ред изјавата на Стефан Ди-
моски, портпаролот на СВР 
Охрид, албанското знаме 
било тргнато од тврдината, 
а се преземаат активности за 
расветлување на настанот. 
(Нова Македонија)  

Мајками, кога јас бев на 7 
или 8 годишна возраст им 
раскажуваше на комшиките 
дека во времето на парти-
занството на еден партизан 
му рекла дека врзалките на 
чевлите му се отпуштени, а 
тој и’ рекол ах мори мајче, 
мене ми отидоа очите, а ти 
се грижиш за клепките. Со 
други зборови, ние ја губи-
ме нацијата, историјата, ја-
зикот..., а се грижиме и гра-
диме едностран соживот.   

Каде е коренот 
на сите наши 
проблеми?

И оние малку квалитетни ка-
дри што ќе произлезат од на-
шиот образовен систем, не 
можејќи да дојдат до израз 
во држава во која единствена 
квалификација за работното 
место е партиската книшка 
или блискироднински врски 
со некој функционер, изле-
зот го бараат во странство . 
Ако  сакаш да уништиш на-
ција, почни од образовниот  

систем, вели една стара му-
дрост која се чини дека се 
отсликува токму во нашето 
општество. Лоша политика, 
економија, судство, образо-
вание, медиуми, се само дел 
од сферите во кои квалите-
тот води кон поразителни 
резултати, немање визија, 
план за развој и напредок 
на државата и општеството. 
Генерации млади луѓе се 
уприпастени со постојаните 
експерименти во образова-
нието кои подоцна не можат 
вистински да се остварат во 
животот, често заталкани на 
погрешни места, без да го 
дадат вистинскиот придонес 
и кавлитет.   (Time)  

Во текстот на овој портал 
е испуштен најголемиот 
проблем во образованието 
кога вели дека ако сакаш 
да уништиш нација почни 
со образовниот систем. 
Купувањето на факултет-
ски дипломи, дури и оние 
докторандски во оваа “ин-
дустриска гранка“ не е ни-
каква тајност. Дури и цена-
та за една дисертација не е 
висока ако се спореди со 
времето и трудот даден за 
да се дојде до титулата по 
редовен пат. 

Заев се обиде да го 
касне папата Франсис

Но добро, сепак мораме да 
се согласиме дека меѓу па-
пата Франсис и Заев се слу-
чила некаква чудна хемија, 
или пак можеби протоколот 
и швајцарската стража прет-
ходно го известиле папата 
дека на Заев многу ама еп-
тен многу му се “јадат живи 
луѓе“, дека умира од мерак 
по тоа ладно(крвно) јадење 
што се готви по “балкански 
методи“, според рецептот 
на еврохуманистот Хан, и 
со црни големоалбански 
мирудии што во нашиот се-
верџистански парламент се 
викаат “европски знаменца“, 
а ги патентираа четирите 
кралеви Али Ахмети, Талат 
Џавери, Бујар Османи и Ар-
тан Груби, па едноставно 
папата се исплашил Заев и 
него да не го изеде. Зашто, 
лесно е “на пресно“ да ги 
“јадеш“ домашните невини 
“живи луѓе“, ама да каснеш 
малку од папата, уф, каков 
свечен залак... Па сите јасно 
и недвосмислено го видовме 

на ТВ тој опасен канибалски 
настан на аеродромот, што 
некогаш се викаше Алексан-
дар Македонски, кога папата 
Франсис, како да го удрила 
струја, одненадеж панично 
отскокна на страна, бргу си ја 
тргна раката кога виде дека 
Заев нагло и’ се доближува 
и се готви да ја касне. Дури 
не дозволи ниту да си ги до-
прат образите, зашто Заев 
можеше нагло да му се сврти 
и таму да го загризе. Море, 
добро е што се’ се заврши 
така бенигно, зашто, знаете, 
Заев кога “јаде живи луѓе“ ед-
ноставно не знае да застане, 
“јаде“ и “чисти“ се’ пред себе, 
па можеше така да ни го изе-
де и “живиот“ папа Франсис. 
И кој потоа ќе им докажеше 
на светот и на македонскиот 
народ дека тоа се случило 
само поради канибализмот 
на Заев затоа што многу сака 
да “јаде живи луѓе“, а не за-
тоа што папата всушност 
го навредил него како орве-
ловски државник, именувајќи 
ја Македонија со ступидниот 
евроатлански поим “ваша 
земја“, а македонскиот на-
род т.е. нас Македонците, со 
евроатланската бесмислица 
“ваш народ“. 
     Горното е дел од колум-
на на Алдо Климан објаве-
на во Република.

Тивко претопување во 
Северни Македонци

Ако се земе предвид дека 
папата не е само верски и 
духовен лидер туку и др-
жавник, јасна е пораката од 
Ватикан, но и каква реалност 
и какви последици предизви-
кува Преспанскиот догово, 
односно преименувањето на 
државата. Никој повеќе нема 
дилеми дека Ватикан јасно 
прави разлика меѓу Маке-
донците, тие кои се спомна-
ти во Библијата и Стариот и 
Новиот Завет и тие што сега 
живеат во Северна Македо-
нија и кои почнуваат да ги 
нарекуваат Северно Маке-
донци (некаде и Севернома-
кедонци). Ватикан сега јасно 
ни порачува нам и на светот 
дека апостолот Павле, кого 
Македонец во сон го повикал 
да дојде во Македонија бил 
примен од некои други Ма-
кедонци, различни од овие 
кои сега живеат во денешна 
Северна Македонија. 

А бре луѓе, што очекував-
те од папата Франсис? Да 
ни каже дека ние сме би-
блиски народ? Зар некому 
од “гостите“ од Европска-
та унија сме му направиле 
приговор кога не ословува-
ат со вашата земја, со оваа 
земја, вашиот народ? Си-
гурно Не. Од друга страна, 
првиот човек во Министер-
ството за надворешни ра-
боти на Македонија Никола 
Димитров вели дека ние од 
Вардарот не сме исти луѓе 
со луѓето од Егејот!  И тој 
зема плата за да го вели 
тоа како и за сите пакости 
кои тој и’ ги нанесе на Маке-
донија заедно со неговиот 
побратим Зоранчо Заев.

Албанската ДУИ 
избира спикер, 

премиер и 
претседател на 

Македонија

Артан Груби, организациски 

секретар на ДУИ, по завшу-
вањето на гласањето во вто-
риот круг на претседателски-
те избори во Македонија 
објави статус на Феисбук и 
во истиот напиша дека вла-
диниот коалиционен партнер 
во Владата на Заев, ДУИ со  
Али Ахмети  одлучил кој ќе 
биде спикер во Собранието 
на Македонија, кој ќе биде 
премиер и кој ќе биде прет-
седатеол

Ништо поблиску од ви-
стината. Точно од а до ш. 
Сега, кога е најдена рецеп-

тата како се добива власт и 
како се останува на власт, 
Македонија има и ќе има 
стабилна влада. Левичари-
те кои не ги боли ни уво за 
националните интереси на 
државата заедно со нив-
ните браќа-коалиционери 
од ДУИ можат да бидат на 
влст за век и веков.

Иселениците се 
виновни за Тамара

Тамара Тодевска како прет-
ставник на Северна Македо-
нија на Евровизија и го освои 
седмото место. Претходно 
во извештаите беше рече-
но дека таа го освои осмото 
место, но по пребројување 
беше направена корекциа 
и официјално таа го зазеде 
седмото место. Честитки за 
Тамара за освоеното сед-
мо место. Во Македонија 
со еуфорија беше дочекан 
крајниот резултат – односно 
седмото место.  Зошто толку 
славје за  освоеното седмо 
место  просто е нераазбир-
ливо. Што ќе се случеше ако 

Тамара го освоеше првото 
место?
   За не освоено повисоко 
место на овогодишната Ев-
ровизија  голема замерка им 
се става на иселениците од 
Македонија во некои провла-
дини медиуми  Се вели дека 
иселениците од Македонија 
не сакале да потрошат де-
сет долари за да го подигнат 
телефонот и гласаат за Та-
мара. – Целата таа национа-
листичка фрустрација е само 
уште понагласена кај оние 
Македонци кои се иселиле 
од татковината. Не сите, но 
многумина од нив – познавам 

такви – огорчено верува-
ат дека токму татковина-
та е виновна за нивната 
иселеничка судбина. Во 
таквиот сентимент, по-
следниот “доказ“ за таа 
подла улога на нивната 
татковина е промената 
на државното име, иако 
за нивните дијаспорични 
статуси, ако воопшто, тоа 
ништо суштински не им 
менува. Дури и напротив. 
Но, емотивната “одмаз-
да“ сама се “понуди“ со 
можноста да не се гласа 
на Евровизија! Ете ви, 
северџани, сега сме квит!  

Така пишува Сашо Орда-
новвски во Република од 20 
мај .
   Сашо, Сашо, колку иселе-
ници познаваш? Знаеш ли 
дали жителите надвор од 
границите на Европа имаат 
или немаат право на глас? 
Од друга страна, колку јас 
забележав, за Евровизија 
во Северноамерикански-
те печатени медиуми не 
беше напишана ни буква 
за Евровизија, додека те-
левизиите не потрошија 
ниту минута повеќе за фи-
налниот натпревар.  Да не 
зборуваме за подготовките 
на учесниците во Европа 
кои траат месеци претход-
но. Толку твоја љубов кон 
иселениците ќе не разгали, 
те молам. Ќе не натера на-
шата повеќе од милијарда 
долари во пратки да ја зго-
лемиме дупло, па твојата 
партија не ќе има место 
каде да ги смести доларите 
освен во своите домови.  
За да вистински дознаат 
нашите читатели за твои-
те ставови ќе го пренесем 
и последниот параграф од 

Твојот текст: Чудна е оваа 
година. Македонија и Тама-
ра шампионски поминаа на 
Евровизија. И формално ќе 
станеме членки на НАТО. 
Беспрекорно го дочекавме 
Папата во Скопје. На демо-
кратски избори за прв пат 
добиеме неоспорен прет-
седател на Републиката. 
Датумот за почеток на пре-
говори со ЕУ ни се насмев-
нува годинава... Ако се случи 
и Нобеловиот комитет да се 
истакне во декември, 2019 ќе 
влезе во Гинис за Република 
Северна Македонија. Па, кој 
сака да сече вени – бујрум.
   Ете, сега драги читатели 
јасно ви е кој е Сашо Ор-
дановски и неколкумина 
други, а да не зборуваме за 
поединци кои со највулгар-
ни зборови по порталите ја 
искритикуваа дијаспората 
каде има место за критика  
но и каде нема место.
                                                                                                                 
Танас Јовановски

Македонска Заедница

Танас Јовановски

Низ деновите од месец април

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

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

Contact us: 
cell: 647-406-4500      



Страница 5June 07, 2019 Successful Macedonian Businesses

AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Во трката за претседател 
на Македонија одржана на 
5ти мај Стефо Пендаровски 
беше избран за нов прет-
седател на Македонија со 
мандат од пет години. Тој во 
трката против кандидатката 
подржана од ВМРО-ДПМНЕ 
Гордана Силјановска – Дав-
кова победи со разлика од 
околу 60 илјади гласови.
   Во првиот круг на избори-
те излезноста на избирачите 
беше критично ниска, нешто 
повеќе од 40 проценти што 
беше доволно за сензус и ле-
гитимност на изборите. Раз-
ликата на бројот на гласови 
помеѓу кандидатите беше 
само околу 4 илјади гласови. 
И во првиот и во вториот круг 
од изборите немаше некои 
позначајни неправилности 
така што изборите беа про-
гласени за регуларни. Некои 
отидоа дотаму да ги прогла-
сат за скандинавски.
   Победата на Пендаровски 
нема некои значајни забе-
лешки. Ако забелешки се 
бараат тогаш забелешките 
се во неговата изборна кам-
пања. Бараше македонски-
те институции да не носат 
национални белези, а ниту 
еднаш не побара албанските 

институции во Македонија да 
не носат национални белези. 
Ниту еднаш не изостави да 
ја именува нашата држава 
Северна Македонија. Најве-
ројатно вежбал неколку ме-
сеци претходно за да не на-
прави грешка. Недостатокот, 
дефицитот од национално 
чувство на новиот претседа-
тел на неговата Северрна 
Македонија е видлив на се-
кое поле. 

   “Да, Македонија денес е 
подобро и тоа се гледа по 
бројките кои можат да се про-
верат, со албанските мини-
стри во Владата на пример. 
Во 2001 и 2002 година по по-
тпишувањето на Охридскиот 
договор, во целата државна 
администрација ние имавме 
Македонци, а само 2,4 отсто 
Албанци во сите институции 
на државата, а денес имаме 
над 19 проценти застапеност 
во овие институции. Несом-
нено, јас не можам да кажам 
дека Албанците се 100% ед-
накво застапени со своите 
македонски браќа во оваа 
земја, но можам да кажам 
дека се во многу подобра 
позиција од пред години или 
првата деценија по независ-
носта“. Ова е изјава на Сте-
фо Пендаровски пренесена 
во Time на 9 мај.
   Толку многу  е очигледна 
проституцијата, додвору-
вањето  на Пендаровски кон 
албанските гласачи. Ако не 
беа тие тој никогаш не ќе 
беше претседател. Бројки-
те го потврдуваат тоа. Кога 
зборува  за застапеноста 
на Албанците во државните 
институции и Владата, ника-

ко да му текне и да направи 
споредба со застапеноста 
на Македонците во владите 
на Грција, Бугарија и Алба-
нија. Грција и Бугарија се 
нели нашите новостекнати 
“пријатели и ссојузници“. 
Сол на раната е следното: 
Албанците се 100% еднакво 
застапени со своите маке-
донски браќа во оваа земја. 
Од каде сега Македонците 
и Албанците браќа? На која 
основа? Религијата? Јази-
кот? Културата?... Албанците 
се народ во Македонија кој 
живее со векови на македон-
ска територија како малцин-
ство. Како Власите, Ромите, 
Србите...За претседателот 
Пендаровски браќа, за голем 
број од нас Албанците ни се 
сограѓани на кои ништо не 
им должиме, додека на Пен-
даровски и Заев наскоро ќе 
им пристигне сметката (фак-
турата) за “сработеното“ во 
нивна корист од албанскиот 
блок на избирачи, а ќе ја пла-
ти македонското национално 
мнозинство. Нешто како што 
вели народот НЕМА НЕШТО 
ЗА НИШТО. 
   Факт е дека откако се поч-
на на градење соживот во 
Македонија некако работите 
тргнаа на полошо. Војната во 
2001 година, Смиљковското 
Езеро, Диво Насеље... Јас 

имам брат и никогаш на па-
мет не ми дошло да кренам 
камен или дрво против него,  
а камоли ножеви, пушки ... 
Соживот во држава се гра-
ди само со искрена волја, 
почит кон другиот, желба 
за мир и спокој но никако со 
насилство, убиства и војни. 
Соживот ќе има само кога 
почитувањето, искреноста 
и желбата за мир ќе бидат 
двосмерни, двонасочни.
   Се оддалечив од темата 
за изборите. Новоизбраниот 
претседател на Македонија 
Стефо Пендаровски се кити 
со туѓи перја. Него го избраа 
Албанците и тие тоа не го 
кријат.  Артан Груби, органи-
зационан секретар на ДУИ по 
завршувањето на гласањето 
во вториот круг од претседа-
телските избори објави ста-
тус на Феисбук каде напиша: 
Али Ахмети и ДУИ избираат 
спикер, Али Ахмети и ДУИ 
избираат премиер, Али Ах-
мети и ДУИ избираат претсе-
дател. Чиста вистина и овде 
за ова нема простор за дис-
кусија. Но до кога вака? Дали 
во нашата држава е забране-

то да се зборува (дискутира) 
за штитење на националните 
интереси на Македонија? 
И до кога ќе биде таа наша 
држава без национална стра-
тегија и каде води тоа? Де-
нешната влада на Република 
Македонија на распродажба 
има ставено се’ што е со М, 
Македонско радио, Македон-
ска телевизија, Македонски 
театар... и се гордее со тоа, 
била проевропска, имала 
европска ориентација. Не би 
рекол дека е така. Денеш-
ната влада (не можам да ја 
наречам македонска) НЕМА 
ОРИЕНТАЦИЈА!  Нашиот на-
род за некој кој нема ориен-
тација вели се врти во круг 
како пијана кокошка.  Се’ е во 
ред да се биде проевропски, 
Македонија е во Европа но 
тоа не значи да се откажеш 
од својот идентитет, својата 
култура, историја затоа што 
ниту една земја во Европа не 
го прави тоа. Македонија е на 
тој пат да го стори тоа.
   Човекот кој денес е прет-
седател на Македонија за 
време на изборната кампања 
првиот слоган му беше дека 

ќе работи за помирување и 
сплотеност помеѓу граѓани-
те во Македонија, а веднаш 
на неговата инагурација го 
направи спротивното: на не-
говата инагурација не беше 
поканет лидерот на најголе-
мата македонска политичка 
парттија ВМРО-ДПМНЕ Миц-
ковски. Исто така на инагу-
рацијата не беше поканета 
неговата противкандидатка 
Гордана Силјановска – Дав-
чева. Со кого ќе го прави 
Пендаровски помирувањето 
останува енигма во македон-
ското општество. Исто така 
излетената лага која често ја 
употребуваше Пендаровски 
за време на изборната кам-
пања дека тој ќе бидел прет-
седател на сите граѓани во 
Македонија не држи вода, 
кога тој вели дека со премие-
рот Заев се согласува 102 
проценти во неговите ставо-
ви. Дури тој додава дека бил 
натпартиски претседател. 
Каква иронија, каква недо-
личност!                   

Македонска Заедница

1) Не можам да сфатам зошто 
во Република Македонија 
Македонците гласаат за 
претседател и за премиер , 
бидејќи тие се под контрола 
на САД, ЕУ и НАТО. Зошто 
трошат пари од буџетот 
на Македонија? САД, ЕУ 
и НАТО не го почитуваа 
исходот од резултатите од 
референдумот, бидејќи тоа 
беше неуспех за она што 
тие сакаа да го постигнат. 
Референдумот што се 
одржа на 30 септември 
2018 година беше целосна 

и целосна катастрофа 
за САД, ЕУ и НАТО. Но, 
без оглед на уставното 
име на Македонија, во 
секој случај се смени во 
Северна Македонија. 
Заедно со идентитетот, 
јазикот и историјата на 
земјата и нејзиниот народ. 
Очигледно не го почитуваат 
македонскиот устав. Не 
можам да верувам дека 
живееме во 21 век, а САД, 
ЕУ и НАТО се насилат во 
демократска земја и само 
ја преземат против волјата 
на народот. Што ќе направи 
Трамп ако ова се случи во 
САД?

 
2) Hello European Union:
Federica Mogherini and Jo-
hannes Hahn and the rest from 
the EU, I would like to know 
why you were meddling in the 
referendum in September 30, 
2018 in the Republic of Mac-
edonia? This is against inter-
national law. But the EU does 
not respect anything. Also in 
the EU constitution says to 
become a member in the EU 
a country has to respect the 
minorities in their own country.  
Bulgaria and Greece became 
members in EU but Macedo-
nians and other minorities do 
not have any human rights 

in these countries. They are 
not even recognized. This is 
the reality of the EU’s human 
rights code policy. It is one that 
they themselves do not follow.  
Speaking of the Referendum 
in Macedonia, USA was also 
heavily involved and NATO 
secretary Jens Stoltenberg.
 
3) With the Prespa Agree-
ment between the Republic of 
Macedonia and Greece and 
of course the USA, EU and 
NATO, the constitutional name 
of the Republic of Macedonia 
was changed illegally. In the 
Prespa Agreement it was de-
cided that in new Macedonian 

passports that ethnicity will not 
be written except for the Alba-
nian. The Macedonian, Turk-
ish, Roma, Bosnians, Serbians 
and Vlachs are not allowed to 
include their nationality ( Eth-
nicity). Only nationality/citi-
zenship Republic of Northern 
Macedonian will be included. 
This is a disgrace! This is 
what the USA, EU and NATO 
have forced Macedonia to do. 
We are in the 21st century, I 
thought barbarians no longer 
existed.
Greece, who is a member of 
the EU and NATO, continues 
to try and obliterate the Mac-
edonian people and language. 

They have already succeeded 
in forcing Macedonia to change 
its name to Northern Macedo-
nia. All of this with help from 
USA, EU and NATO. They do 
not respect the Macedonian 
constitution or the referendum.

George Nicholov

Readers Corner

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

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

Танас Јовановски

Во Македонија 
ДУИ пиши ДУИ бриши
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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

''Македонија'': 
Господине Никовски, какви 
впечатоци носите од три-
бините и средбите со Маке-
донците во Канада одржани 
во чест на деновите на ма-
кедонската и сесловенска 
писменост основоположена 
од Браќата Светители Кирил 
и Методиј Солунски?
Ристо Никовски: 
Основниот впечаток е дека 
сите се длабоко разочарани 
ама и револтирани од случу-
вањата во Македонија. Сосе-
ма со право, луѓето не можат 
да сфатат дека некој при-
фати да ни се преименува 
државата, да ни се промени 
Уставот, да ни се прекрстат 
сите национални институции 
кои го носеа префиксот “ма-
кедонски“, да ни се променат 
личните документи и слично. 
Во прашање е државна и на-
ционална трагедија против 
која мораме сите добро на-
мерници да се бориме и да 

победиме.
 
''Македонија'':
Во Торонто се роди и идејата 
за формирање на комитет за 
национален спас на Македо-
нија. Како, кога, каде би се 
формирал истиот и кој би го 
сочинувал?
Ристо Никовски: 
Сите што си ја сакаат наша-
та Македонија мора да раз-
мислуваат – што понатаму? 
Доживеавме тешки порази 
ама војната не е изгубена. 
Мораме да работиме на 
исправање на историските 
грешки и неправди. Во таа 
насока се разви идејата да 
се формира едно тело кое 
би било нешто како Совет 
или Комитет во кое би чле-
нувале експерти од земјата, 
од дијаспората ама и врвни 
странци од неколку земји. 
Клучно е да има некој висок 
службеник од ООН, неодам-
на пензиониран, за да биде 

поевтин за ангажирање, кој 
би ги знаел сите механизми 
и можности на системот на 
ООН. Проблемот со нашето 
име е таму отворен и таму 
треба да ја бараме правда-
та. Понижувачкиот и срамен 
договор од Преспа ги над-
минува сите граници на ре-
золуциите на СБ на ООН од 
1993 година. Македонија е 
тешко оштетена а Нимиц се 
потпиша на договорот со што 
целосно излезе од мандатот 
кој го има. Тој Комитет или 
Совет би требало да изгради 
јасна стратегија каде треба 
да ја водиме битката за спас 
на Македонија. Тој би бил ре-
зултат на граѓанска иниција-
тива и резултат на непокорот 
на нашиот вековен и милени-
умски народ.

''Македонија'': 
Прашање кое го поставуваат 
најголем број од Македонци-
те: Можно ли е и на кој начин 
да се раскинат срамните 
договори со Бугарија и Гр-
ција пред се’, и на кој начин 
македонските институции ќе 

си го вратат предзнакот ма-
кедонски, а државата името: 
Република Македонија?

Ристо Никовски:
Нема трајни договори. Ист 
таков договор беше и Време-
ната спогодба со Грција од 

1995 година. Текстот беше 
исто така американски, како 
и сега, ја потпишаа исто така 
двата министри за надво-
решни работи, како и сега 
и Грција не ја почитуваше. 
Изгуби и пред Судот во Хаг 
и пак никому ништо. Кога ќе 
дојде нова влада и ние може-
ме истото да го сториме. Да 
си го вратиме македонскиот 
карактер на институциите, да 

не ги менуваме личните до-
кументи потоа да работиме 
на враќање на старото име 
во Уставот и на крај истото 
да го сториме и на меѓунаро-
ден план. Ќе треба и време и 
одлучни и прави лидери ама 
сето тоа е можно. 

''Македонија'': 
Што е најважно во моментов 
за Македонците во светот, 
особено на овие север-
но-американски простори, 
како да се врати надежта, 
комуникацијата со родниот 
крај во време кога безнаежно 
е прекината врската со татко-
вината?
Ристо Никовски:
Врските со татковината не 

смеат да се прекинуваат. 
Факт е дека државата е сега 
прекрстена и со тоа мора да 
сметаме, истовремено со 
сите сили работејќи тоа да се 
промени. Простор за успех 
апсолутно има и судбината 
на народот и државата се 
во наши раце. Клучно е да 
се добијат следните избори. 
Штета што не успеавме со 
претседателските ама не е 

тоа крај на светот. Да побе-
деше Силјановска ќе беше 
многу подобро и полесно. 
Бојкотот на изборите беше 
голема грешка.
 
