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

клучно со октомври 2013-
та година од кога истиот е 
под уредништво на Соња 
Лозановска.
Почитувани читатели и 
соработници:
Вашите написи, комента-
ри, огласи, реклами, со-
општенија и друго треба 
да пристигнат во Редак-
цијата најдоцна до 1-от 
ден во месецот, за да би-
дат објавени во бројот за 
тој месец. 
ЗАБЕЛЕШКА: коментари-
те објавени на страниците 
на овој весник со потпис 
на авторите или изворот 
на информацијата се мис-
лења на истите и не секо-
гаш го одразуваат ставот 
на Редакцијата. 
Редакцијата на “Македо-
нија“ е одговорна само за 
текстовите без потпис. 
Материјалите испратени 
на адреса на овој весник 
стануваат негова соп-
ственост, освен ако за тоа 
претходно е постигната 
поинаква согласност. 
Годишната претплатата 
за весникот “Македонија“ 
за Канада е 100 канадски 
долари, за Соединетите 
американски држави е 150 
долари, а за другите земји 
200 долари со авионска 
пошта. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..
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Save the Date  November 25, 2017

Македонија

Голема благодарност до нашите 
соработници:

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

човекови права
Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник, печатар
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 
Георги Христов

Славе Катин 
Лилјана Трајческа

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на 
македонската култура, јазик, идентитет и традиции е 
невозможно без вашата поддршка и помош почтувани 
читатели. 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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The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Shirak Delicatessen 
& Meat

1375 Danforth Rd #8, 
Scarborough, Ontario M1J 

1G7
(416) 266-7519
Tumbecafe

BAR & PUB I
1375 DANFORTH ROAD

SCARBOROUGH
Coffee Time Donuts

371 Old Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5
Old Mill Cafe 

Etobicoke
900 Rathburn Road W, 

Mississauga, ON L5C 4L3
(416) 546-5676

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129

33 ANNIVERSARY

Macedonian Community in Canada will take part in the biggest Canadian Celebration "Ottawa 2017", 
celebrating Canada’s 150th anniversary.

On August 6th, 2017, we will showcase our Macedonian Culture, Food & Entertainment ,right in the capital of 
Canada!

http://www.ottawa2017.ca/about/what-is-ottawa-2017/
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Под мотото:
„ЗА ЗАЕДНИЧКА МАКЕДОНИЈА“

Масовни протести низ Македонија по повод т.н.,,Албанска Платформа,, 
: „Ја надминавме црвената 
линија, но црвено-жолтата 
не“
Големата неизвесност на 
македонското секојдневие и 
иднина ја заменаа простести. 
Протестите на здружението 
„За заедничка Македонија” 
во форма на маршеви за за-
чувување на унитарноста на 
државата и против промена 
на името и т.н .,,Албанска 
платформа,, се одржуваа во 
голем број македонски гардо-
ви: Скопје, Битола, Прилеп, 
Штип, Охрид, Кочани, Кума-
ново,  Кичево..
Под мотото: „Ја надминавме 
црвената линија, но црве-
но-жолтата не“, алудирајќи 
дека целта на  протестите 

е да се зачуваат државните 
интереси на Македонија ор-
ганизаторите на почетокот 
им даруваа црвено-жолти 
шалчиња како симбол на мо-
тото на протестите.  
Ние граѓаните ЗА ЗАЕДНИЧ-
КА МАКЕДОНИЈА, Македон-
ците, Албанците, Турците, 
Ромите, Србите, Власите, 
Бошњаците и сите други кои 
живеат во нашата татковина 
бараме:
– Сите политички партии 
заедно со граѓаните да изго-
тват платформа ЗА ЗАЕД-
НИЧКА МАКЕДОНИЈА, тука 
во главниот град на Републи-
ка Македонија и да ги отфр-
лат Платформите пишувани 
во туѓи држави.