''Македонија'': 
И за крај, повелете пренесе-
те нешто што не Ве прашав-
ме, а е од важност за читате-
лите на ,,Македонија,,....
Ристо Никовски:
Гледајте на секој начин што 
помалку да се делите. Осо-
бено кога се народот и држа-
вата во прашање, како што е 
сега. Нормален патриот не 
може да прифати прекрсту-
вање и разнебитување на 
сопствениот народ. Поради 
партиските врски бидете вни-

мателни со тие што поинаку 
мислат за да ги придобиеме 
сите што си ја сакаат Маке-
донија.
Поздрав на сите Македонци. 
Ние сме како пиреј – никој не 
може да не уништи. Тоа ќе се 
потврди и сега.

Интервју со дипломатот Ристо Никовски

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

 Г-ин Ристо Никовски на покана на маке-
одонските патриотски организации ,,Обе-
динети Македонци ,, и Културната орга-
низација ,,Илинден,, од Торонто Канада, 
а по повод деновите на македонската 
писменост гостуваше во Торонто при што 
одржа неколку трибини во црквата Св. 
Климент Охридски во Торонто, се срет-
на со лидери на македонски патриотски 
организации, а го посети и македонскиот 
павилјон на фестивалот Карасага во цр-
квата Св. Илија во Мисисага.
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Идејата за посета на Будим-
пешта дојде на почетокот на 
оваа година. На социјалните 
мрежи најдовме дека во сре-
дината на Мај, во Будимпеш-
та Ќе се одржат два Европски 
големи спортски натпревари.
Првиот,"ФИНАЛ 4" за рако-
мет за жени И вториот Фи-
нале на Лига на Шмпиони во 
фудбал, исто така за жени. 
Ако на ова се додаде дека 

Будимпешта е еден од нају-
бавите градови во Европа, 
тогаш одлуката за негова 
посета беше многу лесно до-
несена.
      Многу брзо ги купивме 
картите за двата спортски 
натпревар.После тоа, преку 
АИРБНБ, направивме и ре-
зервација за нашето сместу-

вање таму. Во мегувреме ги 
резервиравме и авионските 
карти, па следните месеци 
само го чекавме денот кога 
ќе полетаме кон нашата нова 
дестинација, Будимпешта.
       Летот, преку Варшава, 
беше одличен без никакви 
проблеми. Нашиот домаќин 
во Будимпешта веќе ни’ има-
ше објаснето како да стаса-
ме од аеродром до нашиот 

привремен дом.Тоа помина 
одлично затоа што јавниот 
транспорт во Будимпешта е 
одличен, на време е, а и це-
ните се многу поволни. Вред-
но да се напомене е дека Бу-
димпешта го има најстарото 
"метро" во Континентална 
Европа.
        Нашето пристигнување 

беше во петок. Тој ден го 
искористивме за кратко раз-
гледување на градот и сека-
ко за купување на потребни-
те намирници. Следните два 
дена ни’ беа резервирани за 
следење на ФИНАЛ 4 во ра-
комет. Будимпешта е центар 
на женскиот ракомет во Ев-
ропа. За рекорден шести пат 
овој празник на ракометот 
се одржува во прекрасната 
"Ласло Пап" Арена. Четирите 
финалисти, шампионките на 
Русија, Норвешка, Франција 
и Унгарија, покажаа висок 
квалитет, огромна борбеност 
и висока пожртвуваност. На 
крајот, после дводневните 
натпревари, со својот ква-
литет отскокна домашниот 
шампион Гyор, и заслужено 
стана нов Шампион на ста-
риот континент. Мора да се 
напомене дека Унгарците 
многу го сакаат ракометот, а 
за тоа е доказ  што за двата 
дена салата беше преполна. 
Иако немаше македонски 
играчи на турнирот, вредно 
да се напомене е дека, Дра-
ган Начевски беше главен 
делегат/преставник на ЕХФ 
за целиот турнир.

         Следните неколку дено-
ви го поминавме во разгле-
дување на градот. Самиот 
град е прекрасен, посебно 
со своите стари градби кои 
водат потекло од Австро-Ун-
гарската Империја.Градот е 
многу чист, а Унгарците се 
многу гостопримвливи и на 
секој чекор се обидуваат да 
ти помогнат. Иако често вр-
неше, сепак тоа не не’ спре-
чи да ги посетиме поважните 
знаменитости на градот. Ги 
посетивме цитаделата на вр-
вот Гелерт, потоа познатиот 
Буда замок, прекрасно уре-
дениот Маргарет Остров на 
Дунав, стариот, но одлично 
зачуван "Греат Маркет Хал" 
и секако мора да се напоме-
не и посетата на Унгарскиот 
Парламент. Едно велелепно 
здание кое се простира на 
бреговите на Дунав. Момент-
но се води како најголема 
градба во Унгарија, а нејзи-
ната изградба завршила во 
далечната 1902година.
       Саботата, 18 мај, ни’  беше 
резервирана за следење на 
фудбалскиот натпревар, го-
лемото финале во женскиот 
фудбал, помегу Барселона И 

Олyмпик Лион. Во Барселона 
настапува и Неготинчанката 
Наташа Андонова, гордо-
ста на македоскиот женски 
фудбал. Претходниот ден, ја 
посетивме во нејзиниот хо-
тел каде што се запознавме, 
разменивме по некој сувенир 
и секако направивме неколку 
слики за да го овековечиме 
овој настан. Мора да се каже 
дека покрај тоа што е одлич-
на фудбалерка, Наташа е и 
една прекрасна млада де-
војка. Во краткиот разговор 
ни кажа дека е многу горда 
на овој успех, макотрпно ра-
ботела да го достигне ова 
ниво и дека се ќе направи да 
помогне Барселона да побе-
ди во големото финале. За 
жал, Французинките беа по-
добар противник и заслуже-
но станаа шампионки.
        Тука беше и крајот на на-
шата посета на Будимпешта.

Следниот ден го оставивме 
за купување на сувенири и 
подароци за најблиските и 
спремање за наше враќање 
во Торонто.
         На секој кој што има 
намера да ја посети Будим-
пешта, топло би му ја препо-
рачал. Иако не успеавме да 
посетиме се што сакавме, 
сепак и тоа што го видовме 
беше доволно да се заклучи 
дека тоа е една прекрасна 
Европска и Светска Метро-
пола.
      
 П.С. И покрај сите наши за-
ложби, сепак не успеавме да 
се сретнеме и да поразгова-
раме со најуспешниот Маке-
донски Премиер, Г-нот Нико-
ла Груевски.

Диме Костов

Од патувањата на семејството Костови за поддршка на македонските спортисти во светот

Будимпешта во мај 

Details

St. Naum's 9th Annual Golf 
Tournament

Royal Niagara Golf Club
1 Niagara On The Green Blvd

Niagara On The Lake, ON

$150 PER GOLFER
Tournament open to beginners to 

good golfers, ladies and gentlemen, 
aspiring young golfers.

The goal is to enjoy a great day 
outside.

What's included:
▪ Lunch at the club house

▪ Dinner at Holiday Inn
327 Ontario St.,  St Catharines ON

▪  Golf fees and carts 
▪ Great day for socializing and 

golfi ng

LUNCH: 12:00PM
SHOTGUN START: 1:00PM

COURSE:. 18 HOLES

RSVP BY JULY 15
STEVE MASSIS 905.517.6544
PERRY NITSO 905.321.0767

Македонска Заедница
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A millennium, one hundred 
and sixty-four years ago, the 
Glagolitic alphabet, was cre-
ated in Macedonia which was 
then part of the Eastern Roman 
Empire (the Byzantine Empire). 
This historic event of the high-
est importance is associated 
with the names of the brothers 
Cyril and Metodij.   They were 
born in Salonica, the Empire’s 
second-largest city which at that 
time had been also known as 
“The first city of the Macedon-
ians”. The brothers came from a 
respected family. Leo, their fath-
er, had a high-military and ad-
ministrative post in the Theme of 
Salonica (Solun) and their moth-
er Maria came from an influen-
tial family.  Metodij had shown 
military skills and the Byzantine 
Court, which had been closely 
following the education of the 
Salonica brothers, noticed that.  
The written sources report that 
at the age of 20, Metodij was ap-
pointed Prince by the Emperor, 
with authority to rule the Prin-
cipality.   The Principality under 
Metodij’s rule included Stry-
monian Sclavinia, located in the 
region of Strumica and along 
the Bregalnica River. The stra-
tegic position of the Principality 
was to protect Macedonia and 
Salonica from the continuous 
Bulgarian attacks.  This was 
Metodij’s political and military 
mission with the priority goal 
to reinforce the Byzantine de-
fensive fighting positions along 
the Struma River with the help 
of the Macedonians.  Metodij 
had been employed there for 10 
years (845–855).  So as to im-
prove and make the governing 
more successful, Metodij started 
translating and compiling a code 
of rules known as Law on Judg-
ment of People. The book was 
written in the Church Slavonic 
(Macedonian). It provided a firm 
base for devising the Glagoltic 

alphabet.  In order to help 
Metodij with this complicated 
task, the Emperor had sent his 
younger brother Constantine 
there. With his outstanding tal-
ent for the philosophical and 
philological sciences, at the age 
of 20, he had finished Magnaura 
School in Constantinople under 
the tutoring of the 
most prominent 
philosophers of 
that time – Leo 
the Philosopher 
and Photio.  
Later, he was 
promoted to Pro-
fessor of Philoso-
phy.  Undoubted-
ly, Constantine 
was the most apt 
person for the 
missionary job in 
the Knezhevst-
vo and aided his 
brother’s rule. This marked the 
beginning of their first mission 
known as the Bregalnica mission 
(named after the region around 
the Bregalnica River (populated 
by Macedonians). This mil-
itary-diplomatic mission aimed 
to spread the Byzantine political 
ideology based on Christianity 
as a symbol of the Imperial rule 
in time of imminent danger by 
the Bulgarian state. According 
to the original sources, it was 
at this place that, due to real 
needs of the population and af-
ter several years of hard work, 
mainly done by Constantine, the 
Glagolitic alphabet was created 
in the year 855. Constatine and 
Metodij dedicated the following 
years to improving the Slavonic 
alphabet and translating several 
books, namely the bible, into the 

Church Slavonic language. 
The mass acceptance of the 

newly created Glagolitic alpha-
bet based on the Macedonian 
dialects of Salonica and its vicin-
ity is a major indicator that the 
process of ethnical and cultural 
interaction between the different 
people of the Byzantine Empire 

was accompanied by the dom-
inance of the Church Slavonic 
language and the acceptance of 
Christianity, common elements 
of ethnical identity. 

The key missionary activ-
ity the brothers Constantine 
and Metodij realized in the 
Knezhevstvo of Moravia started 
in 863 by adding and adapting 
the alphabet created in Mace-
donia to suit the needs of the 
people of Moravia.  The initia-
tive for this mission was given 
by the Knez Rostislav who, 
in order to politically stabilize 
his country, had taken steps 
to resolve the question of the 
Church. He sought help from 
Byzantine so as to organize the 
Church in his country.  Namely, 
he asked for people who would 
preach the word of God in the 

old Church Slavonic language; 
the language the people could 
understand. 

Constatine and Metodij 
were wholeheartedly welcomed 
by the Knez Rostislav but faced 
strong opposition by the German 
clergy in Moravia. They rebuked 
the brothers for preaching in 

the Chruch Slavonic language 
claiming that the word of God 
should be spread only in three 
languages, Jewish, Greek and 
Latin.  Owing to these serious 
impediments to their work, Cyril 
and Metodij commenced their 
journey to Rome intending to 
personally explain to the Pope 
their work and end the alleg-
ations. On their way to Rome, 
they passed Pannonia, where 
the Duke Kocel was impressed 
by their liturgy and longed the 
service in his country to be 
also conducted in the Church 
Slavonic language, the lan-
guage the people could under-
stand.  In Rome, the brothers 
were cordially received as they 
were carrying the relics of Pope 
Clement I. Because of their wis-
dom and sacrifice, their mission 

to spread the word of God, and 
the honour they gave to the late 
Pope Clement I, Pope Adrian II 
ordained Constantine a priest 
and named him Cyril, and his 
disciples were ordained priests 
and deacons. Cyril was allowed 
to hold a liturgy in Rome in the 
Church Slavonic language. The 

Church Slav-
onic language 
bible was con-
secrated by 
the Pope who 
allowed litur-
gies to be held 
in in Moravia 
and Pannonia.

U n f o r t u -
nately, Cyril 
fell gravely ill 
in Rome and 
died in 869, 
fifty days after 

he had been 
ordained. With highest hon-
ours, his body was laid in Saint 
Clement Church. Metodij was 
made Archbishop and returned 
to Moravia to continue the mis-
sion. Together with his disciples, 
he carried on his work until his 
death in 885 experiencing great 
difficulties and obstructions by 
the German clergy throughout 
his mission.

The scope of Saints Cyril 
and Metodij’ mission which re-
sulted in a wider affirmation of 
the Slavonic language in Eur-
ope goes beyond the diplomatic 
goals of Byzantine. It was a solid 
base for creating a special polit-
ical culture of the Slavonic elite, 
which was not the intention of 
Byzantine. This had been espe-
cially true for Macedonia, where 
Cyril and Metodij’s heritage 

was incorporated in the work 
of Saints Clement and Naum, 
highly esteemed scholars. At 
the end of 9th and beginning of 
the 10th century, they undertook 
intense spiritual, cultural and 
educational activity enlightening 
their homeland.  Saints Clem-
ent and Naum made Ohrid and 
its vicinity a centre of Slavonic 
enlightenment and Christianity. 
They had established the Ohrid 
Literary School where 3,500 
students were educated. This 
school of higher education, first 
in the Slavonic world, closely 
followed the original tradition of 
Saints Cyril and Metodij using 
the Glagolitic transcription.  The 
entire missionary and cultural 
work done by Cyril and Metodij, 
the Salonica brothers were ven-
erated with names and epithets 
“Equal to the Apostles”, “Apos-
tles of the Slavs" and “Protectors 
of Europe”.  In the 11th century, 
the church had introduced May 
24 as the day of Saints Cyril 
and Metodij, the Englighteners.  
This date was especially chosen 
as it marked the beginning the 
mission to Moravia.  May 24th 
is a public holiday in Macedonia 
honouring the brothers who cre-
ated the first Church Slavonic 
language. Let us celebrate this 
day in their honour forever.  

MACEDONIAN CULTURAL DAYS 
Saturday May 25, and
Sunday May 26, 2019

The United Macedonians 
Organization of Canada

Iconographic Studio 
 ARTSOME

Saints Cyril and Metodij

Saint Clement and Naum 
Unfortunately, Cyril fell ill 
and died in Rome 869. 
Metodij continued the mis-
sion with Cyril’s disciples 
until his death in 885. The 
German Clergy believed 
the word of God should 
only be spread in three lan-
guages: Hebrew Greek and 
Latin; they accused them 
heresy for preaching in the 
Church Slavonic language 
and brought the disciples 
of Sts. Cyril and Methodij 
to trial, including St. Clem-
ent.  They were subjected 
to fierce torture and held 
in prison, ending the Mor-
avian mission in 907.  Had 
it not been for the mission-
ary work of Sts. Clement 
and Naum in Ohrid, the 

enlightening Christian and 
educational feat of the Holy 
Brothers (St. Cyril and St. 
Metodij) would have been 
lost. The students of Saints 
Cyril and Metodij laid the 
foundations of Christian-
ity and Slavonic literacy in 
their homeland Macedonia.  
St. Clement activities were 
firmly linked with the true 
and thorough Christianisa-
tion of the people in Mace-
donia. He founded the 
Ohrid University and  went 
further than his teacher. He 
created the new Slavonic 
alphabet, called Cyrillic, in 
honour of his teacher St. 
Cyril. About 3,500 students 
sought their education at 

the University of St. Clem-
ent. Many of them were or-
dained priests, deacons and 
arch-deacons, and many 
were sent on missions to 
the Balkan Peninsula, and 
even further abroad in the 
Slavonic world. In 893 St. 
Clement was ordained an 
Bishop, first Bishop of the 
Slavonic world. St. Naum 
of Ohrid founded the first 
Slavonic monastery on 
the shore of lake Ohrid, 
and dedicated it to the St. 
Archangels in particular 
St. Archangel Michael. 
St. Naum was a spiritual 
man perfected in faith and 
through him many miracles 
were done. His monastery 
very soon became a spirit-
ual and pilgrimage center 
in Macedonia with count-
less visitors. His relics and 
tomb are on the right hand 
side before the entrance of 
the church. St. Naum is a 
great miracle maker even 
now, and lots of faithful who 
are asking help and inter-
cession from St. Naum are 
heard by God.

Saint Clement of Ohrid Saint Naum of Ohrid

Monastery of Saint Naum (Ohrid, Republic of Macedonia)

The Macedonian Orthodox Cathedral “St. Clement of Ohrid”
 (Sv.Climent Ohridski) in Toronto, Canada.  

The Catherdral was named in honour of Clement of 
Ohrid; it is the first Macedonian Orthodox chruch in 
Canada and one of the oldest in the American-Can-
adian Diocese.  Today the church not only tends to the 
spiritual needs of Toronto's Macedonian community, 
but it serves as the home of several prominent edu-
cational, cultural, and charitable organizations that 
actively preserve and promote Macedonian ethnic and 
cultural awareness.

Ilinden Heritage & Cultural Association of Ontario and 
United Macedonians of Canada

All Macedonians and friends are invited to this special event
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За  Брајчино и славните 
Братинци се испеани многу 
песни, илјадници страници 
испишани од мастилото на 
знајни и незнајни творци, се-
лото било и ќе остане непре-
сушен извор за инспирација 
на уметниците.
Кога зборуваме за Брајчино 
редно е и да се потсетиме на 
некои веќе познати факти од 
историчарите и патеписците 
кои за него рекле:,, Брајчи-
но е сместено на источниот 
дел од Големото Преспанско 
Езеро, во пазувите на плани-
ната Баба, заплиснато од жи-
вописната Брајчинска Река. 
Се наоѓа на 6 километри од 
езерото, а на 32 километри 
оддалеченост од градот Ре-
сен. 

Братичани денес ги има мно-
гу помалку, според пописот 
од 2002 година, во селото 
Брајчино имало 134 жите-
ли, а сликата за селото се 
менува во текот на летните 
месеци кога ислениците се 
навраќаат во питомото ме-
сто, преполно со убавини.
Поради густите шуми и 
цветните ливади, во селото 
е многу развиено и пчелар-
ството и производството на 
мед со кое се занимаваат 
повеќе жители и сопственици 

на викенд-куќи.
Особено значаен е развојот 
на туризмот за кои се кори-
стат планината, близината 
на Преспанското Езеро, са-
мото село со својата заним-
лива архитектура и црковни 
храмови. Поголемиот број 
на посетители се домашни 
туристи, додека останатите 
се главно туристи од Европа, 
Америка и од Австралија,,
Денес селото Брајчино живее 
и си спомнува за времињата 
кога вриело народ, младинци 
и младинки, полни куќи со 
дечиња смеа и радости..
Братичани во Канада има 
многу, со мнозина од нив со 
право се гордее македонска-
та заедница бидејќи трагите 
кои ги оставиле се неизбри-
шливи.
Меѓу нив секако е познатиот 
бизнисмен, дарител, гра-
дител, истакнат Македонец 
Владе Мачковски кој за жал 
пред две години го напушти 
овој свет, но зад него оста-
наа да сведочат делата кои 
ги направи, а сега со сета 
љубов и посветеност ги про-
должува неговата сопруга 
Тодорка.
Ненаметливо и скромно, но 
со многу позитивна енергија 
ова семејство остави неиз-
бришливи траги во меморија-

та и колективното живеење 
на селото Брајчино.
Кога доаѓа лето се набли-
жува празникот Св. Петка 
се навраќаат и спомените 
на познатата слава, еден од 
најмасовните собири во Ма-
кедонија  што се одржува во 
Брајчино во чест на селската 
слава Св. Петка.И минатата 
година вриеше како во кош-
ница, млади и повозрасни по-
несени од заедничката среќа 
се радуваа на празникот, а 
директен сведител и наш со-
говорник е еден од доајени-
те на македонската народна 
песна Петар Нечовски кој на 
текст од поетесата Вера Вр-
жовска Петреска од Торонто 
создаде прекрасна, весела 
песна посветгена токму на 
Владе Мачковски.
   ,,Песната за Владо Печал-
барот,, е работена со срце и 
душа, весела е игрива, она-

ков каков што беше и самиот 
Владе. Со Тодорка и Вера 
одлучивме да биде весела, 
да ја играат и пеат насмеани 
лица, за радосни моменти, 
да биде едно пријатно сеќа-
вање за неговата фамилија, 
роднините, пријателите, Бра-
тичаните - вели популарниот 
Петар Нечовски.
  Брајчино денес е рајска 
градина, а манастирот Св. 
Петка  е вистинска реткост. 
Минатата Брајчинска сла-
ва беше голем спектакл, на 
сред село се насобраа над 
3000 илјади Братичани и нив-
ни пријатели од целиот свет, 
јас ја имав среќата да пеам и 
да ги развеселам присутните 
гости, а уште поголемо беше 

задоволството да ја промо-
вирам песната за Владо Пе-
челбарот.
Се ореше Пелистер, младо и 

старо играше, немаше кому 
не му се допадна оваа ве-
села песна која и ден денес 
ја исполнувам насекаде во 
светот, во чест на големиот 
пријател Владе и неговата 
прекрасна сопруга Тодорка.
Сеќавањата ќе останат засе-
когаш да живеат со мене од 

многуте средби со фамилија-
та Мачковски. Нека му биде 
вечна славата на мојот Прес-
панец Владе Мачковски! -  го 

завршува во еден здив свое-
то сеќавање Петар Нечовски 
кој важи за големо име во 
македонската музика, драг и 
чест гостин во македонската 
заедница во Канада и Сад.

На кафе со македонската фолк ѕвезда Петар Нечовски
Моите спомени за Брајчино и 

Братичанецот Владе Мачковски

Ѓурѓовденската слава на 
друштвото ,,Подмочани,,

Селото Подмочани кое што 
се наоѓа во источниот дел на 
територијата на Општината 
Ресен, на патот којшто води 
од Ресен за Љубојно, а чиј 
што атар се издига до сртот 
на планината Пелистер, е 
рамничарско, на надморска 
височина од 890 метри. Од 
градот Ресен е оддалечено 
околу 10 км. Неговата селска 
слава е Ѓурѓовден, посве-
тена на заштитникот свети 
Георгиј и позната е ширум 
светот докаде што живеат 

Подмочанци.
Друштвото ,, Подмочани,,  
од Торонто со кого денес 
раководи претседателот 
Дорче Николовски негува 
долга традиција на  горди и 
достоинствени исленици кои 
не ги забораваат корените и 
својата Ѓурѓовденска слава. 
Секоја година на почетокот 
на мај заедно сос своите 
семејства, роднини и прија-
тели го организираат ѓурѓов-
денскиот банкет во една од 
банкетните сали на црквата 

Св. Климент Охридски. Така 
беше и годинава, со раскош-
на гозба, отворен бар и музи-
ка во исполнение на Соња и 
Оливер Бенд, како и во прет-
ходните години ја прославија 
својата многувековна слава. 
Благословот на лебот, вино-
то и пченицата и славската 
молитва ги изрече отецот 
Сашо Целески од црквата Св. 
Климент Охридски, а овие 

празнични дарови ги при-
несоа годинашните кумови-
Соња и Љупчо Андреевски, 
а за догодина доброволно се 
пријавија да кумуваат Флора 
и Илче Николовски.
Нека е за многу години, а вие 
почитувани читатели штом 
поминете во Преспа, посе-
тете го селото Подмочани 
каде што се издига големиот 
Преспански крст сместен на 

рид над селото Подмочани, 
во областа Преспа. Околу 
крстот се наоѓа уреден про-
стор, а самиот крст всушност 
е само дел од поголем комп-
лекс, во кој влегува и ново-
изградената црква „Св. Пе-
тар и Павле“ во Подмочани.
Крстот бил подигнат во 2000 
година од страна на донато-
ри, мештани и иселеници.
Исто така во селото се наоѓа 
етнолошкиот музеј  кој  е во 
приватна сопственост на 
колекционерот Јоне Ефти-

мовски. Етнозбирката во 
музејот содржи окулу 3.000 
етнолошки експонати од кои 
премероци од накит, стари 
монети, оружје, над 160 на-
родни носии од различни 
региони во Македонија и 
слично. Ова етнолошко бога-
ство Јоне го стекнувал окулу 
40 години при патувањата во 
сите делови од Македонија 
со цел да собира етнолошки 
вредности кои се врежани во 
историјата на Македонскиот 
народ.

Македонска Заедница
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MYNET invites you to the Toronto Zoo!
Taking place on Saturday, June 8th from 10AM to 3PM.
Fee includes school bus transportation, zoo admission, 

lunch, and a scavenger hunt!
$25 for children under 12, and $30 for adults 

and children over 13.

Bus leaves from St. Clement of Ohrid at 10AM and will 
return after 3PM to the church.