– Бараме од политичките 
партии во преговорите да 
не помислуваат да усвојат 
владина програма која не би 
била изгласана од граѓаните 
на изборите.
– Бараме од партиите, а по-
себно од ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ да не допуштат да се 
гласа во Собранието законот 
за двојазична Македонија 
затоа што тоа ќе биде вовед 
во редефинирање на Маке-
донија.
-Бараме од Претседателот 
на Република Македонија 
Ѓорѓе Иванов да го почиту-
ва Уставот, да не доделува 
мандат после истекување 
на рокот кој веќе е истечен и 
затоа што давањето на ман-

датот за платформа од туѓа 
држава ќе го направи соучес-
ник во разнебитувањето на 
Република Македонија.
– Чувствувам достоинство 
кај Македонскиот народ, 
чувствувам храброст и од-
важност. Чувствувам одго-
ворност за сегашноста и за 
иднината. Чувствувам дека 

сите што се собрани овде 
имаат воловско срце јунач-
ко, „cor bovinum“. – изјави 
легендарниот актер Владо 
Јовановски кој приуствуваше 
на сенародниот марш против 
уривање на државата
– Јас знам, сите ние, кои 
долги години живееме во 
сиромаштија дека без леб не 

се живее. Но, не се живее и 
без достоинство, колектив-
но. Не сакам да бидам член 
на народ кој се самоукинал. 
Сакам со мојата маленкост 
колку можам да помогнам, 
да го зачуваме она што на-
шите предци ни го оставиле 
како аманет. Нашите предци 
кои се бореле во бројни вос-
танија, реки крв се лиеле за 
оваа татковина. Не сакам да 
бидам преседан во светска-
та историја и цивилизација 
дека припаѓам на народ кој 
сам себе се укинал на зеле-
на маса. Тоа нема да го доз-
волиме на никого! Да живее 
Македонија! – изјави Јова-
новски.

26 февруари 2017
Никола Груевски:

Заев нека удри по мене, само нека ја остави државата
 

Претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ Никола Гру-
евски му нуди на лидерот на 
СДСМ Зоран Заев малцин-
ска влада и поддршка од 
ВМРО-ДПМНЕ доколку се от-
каже од платформата на ал-

банските партии и уривање 
на националните интереси.
Му порачувам на Заев и му 
давам јасна понуда, докол-
ку по секоја цена е решен 
да стане премиер и доколку 
цената треба да се работи 

кои ќе им направат штета на 
темелите на државата, дека 
лично му нудам доколку ал-
банските партии го донесат 
на власт, ако се откаже од 
спроведувањето на таа аген-
да, ќе му дадеме поддршка 
да биде малцинска влада 
во период во кој ќе се дого-
вориме, и ќе има поддршка 
за сите закони освен оние за 
редефинирање на државата, 
кои се понижување на други-
те етнички заедници. Ќе има 
поддршка за се освен ако се 
работи за закони кои удираат 
на темелите на нашата држа-
ва, за се друго ако го донесат 
албанските партии на власт 
ние сме тука да застанеме, 

да му дадеме поддршка и да 
има 100 пратеника кои ќе го 
поддржуваат само да запре 
со уривање на националните 
и државните интереси, деци-

ден е Груевски.
Ако му е голема желба да не 
малтретира, да не апси, еве 
јас се пријавувам за прв до-
броволно, нека ме малтрети-

ра, апси, нека удри по мене, 
само нека ја остави држава-
та, вели претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ.

февруари 25, 2017

Заев ги обезбеди потписите и му ги предаде на Иванов 
СДСМ го предложи пар-
тискиот лидер Зоран Заев за 
мандатар, откако ДУИ одлу-
чи да им ги даде потписите 
за мандат. Од ВМРО-ДПМНЕ 
рекоа дека ќе се спротивста-
ват на законот за јазиците и 
на обидите да се игнорира 
волјата на мнозинството.
Централниот одбор на СДСМ 
едногласно го утврди пар-
тискиот претседател Зоран 
Заев за мандатар за состав 
на новата Влада. Тој доби 
поддршка и овластување од 
Централниот одбор да влезе 
во преговори за владината 
програма и за новиот вла-
дин состав. СДСМ има 49 
пратеници, плус десетте на 
ДУИ, како и осумте потписи 
на БЕСА и Алијансата на Ал-
банците, кои најавија дека ќе 
ги дадат потписите на СДСМ 
и Зоран Заев како иден ман-
датар за состав на нова вла-
да.
Претседателот Ѓорге Ива-
нов, откако лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ Никола Гру-
евски како мандатар не успеа 
да формира влада, рече дека 
ќе го даде мандатот на оној 
кој ќе обезбеди доказ за мно-
зинство. Но, Иванов го усло-
ви давањето на мандатот со 
гаранции да зачувување на 
унитарноста и давање гаран-

ции за реформи во безбед-
носните структури.
ДУИ ги даде потписите, но 
размислува за коалиција со 
СДСМ
Централното претседа-
телство на ДУИ по маратон-
ска дебата одлучи да му ги 
даде потписите на Заев, но 
одлуката за тоа дали ДУИ ќе 
биде опозиција или дел од 
новата влада, ќе ја донесат 
по добивањето на мандатот.
Претходно лидерот на ДУИ, 
Али Ахмети изјави дека се 
разгледува можноста пар-
тијата да остане во опо-
зиција. ДУИ на седницата 
разгледувала две опции –д 
али да се поддржи малцин-
ска влада со тоа што ДУИ ќе 
замине во опозиција или да 
учествуваат во владина коа-
лиција. Портпаролот на пар-
тијата Бујар Османи истакна 
дека и двете опции се усло-
вени со усвојување на пред-
лог законот за јазици.

ВМРО-ДПМНЕ против зако-
нот за јазиците

 Извршниот комитет на 
ВМРО-ДПМНЕ одржа со-
станок на кој ја анализира-
ле политичката состојба во 
земјата, додека во партиски-
те штабови по градовите 

се собираше членството и 
поддржувачите, за како што 
велеа, одбрана на државата. 
По состанокот од партијата 
испратија соопштение во кое 
се наведува дека „реализа-
цијата на платформата од 
Тирана и обидите преку на-
метнувањето на албанскиот 
јазик како официјален, прет-
ставува редефинирање на 
Република Македонија.“
Во соопштението стои дека 
за партијата се неприфат-
ливи дел од членовите на 
Предлог законот за јазици на 
коишто се согласил СДСМ, а 
беа обелоденети во медиу-
мите.
„Ваквите предлози и отста-
пки на СДСМ може да пре-
дизвикаат долгорочна штета 
и носат огромен потенцијал 
за да предизвикаат тензии 

и нестабилност на подолг 
период. Истовремено, голем 
дел од решенијата кои беа 
обелоденети со ништо нема 
да им помогнат за подобар 
живот на Албанците во Маке-
донија“, наведува партијата.
Партијата и пратениците, 
пишува понатаму, ќе се спро-
тивстават на донесувањето 
на ваков катастрофален за-
кон и ќе преземат соодветни 
мерки за да ја заштитат во-
лјата на мнозинството.
Платформата на Албанците 
беше донесена на почетокот 
на годинава, но ВМРО-ДПМ-
НЕ и покрај тоа преговараше 
со ДУИ за формирање на 
нова влада. ВМРО-ДПМ-
НЕ водеше албанофобна 
предизборна кампања, но 
кога преговараа со ДУИ ја 
омекнаа реториката, па дури 

партискиот лидер во ин-
тервјуа за албански медиуми 
зборуваше за сè што напра-
виле за граѓаните Албанци.
По неуспехот на прегово-
рите, функционери на ДУИ 
соопштија дека камен на соп-
нување меѓу двете партии 
не биле етничките прашања, 
туку продолжување на ман-
датот на СЈО.
И Тврдокорни против уште 
еден јазик
Додека партиите анализи-
раа, македонското патриот-
ско здружение „Тврдокорни“ 
организираше марш од Со-
борниот храм во Скопје до 
паркот „Жена борец“. И тие 
се против обидот за воведу-
вање на уште еден јазик и 
Платформата на партиите на 
Албанците во Македонија.