Permission forms available at St. Clement of Ohrid - 76 
Overlea Blvd, or upon request. For more information, please 

message our Facebook Page MYNET - Macedonian Youth 
Network or email us at mynet.to@outlook.com.



Страница 12 June 07, 2019

40 години на Канадско-Македонскиот дом
„Канадско-македонското место“, познато и како „Старски дом“, од Торонто годинава одбележува 40 години од своето постоење. 

40 години ова место е извор на среќа, спокој и топол дом за восрасните Македонци од сите делови на Македонија.
И не само Македонци, туку и Канаѓани 

По повод 35 годишнината на 
Канадско-Македонскиот дом 
пред 5 години познатиот ав-
тор Славе Катин запиша: 
,,Овој центар со стотина 
апартмани, трпезарија, и 
други потребни простории е 
пријатно место за живеење 
за голем број Македонци 
и Канаѓани. Тој е една од 
најстарите и најзначајните 
македонски институции. Пр-
виот иницијативен одбор на 
овој дом беше формиран во 
1969 година и прерасна во 

Управно тело - Борд на ди-
ректори кој броеше 15 члена 
и својата официјална дејност 
ја започна во 1971 година. 
Ова тело кое е акционерско, 
секоја година преку избори 
доживува промени.
 Во аналите на Кандско-ма-
кедонскиот дом е запишано 
дека во 1973 година беше 
купено место со површина 
од над три хектари на кое е 
изграден Домот, што е од 
интерес и потреба за сите 
Македонци кои живеат во 

Торонто и околината. Потоа 
на 7 мај 1978 година и офи-
цијално бше ставен камен те-
мелникот, а на 24 септември 
1978 година свечено беше 
откриена резба во камен со 
натпис “Канадско-македон-
ско место 1978”. Домот на 
свеченото отворање е име-
нуван како  “Канадско-маке-
донски пензионерски (стар-
ски) центар”.
Свеченото отворање на До-
мот беше извршено на 17 
јуни 1979 година. Тогаш беше 

отворен комплекс од модер-
ни згради со 110 апартмани, 
со сите помошни простории, 
со една спална, кујна, гостил-
ница, приемна соба, балкон, 
купатило и др. На свеченото 
отворање настапија: група-
та “Македонка” при црквата 
„Свети Климент Охридски“, 
охридскиот пеачки состав 
“Билјана”, португалското КУД 
“Назаре”, како и јапонски, фи-
липински, австриски и ирски 
играорци.
Во Канадско-македонскиот 

центар, кој на 12 јуни 2014 
година ја прослави 35-годиш-
нината од отворањето рабо-
ти женската секција “Ќерките 
на Македонија”. Таа е фор-
мирана во 1977 година и во 
неа членуваат и учествуваат 
видни граѓанки на Канада од 
македонско потекло. Исто 
така, во состав на Центарот 
со успех работи Македон-
ско-канадскиот пензионер-
ски клуб, прв во Торонто, кој 
беше отворен на 15 јануари 
1974 година, а официјално 

регистриран на 1 април 1977 
година, стои во текстот на го-
сподинот Славе Катин.
Весникот ,,Македонија до 
управата на Канадско-Ма-
кедонско Место,, и сите 
станари упатува најискрени 
честитки со желба за уште 
многу јубилеји, среќна и 
успешна работа за доброто 
на станарите во поодминати 
години!

Фото архива:Канадско-Македонскиот дом низ различни активности

Македонска Заедница
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Летен фестивал на Св.Климент
Македонската Православна Црква Св.Климент 
Охридски во Торонто со претседателот Владе 

Димитриевски, неговата управа и црковните гранки 
повторно го организираат традиционалниот Летен 

фестивал на Св.Климент.
Фестивалот ќе се одржи на отворено, од 6-ти до 

7-ми јули во округот на црквата.
Покрај убавата македонска музика, 

традиционалните македонски песни и ора како и 
вкусната македонска храна ќе има и забава и 
организирани игри за најмладите посетители.

Забавата започнува од 12 часот напладне, па се до 
доцните вечерни часови.

За повеќе информации јавете се на: 416 421-7451

416-421-7451

Св. Климент Охридски - Торонто
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Во саботата на  25-ти мај се 
одбележаа 26-те години од 
официјалното отворање на 
Македонската православна 
црква Св. Недела, изградена 
од нашата прекрасна маке-
донска заедница која се по-
свети на развојот на  црквата 
како  место за богослужби и 
културни свечености низ ре-
гионот  на Дурам и Големата 
Област на Торонто. Беше 
оддадено признание на сите 
оние кои имаат бесконечен 
придонес и кои физички и 
финансиски дозволија да се 
изгради велелепниот маке-
донски културен и духовен 
центар во Ејџекс.

На свечениот банкет прису-
ствуваа повеќе почесни гости 
меѓу кои: од градот Ејџекс 
беше присутен локалниот 
советник за одделот 3 Лиза 
Бауер, поранешниот прате-
ник во Либералната партија, 
Маркам-Оук Риџeс г-дин 
Луj Темеловски и неговата 
сопруга Лора, претставник 
од канцеларијата на Марк 
Холанд, пратеник од Ејџекс, 
беше помошникот Јанани 
Сивакумар и менаџерот за 
односи Девон Кели . 
На свеченоста присуствуваа  
повеќе свештеници од цела-
та голема област наТоронто 
(GTA): Отец Горан Ристевски, 

од американската канадска 
македонска епархија, отец 
Сашо Челески, од Свети Кли-
мент Охридски во Торонто,о-
тец Ангел Станчев, од Свети 
Наум Охридски во Хамилтон 
отецот Илија Димитриески, 
парохиски Свештеник од Св. 
Недела, како и  лидерите на 
локалната македонска заед-
ница: Владе Димитриески, 
претседател на Свети Кли-
мент Охридски во Торонто,
Бале Гајтановски, претсе-
дател на Св. Димитрија Со-
лунски во Маркам, и Кочо 
Стерјовски, претседател на 
Свети Наум во Хамилтон.
За потсетување во 2016 го-

дина, црквата св. Недела 
беше значајно оштетена како 
последица на дождови, за-
фати за кои ве информирав-
ме во претходните изданија 
на весникот,  а поправките 
не ќе беа возможни без  пом-
ошта на спонзорите кои беа 
заслужнби и за успешноста 
на банкетот. Ги издвојуваме: 
Коста и Лаурета Филипов, 
Коста и Лена Стенвик, Џон 
Битов Џуниор со неговото 
семејство, Крсте и Гордана 
Ивановски, Сузан Ничовска, 
Крсте Василевски, Џорџ и 
Рут Доршев, Драги и Вера 
Тошаковски, Глен Ден Тодор-
ка Мачковски.

Свое обраќање до присутни-
те имаше претседателот на 
црковната управа г-ин Славе 
Бунтески кој не го криеше за-
доволството од успешниот 
раст и напредок на црквата 
за што се заслужни црковни-
те управи, нивната меѓусеб-
на соработка и несебичната 
поддршка и помош на успеш-
ните македонки бизниси во 

Канада. 
Исто така, пред присутните 
се обрати и  советникот Лиза 
Бауер која искажа големо 
задоволство од средбата со 
Македонците во Ејџекс, а кои 
се нераскиинлив дел од ка-
надското општество.

 Во продолжение на нашата 
свечена програма, ги пови-
каме нашите свештениците 
ја благословија  вечерата, 
а потоа до раните утрински 
часови се веселеше со музи-

ката на Соња и Оливер Бенд, 
а донациите непрестајно до-
аѓаа.
На свеченоста посебни 
признанија за заслуги во 
работата и придонес за ма-
кедонската заедница им 
беше оддадена на Марија 
Ангелевска професионален 
готвач во црквата и менаџер 
и на новинарката Соња Лоза-
новска, уредник на весникот 
,,Македонија,, од Торонто, 
Канада.

ПРОЛЕТЕН ДОНАТОРСКИ БАНКЕТ ПРИ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВЕТА НЕДЕЛА„ ВО ЕЈЏЕКС, ОНТАРИО, КАНАДА

-За Слава на Светатата Ед-
носуштна, Животворна и 
Неразделна Троица; Отецот, 
Синот и Светиот Дух. Амин.  
Христос Воскресе!
 “Си сакала да ја 
спасиш својата Душа, си ја 
венчала со единствениот Же-
ник Христа, како девствена 
невеста. Сега пак влегувајќи 
во брачната одаја со хорот 
на девствените Славна Све-
та Недело, даваш благослов 
и благодат врз Твоите верни 
кои Те прославуваат„.
  Високопречесни 
Оци, почитувани гости, Браќа 
и Сестри верни чеда на на-
шава црква “Света Недела„. 
Убаво е што и овој пат  се 
собравмево средината на 
нашиот најголем празник 
Велигден. Бидејќи Исус Хри-
стос нашиот Бог и Господ, 

Создателот на сите радости 
не пречекува во средината 
од нашата прослава па така 
заедно со Него и ние да 
влеземе во небесниот Еру-
салим. Оваа наша велигден-
ска радост нека вистински го 
изобразува Небесниот Еру-
салим. Ете И денес дојдовме 
на овој добротворен настан, 
дојдовме да ја прославуваме 
нашава Слвна Светителка 
“Света Недела„ која на сите 
нас ни дава благодат и бла-
гослов. Ги смирува наши-
те срца, ги радува нашите 
души, нашите мисли ни ги 
просветлува и ни дарува 
љубов кон Бога, кон црквата 
и кон народот наш.
 Сите ние собрани 
сме во нејзиниот дом, собра-
ни сме во нејзино име, собра-
ни сме под нејзина закрила. 
И така: овде во овој дом го 
чувствуваме Нејзиното при-
суство, овде ја доживуваме 
Нејзината помош, овде не 
соединува Нејзината вера. 
Па така секогаш помагани 
и закрепувани од нејзината 
сила, ние ја гледаме и ја до-
живуваме и нашата сила која 
ете ни овозможи најпрвин да 
ја изградиме оваа црква, а 
потоа и да ја украсиме и уре-
диме. 
 Стоејќи овде пред 

вас браќа и сестри, морам 
да се потсетам на жртвите 
на сите оние кои несебично 
се вградија во изградбата на 
овој величествен дом Божји, 
во маката и жртвата од сите 
вас.Та ете и јас заедно со 
членовите на Управниот 
одбор на нашава црква, со 
председателот Господинот 
Славе Бунтески, со управ-
ниот одбор на женската сек-
ција и нивниот претседател  
Дафина Христов сите ние 
додаваме мала жртва кон ва-
шата голема жртва, и така од 
се срце сакаме најискрено да 
ви благодариме за љубовта 
ваша, за дарот ваш, за пом-
ошта ваша, за поддршката 
ваша што во минатото ни ја 
дававте а и сега несебично 
ни ја давате.
 Знајте го и ова браќа мои, 
дека со вашата подршка , со 
вашиот дар, со вашата пом-
ош ние се чувствуваме по-
силни, поцврсти и повредни, 
се чувствуваме силни и со 
оваа сила градиме и созда-
ваме. Чувствуваме, знаеме и 
се надеваме дека убавината 
на црквата “Света Недела„ 
е гордост за сите нас, и за 
целиот наш народ , како и за 
нашите деца и идни поколе-
нија.
 Стоиме во црквата, во домот 

на нашата заштитница и пом-
ошничка Света Недела. Гле-
даме во нејзината убавина, 
гледаме во иконите, во све-
тителите, во тие храбри хе-
рои на нашата христијанска и 
православна вера. Гледаме 
во олтарот, во прекрасната 
резба на Светиот Иконостас. 
Гледаме и со изблик на ра-
дост се обраќам до сите вас 
верни чеда браќа и сестри и 
ве молам како што и Светиот 
Апостол Петар ни порачува: 
Кревајте ги вашите чисти 
раце кон небото, кон Бога;  
погледнете во вашите раце, 
погледнете во вашата црква 
Света Недела.
Тие ваши раце се чисти 
и свети, тие ваши раце го 
изградија овој велелепен 
Божји дом. Рацете ваши го 
изградија овој Божји и маке-
донски дом, го изградија како 
изблик и дар од вашите срца, 
срца исполнети со љубов, 
срца исполнети со вера, срца 
исполнети со дар. Срца кои 
знаеле и кои знаат за што 
даруваат. Дарувате за спас 
на душите наши, дарувате 
за спас и просветување на 
нашите деца на нашите идни 
поколенија.
Овде овој величествен дом 
го чува секој ваш дар, се-
која ваша жртва ги чува и ќе 

ги чува за вечност. Вашиот 
дар пред Бога ја покажува и 
докажува нашата исконска 
вера, зашто овде во овој дом 
му принесуваме молитви на 
Бога, за самите нас, за наши-
те деца, за нашите фамилии 
за нашиот народ Македон-
ски.
Овде во овој дом ги крште-
ваме нашите новородени де-
чиња, ги венчаваме нашите 
синови и ќерки. Овде од овој 
дом ги испраќаме и нашите 
покојници во царството на 
Бога. Овде во овој дом на 
Света Недела плачеме и се 
каеме за нашите гревови, 
овде во овој дом се измиру-
ваме со Бога, со самите себе 
си и еден со друг. Овде во 
овој дом служиме Света Ли-
тургија, се молиме и се при-
честуваме и постојано жи-
вееме со Христа нашиот Бог. 
Овде во овој дом ги празну-
ваме нашите свети празници 
и така постојано бивајќи во 
овој дом ние секогаш чув-
ствуваме дека сме во нашата 
родена и мила Македонија. 
Мојата желба браќа мои  е; 
би сакал секој од вас со сми-
рено срце да се моли, да ја 
повикува Божјата милост и 
помош заради сопственото 
закрепнување. Ве молам се-
когаш најстрого водете смет-

ка за тоа никого да не осуду-
вате, да не разобличувате а 
посебно да не ги отфрлувате 
своите ближни бидејќи со тоа 
ризикувате да ги навредите. 
Навредата пак од своја стра-
на, означува почеток на раз-
делбите. Пазете се од ова.  
Секогаш имајте на ум дека 
Господ е со вас и дека по-
ради тоа секогаш ќе бидете 
во состјба да дадете отпор 
на секое искушение кое ќе 
дојде. Секојдневно барајте ја 
помошта на Бога и на Света 
Недела. Само така ќе расне-
ме во совршенство, во слога, 
во мир, во разбирање и во 
заедничка помош. Така сите 
заедно ќе го чуваме овој дом, 
ќе го доградуваме, и ќе соз-
даваме, ќе се радуваме. 
Радувајте се браќа и сестри! 
Љубете! Давајте, не мислејќи 
за тоа како да земете и ќе ви-
дите како вашиот живот ќе 
почне да се преисполнува со 
светлина и со радост, и Гос-
под Бог во целата своја сла-
ва ќе биде со сите нас, та со 
радост и восхит секогаш да 
го прославуваме. Амин.

Lisa Bower
Local Ward 3 Councillor, 
Town of Ajax 
It was my pleasure to bring 
greetings from our Mayor 
Shaun Collier at the St. 
Nedela Spring Banquet. 
Thank you to everyone for 
including me in all of the fun. 
So happy I wore my dancing 
shoes!26 години МПЦ Св. Недела Ејџекс, 

македонски духовен и културен 
центар за пример

Обраќањето на Отец Илија 
Димитриевски:
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1. In December 2016 parlia-
mentary elections were held 
in Macedonia pursuant to 
the Western-imposed Przino 
agreement signed by the lead-
ers of the major Macedonian 
political parties in 2015. The 
agreement could have been 
rejected, but both major pol-
itical parties have decided to 
put obedience to the West well 
before any defence of Mace-
donia. The coalition led by then 
ruling “VMRO-DPMNE” (herein 
referred to as DPNE) gained 
51 seats, the coalition led by 
“SDSM” (herein referred to as 
SDS) 49 seats and the ethnic 
Albanian parties won the re-
maining 20 seats, of which 10 
were won by DUI.

2. DPNE attempted to form 
a governing parliamentary 
majority with DUI, however 
meddling by the EU and the 
USA prevented this from hap-
pening. The SDS party, which 
had shown that it was even 
more willing than DPNE in 
doing the bidding of the West/
USA and thus more amenable 
to changing Macedonia’s name 
cobbled together a parliament-
ary majority of 62. However, 
President Gjorgi Ivanov re-
fused to grant a mandate to 
form government to its leader, 
Zoran Zaev, on the grounds 
that the platform of his pro-
posed government violated the 
Constitution and threatened 
Macedonia’s sovereignty by in-
corporating the Tirana Platform 
which sought a redefinition of 
Macedonia on the basis of a 
program of political demands 
drawn up in Albania. Ivanov’s 
refusal to grant Zaev a man-
date was supported by the 
mass “Zaednicka Makedonija” 
movement which had since 28 
February 2017 been staging 
marches and protests against 
the prospect of a Zaev-led gov-
ernment and calling for fresh 
elections.

3. On 27 April 2017, former 
terrorist and commander of 
the ethnic Albanian insurgent 
movement KLA/UCK, Talat 
Xhaferi, was illegally elected 
Speaker of the Macedonian 
parliament in a sham vote by 
MPs of the Zaev-led coalition. 
This “vote” was taken in a 

parliamentary press room and 
decided on a show of hands 
without any minutes taken of 
the “proceedings” in violation 
of all parliamentary proced-
ures and without any debate 
whatsoever. Protestors outside 
stormed Parliament and at-
tacked Zaev, Radmilla Sekerin-
ska and Ziyadin Sela. Months 
later, many of the leaders of the 
“Zaednicka Makedonija” move-
ment, many of whom were not 
present in parliament, were 
arrested in an obvious attempt 
to quash any further protests 
against the forced Macedonia 
name change.

4. On 17 May 2017, President 
Ivanov, after coming under in-
tense pressure from the EU and 
USA, which included threats of 
physical violence against him, 
granted a mandate to form 
government to the coalition led 
by Zoran Zaev. Instead of de-
fending Macedonia, exposing 
these threats and appealing to 
the international community for 
support, Ivanov succumbed to 
the pressure. In a transparent, 
and futile, attempt to save face, 
he “required” Zaev to provide 
written “guarantees” that his 
government would not threat-
en Macedonia’s sovereignty, 
violate the constitution or place 
the country in a subservient 
position vis-a vis other states.

5. The newly-formed Zaev 
government embarked on a 
program which included imple-
menting the Tirana Platform, 
renouncing Macedonia’s his-
torical and constitutional name 
and pandering to Greece’s, 
Bulgaria’s and Albania’s de-
mands that Macedonian iden-
tity, history, language and cul-
ture be redefined and watered 
down through official treaties 
and agreements.

6. In August 2017 the Zaev 
government and Bulgaria 
signed the so-called “Agree-
ment on Friendship and Good 
Neighbourliness” pursuant 
to which Macedonia was re-
quired to renounce and cease 
to defend the rights of the large 
Macedonian minority in Bul-
garia and to rewrite its history 
in accordance with the Bulgar-
ian view that “Macedonians are 
wayward Bulgarians”.

7. In January 2018, the Law 
on the Use of Languages was 
passed in Parliament whereby 
the Albanian language was 
made official throughout the 
whole territory of Macedonia 
in direct violation of the Consti-
tution which stipulates that the 
Macedonian language is the 
only official language through-
out the whole country and in its 
international relations (Article 7 
of the Constitution). President 
Ivanov refused to sign the edict 
proclaiming this law due to its 
anti-constitutional nature.

8. On 17 June 2018, the Zaev 
government and Greece 
signed the infamous Prespa 
Agreement. This agreement, 
which was opposed by an 
overwhelming majority of 
Macedonians, not only de-
manded the use of the name 
“North Macedonia” erga omnes 
(internally and externally) for 
official purposes, it also includ-
ed an acceptance of Greek de-
mands which redefines Mace-
donian ethnicity, language and 
identity; demands which arise 
from the mechanism whereby 
Greece is able to veto Mace-
donia’s entry into NATO and 
the EU which Macedonian 
politicians are eager to join, 
thus providing Greece with a 
“whip hand”. In addition, and 
despite irrational claims to 
the contrary, nowhere in this 
anti-Macedonian, asymmetric 
and unequal agreement is it 
stated that Greece recognizes 
Macedonian ethnicity and the 
Macedonian language. Article 
7 is key in this regard. Article 7 
(2) states that the terms Mace-
donia and Macedonia "denote 
not only the area and people 
of the northern region of the 
First Party( Greece), but also 
their attributes, as well as the 
Hellenic civilization, history, 
culture, and heritage of that 
region from antiquity to present 
day”. In Article 7 (3) it is stated 
that "when reference is made 
to the Second Party ( Mace-
donia), these terms denote 
its territory, language, people 
and their attributes, with their 
own history, culture and herit-
age, distinctly different from 
those referred to under Article7 
(2).” However, the Macedon-
ian language, people, history 

and heritage are not explicitly 
mentioned here, unlike in point 
7 (2), which mentions the Hel-
lenic civilization, history, cul-
ture and heritage in the north-
ern part of Greece (Aegean 
Macedonia). Thereby the myth 
that only “Hellenes” live in the 
northern part of Greece- with-
out any mention of the large 
ethnic Macedonian minority 
living there on its ethnograph-
ic territory- is cemented, while 
in the Republic of Macedonia 
(North Macedonia according 
to the Agreement) live people 
with their own separate history, 
culture, and heritage, without 
however pointing out exact-
ly who they are in an ethnic 
and national sense- namely, a 
nameless, amorphous mass.

In Article 7 (4) it is stated that 
"the Second Party” (Mace-
donia) but not the First Party 
(Greece), “notes that its official 
language, the Macedonian lan-
guage, is within the group of 
South Slavic languages. The 
Parties note that the official 
language and other attributes 
of the Second Party are not 
related to the ancient Hellenic 
civilization, history, culture and 
heritage of the northern region 
of the First Party”. In this regard 
, nowhere is it mentioned here 
that Greece recognizes the 
existence of the Macedonian 
language and a Macedonian 
people/ethnic group, but Mace-
donia assumes an obligation 
to recognize the “Hellenic cul-
ture” etc of the northern part of 
Greece and that the Macedon-
ian people speak a South Slav-
ic language. The goal of this 
formulation is to relativize and 
deny the status of the Mace-
donian language as a distinct 
language and to emphasize its 
Slavic roots in order to distance 
it from its Macedonian essence 
as a language and in that way 
to support the unhistorical and 
exclusively denationalizing 
political thesis that there is a 
"Greek-Macedonian linguistic" 
history and heritage. Moreover, 
the descriptor for nationality 
(citizenship in this case, and 
not ethnicity) "Macedonian/
citizen of North Macedonia" 
relativizes the word Macedonia 
and introduces another polit-
ically-inspired way of denoting 
citizenship whose aim is to per-

suade the world that it refers to 
a new nation that is different 
from the one which existed 
before the signing of this asym-
metric agreement which has 
been forced on the Macedon-
ian people.

This agreement creates a new 
state entity "North Macedonia" 
and consequently a new offi-
cial "North-Macedonian" state 
identity, which is located strict-
ly within the borders of “North 
Macedonia”. The constitution-
al amendments provided for 
in Article 1 (3) and (12) of the 
agreement that relate to the 
Preamble, and Articles 3 and 
49 of the Constitution, separate 
Macedonian identity in “North 
Macedonia” from the centur-
ies-old Macedonian identity of 
the Macedonians in Aegean 
Macedonia.- as is also the case 
with the agreement concluded 
with Bulgaria in August 2017 
regarding the Macedonians in 
Pirin Macedonia. At the same 
time, the agreement allows 
Greece to officially appropri-
ate and monopolize the words 
Macedonia and the adjective 
Macedonian, as the Republic 
of Macedonia agrees to offi-
cially use for all purposes the 
new name “North Macedonia” 
and the phrase "of the Repub-
lic of North Macedonia or North 
Macedonia" (Article 1 (3) (f)). 
It is clear that Macedonia has 
assumed such an obligation in 
Articles 1 (7) (8) and (9).

There is no need to talk here 
about those articles of the 
agreement that limit the right 
to free speech in Macedonia, 
allow Greece to directly partici-
pate in the rewriting of Mace-
donian history in accordance 
with Greek ideological pre-
conceptions and to demand 
that manifestations of “irreden-
tism and hostile activities” be 
punished (i.e. protection of 
the rights of Macedonians in 
Aegean Macedonia and even 
the mere mention that ethnic 
Macedonians exist in Aegean 
Macedonia). ( Articles 6 and 8)

This damaging agreement 
commits ethnocide against the 
Macedonians in the Repub-
lic of Macedonia, completely 
abandons the ethnic Mace-
donians in Aegean Macedonia, 

promotes the notion that Mace-
donians are "Slavs", breaks 
any connection between the 
ancient and modern Mace-
donians and permits the word 
Macedonia and the adjective 
Macedonian to become the 
exclusive property of the Greek 
state.
9. The Zaev regime, in an at-
tempt to obtain the Macedon-
ian people’s approval for the 
Prespa Agreement, announced 
that a referendum with the 
question “Are you in favour 
of EU and NATO member-
ship by accepting the Agree-
ment between the Republic 
of Macedonia and Republic of 
Greece?”, would be held on 30 
September 2018. Zaev, who 
previously had said that the 
result of the referendum, al-
though consultative, would be 
binding on everyone, that there 
would be no erga omnes name 
solution, nor a change of the 
constitution, changed course 
immediately before the refer-
endum- as he understood that 
it would be unsuccessful- and 
stated that he and the regime 
would not respect the result if 
it was negative and that Par-
liament would decide the fate 
of the Agreement and the ne-
cessary constitutional amend-
ments. However the referen-
dum was illegal from the outset 
due to the fact that President 
Ivanov had not concluded or 
signed the Prespa agreement 
as required by the Constitu-
tion. In addition, given that the 
President had not signed the 
decree for the promulgation 
of the Law on the Ratification 
of the Agreement, no formal 
Agreement legally existed at 
the time of the referendum and 
does not exist now. The Agree-
ment is also unconstitutional as 
it was not concluded on behalf 
of the Republic of Macedonia 
and was not entered into by 
the President of the Republic 
of Macedonia given that it is 
an international agreement, but 
by Nikola Dimitrov, Minister of 
Foreign Affairs.