Закон за јазици веќе има

Досега два пати употребата 
на јазиците беше регули-
рана при формирањето на 
владините коалиции меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.
Прво во 2008 година беше 
донесен Законот за употреба 
на јазиците во кој се пред-
видува јазикот што го збору-
ваат најмалку 20 проценти 
од граѓаните, покрај во Со-

бранието, да се употребува 
и во комуникација на граѓа-
ните со министерствата, со 
народниот правобранител, 
во судските и во управните 
постапки, во извршување на 
санкциите, при изборниот 
процес и референдум, при 
издавање лични документи, 
водење матична евиден-
ција, примена на полициски 
овластувања и во други об-
ласти. Во него се предвидува 
и пратеник кој зборува јазик 
различен од македонскиот ја-
зик, а кој го зборуваат најмал-
ку 20 проценти од граѓаните 
во Македонија, на седница 
на Собранието и на седни-
ца на работното тело, кога 
претседава со седница на 
работно тело на Собранието 
да зборува и на тој јазик, а и 
собраниските материјали да 
ги добие и на неговиот јазик 
и писмо.
Со измените во 2011 го-
дина, исто така донесени 
при коалицирањето меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ зако-
нот од 2008 година се про-
шири, па јазикот што го збо-
руваат најмалку 20 проценти 
од граѓаните во Собранието 
на Македонија може да го 
употребуваат и избраните 
или именуваните лица од 
Собранието.
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     Почитувани,
                  Како што е познато оваа 2017 година е јубилејна за Канада, се навршуваат 150 
години од нејзиното формирање. Прославата на овој голем канадски јубилеј ќе се реали-
зира во текот на целата година во главниот град Отава. Многубројните културно-уметнички 
национални манифестации се очекува да бидат претставени пред повеќе од 11 милиони 
гости во Отава во текот на идната година.
                  Во врска со наведеното градоначалникот на Отава, Џим Вотсон упати покана до 
сите амбасади во Отава и етничките заедници во Канада активно да се вклучат во проектот 
Ottawa Welcomes the World, преку презентирање на нивните земји, во областите како што 
се трговијата, културата, образованието, туризмот, национална храна, вино, пијалоци и др. 
Земањето учество во прославата на 150 годишниот јубилеј претставува израз на длабока 
почит кон канадските власти и воедно исклучителна прилика за промоција на нашата држа-
ва, традиција и култура во мултиетничка Канада. 
                  По овој повод  амбасадорот Тони Димовски потпиша писмо за намери за учество 
на Амбасадата на РМ заедно со македонската заедница на овој исклучително значаен 
настан. За таа цел амбасадорот Димовски, како генерален секретар на Асоцијацијата на 
дипломатите во Отава, оствари  средба со градоначалникот Вотсон и неговите соработни-
ци, при што беше договорено нашата држава да има своја презентација на 6 Август 2017 
год. Наведениот датум се совпаѓа со прославата на големиот национален празник Илинден 
и истовремено претставува извонредна можност за негово одбележување идната година и 
во главниот град Отава.
                   Амбасадата на РМ во Отава веќе ги извести надлежните ресори во РМ (минис-
терствата за култура, за економија, стопанските комори и други институции) кои активно ќе 
се вклучат во презентација на Р.Македонија во проектот Ottawa Welcomes the World.
                    Со ова обраќање ја покануваме целокупната македонска заедница, сите црков-
ни општини, асоцијации, здруженија, клубови и поединци активно да се вклучат и придоне-
сат за најдобро претставувување на Република Македонија на наведениот настан. Одбеле-
жувањето на големиот канадски јубилеј подеднакво претставува јубилеј и за македонската 
заедница која е една од најстарите и најпочитувани заедници во Канада.  
                    Вашето активно вклучување како канадски граѓани со македонско потекло е 
драгоцено и уникатна можност преку презентацијата на 
македонската култура и традиција сите заедно достојно да 
го одбележиме големиот јубилеј на Канада.
                     Во врска со подготовките за учество на овој 
настан, упатуваме јавен повик до сите други организи-
рани облици на здружување на македонската заедница 
и поединци во Канада, да одредат свои претставници во 
координативното тело на Амбасадата со цел непосредна 
соработка во организационите активности. Пријавувањето 
на претставниците го очекуваме на емаилот на Амбасадата 
на Република Македонија во Отава ottawa@mfa.gov.mk 

Амбасадор,
Тони Димовски

Конзуларна информација

Продолжување на рокот за поднесување на апликации на Јавниот повик за стажирање во 
државните институции на Република Македонија

Во врска со Јавниот повик за поднесување на апликации за за стажирање во државните 
институции на Република Македонија, а со цел излегување во пресрет на барањата на 
граѓаните, организациите и културните асоцијации на Македонците во соседните држави на 
Република Македонија и во земјите со значителна концентрација на македонска дијаспора, 
информираме дека рокот за поднесување на истите се продолжува и истиот е постојано 
отворен за аплицирање.

Напомнуваме дека апликациите потребно е да се  достават до Министерството за на-
дворешни работи - Сектор за следење на националните приоритети преку Генералниот 
конзулат на Република Македонија во Торонто или директно преку електронската пошта на 
адресата dijaspora@mfa.gov.mk 

Апликацијата е потребно да ги содржи следните документи:
- потврда за статусот студент во завршна година на студирање (додипломски или последи-
пломски студии) од високо образовната институција на која што кандидатите студираат;
- кратка биографија (CV);
- мотивационо писмо; и
- потврда за македонско потекло на кандидатот.

http://mfa.gov.mk/index.php/mk/dijaspora-izvestuvan
ja/1926-2016-04-06-16-35-57

Со почит,
Д-р Јовица Палашевски

Генерален конзул на Република Македонија во Канада
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Иванов не му го даде мандатот на Заев: Се додека сум Претседател 
нема да дадам мандат за рушење на државниот суверенитет

Интегрално го пренесуваме 
обраќањето на Иванов: 
 
Пред два дена, на 27 февру-
ари, ми беше доставен доказ 
дека е создадено мнозинство 
во Собранието на Република 
Македонија. Во таа прилика 
им честитав на партиите кои 
успеале да создадат мнозин-
ство бидејќи тоа е важен че-
кор кон излез од кризата.
Денеска го поканив лидерот 
на Социјалдемократскиот 
сојуз на Македонија, госпо-
динот Зоран Заев на кон-
султативна средба во однос 
на одлуката за доделување 
мандат за состав на Влада 
на Република Македонија.
На средбата го запознав за 
сите правни мислења за кои 
вчера разговарав со ком-
петентни правни експерти. 
Според нив, во согласност 
со член 90, мнозинството е 
постигнато и тоа е основа за 
да се додели мандатот за со-
став на Влада.
Сепак, според правните екс-
перти, проблем се роковите.
Имено, за да се испочитува 
член 90 од Уставот на Репу-
блика Македонија останува 
исполнувањето на роковите 
кои се утврдени со Устав.
Почитувањето на роковите 
е неопходно за трансферот 
на власта да биде легален и 
легитимен. Разговаравме за 
повеќе решенија како да се 
надмине проблемот со роко-
вите и да се додели манда-
тот, а притоа одлуката да не 
биде во спротивност со член 
90 од Уставот.
Ова прашање е лесно над-
минливо и за тоа постојат 
решенија, особено сега кога 
е веќе создадено и обезбе-
дено мнозинство во Собра-
нието. Во спротивно, мојата 
одлука за доделување на 
мандат без запазување на 
рокот од 10 дена даден во 
член 90 може да биде оспо-
рена.
На господинот Заев му 
предложив да изврши кон-
султации и да ме извести за 
нивниот став за понудените 
решенија.
Препорачав да се држиме 
до воспоставената практи-
ка од 1992 година, кога и во 
трите обиди за формирање 