FACT SHEET ON THE FORCED NAME CHANGE IN 
MACEDONIA: A RECIPE FOR CULTURAL GENOCIDE
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Лидерот на Македонското меѓународно движење за чове-
кови права (ММДЧП) Бил Николов открива што им препо-
рачувал на македонските политичари со кои се среќавал 
за да го спасат името.
“НАШЕТО ИМЕ Е #МАКЕДОНИЈА”: На сите идиотски 
#македонски политичари со кои ќе се сретнев им велев 
дека со овие четири збора можат да стават крај на “спорот 
за името”.
Со овие четири збора можеме да си ги спасиме името, 
идентитетот и историјата.
КОРИСТЕТЕ ГИ”, апелира Николов кој на социјалните 
мрежи постојано настапува со хаштагот 

#НашетоИмеЕМакедонија

Even if the Law on the Ratifi-
cation of the Dimitrov-Kotsias 
Agreement had entered into 
force, the decision to call a ref-
erendum on an issue involving 
accession to the EU and NATO 
had to meet the requirements 
of Article 120 of the Constitu-
tion, and be adopted in Parlia-
ment by a two-thirds majority 
(81) of the total number of rep-
resentatives (120) which it was 
not. In addition, this Law would 
have entered into force only 
if a majority (at least 900,001 
and not 450,001) of the total 
number of registered voters (at 
least 1,800,000) voted in the 
referendum. Moreover, such 
a referendum must under the 
law have been binding on all 
and the referendum question 
should have related to one 
matter, not three, and should 
not have been ambiguous and 
manipulative.

Therefore, by calling such a 
consultative referendum, Zaev 
and the regime not only violat-
ed the laws and Constitution of 
the Republic of Macedonia, but 
also made it clear that the ex-
pressed will of the Macedonian 
people would not be respected 
if it decided to defend the name 
and the right to self-determin-
ation and self-identification by 
means of a boycott. This de-
spite the fact that the right to 
boycott is explicitly guaranteed 

by Article 7 (3) of the Referen-
dum Law, which reads: "(3) No 
one can be called to account 
for voting or not voting at a ref-
erendum.

10. Nevertheless, on 30 Sep-
tember 2018 the Macedonian 
people overwhelmingly re-
jected the referendum ques-
tion by means of a successful 
boycott. Millions were poured 
into the regime’s campaign and 
it received huge support from 
the West, USA, EU and NATO, 
however it did not succeed in 
defeating the grassroots #Boj-
kotiram campaign which was 
starved of funds and air time 
and subjected to harassment 
by the Zaev government. De-
spite feverish ballot-stuffing in 
the last hours of the vote, the 
regime could only manage a 
low turnout of around 36.9% 
(while the true voter turnout 
was under 20%), which en-
sured that the result of this 
illegal referendum on Mace-
donia’s age-old name ,under 
both the constitution (articles 
73 and 120 which mandate a 
50+1 % turnout of all voters for 
any result to be legally valid) 
and the Law on Referendums ( 
article 7 (3), which protects the 
right to boycott) was invalid. 
Yet, Zaev’s regime engaged 
in farcical attempts to present 
this crushing defeat as a "great 
victory".

11. Despite the Macedonian 
people’s resounding rejection 
of the referendum and the 
Prespa Agreement, the Zaev 
regime, at the urging of its 
Western backers who wish to 
see Macedonian in NATO at 
all costs, arrogantly announced 
on the night of the 30thof Sep-
tember that it would not re-
spect the Macedonian people’s 
clearly expressed democratic 
will and that Parliament would 
decide the fate of the Agree-
ment. On 19 October 2018 
the Zaev regime, employing a 
combination of threats, finan-
cial inducements and release 
from detention of opposition 
MPs held on trumped-up char-
ges in exchange for their vote, 
pushed through a vote which it 
claimed gave it the right to pro-
ceed to amend the Constitution 
to incorporate the Agreement. 
However even this “vote” was 
illegal as it only gained the sup-
port of 80 MPs and not 81 as 
required by the Constitution.

12. In January 2019 the con-
stitutional changes stipulated 
by the Prespa Agreement were 
passed in Parliament. At the 
same time, contrary to relevant 
laws and the Constitution, il-
legitimate Speaker Xhaferi 
signed into law the law making 
Albanian an official language in 
Macedonia, thus advancing Al-

banian demands for federalisa-
tion of the country. On 13 Feb-
ruary 2019, the Zaev regime 
began to illegally implement 
the Prespa Agreement and 
changed the name of the coun-
try to North Macedonia and the 
names of all state institutions 
to reflect this illegal change. In 
March 2019, 17 persons who 
had been arrested and tried on 
trumped up charges of “terror-
ism” (tragically ironic since the 
installed Speaker Xhaferi was 
granted amnesty for his terror-
ist activities and involvement in 
the murder of Macedonian sol-
diers in 2001) and “violation of 
the constitutional order” (also 
ironic because Zaev et al. have 
purposely violated the constitu-
tion at the behest of their Amer-
ican overlords) in connection 
with the storming of parliament 
on 27 April 2017 were sen-
tenced to prison terms totalling 
211 years. The handing down 
of such sentences represents 
an attempt by the quisling Zaev 
regime to intimidate Mace-
donians into not challenging 
its illegal, corrupt rule and the 
name change forced on the 
country.

13. The basis of the Prespa 
Agreement is Greece’s at-
tempt to erase Macedonia’s 
name based on its desire to 
cover up the egregious human 
rights abuses it has committed 
against its indigenous ethnic 
Macedonian population since 
it annexed that part of Mace-
donia in 1913; abuses which 
have included ethnic cleans-
ing, murders, mass expulsions, 
confiscation of properties and 
rescinding of citizenship, total 
denial of the existence of Mace-
donians in Greece and a refus-
al to grant Macedonians their 
most basic of human rights. 
Such violations have been well 
documented by the UN Special 
Rapporteur on Human Rights 
(http://digitallibrary.un.org/re-
cord/649291?ln=en) , Human 
Rights Watch (http://www.pol-
litecon.com/html/ebooks/Deny-
ing-Ethnic-Identity-The-Mace-
donians-of- Greece.pdf (and 
the Council of Europe (https://
rm.coe.int/16806db821) inter 
alia. Greece has been sup-
ported in this attempt by the 
servile Zaev regime which 
since coming to power has 
been marked by selective pros-
ecution of political opponents, 

nepotism ,widespread corrup-
tion and subservience to the in-
terests of Greece, Bulgaria and 
Albania which do not recognise 
a distinct Macedonian ethnicity, 
history, language and identity, 
as well as NATO, the EU and 
the USA which have forced 
their foreign policy priorities on 
Macedonia .

14. The name change imposed 
on Macedonia represents an 
attempt at cultural genocide 
in the 21st century and can-
not be allowed to stand. This 
is not a “diplomatic dispute” 
as the Western press quaint-
ly puts it, but a concerted 
attempt to erase an old and 
proud people by denying them 
their most fundamental human 
rights of self-determination and 
self-identification; those which 
the countries of the EU and 
NATO which are attempting 
to impose this agreement on 
Macedonia would not dream of 
denying to their own citizens. 
Democratic and progressive 
forces throughout the world 
cannot sit idly by and allow this 
to happen.

FACT SHEET ON THE FORCED NAME CHANGE IN 
MACEDONIA: A RECIPE FOR CULTURAL GENOCIDE

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И ММДЧП 
БАРА БУГАРИЈА ДА ПРЕСТАНЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО 

АЛБАНИЈА ДА ГИ ИМЕНУВА КАКО БУГАРИ

17 Мај, 2019
Македонско друштво “Илинден”-Tирана
Македонското меѓународно движење за 
човекови права

Македонското национално малцинство 
во Албанија ниту били, ниту ќе биде бу-
гарско. Историјата и современоста тоа 
го докажуваат. Но, докажуваат и нешто 
друго. Самопродавањето на одредени 
лица, желни за ситна заработувачка и 
„бесплатно“ школување во Бугарија, им 
овозможи на долгогодишните бугарски 
емисари во Албанија да изнајдат без-
рбетници сред Македонците во Алба-
нија. Од друга страна тоа и овозможи 
на бугарската држава да го оствари 
долгогодишниот сон за „изнаоѓање“ на 
она што го нема во Албанија, а тоа се 
Бугарите. Кога на сето ова ќе се дода-
де и фактот дека Бугарија бараше во 
Законот за малцинства во Албанија да 
се внесе и непостоечкото „бугарско“ 

малцинство што Бугарите го остварија 
со бессрамното уценување на албан-
ската Влада со закани и оневозможу-
вање на евроаспирациите на албан-
ската држава. Македонското друштво 
Илинден од Тирана уште при носењето 
на сремниот Закон за малцинства во 
Албанија реагираше и укажуваше дека 
признавањето ан бугарско малцинство 
во во Албанија е фарса. Но, истовреме-
но, посочуваше на фактот дека Бугари-
те нема да запрат со свето „европско“ 
однесување и ќе го злоупотребуваат 
катастрофалниот Закон за малцинства 
во Албанија во секој сегмент.

Денес таквото „европско“ однесување 
на Бугарија се покажува на дело со 
актот преземен од страна на Софија 
која преговара за испраќање бугарски 
наставници во Албанија. Доколку ова 
се оствари, тоа ќе биде најнасилното 
и најпонижувачко однесување на една 

европска земја кон малцинствата во 
една суверена држава како Алба-
нија. За ваквата намера на Бугарија 
говори и изјавата на министерката за 
надворешни работи на национално-
то собрание Екатерина Захариева. 
Таа изјавила дека: „Донесувањето 
на законот “За заштита на нацио-
налните малцинства во Република 
Албанија” е само првиот чекор. Го 
очекуваме усвојувањето на други 
законски акти, во кои детално ќе се 
наведат начините на кои ќе се гаран-
тираат правата на малолетникот во 
Бугарија… Неспорен успех за била-
тералните односи е емитувањето 
на вести од бугарски јазик во РТШ2. 

Наскоро ќе има модул “Учам бугарски 
јазик”. Министерството за образование 
преговара и подготвува доставување 
на услуги за наставници од Бугарија до 
областите каде што живее бугарското 
малцинство“.

Освен реакциите на Македонците од 
Албанија за насилното однесување на 
бугарските емисари и бугарската држа-
ва кон нив, не смее да изостане и реак-
ција од матичната, македонска држава 
за веќе докажаниот упад на Бугарите 
сред Македонците во Албанија. Воедно 
го повикуваме и Хелсиншкиот комитет 
на Албанија и европските претставни-
ци во Албанија да го осудат чинот на 
насилно национално обезличување на 
македонското национално малцинство 
во Албанија со уцени и закани дека 
Бугарија ќе го стопира напредокот на 
албанската држава за влез во Европа.

Николов: Овие 
4 зборови можат да го 

спасат името

Macedonian Human Rights Movement 
International (MHRMI) has been active 

on human and national rights issues for 
Macedonians and other oppressed peoples 

since 1986. For more information: 
1-416-850-7125, info@mhrmi.

org, www.mhrmi.org, twitter.com/
mhrmi, facebook.com/mhrmi, 

mhrmi.org/OurNameIsMacedonia 
#OurNameIsMacedonia

MHRMI
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МСУ Скопје – Музеј на современа уметност – Скопје - Република Македонија
Музејот во подготовки на ретроспективната изложба на македонскиот уметник Глигор Стефанов

19 ЈУНИ – 16 СЕПТЕМВРИ 2019 
,,ГРАБЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ,,

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА 
ГЛИГОР СТЕФАНОВ 

Големата ретроспективна изложба на Глигор Стефанов 
претставува критичка и историска валоризација на еден од 
најзначајните уметници во македонската уметност на крајот 
од ХХ век. Изложбата ќе ги вклучува неговите сочувани или 
обновени објекти – летала, како и реконструкцијата на не-
говото капитално дело, големата триптих инсталација Про-
сторен цртеж, изведена во Галеријата на Домот на младите 
(денес Младинскиот културен центар), Студентскиот цен-
тар во Загреб и Студентскиот културен центар во Белград 
во 1983/1984 година

19 JUNE - 16 SEPTEMBER 2019: BUILDING SPACE - GLIGOR 
STEFANOV - RETROSPECTIVE EXHIBITION
The grand retrospective exhibition of Gligor Stefanov 
represents a critical and historical valorisation of one of the 
most significant artists in in contemporary Macedonian art 
history. The exhibition will include his preserved and restored 
objects - kite, as well as the reconstruction of his capital work, 
the large triptych installation “Spacious Drawing,” exhibited 
at the Gallery of the Youth Centre (today the Youth Cultural 
Centre), the Student Centre in Zagreb and the Student Cultural 
Centre in Belgrade in 1983/1984.

Gligor Stefanov is Macedonian born (1956) artist, 
who lives in Windsor, Canada since 1995. Graduated from the 
Academy of Fine Arts in Belgrade (1981) and Postgraduate 
studies (1985) at same Academy.
He has 18 one-man exhibitions and large installations in:
 - Venice  - Representative of Macedonia (with P. Nikoloski) on the 
Venice Biennale,1993;
 - Cirencester and London; - Dublin,(1991); Grizedale, England 
(1990); - London,(1989); - Skopje, MOCA(1986); - Belgrade, FLU 
(1985); -Zagreb, SC; -Belgrade, SKC (1984); -Skopje, MKC (1983).
From 1973 participates in more then 100 group exhibitions in 
Macedonia, France, Serbia, Italy, Croatia,
 Ireland, Bosnia, Austria, Check, Germany, England, Canada etc.
He has received 11 awards among which the more important were:  
- Prize for Installation, Leicester, England (1991); - Macedonian 
Annual Award "Mlad Borec", Skopje; -"SKOJ" Yugoslav Annual 
Award, Zagreb (1983); - Awards from Museum of Contemporary 
Art, Skopje (1982,1986 and 1987); - Prize for Drawings ULUS, 
Belgrade(1981);
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BULGARIA'S SYSTEMATIC PERSECUTION OF ITS MACEDONIAN MINORITY - ANNUAL REPORT

May 9, 2019
The denial of the very 
existence of the Macedonian 
minority, as well as of 
Macedonian identity, language, 
culture and history continued 
in general to be offi cial state 
policy. Bulgaria ignores all 
requests to recognise the 

minority and grant it its basic 
rights by taking advantage of 
existing restrictions which do 
not allow European institutions 
to intervene in matters relating 
to the recognition of minorities, 
the rights of minorities and 
the use of their languages, 
decisions about which are 

within the domain of the powers 
of individual member states. 
By taking advantage of the 
artifi cially created atmosphere 
of intolerance, the Bulgarian 
state successfully keeps 
representatives of the minority 
isolated from the political and 
social life of the country - both 
individually and collectively (by 
not registering Macedonian 
parties and organisations) 
. Given that the European 
Commission can only intervene 
in the case of discrimination, 
the Bulgarian state has put 
in place measures to ensure 
that the Commission Against 
Discrimination completely 
ignores all instances of 
discrimination against the 
Macedonian minority and 
deprives this body of formal 

proof that the Macedonian 
minority is the subject of 
discrimination.

The Republic of Bulgaria 
has in particular strived to 
make the raising of this issue 
within the European Union 
impossible and has even 
made the abandonment of 
the Macedonian minority by 
the Republic of Macedonia 
a condition of Macedonia’s 
membership of European 
institutions - it has demanded 
guarantees from Macedonia 
that it will not seek to defend 
this minority by threatening that 
that it will block its candidacy of 
such institutions if it does so.

The effects of such organised 
state policy are felt in all areas. 
There are no (and there have 
not been) any Macedonian 
representatives on the 
Commission on Minorities. 
When ethnic groups in Bulgaria 
are offi cially spoken and 
written about, Macedonians 
are not mentioned at all and 
Macedonian culture, language 
and history are not represented 
in any government publication 
or offi cial site. Macedonians are 
not included in any programs 
concerning ethnic communities 
and do not receive any type 
of assistance from the state 
for the preservation and 
development of their culture 
and identity.
Not one of the rights stipulated 
in the Framework Convention 
on National Minorities has been 

granted to the Macedonians. 
In schools children do not 
only learn anything about 
the Macedonian minority and 
nation, but on the contrary 
are imparted knowledge in 
such a way that it omits any 
mention of the Macedonian 
nation and minority. The 
Macedonian literary language 
continues to not be learnt. On 
television and in the media, 
there is a continuous and 
varied presentation of the view 
that there is no Macedonian 
nation and that everything 
Macedonian is Bulgarian. The 
Macedonian point of view is 
not included in lectures and 
discussions about history. 
Macedonian consciousness 
itself (“Macedonianism“ as 
it is labelled in Bulgaria) is 
looked upon as an artifi cial 
anti-Bulgarian ideology. 
Macedonian consciousness in 
Bulgaria (and quite often the 
Macedonian nation as a whole) 
is considered to be a product 
of a Communist experiment 
or the result of hostile foreign 
propaganda. A climate of 
intolerance reigns in society 
against Macedonians and they 
are the object of hate speech, 
which is often given wide 
exposure through the media 
without being sanctioned by 
the institutions of the state 
and without encountering any 
condemnation by the wider 
society.

Not one Macedonian 
organisation and party is 

offi cially registered . Not one 
of the registered parties in 
Bulgaria defends the rights of 
the Macedonians in Bulgaria. 
Despite the large number 
of recommendations by 
international bodies Bulgarian 
authorities persistently 
continue to refuse to enter into 
a dialogue with the Macedonian 
minority.

Representatives from across 
society with the exception of 
a small section of civil society 
treat Macedonians as non-
existent and do not take them 
seriously.

This year as well neither 
the Commission Against 
Discrimination, nor any other 
organisation adopted an 
offi cial stance regarding the 
situation of the Macedonians 
in Bulgaria, despite the fact 
that at the beginning of 2018 
the number of verdicts against 
Bulgaria at the European Court 
of Human Rights had risen to 
14. In 28 years of democracy 
not one Bulgarian offi cial 
institution has done so.

During 2018 the Bulgarian 
state did not undertake any 
measures to improve the 
situation of the Macedonian 
minority. On the contrary, it 
made efforts to prevent the 
recognition of a Macedonian 
minority.

MHRMI
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Се издаваат два нови невселени станови на улица 13 јули во Битола во непосредна 
близина На Кеопс Центар, Новиот Пазар, Веро.

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

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

Apartments in Bitola

Македонска Заедница

River Side Senior Citizen Club-Oakville & Mississauga

Пензионерското   Друштво   “River  Side”
од  МПЦ  Св. Илија – Мисисага  ве  поканува

на ШКЕМБЕ – ЧОРБА  ручек 
 Ќе  се  одржи  на  17-ти јуни  2019  во  12  часот напладне,

во  црковната  сала  на МПЦ Св. Илија.
Ручекот  се  одржува  по  повод верскиот празник  Духовден.

Повелете  сите  на
ШКЕМБЕ – ЧОРБА

подготвена на  битолски начин!
Македонска  трпеза и добро друштво, ќе  поминете

еден  убав  и  незаборавен  ден.
Ручекот  е  подарен  од  семејството  на:

Никола  и  Менка  Каранфиловски.

Фотографии од успешниот ручек на пензионерскиот клуб 
при МПЦ Св.Илиjа,Мисисага, ,,Ривер Сајд,, одржан на 4 јуни, 

подарен од семеjството на Никола и Менка
Каранфиловски.Управата на друштвото искажува голема 

благодарност за нивната
дарежливост.
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UMD CONGRATULATES 1ST MACEDONIAN MEMBER 
OF ALBANIAN PARLIAMENT VASIL STERJOVSKI

The United Macedonian Dias-
pora (UMD), the global Mace-
donian advocacy organization 
based in Washington, D.C., 
wholeheartedly congratulates 
Vasil Sterjovski, the first-ever 
Macedonian to become a 
member of the Albanian Parlia-
ment, representing the Mace-
donian minority community in 
Albania belonging to the party 
Macedonian Alliance for Euro-
pean Integration (MAEI).
Upon taking the oath of office, 
Sterjovski stated “I have an his-
toric responsibility to convey to 
you greetings from the Mace-
donians, who are loyal citizens 
of the Republic of Albania, be-
cause it is their home country…
Macedonians in Albania helped 

liberate Albania from fascism 
(during WWII) and became an 
important part of this country.”
“Today is an historic day for 
Albania, Macedonia, for the 
Macedonian minority in Alban-
ia, who have fought long and 
hard to achieve this result, as 
well as for human rights per-
iod,” stated UMD President 
Metodija A. Koloski, who has 
roots from Korca, Albania on 
his father’s side. “Vasil is an 
exemplary young leader in 
Albania with real vision for 
the needs of the Macedonian 
minority in that country who 
has worked diligently to build 
awareness, bridges, and dia-
logue; we are proud of his and 
our collective accomplishment 

as a Macedonian people.”
Sterjovski is one of only a 
handful of members of nation-
al parliaments in the world of 
Macedonian heritage. Albania 
joins France, Germany, and 
Romania who have members 
of Parliament with Macedonian 
heritage. Sterjovski spoke at 
UMD’s 4th Global Conference 
– Skopje, Macedonia, in 2013, 
on the status of Macedonians 
in Albania.
“We are deeply committed to 
human rights of ethnic Mace-
donians, and look forward to 
working with Vasil to further 
democracy, civil rights, multi-
cultural plurality, and religious 
freedom for all in Southeast 
Europe,” added Koloski.
UMD uses this opportunity 
to encourage the Albanian 
Parliament to translate their 
website into Macedonian, and 
other minority languages to 
give equal access to minorities 
in Albania to understand the 
workings of Parliament and the 
decisions they are taking for 
the entire Albanian citizenry.

UMD: VARDAR’S VICTORY BOLSTERS 
MACEDONIAN PRIDE AND HOPE

UMD: Vardar’s Victory Bolsters 
Macedonian Pride and Hope
The United Macedonian 
Diaspora (UMD) congratulates 
Macedonia’s Handball Club 
Vardar for winning the 2019 
VELUX European Handball 
Federation Champions League 

trophy, beating Hungary’s 
Veszprém 27:24. Vardar 
entered the Sunday finals after 
eliminating Barcelona 29:27 on 
Saturday, despite being 7 goals 
behind at halftime.
Thousands turned up in 
Macedonia Square in Skopje 
yesterday to watch the final 
game and celebrate victory 
loudly singing their hearts out, 
Никогаш Северна, Секогаш 
Македонија (Never North, 
Always Macedonia)! Hundred 
thousand fans are expected 
this evening to welcome the 
triumphant return of the Vardar 
players to Macedonia.
Despite serious financial 
problems facing the handball 
club and players not receiving 
salaries for nearly eight 
months, the morale among 

the team, headed by captain 
Stojance Stoilov, was high 
on their path to victory in the 
European Championship for 
the second time in three years. 
Most of Vardar’s players have 
already signed contracts for 
other teams being their last 

game in Vardar’s red and black 
colors.
UMD applauds Stoilov for 
his bravery and patriotism 
on correcting the European 
Handball Federation’s 
presenter who said, “first major 
title for North Macedonia,” 
during the press conference 
following the game. An 
emotional Stoilov wrapped 
the Macedonian flag around 
his chest responded, “This 
is our happy end and a great 
win for us and my country, 
the Republic of Macedonia.” 
Stoilov has been quite vocal 
expressing his opposition 
to the name change. UMD 
regrets that Macedonia’s 
Prime Minister Zoran Zaev’s 
advisor for multicultural affairs, 
Rubin Zemon questioned 

Stoilov’s mental acumen late 
last year. UMD condemns 
statements such as those by 
Zemon that insult a national 
sports hero who has played 
through injuries for his club 
proudly in the national colors of 
Macedonia in many European 
and World competitions.
As evident by the continued 
use of “North Macedonian” 
by European authorities 
and global media outlets, 
UMD notes that the Prespa 
Agreement in fact does not 
preserve the Macedonian 
identity but only sets back our 
collective efforts by creating 
a new “North Macedonian” 
history and identity. The 
Macedonian people will fight 
the implications of the Prespa 
Agreement, and will continue 
our #NeverNorth policy.
Lastly, UMD calls on the 
Macedonian authorities to 
invest more in sports and 
the youth, and approach 
members of the Macedonian 
diaspora business community 
to purchase interest in 
Macedonian sports teams and 
youth sports education.
HC Vardar bolstered 
Macedonian pride and hope 
among the Macedonian nation, 
and UMD is forever grateful. 
Thank you HC Vardar!

For the past month, the United Macedonian Diaspora (UMD) proudly announced the winners of 
its 5th Annual Macedonian Diaspora’s 40 under 40 List! With these Awards, UMD recognizes the 
talent, the accomplishments, the potential and the pride in their Macedonian heritage of these 40 
honorees and all under the age of 40.

Blaze Arizanov, Sasho Bitove, Zvonko Blazevski, Yane Coceski, Andrew Damcevski, Michael 
Dameski, Elena Dunovska, Susan Dutcher, Dr. Aleksandra Fortier, Kristijan Ilijevski, Kris-
tina Ivanovska, Kiro Ivanovski, Mishko Josifov, Marijana Josifovska, Alexander Karapancev, 
Maksimilijan Kazakov, Kristian Korlevski, Risto Kotevski, Deanna Kozarov, Madi Krstevski, 
Christina Laskovski, Aleksandra Milosevska, Nikol Mitanoska, Ozzie Mitson, Dragana Og-
nenovskam, Cedi Osman, Divna Pesic Grozdanov, Aleksandar Popovski,Pece Sekulovski, 
Sonja Sekulovski, Nicole Servinis, Joshua Sherman, Joe Speredon, Alexandria Srbinovski, 
Kliment Stevoff, Daniel Stojanovski, Ivanco Talevski, Slavche Tanevski, Adriana Trajkovski, 
Dr. Aleksandar Velkoski.

GENERATION M PUSHES FOR RECONNECTION 
WITH ANCESTRAL HOMELAND

Over the span of 3 months, 
Generation M’s team of young 
leaders, 4 of which who will 
be participating this year, 
and 5+ alumni held Birthright 
Macedonia Info Sessions in 
their respective cities in Aus-
tralia, Canada, and the U.S. 
to spark interest and answer 
burning questions from par-
ticipant hopefuls. The alumni 
showcased how this amazing 
experience has shaped them 
and discussed what they are 
up to now!

Birthright Macedonia is a three 
week program in Macedonia 
that helps young profession-
als rediscover their roots, or 
discover them for the first time 
through an internship, week-
end excursions, and other ac-
tivities throughout the country.

Toronto, Canada
On February 3, 2019, and May 
12, 2019, Emilija Dimitrievs-
ki, Generation M’s Vice-Chair 
of Canadian Operations, and 
Jana Savevska, Generation 
M’s Greater Toronto Area Rep-
resentative, held hour-long 
informational sessions and dis-
cussed concerns to prospec-
tive young adults and parents 
at St. Clement of Ohrid Mace-
donian Orthodox Cathedral af-
ter Sunday service.

Mississauga, Canada
On March 16, 2019, sixteen 
interested students and par-
ents attended the Birthright 
Info Session. Excellent con-
versations were sparked and 
ended in separate discussions 
between the parents with Birth-
right Parent Ambassadors, and 
the youth and Generation M’s 
Representatives and alumni.

Melbourne, Australia

On April 19, 2019, Stefani 
Taskova, Generation M’s Aus-
tralia Country Representative 
planned the Melbourne Info 
Session (also Generation M 
Australia’s first event!) with 
a committee member, Marija 
Anevska at Sv. Petka Mace-
donian Orthodox Church in Mill 
Park. They were interviewed 
by Simon from the Facebook 
group Viva Macedonia/Да 
Живее Македонија.

Eight people attended, includ-
ing Birthright alumni James Cv-
etkovski and Jeremy Drossinis. 
The Birthright alumni shared 
their experiences and provided 
insight into the program, spe-
cifically about the incredible 
opportunities and people you 
have the chance to meet, such 
as the President and various 
government officials, which 
one would not have the oppor-
tunity to do so if it was not for 
the program.

They discussed the internship 
opportunity that comes along 
with Birthright Macedonia and 
why the program itself is ben-
eficial not just to the individual 
but, to Macedonia. The Gen M 
Representatives and Birthright 
alumni also discussed the ap-
plication process and fees, as 
well as the weekend excursion 
opportunities, which provide a 
once in a lifetime experience 
were also discussed.

Moreover, the Macedonian 
cause and current issues were 
discussed, which highlights the 
importance of organizations 
such as UMD and Generation 
M.
Chicago, USA
A small gathering during Eas-
ter festivities was held in the 
Crown Point church community 

in Indiana. Generation M Chi-
cago Representative, Frances-
ca Metlov reached out to peers 
who were interested in partic-
ipating in the program in the 
future and had the opportunity 
to answer questions and dis-
cuss Birthright Macedonia with 
everyone in attendance.

Windsor, Canada
Generation M’s Windsor Re-
gional Representative, Ivana 
Iliev, planned two Windsor in-
formation sessions on April 27 
and 28, 2019 at St. Nicholas 
Macedonian Hall in Windsor, 
Canada along with committee 
member, Vanessa Owen. They 
met with numerous members 
of the Macedonian commu-
nity in Windsor and generat-
ed interest in Generation M 
among younger Macedonians. 
In addition, Vanessa shared 
some of her most memorable 
experiences from last year’s 
program. President Mende 
Taleski welcomed the group 
and accommodated them and 
ensured they had everything 
they needed for the event to 
run smoothly. Overall, it was 
a great session and they were 
able to promote Generation M 
and UMD.

Many thanks to all of those who 
attended and those who helped 
out with the planning, tabling, 
and answering questions. We 
are delighted to announce that 
we’ll have 10 participants for 
this year’s Summer Session – 
our largest group to date!

Follow along on Generation 
M’s Facebook, Twitter and 
Instagram, as well as UMD’s 
Facebook, Twitter and Insta-
gram for updates as this year’s 
group embarks on the journey 
of a lifetime.
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On Saturday, May 4, 2019, 
“The Lerin Region Macedon-
ian Cultural Association of 
Canada” held its Third Annual 
Mothers’ Day Banquet in the 
Ballroom of St. Clement of 
Ohrid Macedonian Orthodox 
Cathedral.

It was a very joyous evening 
to honour all Mothers.  Being a 
Mother is a special gift in itself, 
but having an evening to cele-
brate our accomplishments 
made us all feel very honoured 
and appreciated.  It was a won-
derful way to acknowledge the 
many years of love, support, 

encouragement and hard work 
it takes to raise our children.  It 
was also a special way of hon-
ouring our own Mothers, who 
we love dearly, whether they 
are still with us, or are now in 
Heaven.  God gives us only 
one Mother, and she should be 
loved and cherished forever.

Congratulations to President 
Gregory Tsanev, Peter Medich-
kov and the rest of the Board 
(see photo), for such a mem-
orable and successful evening.  
The professionally-decorated 
ballroom looked gorgeous.  
The full course roast beef din-
ner was delicious.  The musical 
entertainment, provided by The 
Boys from Bouf, featuring the 
beautiful Ashley Klashoff, was 
outstanding as usual.

As each woman arrived, she 
was greeted with a beautiful 
long-stemmed rose.  Each table 

was enhanced with a beautiful 
floral arrangement, courtesy of 
Canadiana Flowers.  A special 
thank-you goes out to Jim, Ter-
esa, and Stephen Mangos for 
their unwavering support and 
generosity to the Lerin Associ-
ation, each and every year at 
our Lerinsko Oros, banquets 
and tea parties.

The highlight of the evening, 

was the first Oro.  It was dedi-
cated to all the Mothers.  We 
all danced to the appropriate 
Macedonian song, Egejki Majki 
(Aegean Mothers).  It was sim-
ply beautiful.

We look forward to future 
Lerin Region events! 

Olga McAfee-Petro

Lerin Region Mother’s 
Day Banquet  

The Lerin Region Macedonian 
Cultural Association of Canada

Olga McAfee-Petro & President Gregory Tsanev

The Lerin Region Macedonian Cultural Association of Canada
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Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

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

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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35 години на фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од МПЦ Св. Илија Мисисага

Македонскиот фолклорен 
ансамбл "Илинден" на 4 мај  
годинава со голем солистич-
ки концерт и со присуство на 
бројни гости и фолклорни 
ансамбли го одбележа својот 
35-ти роденден. ,,Илинден,, е 
основан во 1983 година како 
дел од Македонската Пра-
вославна Црква Св. Илија 
од Мисисага, Онтарио. Гру-
пата е формирана од група 
ентузијасти и волонтери  со 
идеја за зачувување на ма-
кедонското наследство преку 
музика и танц, тука во новата 
избрана земја, Канада.
Со текот на годините, група-
та стана место каде децата 
и младите ги учат традицио-
налните македонски народни 
игри, место каде што се соз-
даваат трајни пријателства.

Групата со гордост ги прет-
стави своите танци на бројни 
настани и концерти низ Се-
верна Америка.
Денес Ансамблот има две 
групи поделени по возраст, 
со вкупно над 50 членови. 
Репертоарот вклучува игри 
од сите географски делови 
на Македонија.
Сите овие години, ансамблот 
настапува на настаните на 
Св. Илија, како и за други 
цркви и организации, вклучу-
вајќи:
• Конгреси на Македонската 
православна црква во Север-
на Америка,
• разни македонски културни 
настани во Канада и САД
• 1987, прв пат патуваше во 
Македонија и настапи во гра-
дови како што се Скопје, Те-

тово и Валандово
• Carassauga и Carabram 
фестивали,
• Kinderfest и Worldfest фес-
тивали,
• CHIN радио излети,
• отворање на SkyDome (сега 
Роџерс центар), јуни 1989 го-
дина
• настапи на почетокот на 
распродадената НБА утак-
мица пред повеќе од 20.000 
обожаватели и за милиони 
луѓе низ целиот свет на теле-
визија, како дел од " НОЌ НА 
МАКЕДОНСКОТО НАСЛЕД-
СТВО " за Торонто Рапторс 
против Атланта Хокс во Јану-
ари 2015 година
• на одбележување на 150-
тиот роденден на Канада во 
Отава, август 2017 година
и многу повеќе.

Сето ова е тешко е да се 
замисли без страст, безус-
ловна посветеност и водство 
на претходните претседате-
ли: Лиле Дафковска, Тони 
Марковски, Вилма Џамарко, 
Александар Вржиновски и 
секако сегашниот Љупчо 
Марковски.
Заслугата оди и на адреса 
на  претходните кореографи: 
Лиле Дафковска, Власто Пет-
ковски, Емилија Петковска, 
Љбијан Ристовска, Сандра 
Илиевска, Филип Спасовски, 
Ивица Анастасов, како и на  
актуелните: Иван Точковски, 
Виктор Кузмановски и Дание-
ла Димитриеска.
 Исто така благодарение  на 
сите играорци, родители, 
на црква Св. Илија и многу 

други кои го поддржуваат 
ансамблот, cите спонзори 
и донатори, РАМА и градот 
Мисисага.На најзаслужните 
за растежот на ,,Илинден,, 
претседателот Љупчо Мар-
ковски им врачи специјални 
признанија.

По повод 35 годишниот јуби-
леј на ,,Илинден,,  програма-
та отпочна со настапот на 
големата група која го изведе 
сплетот
  Жетварка, по што следеа 
јуниорите на ,,Илинден,,-
со        ,,Јано Јанке ,,.за потоа  
ансамбл ,, Илинден,, да ги 
изведе сплетовите,,, ,,Плани-
ноПирин,, ,,Водарки,, , ,,Ма-
лешевка,, и ,,Пијанец,,.
Гостионското КУД ,,Билја-
на,, од МПЦ Св. Димитрија 

Солунски од Маркам под ко-
реографство на Зоран Зафи-
ровски се претстстави со ко-
реогарфиите:,,Малешевка,,, 
,,Лазарки,,, и ,,Фантазија,,, , 
додека Ансамблот Македон-
ка со директорот Алек Пет-
личков и кореографот Крис 
Петличков ја почести публи-
ката со фолклорните игри: 
,,Пирин,, и ,,Калајџиско,,. 
Младата група на ,,Илинден,, 
составена од деца под 11 го-
дишна возраст маестрално 
ги одигра и ората: ,, Буфчан-
ски сплет,, , Пајдушко,, и Еле-
но Моме,,,. 
По концертот следеше 
општонародна веселба и 
забава со Христо Георгиев 
Ице.

Св. Илија - Мисисага

Macedonian Folklore Ensemble Ilinden 
wishes to thank RAMA Mississauga for 

their support in our comminity.
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Македонскиот павилјон на фестивалот Карасага 2019 беше претставен од македонската 
православна црква Св. Илија од Мисисага во деновите од 25 до 26-ти мај. Неколку илја-
ди посетители беа сведоци на богатсвото на македонските вкусови, звуци, бои и историски 
вистини. Црковната управа со претседателот Ацо Крстевски, женската секција со претсе-
дателката Весна Трајковска, раководителката на фестивалот Весна Амиконе и нејзиниот 
помошник Ненад Попоски беа задолжени за беспрекорната организација на дводневниот 
настан на годината во градот Мисисага. Сцената постојано го мамеше погледот со настапи-
те на фолклорниот ансамбл ,,Илинден,, од црквата домаќин со претседателот Љупчо Мар-
ковски и кореографите: Иван Точковски, Даниела Димитриески и Виктор Кузмановски кои на 
свои плеќи го изнесоа уметничкиот дел на програмата. Претставија слетови, ора и песни од 
сите делови на Македонија, а малата како и големата група мамеа погледи и воздишки со 
восхит од раскошот на македонската фолклорна игра и убавината на младите момчиња и 
девојчиња. Ним им се придружија и сениорите од ,,Здравец,, ансамбл на возрасни играорци 
од црквата Св. Димитрија Солунски од Маркам раководен од кореографот Власто Петковски 
како и КУД ,,Билјана,, со директорот Сандра Јанковска и кореографот Зоран Зафировски. 
Посетителите не можеа да му одолеат на македонското добредојде, топлите насмевки и 
мирисот кој надоаѓаше од македонската кујна и звуците на роднокрајните песни од грлото и 
вештите прсти на прочуениот Христо Георгиев Ице. Најискрени честитки до огранизаторите 
и за овој успешен фестивал кој уште еднаш ја прикажа Македонија во Канада во најубаво 
светло. Судиите ги затворија тетратките со белешки, очекуваме и трет пат прво место на 
фестивалот во конкуренција на 30-на земји учеснички.

Vesna Amicone chair person:

Thank you ! On behalf of my self and co-
chairman Nenad we would like to thank 
everyone that came out to Carassauga to 
support our Macedonian Pavillion .
A special Thank You to our Dance groups 
Ilinden,Biljana & Zdravec for their wonderful 
performances. Thank you to our ladies auxiliary 
,executive board and student volunteers for 
making Carassauga 2019
a huge success ... once again Thank you from 
the bottom of my heart ♥️
Vesna Amicone

Константин Митровски, парохиски свештеник во МПЦ Св. Илија: 
Драги браќа и сестри во Христа Господа,
Од се срце би сакал да ja изразам својата пастирска благо-
дарност до браќата и сестрите при нашата М.П.Ц. Свети Илија 
- Мисисага, за сето она што го направија на Фестивалот на 
културите КАРАСАГА. За сета љубов која ја дадоа, а за прет-
ставување на својата култура, идентитет, историја. За добро-
чинствата во полза на нашата Света македонска православна 
црква свети Илија од Мисисага. За сиот труд, за времето вло-
жено, за сите даренија. За сите припреми преку целата година. 
Најголемо благодарам во името на целава наша македонска 

православна заедница. Благодарност на сите кои себе се вложија, и не' поддржаа со работа 
и со присуство. Благодариме на сите и за се! Бидете ми живи, здрави, благословени. Бог 
нека ве дарува вас и вашите семејства со добрини. 
Нека ви се на многу години од Бога мои драги браќа и сестри !!!

Македонија на фестивалот Карасага 2019
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Ацо Крстевски, претседател на управниот одбор на МПЦ Св. Илија:

Драги Пријатели,
Би сакал да упатам голема 
благодарност до сите чле-
нови на управаниот одбор, 
женската секција со прет-
седателката Весна Трај-
ковска, играорната група 
''Илинден'' при нашата цр-
ква Св.Илија од Мисисага 

со претседателот Љупчо 
Марковски, до реководи-
телот на овој настан Вес-
на Амиконе и помошникот 
Ненад Попоски и до сите 
останати волонтери кои 
зедоа активно учество во 
организирањето, подго-
товките и изведувањето 
на овој голем настан како 
за нашата црква така и за 
претставување на нашата 
македонска култура поши-
роко во рамките на Миси-
сага и Онтарио.
Исто така сакам да им се 

заблагодарам на игра-
орните групи ''Здравец'' 
и ''Билјана'' од црквата 
Св.Димитрија Солунски 
од Маркам кои со своето 
u;estvoпридонесоа овој на-
стан да биде уште побогат 
и поуспешен.
На крај сакам да нагласам 
дека и покрај големиот 
притисок сепак успеавме 
на овој фестивал да се 
претставиме со нашето 
вековно име Македонија, 
Македонци и македонска 
култура.

Coreografers for ,,Ilinden,, Ivan Tockovski, 
Daniela Dimitrieski and Victor Kuzmanoski:

 On behalf of myself (Ivan), 
Viktor, and Daniela, we would 
like to extend our greatest 
gratitude and thanks to every 
single one of you: the par-
ents and the dancers, Nenad, 
Slavica and Ljupco, and ev-
eryone else who was involved 

in and helped 
our pavilion for 
Carassauga this 
year. 
We are extreme-
ly proud and 
impressed by all 

the dancers. It warmed each 
of our hearts watching them 
perform and it always puts 
smiles on all of our faces. 
They worked very hard this 
weekend and we thank them 
for everything they contributed 
to Carassauga.

Thank you parents for your 
help and support for the danc-
ers during this tiresome but 
incredible festival; together 
your assistance helped the 
dancers conclude yet another 
stupendous Carassauaga per-
formance.
May next year bring better 
weather, more opportunities, 
more fun, more guests, and 
more kebapi to Carassauaga 
2020!

Thank you again,
Ivan, Daniela, and Viktor

Македонија на фестивалот Карасага 2019
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Информациите до кои дојдо-
вме укажуват дека е еви-
дентно нашите иселеници 
во Торонто , Канада  имале 
свои специфичности за како 
да ја искажат својата љубов 
кон родната грутка, тоа го 
правеле на мошне изразит 
начин, прeд се и преку драм-

ската литература. Тие ќе се 
определат на таа драмска 
благородна иницијатива, 
преку што ќе  го искажат сво-
ето чувство, и да заживеат 
еден така да речеме сценски 
живот, и да ги отворат тие 
драмски  страници тука да-
леку и да направат театарски 
триумф.Во драмските извед-
би, што нашите иселеници 
ќе ги реализират се открива 
и македонскиот црн  епилог, 
македонската црна историја, 
македонската горчливост, 
напредност но и македонска-
та виделина, како и опусот на 
нивниот печалбарски егзо-
дус, тоа се моментите што ке 
бидат забележани од перото 
на истакнати драмски пи-
сатели, испишани текстови 
со еден драмски призвук на 
сите времиња  на македон-
скиот напатен човек. А исе-
лениците ке го протолкуваат 
сето тоа драмскo опејување 
онака како што тие умеат и 
знаат, за тоа да биде драм-
ска афирмација повеќе од 
успех. Нашите иселеници во 
Торонто ќе посветат повеќе 
внимание на својот живот, 

како да го заубават, и затоа 
ќе се задржат на драмските 
содржини, за преку нив да ја 
донесат својата Македонија 
поблизу до нивните срца, 
и токму така со тие сценски 
прикази ќе се отвори патот 
за формирање на драмски 
секции, за потоа да следат и 

повеќе претстави од познати 
македонски драмски писате-
ли. Во македонската колонија 
во Торонто по наше мислење 
ќе ги откриеме и првите сцен-
ски настапувања на драм-
ската секција при МПЦ “Св.
Климент Охридски”, Торонто. 
Оваа драмска секција ги пра-
ви првите зафати со проши-
рување и продлабочување 
на драмските тематски инте-
ресирања на овие далечни 
простори а тоа прозвучува 
прифатливо за овдешната 
публика. Тие први драмски 
зачетоци стануваат омилени, 
оти тука се протолкува пе-
чалбарското секојдневие на 
македонскиот човек. Ако сме 
точни во проценките, првата 
драмска изведба се забеле-
жува во 60-тите години во 
минатиот век, во салата на 
црквата Св. Kклимент Охрид-
ски, со драмското  дело “Пе-
чалбари” од Антон Панов, 
а во режија на Петре Васи-
левски, потоа следуваше 
друго драмско остварување 
во чие раководство го срет-
нуваме името на Владо Ри-
стовски. Драмската секција 

за своето повеќе децениско 
постоење ќе има многуброј-
ни театарски престави од 
кои набројуваме: “Чорбаџи 
Теодос”, “Бегалка”, “Антица”, 
“Парите се отепувачка”, Па-
тот во татковината”, “Величе-
ствениот пораз”, “Распламте-
ниот пламен”,”Мајка”,”Духот 

на слободата”,во режија на 
Бранко Ставрев, ”Свадба”, 
”Балканско кафе”, комедиите 
“Празни пиперки”, ”Сватови 
на шајка”, “ Македонска чор-
ба”, од Ташко Кубановски и 
др. Долгогодишен режисер 
на секцијата беше Тања 
Ѓорѓевиќ.
Редовни членови на драм-
ската секција биле: Тања 
Ѓорѓевич, Ташко Кубановски, 
Даница Кубановска, Ратко 
Лозановски, Блага Мангова, 
Благица Дафовска, Марика 
Танасовска, Фана Плетер-
ска, Тони Марковски, Сања 
Димевска, Митре Чачевски,  
Фана Шомова, Белинда 
Гаџевска, Никола Белчевски, 
Борис Мангов, Горнан Јова-
новски и други. Овие драм-
ски мудреци на оваа драм-
ска секција не само што ја 
преставуваат македонската 
црква и македонската заед-
ница во Торонто, туку тие ја 
претставуваат и Македонија 
пред канадската публика, а 
со тоа тие стануваат и афир-
матори на македонската 
култура ,  со посебен акцент 
на драмското културно тво-

рештво. Покрај многуброј-
ните настапи пред македон-
ската публика низ градовите 
во Канада и САД, актерите 
нивните таленти ке ги испро-
баат пред канадската публи-
ка и тоа во модерната сала 
“Рој Томсон” во Торонто, на 
Онтарискиот мултиетнички 
фестивал, што се вклопува 
по повод 125-годишнината 
на Канада. Неколку иљад-
натна публика со овации и 
ракоплескања ке  ги награди 
македонските актери. Од 32 
учесници на разни национал-
ности македонците триум-
фираа и успешно го освоија 
второто место. Тој театар-
ски белег стекнат во Канада 
нашите драматолози ке го 
однесат и во Македонија, во 
градот Прилеп, на театарски-
те игри “Војдан Чернодриски” 
каде се калеми македонско-
то театарско битие. Во овој 
град тие се топло примени 
и забележуваат успешен 
настап.Членовите на оваа 
реномирана  драмска сек-
ција за  време на своето 
гостување во Македонија, на 
сите настапувања го покажаа 
својот квалитет, рамнејќи 
се и со подобрите, сето тоа 
претставуваше сензација и 
афирмација на нашинците 
кои за долго време што ја 
напуштиле родната земја 
но никогаш не и го свртиле 
грбот, туку напротив, на нај-
можен начин ја афирмираат 
и ја издигнуваат Македонија 
во сите облици. Тоа култур-
но и историско богатство го 
негуваат и преточуваат оти 
светот не препознава токму 
по тие културно-уметнички 
ознаки.
Тие драмско-театарски мо-
тиви и традиции нашите 
иселеници ке ги продолжат 
во годините што доаѓаат. Ќе 
следуваат и други драмски 
претстави, ќе се пишуваат 
драмски текстови, форми-

рање на нови драмски сек-
ции и друштва, и така маке-
донските иселеници далеку 
од Татковинските  покриви 
ќе го живеат животот со ин-
тенција за да ги преточат 
сите културни-уметнички 
традиции за да не се завенат 
во заборавот. Кога човек се 
наоѓа  толку далеку од своја-
та родна грутка тој ќе ги упо-
треби сите можни средства 
и знаења било тие да се од 
аспект на културни, спортски, 
научни, религиозни и било 
кои други традиционални 
алатки за да ја донесат тат-
ковината малку поблизу до 
нивните срца и души. Тоа ќе 
се случи во 1971 година кога 
на подимот  ќе се појави една 
млада група интузијасти кои 
ке се определат на драмска-
та литература. Токму на 13 
март 1971 година, драмска-
та секција гранка на тогаш 
Битолското околиско дру-
штво  “Пелистер” од Торон-
то ќе ја прикаже драмата, 
едночинка “Пред Илинден”, 
чие сценарио го обработи 
Горан Јовановски. Драмска-
та претстава се одигра во 
преполнетата сала на МПЦ 
Св.Климент Охридски во То-
ронто. По барање на публи-
ката драмата се прикажа и по 
втор пат во Торонто, и пов-
торно салата беше претесна 
за да ги прими сите обожова-
тели на драмските текстови.
Драмата го опфаќаше пред 
илинденскиот период, по што 
асоцира и насловот, од на-
шето историско-национално 
битие. тука се говореше за 
илинденското востание , уби-
ството на Гоце Делчев и пла-
чот  после тоа, се потенцира 
тој тажен момент,припреми-
те и дејствувањата на ма-
кедонските револуционери, 
таа пламенита национална 
свест, да не се жали живо-
тот за слободата на својата 
татковина.  Драмата “Пред 

Илинден”, на гледачите им го 
приложи целиот тој опус на 
македонскиот борбен опој, 
каде со пушка во рака да ја 
брани честа и достоинството 
македонско што се закалило  
со децении и векови. Гледа-
чите ја напуштија салата со 
солзи на очите,оти се пре-
познаа себеси во ликовите 
на  драмската содржина, на-
кратко отсликано само едно 
мало делче од големото 
македонско револуционерно  
дело, толку вистинито, толку 
борбено, толку трогателно,-
немаше срце не натажено,-
нити ни око ненасолзено.
Тоа е македонскиот драмски 
видик. Улогите во драмата 
“Пред Илинден” ги толкуваа: 
Горнан Јовановски, Мери Јо-
вановска, Мендо Бакаловски, 
Ѓорѓи Лазаревски, Петар Ла-
заревски, Драги Спасовски, и 
Ѓорѓи Калузовски. Драмската 
секција имаше неколку пону-
ди за прикажување на оваа 
драма во Хамилтон, Детроит, 
Њу Џерси, Колумбос, Чикаго 
и други градови низ САД, но 
за жал заради технички при-
чини замислената турнеа 
не се оствари. Но сепак тој 
драмски настап остана да 
се памети за долго време,а 
и да послужи како мотива-
ција за следни такви драмски 
изведби , за да се продол-
жи со негување на нашето 
драмско творештво. Драм-
скиот тренд се преселува од 
Торонто во градот Мисисага, 
во непосредна близина на 
метрополата Торонто. На 11 
декември, 2010-та година, 
членови од групата “Китка”, 
гранка при МПЦ Св.Пророк 
Илија во Мисисага, по повод 
102 години од раѓањето на 
Кочо  Рацин ке ја прикажат 
комедијата “Меана-дајми-на-
ти” по сценарио на Горан 
Јовановски. Присутните 
кои ја наполнила салата на 
Св.Илија до последно место 
ја имаа најубавата вечер, 
помината низ смеа и пријат-
но задоволство. Актерите на 
оваа хумористична драма 
ги покажаа своите вистин-
ски драмски искуства,што за 
момент ги освоија срцата на 
гледачката  публика а тие ги 
наградија со бурни аплаузи и 
овации.У логите ги толкуваа: 
Горнан Јовановски во уло-
гата на Стојан (чорбаџија), 
Пандо Гулевски ја играше 
улогата Ставре (пријател на 
Стојан), Зоран Андоновски 
толкуваше улога на меанџија  
и Дорче Таневски играше 
двојна улога како трговец и 
арамија.