на Влада се почитувани 
уставно утврдените рокови 
од 10 дена. Ме информираа 
дека Социјалдемократскиот 
сојуз на Македонија остану-
ва на ставот дека роковите 
во Уставот и воспоставената 
практика од 1992 година не 
се пречка за доделување на 
мандатот и бараа доделу-
вањето на мандатот да биде 
веднаш.
Покрај оваа формална-прав-
на пречка, постои и многу по-
суштествен проблем. Еве за 
што станува збор:
По изборите бевме не-
пријатно изненадени од 
една постизборна политичка 
платформа од туѓа држава. 
Платформата е постизборен 
документ изработен и потпи-
шан во туѓа држава во каби-
нет на странски државник и 
со посредство на премиер 
на туѓа држава. Содржината 
на платформата е надвор и 
од Уставот и од Охридскиот 
рамковен договор.
Со оваа платформа се за-
грозува сувереноста и неза-
висноста на државата, до-
ведувајќи ја во положба на 
потчинетост или зависност 
спрема друга држава. Со 
оваа платформа, Републи-
ка Македонија е уценета, а 
нејзината унитарност, суве-
реност и независност се за-
грозени.
Процесот на пост-изборно 
коалицирање и формирање 
на нова Влада стана залож-
ник на оваа пост-изборна 
платформа од туѓа држава. 
Наместо конечно да изле-
земе од политичката криза, 
поради оваа платформа ние 
за жал заглавуваме во уште 
подлабока криза во која се 
доведоа во прашање темел-
ните државни интереси на 
Република Македонија и неј-
зините граѓани.
Долго време очекував дека 
одредени политички партии 
ќе покажат државотворност 
и зрелост и јавно ќе одбијат 
воопшто да зборуваат за так-
вата туѓа пост-изборна плат-
форма.
За жал, видовме дека наме-
сто веднаш и без дискусија 
да ја отфлат, некои поч-
наа со неа да лицитираат, 
несфаќајќи дека всушност 
лицитираат со унитарниот 

карактер на државата, со 
идентитетот на граѓаните 
и државните интереси. За 
карактерот и иднината на 
државата не може да се 
преговара, ниту да се водат 
разговори на нетранспарен-
тен начин. Граѓаните имаат 
право да ја знаат вистината 
за содржината од разговори-
те.
Но, и за ова има решение. 
За време на средбата од го-
сподинот Заев побарав јавно 
и јасно да ја отфрли и осуди 
оваа платформа, бидејќи, 
македонските граѓани на 
изборите гласаа за рефор-
мите и за исполнување на 
обврските од договорот од 
Пржино, а не за пост-изборна 
платформа на туѓа држава.
Оттука, втората, суштинска 
забелешка е дека разгова-
рање за содржината или пре-
говарање за платформа на 
туѓа држава е спротивно на 
Уставот на Република Маке-
донија.
И не само тоа, туку прего-
варањето и прифаќањето 
на туѓа платформа е казни-
во дело според кривичниот 
законик, бидејќи тоа значи 
доведување на Република 
Македонија во положба на 
потчинетост или зависност 
спрема друга држава.

Драги сограѓани,
Од меѓународната заедница 
очекувавме јасно и јавно да 
ја осуди таквата платформа 
која претставува бескрупу-
лозно мешање во внатреш-
ните работи и редефини-

рање на унитарниот карактер 
на нашата држава.
Многу добро се сеќаваме 
дека меѓународната заед-
ница излегуваше со такви 
ставови во случајот со други 
држави од регионот. За жал, 
во случајот со Македонија 
такво јавно осудување не-
маше. Ваквиот гласен молк 
ни потврди дека иднината на 
Македонија сега зависи само 
од нас, нејзините граѓани и 
нејзините институции.
Мојата порака е јасна. Штом 
се воздржа од осудување 
на платформата што ја за-
грозува сувереноста и уни-
тарноста на државата Ре-
публика Македонија, сега 
меѓународната заедница 
треба исто така да се воздр-
жи и од наметнување реше-
нија кои би биле во спротив-
ност со државните интереси 
на Република Македонија.

Почитувани сограѓани,
Преговарањето за платфор-
ма на туѓа држава значи не-
гирање на суверенитетот и 
самостојноста на Република 
Македонија како што е наве-
дено во Член 1 од Уставот на 
Република Македонија.
Во Република Македонија 
суверенитетот произлегува 
од граѓаните и им припаѓа на 
граѓаните. Никој од граѓаните 
на ниту еден демократски 
избран претставник не му 
дал право, преговарајќи за 
пост-изборна платформа на 
туѓа држава да го загрозува 
суверенитетот на Република 
Македонија.

Македонските граѓани на 
изборите гласаа за партиски 
програми а не за постизбор-
на платформа на туѓа држа-
ва.
Ова се сериозни моменти од 
историјата на Република Ма-
кедонија. Секој еден од нас 
мора најодговорно да се од-
несува, затоа што секоја по-
грешна одлука може да има 
несогледливи катастрофал-
ни последици за иднината на 
државата.
Кога ја превзедов функцијата 
Претседател на Република 
Македонија, согласно Уста-
вот, на седницата на Собра-
нието ја дадов и свечената 
изјава со која се обврзав 
функцијата да ја вршам со-
весно и одговорно, се обвр-
зав да ги почитувам Уставот 
и законите и да ги штитам 
суверенитетот, територијал-
ниот интегритет и независ-
носта на Република Македо-
нија.
Во согласност со оваа моја 
заклетва, ниту Уставот ниту 
совеста не ми дозволуваат 
да дадам мандат на секој 
оној кој го руши суверените-
тот и независноста на Репу-
блика Македонија.

Драги сограѓани,
Слушам како ме обвинува-
ат дека со моите досегашни 
постапки сум ја злоупотребу-
вал службената должност и 
дека сум можел да добијам 
кривична пријава. Ги охра-
брувам иницијаторите тоа и 
да го направат. Оние кои де-
новиве ми се закануваат ги 

повикувам да покренат и пра-
шање за моја одговорност во 
согласност со Уставот. И во 
оваа прилика јасно им кажу-
вам – не постојат закани и 
уцени што ќе ме натераат да 
го прекршам Уставот.
Но, истовремено ги охрабру-
вам да поднесат кривична 
пријава согласно Кривичниот 
законик на Република Маке-
донија и против секој оној кој 
ја доведува Република Маке-
донија во положба на потчи-
нетост и зависност спрема 
друга држава.
Во согласност со Член 84 од 
Уставот на Република Маке-
донија, јас нема да опреде-
лам мандат за состав на Вла-
да на Република Македонија 
на секој оној кој преговара за 
платформи на други држави 
со кои се уценува македон-
скиот народ, се загрозува 
унитарноста на државата, 
нејзнинот суверенитет и не-
зависноста.
Туѓи пост-изборни платфор-
ми не можат и не смеат да 
бидат основа за формирање 
на Влада на Република Ма-
кедонија.