Горнан Јовановски

ИСЕЛЕНИЧКИТЕ ДРАМСКИ 
ЧЕКОРЕЊА   ВО ТОРОНТО
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Save the date… 

Join us for the 77th Macedonian Open on 

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

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

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

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

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

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

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

call Margarita Donakovski at 416-755-9231 Ext 1.
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Осврт кон современата македонска поезија 
„Недопрени мечти“

 од авторот - Зоран Карапанчев

Секој нов ракопис е тајна 
на животот, мало уметничко 
дело кое чекори низ нашите 
сетила и бележи траги во 
емоциите. За мене, ова е нов 
предизвик, нурнување во за-
тскриени поетски ходници со 
скриени знаци кои чекаат да 
ги откриеме патоказите на 
движење. 

Овие заробени сетилни, жи-
вотни, искуствени, доживе-
ани, посакувани ,создадени 
мечти, го протресувааат сиот 
умствен механизам да го 
разберам зборот, пораката 
низ чистата есенција од ав-
торот! 

Давањето реално-објективна 
оценка за ова првороденче 
на авторот е невозможно на 
прво читање. Првиот визуе-
лен контакт беше следење на 
редот на ритмичките стапки, 
двосложните, трисложните 
зборови. Стихови кои нема-
ат ограничување во својата 
ритмика, тон и римување. На 
прв поглед , силни изразни 
средства во јадрото на збо-
рот изразени преку епитети, 
матафори и симболи. На 
второто читање веќе доби-
вате јасна слика дека иако 
е ова прва пишана и објаве-
на поезија , станува збор за 
автор кој ви ги открива бле-
скавите моменти на животот 
во кои знаеме или не знаеме 
да уживаме, движејќи се со 
молскавична брзина како 
слики за анимиран филм. 
Авторот ја открива состојба-
та на духот. Острото око кон 
внатрешниот и надвореш-
ниот свет, спротивности, ред 
и хаос, дожд и облаци, Сонце 
и Светлина, едноставно , че-
кори низ животот како шанса 
пред една гоема порта. Или 
ќе влезеш, или никогаш нема 
да дознаеш што си добил , а 
што си изгубил?! 

Прелистувајќи ги страниците 
веднаш наидувате на подна-
слов „До следното утро“ каде 
се препознаваат чувства на 
молскавична инспирација 
која напати доаѓа со само 
еден фрлен поглед кон око-
лината, раѓајќи плима од сти-
хови, полни со духовен набој 
и искуство. Дури е можно да 
го почувствувате вкусот на 

чемерот, пелинот, тагата, 
ноќ која менува се, оловно 
сивило, тегобност. Потоа се 
заплеткувате во нова емо-
тивна мрежа од убост,  лач 
на мугра, судбина, неутрон 
во која љубовта е на грамо-
ви,  а тагата во оловни чиз-
ми. Младешки полет и занес 
полн со срцебиење, љубовна 
пролет и дистанца за восхит. 
Микрокосмос на билки, езо-
терични светови еликсири 
за спознавање. Еден силен 
удар на душата, атак на ра-
зумот, редови прашања и 
филтрирани одговори, кои се 
бараат постојано и одново до 
конечниот - точен одговор. 

Поетот намерно оваа своја 
прва збирка поезија ја поде-
лил на два дела. Првиот за 
кој досега патував , мисловно 
рефлексен и вториот лирски, 
обвиткан со светли и слобод-
ни емоции. Низ ракописните 
редови ќе ја сфатите фило-
зовската порака дека ништо 
нема да се смени, доколку 
самите не се смените. Ме-
нувањето на свеста е бавен 
процес но, почнува од себе и 
човечките односи. Да го до-
биете одговорот и копнежот 
по силното чувство, потребно 
е да ги изодиш патиштата на 
мудроста и да сфатиш, дека 
она што го имаш не можеш 
да го сочуваш засекогаш. 
Секое прашање е почеток на 
патот кон мудроста. 

Она што треба да го разбе-
ре оценувачот, треба да го 
разбере и читателот. Така 
започна пиењето на стихови-
те . Моментот на раѓање на 
зборот, пораката и суштина-
та колку емоцијата ќе ве до-
пре или одмине?! 

Доживувањето на поезијата 
на Зоран Карапанчев е сло-
евита. Иста како и самиот 
создавач, една слоевита 
архитектура на личност и 
дух, мистичност на негово 
кодирање и декодирање. 
Неговиот филозовски свет 
се рефлексивни допири со 
сите филозовски и длабоко 
мисловни сфери, како пона-
дица од прашања и одгово-
ри, во муграта на денот, кога 
разумот е бистар незаматен 
и кога води дијалог со мисла-

та. На отворениот прозорец 
кон хоризонтот, низ голтка 
кафе , чија арома ги прово-
цира сите канали да се отво-
рат и да се наредат во чист 
аритметички ред , прецизни 
и длабоко филтрирани одго-
вори. Низ оловното сивило,  
осаменост, мигови на сон и 
јаве, небиднина... Се фаќа-
те себеси како имате слични 
или спротивни одговори, а 
исти прашања. Одбивате да 
го споредите злото како свое 
его, го фалите милосрдието, 
добрината, кревката душа 
човечка.

Уметноста на животот е по-
нудена низ самите стихови. 
Мора да ги допреме сите 
убавини на светот во нив-
ната боја , вкус и допир со не-
виност на дете. Дождот кога 
ја пои земјата им дава пот-
тик на билките, убост, спо-
којство, хармонија да шират 
мирис низ воздухот. Треба 
да научиш да го вдишеш низ 
телото. За авторот, вознеми-
реноста доаѓа од незнаење-
то, непознатото на желбата 
која надоаѓа, од страсниот 
копнеж, кој создава немирна 
плима. Таа плима го гори те-
лото, го стоплува, го протре-
сува и го наежува. Само во 
оваа состојба секоја емоција 
добива име. Мисловноста 
и мудроста не е откривање 
на она што ни се нуди, туку 
она што ретко кој ќе го види, 
длабоко промислување, спо-
редување, будење. Себепро-
најденото и себеспознаено-
то. 

Мигови
Зошто прекрасните мигови 
се толку куси?
Зошто милувам бескрајно 
да траат , кога не сум соз-
даден за вечноста ?

Низ сиот несовршен и напати 
хаотичен прашалник, авторот 
ја открива тајната на среќата 
во мигот на исполнувањето, 
траењето, очекувањето, бле-
сокот на уживањето. Низ ја-
жето на животот секој го бира 
сопствениот пат и степенот 
на неговата состојба на умот.

Чувството на страв, очеку-
вање, страст, обсервирање, 
во еден миг создаваат роб на 
емоции , кои или ке ги одвр-
зеш или ќе те врзат во болка. 
Тој се одлучува да ги ослобо-
ди во мугрите на денот. На 
свој личен начин, космичко 
ослободување кое дава хар-
монија и опуштање, Тоа е 
состојбата на релаксираност 
кога емоциите излегуваат 
стокмени на лист белина од 
едно филозовско јадро , кое 
никогаш не спие. 

Потребно е да се каже дека 
авторот е вистински еру-
дит, познавач на древните 
цивилизации, се ракува со 
религии , култури, тради-

ции. Посетител на егзотични 
земји, храмови, цркви, магич-
ни светови, во кои темелно 
навлегува и потоа создава 
есенција и мал момент на 
вечноста низ чиста емоција

Елегантно се префрла во 
вториот дел извезен со ли-
рика и напати лирска елегија, 
насловено како „ Недопрени 
мечти“

Целата содржина на љубов-
та ја гради како моќен дви-
гател и кула кон височината 
на чиј пиедестал е искрената 
и чиста емоција, обвткана 
од страст. Ако љубовта не е 
сетена далеку си од богат-
ството. Ништовност си. Се 
обраќа и често води дијалог 
со својата муза-сопатничка 
која без зборови го разбира 
неговиот внатрешен монолог 
и наплив. Неутрони во кои 
се вгнездени разни емоции, 
мед со лажичка и пелин низ 
воздишка.
 

Ако те нема , 
срцето мое

ќе згине
в молк.

Ако те нема,
мечтите мои
ќе стивнат

в миг.

Ако те нема,
светот мој

со тебе 
ќе зајде.

Ете, со вакава едноставност, 
авторот ги изразува свои-
те чувства. Својата средба, 

разделба, страв од раздел-
ба. Еден восклик на дете 
кое првпат љуби, очекува 
трепет, допир на дистанца, 
восхит. За него љубовта е 
и мирисот на билка, зачи-
ни и смола, еликсир кој се 
пие без да знаеш дека тоа 
е чиста љубов. Мечтите се 
недопрени сеќавања, мисли, 
трагања, срцебиење, удар на 
душата, немир, будење сред 
ноќта. Љубов е и држењето 
за рака, несовршеноста на 
женското тело, машкоста, 
женственоста ипреплетени 
во скулптура.
Би сакала да обрнам уште 
еден значаен сегмент за ав-
торот. Неговата посебност во 
одбирот на илустрациите кои 
се производ на неговата фо-
тогравска пасија. Неговата 
уметност низ фотографијата, 
го открива заробеното, непо-
кажаното. Тој својот поглед и 
своекото око, го подарува на 
другите како видлива скапо-
цена и врамена трага.
Ќе откриете проблесок над 
хоризонтите, една посебна 
калиграфија и убавина на ду-
хот. Суптилен запис, овеко-
вечен преку неговиот објек-
тив. Чисто сетило како допир 
низ портрети, храмови, цр-
кви, хоризонти, облакодери, 
ликови, погледи, толпа на-
род, заловени моменти како 
на вистинско платно.

 Последните страници на 
оваа прошетка низ мечтите 
е уметничко патување од 
длабоки напливи, кон чисти 
емоции кон татковината. Раз-
мислувам, можеби непри-
родната граница со океанот 

и бројните километри во него 
ја будат носталгијата кон 
првите чекори, првиот збор, 
огништето, мајчинското, тат-
ковото. 
Еден нов механизам, органи-
зам задоен од колективната 
меморија, традиција, култу-
ра, историја, моќна есенција 
и дразба преточена во сти-
хови кои водат кон родните 
друмови, кон дома. 

На крајот, оставам самите да 
го довршите патувањето, на 
кое ќе забележите патокази 
и пораки, влез во сопствени 
прашања, одговори, емоции. 
Ако можеби и не го разбере-
те молчењето меѓу редови,  
нема во целост да ги разбе-
рете ни зборовите,
Зашто целата оваа поезија 
е како јинг и јанг, како утро и 
и нок, будење и заспивање, 
копнеж и страст, чекање 
и доживување...  валцер и 
вино!

м-р Ели Танасковска
 ( новинар, дипломиран 

професор по општа 
и компаративна 

книжевност, магистер на 
културолошки студии)



Страница 33June 07, 2019 Македонска заедница

Информацијата има ново име, Macedonian 
Social, нов магазин, вебсајт и YouTube канал кој 

ќе биде гласило на Македонците во Америка
Macedonian Social е урбан 
и модерен, оригинален и 
уникатен мултимедијален 
проект, кој во исто време 

промовира македонска кул-
тура, забавува, пренесува 
македонска традиција на ма-
кедонски јазик. Дејствуваме 
од Чикаго, САД, но мислиме 

глобално затоа што сакаме 
цел свет да слушне за ма-
кедонските, но и останатите 
работи кои вредат да бидат 

видени и прочитани. 
Овој проект го започнавме 
со многу љубов, визија и ам-
биција за успех. Сакавме да 
бидеме оригинални и дојдо-

вме до идеја да направиме 
мултимедијален медиум, 
гласило на Македонците во 
Америка кој ќе биде во пи-

шана, видео и онлајн форма. 
Целта ни е убавиот збор да 
стигне до секого и секаде 
низ светот. Го нарековме 
Macedonian Social, затоа 

што дружењето, настаните, 
манифестациите и  комуни-
цирањето  на Македонците 
насекаде  е она за што ние ќе 
информираме. 
Macedonian Social е магазин, 
веб портал и YouTube канал 
кој пулсира во ритамот на но-
вото време. 
Нашата мисија е да инфор-
мираме за се' што е актуел-
но, да пофалиме успеси на 
секое поле и да бидеме сека-
де каде што има приказна да 
се раскаже. 
Магазинот Macedonian Social  
ќе излегува во првата недела 
од секој месец и ќе може да 
се најде бесплатно во сите 
македонски но и балкански 
места, продавници, цркви, 
фирми, салони, ресторани, 
во Чикаго но и пошироко. 

Може да не' читате и онлајн, 
на macedoniansocial.org како 
и да ги гледате сите видеа на 
YouTube каналот.

Овој проект нема да биде 
social ако не е проект кој 
зближува, отвора нови хори-
зонти и споделува радости, 
затоа пристутни сме на сите 
социјални медиуми. Лајкне-
те ја страната на Фејсбук, 
следете не' на YouTube, ин-
стаграм и твитер и бидете 
секогаш во тек.
Macedonian Social е повеќе 
од проект. Тоа е мисија, жел-
ба, љубов и многу позитивна 
енергија на едно место,  не-
профитна организација каде 
што секој може да донира и 
рекламира. 
Магазинот, веб порталот и 

YouTube каналот се мултиме-
дијален медиум, начин на кој 
ќе го обиколиме цел свет, за 
сите Македонци, насекаде.

од Чикаго известува 
Марија Главчева
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,,Куд,, Билјана,, кое 
работи под закрилата 
на македонската пра-
вославна црква Свети 
Димитрија Солунски од 
Маркам го одржа својот 
прв пролетен концерт 
на кој  покрај трите гру-
пи на друштвото наста-
пија и домашниот ан-
самбл ,,Здравец,, како 
и  гостинските фолкор-
ни групи  ,, Илинден,, и 
,,Македонка,, од црквите 
св. Илија од Мисисага и 
Св. Климент Охридски 
од Торонто.
Координаторот на КУД 

,,Билјана,, Сандра Јан-
ковски со својот тим на 
соработници од црков-
ната управа, а првен-
ствено од родителите на 
играорците, организира-
ше и изведе извонреден 
пролетен концерт. Важ-
но е да се напомене дека 
родителите  секогаш се 
тука кога е потребна во-
лонтерска рака и комп-
летна поддршка со цел 
групата да се претставу-
ва во вистинско светло 
како во Канада, така и 
при настапите на важни 
културни манифестации 

од животот на Македон-
ците во САД.
Пролетниот концерт за-
почна со настап на нај-
малата група на ,,Билја-
на,, под кореографство 
на  родителите на овие 
предшколски деца, по 
што следуваше наста-
пот и на средната група 
раководена од Христи-
на Вељановска, за да 
продолжи со настапот 
на сениорската група 
, момци и девојки кои 
долги години го прет-
ставуваат ансамблот  и  
зад чија што виртуозна 

игра стојат повеќе ко-
реографи, се до актуел-
ниот Зоран Зафировски. 
Ансамблот ,,Здравец, 
пак е раководен од до-
ајенот на македонското 
кореографство на овие 
простори Власто Пет-
ковски.
Богатството на звуци, 
носии и чекори од Маке-
донија беше пренесено 
и од страна на гостин-
ските групи, најнапред 
фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од маке-
донската православна 
црква Св. Илија од Ми-

сисага кој се претстави 
со неколку сплетови 
во изведба на малата и 
големата група раково-
дени од кореографите 
Иван Точковски, Виктор 
Кузмановски и Даниела 
Димитриески.
Со пригодна програма 
се претстави и средната 
група на ансамблот ,,Ма-
кедонка,, со директорот 
Алек Петличков. На сите 
сегашни и поранешни 
кореографи им беа до-
делени пригодни благо-
дарници.
Првиот пролетен кон-

церт на КУД ,,Билјана,, 
беше вистински момент 
за меѓусебно другару-
вање и забава на повеќе 
генереции од поголе-
мата област на Торон-
то кои се забавуваа со 
македонска музика во 
изведба на популарниот 
гостин од Македонија 
фолк пејачот Стив Шту-
ревски и локалното дуо 
Соња и Оливер.

Прв пролетен концерт на 
КУД ,,Билјана,, од МПЦ Св. 

Димитрија Солунски од Маркам

Св. Димитрија Маркам
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Makedonska Pravoslavna Crkva @Sv. Dimitrija Solunski@-Markam
Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski" - Markham

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

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

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

Sandra Jankovski
June 2, 2019 
Thank you to everyone for coming to last nights concert thank you to the choreographers thank you to 
all the volunteer workers because without you last night’s event would not have been a success. Most 
importantly thank you to all the performers you did amazing last night! I was super proud to be a Canadian 
Macedonian and have us all together. Thank you Sonja and Oliver Band and Stiv Sturevski we always love 
your music! 
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

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

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

 Young Macedonian Talent - Gabriela Trpkoska
OVERALL BIKINI CHAMPION IN WINNIPEG

The young Macedonian girl Gabriela Trpkoska 
studied Medical Office Administration at George 
Brown College.
 Currently, works as an Administrative Assistant 
at an IT Company in Winnipeg, Manitoba and, 
most recently, became a posing coach for her 
team, Hammer Fitness. 
 
Gabriela was always active in sports while in 
high school, played everything from volleyball to 
basketball to soccer. 
She actively danced in Ensemble Makedonka for 
about two years.

Bodybuilding career
Gabriela: My bodybuilding career didn't start 
until after I finished college. I was always in and 
out of the gym and lifting weights, but I never 
took it too seriously. at one point, I wanted to 
get a trainer just to help me out a little bit and 
give me some guidance. I was directed towards 
Amer Kamra by one of the gym employees, 
but I was always too scared and found him a 
little intimidating to approach him. Eventually, 
we began talking and the topic of competing 
came up. The more I learned about the world of 
competing in bodybuilding the more interested 
I got and decided I would compete in the bikini 
category. I began training with Hammer Fitness 
in August 2017 under another coach at first. 

We decided to begin with a lifestyle cutting 
phase before beginning preparation (prep for 
short) for my first show which would be on April 
2018. Typical preps usually last for about 14-16 
weeks, but sometimes longer; I began mine in 
December 2018. After competing in Cobourg, 
Ontario at my first show, where I placed 3rd in 
my height class, my coach and I decided to take 
a bit of an off-season to grow and get better for 
my next show. In that time, I moved from Toronto 
to Winnipeg, but continued with Hammer Fitness 
for my off-season. My off-season came to an end 
in October 2018 which is when I began working 
with my current coach, Amer Kamra. We began 
my prep slow with the goal to compete at the 
end of May 2019, a whole five months of prep. 
Now, for anyone who has not completed a prep 
it looks like we just go to the gym excessively 
to look good for a day; although, that's half 
true there's more to competing than that. Not 
a lot of people understand the dedication, time 
management, and sacrifice it takes to complete 
a prep. You need a whole team of people to help 
you get through it, from a knowledgeable coach 
to a supportive family and friends. It is extremely 
draining mentally and physically the closer you 
get to your show and to not have that support 
just adds unnecessary stress to your prep.  
A quick story here. So, as we were getting closer 
to show day, my coach and I were talking about 
him possibly making a trip out to Winnipeg to 
watch me compete, but we never confirmed it. 
I asked him again at about one week from my 
show and there was still no confirmed answer. 
At two days out, I got a message from him 
asking for my address so he could send me 
a package. I assumed the package would be 
clothes for me to wear at the show to represent 
my team. We confirmed that I would be at home 
to receive to receive and sign for it as I would be 
the only one that could. I was in my room when 
my mom came in and said there's a package 
for me to sign for at the door. I walked out, mind 
you I was relaxing and wearing my GIRAFFE 
ONESIE at the time, expecting just the mailman, 
but NOPE. IT WAS MY COACH with his friend, 

and they were VIDEOTAPING THE WHOLE 
THING! I was SO shocked. I was not expecting 
this at all, but it was amazing to see my coach 
after months.  
Back to the show prep:
Leading up to my show, we went extreme to get 
me to the level of conditioning I needed to be 
to win. the five days leading up to show day, I 
was eating NO carbs, only fats and proteins, 
and doing anywhere from 1 - 2 hours of cardio a 
day. it was an intense process and I remember 
counting down the days to show day. The day 
before the show, I was checking in with Amer 
every couple of hours to make sure I looked 
how I was supposed to at the time. he told me 
how much and of what to eat and how much 
water to drink. "Peaking" for a show is a science 
because you must make sure the athlete looks 
their best at just the right time, which would be 
before stepping on stage. Not every coach can 
do it and I’m so grateful that Amer was there to 
help me look my best. at the end of the night, all 
the hard work paid off. I won 1st place in Bikini 
Class C which allowed me to fight for Overall 
Bikini title. it was a hard battle, but in the end, I 

was chosen as the Overall Bikini Winner at my 
2nd show ever and 1st show working with Amer.  
Plan:
for our next move, we are planning for me to do 
another regional show within the next month and 
then compete at a national show and attempt to 
get my IFBB Pro Card and I know under Amer's 
guidance, it will happen. 
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30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

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

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Лена Хелен Талевски Таскас
Лена Хелен Талевски Таскас е ро-
дена во 1948 година  во Битола, 
Македонија.
Во 1957 година со своите родители 
и сестри ја напуштаат својата родна 
земја Македонија и заминуваат во 
Франција. Во 1959 година ја зами-
нуваат од Франција и имигрираат 
во Торонто, Канада кадешто Лена 
го завршува своето образование 
и се здобива со Бизнис диплома и 
диплома за Бизнис комуникации. 
Вљубена во уметноста  Лена на 
повозрасни години има завршено 
курсеви за Дизајн на цвеќиња и ке-
рамичка уметност.
Интересен податок за Лена е дека 
има завршено и 2 години музичко 
училиште и дека свири хармоника 
уште од нејзините најрани годи-
ни. Нејзините родители Спиро и 
Трајанка Талевски со својата фами-
лија се меѓу првите Македонци кои 
помогнале во изградбата на МПЦ.

Св.Климент Охридски во Торонто.
Лена е активна во сите сфери од културниот 
и општествениот живот во македонската 
заедница во Канада. Лена е и една од пр-
вите членови на женската секција при МПЦ.
Св.Климент Охридски која често пати беше 
во улога на подпретседател, благајник, се-
кретар и во контролната комисија.
во 1990 беше едногласно избрана за прет-
седателка на женската секција која што под 
нејзино раководство има постигнато големи 
успеси. Лена има иницирано бројни актив-
ности кои биле од голема корист за прет-
ставување на македонската заедница во 
Канада. Истата година Лена на караванот 
,,Павилјон Скопје,, добива високо признание 
(Плаката) од управата на Св.Климент.

Лена Хелен Таскас е меѓу првите членови 
од формирањето на друштвото на писатели 
,,Браќа Миладиновци,,. Активна е и пишува 
поезија и проза на македонски и англиски 
јазик.

Пелистерски Букет
Погледнавме во височината на Пелистер.
 Убавите високи дрвја окитени со зелени лисја 
шумеа низ гранките како да шепотат. 
Сонцето сјае низ нив-приметливо како огледало.
Летаат над нас птиците, ги слушаме како ги пејат 
најубавите песни.
Постепено се качуваме нагоре-го вдишуваме 
чистиот воздух.
Ладното ветерче не’ возбуди.
Ги натопивме устите.Оладивме грла со ладната 
изворска вда.
Околу сме обколени со многу разни бои на ветови, 
жолти,бели, сини,цвени...се задлабочивме во 
природната градина-убавината на високиот 
битолски Пелистер.
Ти се наведна и почна да ги береш миризливите 
свежи цвеќиња.За кратко време ми го подари 
најубавит букет.
Очите ми се наполнија со солзи и почнаа да се 
пролеваат низ градите.
Голема тага и жал осетив во душата.

Ме прегрна и ми рече: " Не плачи, ние пак ќе се 
сретнеме иако сме разделени на два различни 
континента, крвта вода не се прави, ние сме 
роднини за век.
Немаме време сега да губиме, четириесет години 
изминаа од нашиот живот".
Се заколнавме што поскоро да се сретнеме.
Јас се вратив назад во втората татковина Канада, а 
ти назад во далечната Австралија.
За кратко време го прелетав океанот, а далечниот 
пат ме донесе во Сиднеј Австралија за да се видиме 
повторно.
Како што ми вети-желбата не се исполни.
Твојот насмеан лик со букет цвеќиња во рацете го 
немаше никаде да ме пречека.
Само по твоја желба, твоето тело се пресели во 
милата татковина Македонија.
Почиваш во Битола близу Пелистер.

Светло
Градина со разни цутови
зелени дрва
меѓу нив сините љубичици
сјае едно светло.
Се прашувам
дали си ангел или си светец
се доближувам поблиску
 за да те видам...
Празнина,

ништо немаше
само слушам ангелска мелодија
Што си?
Кој си?
Каде отиде?
Се прашувам одново и одново
Ја кревам главата нагоре
и те видов,
те познав.

Сведок сум на
една тајна духовна...
Се израдував,
се насмеав!
Клекнав на колена
од твојата светлина и убавина
започнав да се крстам
и молам Оче Наш.
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КОЧО РАЦИН – ОСНОВОПОЛОЖНИК НА 
СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА  ЛИТЕРАТУРА

По повод  76- годишнината од смртта на Кочо Рацин - 
поет и борец за национални права и слобода на маке-

донскиот народ, со литературен прилог  ќе му оддадеме 
почит на неговиот живот и дело. 

Оваа година, на 13 јуни се навршуваат 76 години од смрт-
та на авторот на стихозбирката „БЕЛИ МУГРИ“ поетот и 
основоположникот на современата македонска литература, 
Кочо Рацин, кој трагично загина на планината Лопужник. Тој  
живееше во една напатена земја со непризнаван и освоју-
ван народ од нашите непријатели и беше жив сведок на тоа 
време, а како вечни сведоци ќе останат неговите песни со 
кои ги запишал новите страници во современата македонска 
поезија.
Со неговата рожба на 22 декември, 1908 г. во Велес,  кога 
во сиромашното грнчарско семејство  Солеви, ќе се роди 
Коста Апостолов Солев – Рацин, а никој не помислуваше 
дека тогаш се роди најистакнатиот македонски поет во чии 
песни ќе биде опеан  „скотскиот живот аргатски“ и протес-
тот против социјалната неправда на работниците. Уште од 
млад  го привлекувале  книгите и пишувањето. Гимназиското 
образование го прекинал поради немање финансиска мож-
ност и му се придружил во грнчарскиот занает на татко му. 
Сиромаштијата на неговата фамилија и макотрпниот живот 
на работничката класа  го наведуваат да тргне по борбениот 
пат со надеж кон слободен ден. Револтиран,  со сета своја 
лутина удира со перото на тогашното општество. Токму, по-
крај грнчарското колце ќе се родат првите поетски творби на 
Рацин со главна тема за обесправениот народ  кој е иско-
ристена работна сила на полињата и Фабриките. Со голема 
болка  во песната „ПРОШТАВАЊЕ“- тој пее за печалбарите:

„НЕ ЛИ ТИ КАЖАВ, НЕ ЛИ ТИ КАЖАВ,
НЕ ЛИ ТИ РЕКОВ НА ПРОШТАВАЊЕ  ?

БЕЛГРАД Е ЛАМЈА, ВО БЕЛГРАД  ЈА РОБ
СНАГА ПО ТУЃИ ПАЛАТИ ОСТАВАМ,

И ДОМА – ДОМА НЕ СЕ ВРАЌАМ,
НЕ ЌЕ ЈА ГАЛАМ СНАГАТА ТВОЈА
ДАЛЕКУ НЕГДЕ ПО ТЕБЕ, ВЕЛО,

 ПУСТАТА МАКА ПУСТА ЌЕ ОСТАНЕ...“

Периодот од 1928 до 1932 г. во Велес, е еден  од најплодните 
во Рациновата книжевна дејност кога бил понесен од напред-
ни идеи да го избави народот од беда. Тоа ќе предизвикаат 
маки, страданија и затвори. Во 1908 г. се открива големата 
комунистичка конспирација а неговата работа прекинува. 
Осуден е на четири години робија во Сремска Митровица. 
Со условите на живеење, Рацин израсна и се исчеличи во 
вистински борец и поет.
Годините од 1936 до 1941 означуваат важен период од маке-
донската културна историја кога се положуваат основите на 
макдонската книжевност.  Тоа се совпаќа со преорентацијата 
во неговото творештво од српски кон македонски јазик и  ги 
направи првите успешни чекори со песната  „ДО ЕДЕН РА-
БОТНИК“ напишана на мајчин јазик каде  го слика обеспра-
вениот живот на работникот: 

„РАБОТНИК – ПАТНИК
ДА НЕМАШ НИШТО, ДА СТРАДАШ ЗА СИЧКО,

А ТИ  И ТВОИТЕ БРАЌА ДА ПРАВИТЕ СЕ !
ПАЛАТА ДА ПРАВИШ, ДА ЖИВЕЕШ ВО ИЗБА -

ОД ЛУЛКА ДО ГРОБ ДА БИДЕШ РОБ“

 Резултатот од неговиот труд  ќе се соедини во неговата прва 
и единствена стихозбирка „БЕЛИ МУГРИ“ отпечатена во 
1939 г. во Самобор, Хрватска. Убавината на дванаесетте пе-
сни од „Бели мугри“ не ја прават само ритамот и римата, туку 
мотивот и влијанието кај поетот од македонското народно 
творештво и народните песни. За  првпат во нашата поезија  
дојдоа до израз страдањата на народот реално прикажани 
и проткаени во модерното  градење на  стихот. Поетот - Бе-
ломугрец ги замугри тутуноберачите од  „утрини летни“ до 
„вечери зимни“ и бараше излез од тоа.Песните од неговата 
збирка го прикажаа Рацин како ретко даровит поет и лиричар 
и тоа со    најпознатите: Денови, Ленка, Татунчо, Копачите  и 
др. Драги  читатели, вљубеници во пишаниот збор, верувам 
дека овие убави стихотворби ве потсетија на вашите родни 
места, на училишниот живот кога песните ги учевме напамет 
а некои од нас ги рецитиравме на приредби и прослави и 
затоа ќе ги чуваме во нашите  сеќавања и овде во Канада. 
Може ли некој  да ја заборави „ЛЕНКА“ која ќе остане како 
најтажна елегија на тутуноберачките жртви одземени во 
својата рана младост.  „Бели мугри“ се симбол за создавање 
на нова национаонална  култура и доказ на постоењето на 
македонскиот народ и јазик.
 Со одележувањето 76-годишнината од  Рациновата смрт; 
всушност  ние ќе го прославиме неговиот живот  со посвета 
на песни од современите македонски поети.Со песната „РА-

ЦИН“ прв ќе се појави поетот Волче Наумчески (1916-1980) 
кој со тажно  чувство и патриотизам го опишал 
животот на поетот, цитираме:

„Ни куќа купи, ни град те градел,
ни Раца мома ја внесе дома,

небесни ѕвона, стихови млади,
го ковеше ликот со своите раце,
од Вардарски зраци, Рацин ! “

Црнотрудовиот живот на народот и на Тутуноберачите   во 
друга верзија ќе ги сретнеме со помодерно поетско искажу-
вање. Тоа ќе дојде до израз возбирката  „ДВА БРЕГА И ДВЕ 
СТРМНИНИ (2015, Скопје)  посветена на Рацин, подготвена 
од писателот Васил Тоциновси во која застапени се поети 
како од Македонија така и од  дијаспората. Современите по-
ети  со новиот и помодерен творечки талас  при создавање 
на песната, како да ги надоградуваат Рациновите песни, се 
соочуваат  со неговата судбина и време и како да навлегува-
ат  во нивните  редови. Тоа е видливо во песната „РАЦИН“ 
од  Гане Тодоровски  (1929-2о10)  која  како да се содржат 
подударања, асоцирања и одгвори за животот на „тутунари-
те“ каде Рацин е претставен како „буден вардач“:

„Рано-рано стануваше,
Чунки предвестувач стамен,
Стануваше ко буден вардач

На недостапните и недорасонетите,
За да им зборне  по нашински.

На добродушните тутунари:
- Станувајте,

Небоно зело да мугрее,“
“Кутрите морни сонувачи,

Знаеја да го слушнат„
„Време е... – тој им велеше,

Време е на денот да му ги отворите вратите...
Време е да сте пред времето ! “

 Поетското перо на  поетот, проф. М-р  ЈОРДАН ПЛЕВНЕШ, 
роден 1953 г. во с. Слоештица, Демир – Хисар, знае реално, 
редоследно и сликовито да ги опише 35-те млади и тешки 
години од животот на Рацин со неговата „загонетна смрт“нав-
легувајќи во метежот на  неговото време па до денес:
ПИСМО ДО  КОЧО  РАЦИН
( 1908 – 1943 – 2008 )

„Од памтивек  се вели
Првите сто години се најтешки

А ти живееше во неа и само за неа
Триесет и пет години

И кога тие денес ќе се извадат од сто,
Резултатот е 65:0 за неа

Зошто никогаш не се дозна кој, како и зошто
Освен тебе погубен беше ти

Официјалната верзија без истрага и без судење
Вели дека стрелаа во тебе од недослушување

Стој, Стој, Стој ! – Извикаа наводно,
Ти не застана, се брзаше

А брзаа и тие
ТИ БРЗАШЕ НЕА ДА ЈА ИМА

А тие брзаа тогаш,
А БРЗААТ И ДЕНЕС, НЕА ДА ЈА НЕМА!

   (Парис – Велес, декември, 2008)

Со историско-поетски здив 
на реалноста, ни прикажува 
Плевнеш, каква случајност 
откриваме со македонству-
вањето во татковината и на-
двор од неа, со завршницата: 
- „А БРЗААТ И ДЕНЕС,  НЕА 
ДА ЈА НЕМА !“
Богатото македонско тво-
рештво, како една позлатена 
поетска алка ќе ги зближи 
поетите , ќе го соедини вре-
мепловот на Рациновите 
збиднувања со нашата се-
гашност. Тоа е видливо во 
збирката „ТВОРЕЧКА РИЗ-
НИЦА“  (2004), на „Здруже-
нието на просветни работни-
ци – писатели“  од Скопје, во 
песната „ПАТОКАЗ“ од пое-
тесата Милка Г. Марковска 
родена 1940 г. во с. Мокрени, 
велешко:

„Ти што ги остави  тутуноберачите,
на кантар студен со туч да мерат...

и тргна во бој за народот свој
вечност си наша – крај што нема“.

„Ти што ја остави
 Ленка Македонката,

тутун да реди в монопол...
„љубов си наша и гордост си Ти

до небото вишно“

И не само надоградбата  на неговото  творештво; со тоа пое-
тите  како да „ѕидаат“ нова „осовременета биографија“ од 
мозаични поетски зрна. Насекаде ќе расте култот за Рацин а 
неговото име ќе се слави.
Горенаведеното Здружение  во 2017 г. издаде и Зборник по-
светен на Конески и други поети, меѓу кои и песни за Рацин. 
Од професорката  и поетеса Благојка Филипчева претседа-
тел на Здружението за сеќавањата на Рацин ќе презентира-
ме песна  во знак на благодарност :

БЛАГОДАРАМ
Ти велеше – по дождот доаќа сонце!

Го љубам сонцето од кое црпам сила!                                                                                                                          
Ти преку стиховите ме потсетуваше:

Темнината ќе и отстапи место на светлината  !                                                                                                                                 
Ја посакувам светлината !

Ти тврдеше -  по ноќта настапува денот !
Го љубам и светлиот ден

Ти, голем поету,  ме научи да ја сакам 
убавата ѕвездена ноќ ...

Зашто утре... утре е светол ден !
Од тебе научив дека ме  чека ново Сонце

нов ден, нова радост,
Ти благодарам ; ГОЛЕМ ЧОВЕКУ !

И навистина, голема благодарност му должиме на Рацин, 
бидејќи тој како борец и творец  ги распламти идеите на 
луѓето и ја достигна највисоката поетска кулминација со не-
говата мисла: „КУЌА ЦЕЛ СВЕТ БРАТСКИ МИ Е “ која асоци-
ра и се совпаѓа со глобализацијата на светот, а со „СИЛНО 
СВЕТНАЛ ДЕН!“ дава инспирација и оптимистичка порака 
кон посветла иднина . Во колективната меморија  ќе оста-
не традиционално да се слави манифестацијата „Рацинови 
денови“ во Велес. Тој го над-
мина времето од неговото 
општесрво во кое живееше 
бидејќи светот го гледаше со 
космополитска мисла. И еве, 
со поетски венец од стихови 
и песни  го прославивме  де-
лото и творештвото на  Рацин, 
поет на изгрејсонцето, со сите 
добри обележја на еден ма-
кедонец  -  озарен со силно 
светнат слободарски ден над 
Македонија.
ВЕЧНА ТИ СЛАВА, ПОЕТЕ – 

БЕЛОМУГРЕЦ  !
ЈУНИ, 2019 - ТОРОНТО

Македонска Заедница

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

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

Jones DesLauriers | Navacord

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

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

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА
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На 9 јуни 2018 година  ини-
цијативниот одбор за изград-
ба на нова македонска пра-
вославна црква Св. Архангел 
Михаил во Лондон, Онтарио 

за првпат учествуваше на 
мултикултурниот фестивал 
на градот. Организаторите 
на македонската изложбена 
поставка г-ин Томе Арсовски 
и г-ин Томе Стефановски 
прикажаа македонски древни 
традиционални фотографии, 
знамиња, носии, публицисти-
ка и друго, сето тоа поткрепе-
но со звуците на македонска-
та народна песна.
На  10 јуни 2018 година 

пензионерскиот клуб од грат-
чето Вудбриџ (Woodbridge 
Macedonian Seniors Club) гo 
одржа својот традиционален 
пикник кој беше посетен од 
сите пензионери од клубот и 
пензионери од сите делови 
на Македонија. На пикникот 

присуствуваше и новоизбра-
ниот парламентарец Мichal 
Tibollo со неговата сопруга 
Силвана .Господин Tibollo 
беше член и на групата за 

признавање на Република 
Македонија од страна на Ка-
нада. 
Инаку, клубот е отворен секој 
ден од 9 часот наутро до 12 
часот на пладне.
Навечер, клубот е отворен 
секој понеделник, среда и 
петок од 18 до 23 навечер, 
додека во летните месеци 
јули и август е отворен само 
во среда навечер од 18 до 23 
часот.

На  7 јуни  2014 година во 
МПЦ Свети Климент Охрид-
ски во Торонто се одржа го-
лемиот Донаторски банкет за 
обнова на најстарата МПЦ 
на Северноамериканскиот 
континент.
Помеѓу почесните гости на 

банкетот присуствуваа: прет-
седателот Мендо Бакаловски 
со членовите на неговата 
управа, Генералниот конзул 
на Република Макеоднија во 
Торонто Драган Ѓурчевски, 
најголемиот досегашен до-
натор Крис Стенвик со со-
спругата Лена од Triple A 
Cheese, како продолжувач на 
мисијата на неговиот татко 
големиот помагател и мис-
ионер  Коста Стенвик. Меѓу 
присутните беше и претсе-
дателот на црковната управа 
од Св. Недла во Ајах Дано 
Кочовски, претседателот на 
органзацијата Обединети 
Македонци во Канада Мирче 
Шмагранов, претставници на 
Леринското , Малопреспан-
ското Здружение, црковниот 
Хор, Ансамблот Македонка и 
многу други видни личности 
и организации.
Со своја програма се прет-
стави Ансамблот Македонка 
раководен од Алек Петлич-
ков, а на кратко присутните 
беа поздравени и од претсе-
дателката на женската сек-
ција Јадранка Стојановска. 
Благослов беше упатен и од 
црковните отци Илија Дими-
триевски и Илија Донев.
На 15 јуни 1882 година  во 
Кратово се родил Павел Ша-
тев (починал во Битола на 
30 јануари 1951) истакнат 
македонски револуционер и 
анархист, член на Гемиџиите 

и еден од солунските атента-
тори. Подоцна станува еден 
од основачите на ВМРО 
(Обединета), а по ослободу-
вањето на Македонија - прв 
министер за правосудство. 
Бил и слободен ѕидар.
Со Гемиџиите  во април 1903 
година ја изведува својата 
акција во Солун, копнеејќи 
за еден друг свет, свет без 
господари и робови, во кој 
сите ќе живеат слободни 
и рамноправни. Шатев е 

задолжен да го потопи со 
динамит францускиот брод 
„Гвадалкивир“. Оваа акција е 
успешно извршена, при што 
бродот бил запален, а и сите 
патници се спасени.
На 27 октомври 1944 година 
е кооптиран за делегат на 

АСНОМ, на Второто заседа-
ние на АСНОМ, одржано на 
30 декември 1944 година, е 
избран за член на Президи-

умот на АСНОМ, а во април 
1945 година станува прв ми-
нистер за правосудство во 
првата Влада на слободна 
Македонија. На таа функција 
останува една и пол година, 
до изборот на нова влада, на 
31 декември 1946 година.
На 17 јуни 1990 година во 
Скопје од страна на Љубчо 
Георгиевски била основана  
Внатрешната македонска 
револуционерна организа-
ција - Демократска партија 
за македонско национално 
единство (ВМРО-ДПМНЕ) 
— македонска конзерватив-

на политичка партија со де-
мохристијанска идеологија. 
Претседател на партијата е 
Христијан Мицкоски. 

Името на партијата доаѓа од 
МРО, организација созда-
дена во 1893. Партијата се 
смета себеси за идеолошки 

наследник на истoрискoтo 
ВМРО. По смртта на Тито 
во 1980 започнал постепен 
процес на дезинтеграција на 
Југославија, а кон крајот на 
декадата се појавиле првите 
почетоци на партискиот плу-
рализам во Македонија. Дел 
од вратените иселеници, 
како и новата генерација на 
македонски интелектуалци 
политички се оформиле во 
духот на македонскиот на-
ционализам, барајќи неза-
висност на Македонија од 
југословенската федерација. 
Од овие нови политички 
струи, на 17 јуни 1990 се 
формирала ВМРО-ДПМНЕ, 
која било правно регистрано 
на 5 август 1990 година. 
На 19 јуни 1913 година 
Избива Тиквешкото воста-
ние — организиран масовен 
народен вооружен отпор 
против српската окупација на 
Македонија и посрбувањето
На 20 јуни започнува летото 
или Летната долгоденица на 
северната хемисфера , а на 
јужната  хемисфера  започну-
ва зимата, односно краткоде-

ницата. 
На 24 јуни 1944 година 
Македонска делегација во 
состав: Методија Андонов 
- Ченто, Емануел Чучков и 
Кирил Петрушев на Вис се 
среќаваат со Народниот ко-
митет за ослободување на 
Југославијана чело со Јо-
сип Броз Тито, на средбата 
делегацијата го поставува 
прашањето за обединување 
на Македонија по ослободу-
вањето од окупацијата. Тито 
начелно се согласува, но не 
смета дека тоа треба да биде 
непосредна задача

Македонска Заедница

Низ Годините

Првиот претседател на Организацијата Обединети Македонци 
од Канада формирана во далечната 1959-та година, г-ин Џејмс 
Сандерс со новоизбраниот претседател г-ин Драги Стојковски.

Мандатот на г-ин Стојковски му 
беше доверен на редовното избор-
но собрание одржано во МПЦ Св. 
Климент Охридски во Торонто на 
2 јуни 2019 година. Редакцијата на 
весникот ,,Македонија,, му го честита 
изборот  и посакува успешна работа 
со најстарата македонска патриотска 
организација во Канада во текот на 
неговиот мандат.
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Кратка биографија на новиот 
свештеник во МПЦ Св. Никола во 

Виндзор, Отец Емил Атанасов

Роден е на 10.02 1980 год. во Штип. Основно 
образование завршува во 1994 во ОУ „Никола 
Карев“ – Пробиштип.
Средно училишно образование завршува во 
1998 год. во Скопје во Државното електротех-
ничко училиште за телекомуникации – „Владо 
Тасевски“ - Скопје.
Во 2000 год. се запишува на Богословскиот 
факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје, 

кадешто дипломира со успех во 2006 год. и се 
стекнува со академски степен дипломиран те-
олог.
Во 2009 год. се запишува на постдипломски 
студии – втор циклус, на Универзитетот „Гоце 
делчев“ – Штип, на Педагошкиот факултет, 
каде што во 2012 год. ги завршува магистер-
ските студии со успех и се стекнува со научен 
назив – Професор Специјалист по методика на 
настава по религиско образование.
Оженет е со Даниела Митковска од Штип. Во 
бракот има ќерка, сега десетгодишна, Филотеа 
Атанасова.
Во 2007 год. работи како црковен пејач во Цр-
квата „Св.Богородица“ во Штип. Во 2008 год. 
од надлежниот брегалнички митрополит на 
трет ден Велигден ракоположен е за ѓакон и 
поставен е како таков во Црквата „Св.Богоро-
дица“ во Пробиштип. Покрај редовното бого-
служење, организира ТВ-емисии и трибини од 
верски карактер. Основа црковен мешан хор по 
старомакедонско-источно пеење, прв од таков 
вид во источна Македонија.
Во 2008 год. се вработува како професор во ос-
новно образование по предметот Православна 
Христијанска веронаука, подоцна Етика во ре-
лигии. Работи во четири училишта во Проби-
штип, Кратово и Карбинци (Штипско). Од 2016 
год. врши должност на благајник во Црквата во 
Пробиштип.
Во Мај 2017 год. од надлежниот митрополит, 

ракоположен е за свештеник и е поставен во 
прочуениот Лесновски манастир – „Св.Гав-
рил Лесновски“, за свештенослужител во ма-
настирското братство.
Отец Емил има престојувано повеќекратно на 
подолг престој во Света Гора. Бог го удостојува 
и со поклоничко патување во Ерусалим и Све-
тата земја.
Говори англиски јазик, а се служи и со руски, 
црковнословенски и латински јазик.

Macedonian Village - 5225 Howard Avenue, LaSalle, ON N9H 0J2

Saturday June 15th12:00pm-11:00pm                                 Sunday June 16th 12:00pm–10:00pm

This year’s Macedonian Village will highlight 50 years of Macedonian Orthodox Church "Saint Nicholas", Windsor, Canada as 
well as St. Nicholas Ethnological Display titled ‘from the grandmother’s hands’. Music, dance groups and delicious Macedonian 

food will make this a Village to remember. Menu highlights include kebabs, Macedonian style beans, Sarmi (cabbage rolls), 
Burek and Pitulici. Come out and experience Macedonian culture! June 15 and 16 - 5225 Howard Avenue, Lasalle. 
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

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

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM
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 ► Ако не го цениш она што го имаш, 
сигурно ќе го изгубиш.

 ► Ниту една жена од создавањето на 
светот па се’ до дене, не се усрамила 
молчејќи.

 ► Постои една љубов која никогаш 
нема и неможе да се изневери: тоа е 

мајчинската љубов.
 ► Ако минуваш низ пеколот, не оди понатаму.
 ► Љубовта е како супа: првите лажици се многу жешки, а 

последните многу ладни.
 ► Љубовта кога се гаси, бргу исчезнува и ретко оживува.
 ► Убавината на жената се гледа во нејзините очи.
 ► Лутењето е изневерена надеж.
 ► Каде што се сее љубов, се жнее радост.
 ► Кога љубовта ќе се излади, се гледаат сите мани.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

Мали поуки за животот
Ако направиш добрина некому- не кажувај никому.
Ако некој ти направил добрина кажувај секому.
Секогаш е успех другите да те фалат.
Многу фалби-празна торба.
Мисли пред да зборуваш.
Погледни го пијаниот кога си трезен.
Немој да жалиш дека си остарела, а многу ја немале таа предност.

Гласање
Бабичка оди на гласање.
– Синко, помогни ми, те мо-
лам, ги заборавив очилата.
– Нема проблем, госпо-
ѓо – вели еден новопечен 
административец и си ја 
заокружува својата партија 
на ливчето.
– Може ли да знам за кого 
гласав, синко?
– Не може, госпоѓо. изборите 
се тајни!

Тајна
Му прават интевју на некој 
сточар во планинско село кој 
имал 100 години:
– Кажете ни, која е вашата 
тајна за долг живот?
– Е па прво, работам на 
планина на чист воздух и 
тоа ме прави здрав и како 
второ веќе 100 години јас им 
кажувам на говедата што да 
прават, а не тие мене.

Емиграција
84% од граѓаните би се 
отселиле од Македонија.
*oстанатите 16 % се Прате-
ници.

Кратки афоризми за долго 
смеење

 Само во Македонија на пра-
шањата „Каде да седнам?“ 
„За што да се фатам?“ и 
„Што да јадам?“ ќе добиете 
еден ист одговор. 

Детето на Јапонка и Маке-
донец е чудна комбинација! 
Многу му се работи, ама го 
мрзи да стане.

Операција „Метла“. Се под-
готвуваат сериозни промени 
во кабинетот на Премиерот. 
Неговата слика од едниот 
ѕид ќе биде преместена на 
другиот.

Македонецот не сака да 
работи во недела, а пцуе 
кога маалското продавниче е 
затворено.

Нема таква сила на светот 
што може да го разубеди 
Македонецот кој решил да 
се начука.

Не си Македонец ако се 
сопнеш од камен и не му ја 
опцуеш мајката на каменот

 Само во Македонија, кутија-
та од купените чевли трае 
повеќе од чевлите. 

Македонецот има две скрие-
ни мечти: Да прежвее до 
петок и да не умре од пиење 
до понеделник. 

Македонија има два основни 
проблеми: Политичарите и 
патиштата. Едниот проблем 
може да се реши со валјак, 
но со патиштата е посло-
жено!

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.
Типичен македонски маж 

Македонско семејство. Ма-
жот се испружил на каучот 
и гледа телевизија, додека 
неговата жена напорно 
чисти низ дома. По некое 
време тој станува, оди кај 
неа и и вели:
– Душо, ми стана непријат-
но. Не можам да те гледам 
како се мачиш. Ќе фатам да 
излезам малку надвор да 
прошетам…

Рајските часовници на 
македонските политичари 

Еден човек оди во рајот и 
пред влезот му кажуваат:
– Го гледаш ли оној часовник 
со твоето име?
– Да.
– Тоа е твојот часовник. 
Секој човек си има по еден 
часовник. Кога некој човек ќе 
излаже, неговиот часовник 
се мести по 1 секунда на-
пред. Твојот покажува дека 
ти си добар човек и ќе одиш 
во рајот.
– А зошто овде меѓу илјадни-
ците часовници не гледам 
ниту еден часовник со 
името на некој македонски 
политичар?
– А, тие часовници се спе-
цијални. Си ги ставаме на 
ѕидовите и си ги користиме 
како вентилатори.

Водата е универзален лек
Најуниверзалниот лек за се 
е водата:
– Сува кожа? – Пиј вода.
– Прекумерна тежина? – Пиј 
вода.
– Дечкото те изневерува? – 
Удави го.

Кратки вицови за долго 
смеење

 – Добро бе, колеги, кој по-
следен беше во тоалетот?! 
– Јас! – Вие ли шефе? Колку 
убаво мириса! 

Кога сум нервозна, јадам 
чоколадо! – Но ти постоја-
но јадеш… – Имам тежок 
живот…

 Добар ден! Дојдов да си 
купам машина за перење! – 
Модел? – О, благодарам за 
комплиментот, воспитувачка 
сум во градинка!

Женска логика: – Не ми пи-
шува, нема да му пишам ни 
јас! Машка логика: – Не ми 
пишува, ќе пишам на друга…

Драги, ќе ми ги купиш ли 
овие чевли?!? – Не, немам 
толку пари! – Тогаш пак јас 
денес имам добиено…

Две плавуши седат и си 
разговараат: – Муци, кое е 
поблизу, Месечината или 
Лондон? – Значи многу си 
смотана! Кога ќе го отвориш 

прозорецот навечер, што 
гледаш – Месечината или 
Лондон?!

 Двете најголеми грижи на 
мажите: 1. Колата испушта 
чудни звуци! 2. Жената не 
испушта никакви звуци!

16 закони за секодневниот 
живот

 1. Закон на механиката: Во 
моментот кога ќе ги измач-
каш рацете со моторно 
масло, носот те ѕверски те 
зачешува.
2. Закон за гравитацијата: 
Секоја алатка, орев, завртка, 
паѓајќи на подот, застанува 
на најтешко пристапното 
место во просторијата.
 3. Закон на веројатноста: 
Веројатноста дека некој те 
гледа е правопропорцио-
нална со глупоста што ја 
правиш во моментот. 
4. Закон на случаен број: 
Ако свртиш на погрешен 
број, никогаш нема да биде 
зафатено и некој секогаш ќе 
одговори.
 5. Закон на алиби: Ако му 
кажете на вашиот шеф дека 
сте задоцниле, бидејќи ви 
пукнала гумата, утредента 
сигурно ќе ви се пукне.
 6. Закон на проментата: Ако 
ја смениш лентата во која си 
чекал на каса, претходната 
во која си бил ќе започне да 
се движи побрзо, од онаа во 
која си сега.
 7. Закон за капење: Кога 
телото е целосно потопено 
во вода, телефонот ѕвони. 
8. Закон на блиските средби: 
Веројатноста да сретнеш 
некој е поголема кога си со 
некој со кого не сакаш да 
бидеш виден. 
9. Закон на доказот: Кога 
се обидуваш да докажеш 
некому дека нешто не ра-
боти, тоа во истиот момент 
проработува.
 10. Закон на биомеханика-
та: Колку повеќе те чеша, 
толку потешко стасуваш до 
местото. 
11. Закон на театарот и 
стадионот: Луѓето кои седат 
најдалеку во редот, секогаш 
последни пристигнуваат и 
гледаат во текот на на-
тпреварот/претставата да 
излезат што е можно повеќе 
пати, до тоалет, по пиво, им 
заѕвонел телефонот. 
12. Закон на кафето: Во 
моментот, кога кафето ќе ти 
биде готово, тогаш шефот 
ќе те замоли да завршиш 
некоја работа, а истата ќе 
трае точно толку колку што 
му е потребно на кафето да 
се излади.
 13. Закон на соблекувална-
та: Ако само двајца ја ко-
ристат, нивните шкафчиња 
задолжително се едно до 
друго.
 14. Закон на логички аргу-
мент: Сè е можно, ако нема-
те идеја за што зборувате

Последниот кој ќе ја напушти Македонија, да ги изгасне 
сијалиците и да го земе знамето!

ПРЕВЕДЕТЕ ГИ НА АНГЛИСКИ МАКЕДОНСКИВЕ ИЗРЕКИ 

- Ме извади од памет
- Ни срам ни перде
- Ни лук јал, ни лук мирисал
- Пушти ги нозете колку што 
е долга чергата
- Го зеде на заб
- Газ и гаќи
- Mижи Митро, тулумби паѓат
- Животот му виси на конец
- Има црви во газот
- Мириса на земја
- Од петни жили
- Ветар во магла
- Eм шут ем боде
- Hа св.Никад
- Му падна секирата во мед

- Си ја има мувата на капата
- Кој те шишa
- Да не чуе злото
- На твоја глава
- Сега му е мајката
- Ми дојде душата на место
- Дај ми го, нати го
- Иди ми, дојди ми
- Око не ми трепнува
- Мижи Асан, да ти баам
- Ја намириса работата
- Не купувај мачка во вреќа
- Гладна мечка оро не играе
- Лимон табиет
- На гладно срце
- На нероден Петко капа му 

скроија
- Пресипува од празно во 
шупло
- Ем даруш, ем магаруш
- Го кркав копанот
- Мачкање очи
- Ем гол, ем сокол
- На врат, на нос
- Ем гол, ем зол
- Лежи лебу да те јадам
- Село гори, баба се чешла
- Открпи рамено, закрпи 
колено

(Преземено од ФБ профилот 
на Зоран Карапанчев)

Цел клас од средно училиште слави 20 
годишнина од матура во Германија

Цел клас од средно учили-
ште слави 20 годишнина од 
матура во Германија 
Генерација од Економско-
то училиште во Скопје, која 
матурирала 1999 година, 
оваа година ќе прослави 20 
годишнина од матура во Гер-
манија.

Стојко Гаштаров, претседа-
телот на класот, вели дека 
неодамна направил Вибер 
група и ги додал сите учени-
ци од некогашно-
то IV 7, за потоа 
да сфати дека 
веќе никој не 
останал во овој 
град.

„Кога се догова-
равме за рес-
торанот во кој 
ќе се сретнеме, 
дознавме дека 
сите 30 учени-

ци живеат во Германија. 
Најдовме еден убав хотел во 
Берлин каде напролет ќе ја 
прославиме дваесеттата го-
дишнина од матурата“, вели 
тој.

Инаку, најдобрата ученичка 
и ученичката на генерацијата 
работи во еден трговски цен-
тар во Франкфурт, мистерот 
од матурата е доставувач 
на пици во Штутгарт, додека 
еден од најперспективните 

ракометари остварил успеш-
на кариера работејќи со гипс 
картон во Минхен.

„Некогашната класна учител-
на, која пред десетина годи-
ни заминала во пензија исто 
така ќе се придружи на про-
славата затоа што работи во 
еден германски старечки дом 
како негувателка“, додаде 
тој.
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ПРЕТСЕД. НА 
ОРГАНИЗ. 

ОБЕДИНЕТИ 
МАКЕДОНЦИ
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

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

нашата убава планета земја. 
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја како 
да си направите прекрасен 
дизајн за прослава на Го-
дишница: 
1. Украсна хартија;
2. Вештачко цвеќе и вазна;
3. Сатенски прекривки;
4. Масички;
5. Свеќи и свеќници;
6. Самолеплива хартија
7. Готови украси, рамки за 
слики и сервис за чај.
Најпрвин треба да одре-

дите каде точно сакате да декорирате. Јас се одлучив за местото покрај каминот. 
Каминот е место на топли-
на и љубов во домот. Ако 
го немате можете да импро-
визирате. Пред каминот ги 
поставив масичките една под 
друга да добијам скалеста 
перцепција. Над каминот ги 
поставив готовите украси по 
повод 25 Годишницата во 
преден план белото цвеќе 
кое го ставив во стаклено 
ѕвоно и прекрасните бели 
рамки за слики. Свеќниците 
и останатите делови од сер-
висот се од страна. Двете 
столици ги покрив со сатен-
ските прекривачи и ги врзав 

со бели памучни ленти.Им 
ставив перничиња да се до-
бие топол изглед. Вака диза-
јниран просторот е спремен 
за фотографија како во сту-
дио. Навистина божествено 
и единствено доживување 
за долг спомен и сеќавање 
за нашата Годишница на 
идните поколенија. Среќна 
Годишница пријатели и вам. 
                                                         Ужи-
вајте во секоја ваша идеја и 
креација! 
                                             Ру-
бриката НАПРАВИ САМ  ви ја 
подготви Каролина Ристеска.

Summer Dinner by Marija: 
Stuffed Peppers

Serves 4 people.

Ingredients:
500g ground beef
50g rice (parboiled, or Uncle 
Bens rice preferred)
150g vegetable oil
2 medium onions - peel and 
fi nely chopped
3 soup spoons of tomato 
sauce/spaghetti sauce (any 
kind of tomato sauce would 
work here)
8 small bell peppers (red, 
green, yellow, whatever colour 
you prefer)
1 tsp. red paprika 
1/2 tsp. oregano 
4 cloves of garlic - peel and 
fi nely chopped
1 tsp. chopped parsley
1 cup tomato juice 
1 cup water
black pepper & salt to taste

Preparation:
- Chop off the top stem of the 
peppers & clean out the seeds 
from inside wash and leave 
over to the side, openings 
facing downwards to dry.
- In a pan take oil, chopped up 
onions, chopped up garlic and 
fry them together until lightly 
golden brown.
- turn down the stove-top heat, 

put in the red paprika and mix 
in the onions.
- then place the ground beef, 
rice and black pepper to taste, 
mix all together.
- pour in the tomato sauce & 
the rest of the spices here.
- also pour in the 1/2 cup of 
water. Mix all together.
Mix enough so the ground 
beef chunks are all gone and 
its a smooth mix.
- Increase the heat on the 
stove-top. Now frying the 
mixture until all the water is 
absorbed.
- then take off heat and place 
over to side.

- now take a soup 
spoon and fi ll the 
drying peppers off 
to side with the 
ground beef mix 
in the opening at 
the top.
- you pack the mix 
tightly within the 
pepper and place 
long ways down in 
the pan.
* fi nd a pan that 
will fi t the height 
and width of the 
stuffed peppers.

- Next fi ll the 
peppers pan half with water 
and the rest with tomato juice, 
up until 1 inch below the top of 
the peppers.

- Place in oven at 350°F for 
one hour cooking without a lid, 
top left open.
- When they look a little 
roasted on top, you cover with 
foil paper or the pan cover, 
and leave in oven for another 
hour.
- Cooking time: roughly 1.5-2 
hours.

Dinner by Marija: Fresh-
Boneless Trout (Pastrmka)

Freshly Caught by Marija :)

Preparation before cooking:
Scale the fi sh, and clean out 
everything from the inside.
Wash it with a couple cups of 
water, and leave in a large pot 
fi lled with cold water mixed 
with salt and vinegar (roughly 
1/4 cup) and leave covered for 
half an hour.
- This is done to remove all the 
toxins and smells from the fi sh.

Preparation for cooking:
Take the fi sh from its salty 
water and rinse again, then 
place on a backing sheet.
Cut a few slits along the side 
of the fi sh and salt it all over, 
the inside and outside, to 

taste.
Also do this 
with black 
pepper.
And fi ll the slits 
with, peeled 
garlic cloves.

Spray some 
lemon juice 
over the top 
of the fi sh, and place some 
lemon slices along the side.
Lay a couple of slices of bacon 
along the side as well, to keep 
the in juices and fl avor.

Lastly, dust some paprika 
lightly over the top, just to add 
some colour.

Preheat the oven to 350°F and 

place it in for 45 minutes - 1 
hour, depending on the size of 
the fi sh.

Then make sure to serve with 
the Bacon-Potato Casserole 
as a perfect summer meal!
- Can also be served with rice 
and other sides as well.

Dessert by Marija: 
Homemade Strawberry 

Tiramisu

Serves 4 people.
Ingredients:
1 pkg, strawberries, chopped
4 tbsp. dark rum (you can also 
use other kinds of liquors, 
Kaluha, Bailey's, etc...)
1 pkg. (3 oz.) soft ladyfi ngers
3/4 cup prepared espresso or 
strong coffee
1 cup mascarpone OR 
softened cream cheese
3/4 cup heavy cream, whipped
1/3 cup sugar
2 oz. bittersweet chocolate, 
fi nely chopped or powdered.

Preparation:
- In small bowl combine 
strawberries and 1 tbsp. rum, 
leave to the side to marinate 

for 30 minutes.
- During this time, line up 4 
individual serving glasses (like 
the ones pictured above) and 
line them with 6 ladyfi ngers 
each.
- Then in a measuring cup 
combine the espresso and 
remaining 3 tbsp. of rum. Take 
out 1/4 of this mixture and set 
aside.
- Then take the rest of the 
mixture and brush it over the 
ladyfi ngers individually.
- In a medium bowl stir 
together the mascarpone 
cheese, heavy cream and 
sugar until nicely smooth.
- Here pour in the reserved 1/4 
of the espresso-rum mix and 
the marinated strawberries.

- Now take Tiramisu mix and 
spoon it into serving glasses.
- Sprinkle with chocolate 
powder and whatever else 
you'd like.
- You can also decorate 
with leftover strawberries, 
blueberries or whatever else 
you'd like.
Let the Tiramisu chill for about 
an hour before serving.. and 
enjoy with a nice cappuccino 
coffee.

*Very nice to enjoy for holiday 
family gatherings.. or anytime!
**To make a larger portion for 
the whole family, double the 
ingredients and ladyfi ngers 
depending on size of pan!

Dinner by Marija: Lenta 
Chorba so Kiselec

This is a very 
old Macedonian 
Specialty. 
Chorba so Kiselec.

Ingredients:
1/2 pound fresh 
kiselec
1 medium onion
2 cloves of garlic
1/2 green bell pepper
salt & pepper
2 tbsp. fl our
3 tbsp. vegetable oil
chili pepper (optional) & 
parsley for decor

Preparation:
Peel & chop onions.
Peel & chop garlic.
Chop the peppers.
Pour the oil into a large frying 
pan on high heat and fry the 

ingredients above for 5-7 
minutes.
Take the kiselec, wash and 
chop, put it inside the frying 
mix. Fry it for a couple minutes 
and pour in your salt, chili 
pepper and black pepper.

Take 4 cups of hot water and 

pour it into 
the frying 
pan. Leave it 
to boil for 15-
20 minutes.

Take the fl our 
in a seperate 
bowl and mix 
it with a bit of 
cold water. 
And pour it 
into the frying 
pan to thicken 

the mixture a bit.

Keep it on a slow boil for about 
5 minutes, and you are ready 
to eat!

This is a nice, tasty and very 
interesting treat.
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Jim Vasilevski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

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

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

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

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

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

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

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

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

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com
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Ракометна Македонија по втор пат на врвот на Европа

Ракометарите на Вардар 
по победата над унгарски 
Веспрем  со 27:24 во фаи-
нал-форот (Ф4) одново се 
искачиј___-а на европскиот 
врв. Тоа  уште еднаш потвр-
дува дека ракометот во Ма-
кедонија е спорт број еден. 
Токму овој спорт сите нас не 
прави горди дали сме во Ма-

кедонија или во дијаспората. 
Имено, скопски и македонски 
Вардар против унгарскиот 
претставник Веспрем оди-
гра онака како што се игра 
со срце и не за пари. Тоа го 
велам поради информации-
те кои се шират во јавноста 
дека Клубот е во незавидна 
финасиска криза, Играчите 

не кријат дека немаат земе-
но плата во последните осум 
месеци. Да се надеваме дека 
тој проблем наскоро ќе се 
надмине и работите ќе тргнат 
кон подобро. 
   Вардар одигра фантастич-
но и не му даде на Веспрем 
водство во натпреварот 
освен во првите две-три ми-

нути. Голманот Милосавлев 
беше на посакувано ниво и 
голема пречка за противни-
кот додека за другите играчи 
не би требало издвојување 
затоа што сите до последен 
миг се бореа лавовски, така 
како што се игра за прво 
место односно за најгомем 
трофеј. 
   Сите натпревари во кои 
покрај Вардар играа и шпан-
ска (каталонска) Барселона,  
унгарски Веспрем и полски 
Киелца. Натпреварите се 
одиграа во германскиот град 
Келн во арената Ланксес, На-
тпреварот го следеа 19.250 
гледачи меѓу кои и повеќе од 
400 нашинци од татковината 
но и други иселеници од Ма-
кедонија кои живеат во Гер-
манија.
   Посебна прикаска е прет-
ходниот натпревар против 
Барселона, тим кој најчесто 
е на првото место во Лигата 
на шампионите. Билансот на 
одиграни натпревари е во ко-
рист на Барселона. Од вкуп-
но 16 одиграни натпревари 
во Лигата на шампионите, 
Барселона славела во 12, 

Вардар во 3  еден меч завр-
шил нерешено. Натпреварот 
се одигра на први јуни (со Ве-
спрем на втори) во невидена, 
драматична игра што може 
да доведе до инфаркт.  Бар-
селона поведе со водство 
кое го држеше со разлика од 
6-7 голови во првото полу-
време и десетина минути во 
второто Тогаш колата тргна 
нагоре за Вардар. 
   Вардарци во полуфинале-
то тргнаа во јуриш со сите 
сили. Левиот бек Данаис 
Кристопанс со 10 голови и 
голманот Дејан Милосавлев 
(20 одбрани), од невозмож-
ното направија возможно, 
разликата од 6-7 голови ја 
анулираа со низа голови со 
кои Вардар победи кога сите 
мислеа дека мечот ќе заврши 
во корист на Барцелона со 
резултат од 29:26.
   - Многу сме среќни што 
успеавме да ја победиме 
Барселона и стекнавме 
шанса втор пат да ја освои-
ме шампионската титула 
во Лигата на шампионите. 
Многу грешевме во првите 
30 минути, но во вторите се 

вративме во игра. Едностав-
но, на полувремето им реков 
на ракометарите да влезат 
на теренот како ние да во-
диме со два гола предност. 
Повредата на Караџиќ не 
изгледаше во прв момент до-
бра, а ние немаме играчи на 
располагање - рече по  три-
умфот Вардаровиот тренер, 
шпанецот Парондо.
   Македонија денес поплад-
не на аеродромот во Скопје 
организира достоинствен 
пречек за играчите на Вар-
дар кои уште еднаш ја ста-
вија Македонија и македон-
скиот ракомет на врвот на 
европскиот ракомет, а со тоа 
и на светскиот.

П.С. Ниту една од македон-
ските телевизиски куќи не 
вршеа пренос од овие исто-
риски натпревари. Како одед-
наш сите тие осиромашеа во 
ист ден или месец? Да не 
нешто им смета Стојанче 
Стоилов, капитенот на Вар-
дар кој не се согласува со 
воведената двојазичност во 
Македонија?

Танас Јовановски

Македонскиот маратонец Зоран Стојановски од 
Детроит  трчаше на 1/2 на маратонот во Торонто

Еден од најдобрите македонски маратоници 
Зоран Стојановски  кој живее и работи во 
Детроит, Мичиген, САД трчаше на ½ мара-
тонот во Торонто  кој се одржа на  5-ти мај  
годинава.
Маратонот започна во 8:30 часот од Mel 
Lastman Square (Yonge st. and Sheppard ave) 
во населбата North York .
Крајната цел на ½ маратонот беше  во 
Exhibition Place и Band Shell Park.
Овој ½ маратон е најпопларната категорија 
на која учествуваа над 6000 учесници/мара-
тонци.
Македонската заедница предводена од прет-
седателот на Светскиот Македонски Конгрес 
од Канада Боне Темелков  дојде на заврш-
ната цел и му даде поддршка на нашиот Ма-
ратонец.
Честитки за Зоран Стојановски и за овој 
успешно истрчан маратон.

MIXED 5 PIN BOWLING CLUB at ST. CLEMENTS 
2018/2019 TROPHY WINNERS

 
PLAY-OFFS LEAGUE CHAMPS
TEAM HRISTOV 
PAVLE HRISTOV 
PAUL CABERO 
CATHY GERMAN
TRAJANKA SIMJANOV
 
SEASON BEST TEAM PERFORMANCE
TEAM MOYSOSKI 
SANDY ATANASOVSKI
MIKE KOZOVSKI 
JERRY ORFALI 
RANDY MOYSOSKI 
 
HIGH SINGLE FLAT
LADIES  DANICA MOJSOSKI
MEN JIM MANGOV
 

HIGH SINGLE with HCP
LADIES  TRAJANKA SIMJANOV
MEN JIM BILKAS
 
HIGH TRIPLE FLAT
LADIES  SANDY ATANASOVSKI
MEN RANDY MOYSOSKI
 
HIGH TRIPLE with HCP
LADIES  CATHY GERMAN
MEN PAVLE HRISTOV
 
HIGH AVERAGE
LADIES  MARY MITSOPOULOS
MEN BILL POPOVSKI

Македонска заедница
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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