Драги сограѓани,
Ние немаме резервна држа-
ва. Република Македонија е 
единствената држава што ја 
имаме. И немаме историско 
право да го уништуваме она 
за што се бореле и гинеле ге-
нерации. Тие ни ја оставиле 
оваа држава за да им ја оста-
виме на се уште неродените, 
на нашите деца и потомци.
Затоа, сакам да ве уверам, 
вас граѓаните, дека можете 
да бидете спокојни.
Сè додека сум Претседател 
на Република Македонија, 
нема да дадам мандат ниту 
на човек ниту на партија 
што се залага или во својата 
програма има платформа за 
рушење на суверенитетот, 
територијалниот интегритет 
и самостојност на Република 
Македонија. Бидејќи длабоко 
верувам дека ова се темелни 
вредности со кои никој нема 
право да тргува. И не мислам 
да отстапам од нив.

Иванов: ЕУ да го осуди мешањето во внатрешната политика на Македонија
четврток, 02 март 2017 19:33
Скопје, 2 март 2017 Прет-
седателот на Република 
Македонија Ѓорге Иванов се 
сретна со високата претстав-
ничка на Европската унија за 
надворешни работи и без-
бедносна политика и заменик   
претседател на Европската 
комисија Федерика Могерини 
со која разговараше за акту-
елната политичка состојва во 
државата.
Иванов, како што информи-
ра неговиот Кабинет, оцени 
дека со статус  кво состојбата 
во европската интеграција, 
на Република Македонија и 
е попречено правото на про-

сперитет и се овозможува 
зголемено влијание на други 
меѓународни актери.
  ЕУ не смее да дозволи ова 
да продолжи и треба конечно 
да го идентификува Балка-
нот за еден од нејзините нај-
високи приоритети. ЕУ треба 
да преземе итни чекори и да 
го зајакне интеграцискиот 
процес на Македонија, кој е 
неповратен, истакна Иванов.
Во однос на неговата по-
следна одлука околу доделу-
вањето на мандатот, Иванов 
појасни дека согласно Уста-
вот, нема да го назначи како 
мандатар за состав на влада 
секој оној којшто преговара 
за платформи на други држа-

ви со кои се загрозува суве-
ренитетот, независноста и
унитарноста на државата.

Федерика Могерини :
-Причината поради која 
дојдов овде е да испратам 
порака дека ЕУ е посветена 
на интеграциите и ние сме 
сериозни по тоа прашање 
и нашата врата е целосно 
отворена и сакаме оваа 
земја да се придружи и да 
стане членка на ЕУ - рече 
Могерини.

„ Дискутиравме како да 
излеземе од оваа криза. 
Не е на Европската Унија 

да изнајде начин, туку како 
пријател кој се грижи за 
оваа земја да индицираме 
што е она што е она што 
не загрижува. Она за што 
веруваме дека претставува 
сериозен прекршок на 

демократските вредности. 
По повеќето разговори кои ги 
обавив со многу луѓе во ЕУ и 
во НАТО, а утрово разговарав 
и со генералниот секретар на 
НАТО кој побара од мене 
да ја пренесам и неговата 

порака. Мислам дека 
ќе биде невозможно 
да убедиме било кој 
во ЕУ или во НАТО 
дека на мнозинството 
на пратеници во 
унитарна држава 
не може да му 
биде дозволено да 
формира влада“, 
рече Могерини.

Таа го замоли 
претседателот Иванов да ја 
преиначи својата одлука и да 
го додели мандатот на оние 
што обезбедиле собраниско 
мнозинство.
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Вера Белчевска:
Благодарам за довербата и соработката, чест ми 
беше да бидам претседател на црковната управа 

на Св. Климент Охридски

Почитувани верници,драги  
Македонци, пријатели на ма-
кедонскиот народ, почитува-
ни членови на мојата управа, 
свештеници, сите вие кои ми 
дадовте доверба и со почит 
ја следевте мојата работа, 
најдлабоко Ви се заблагода-

рувам.
Чест е за секој Македонец, 
православен верник и почи-
тувач на едно големо дело, 
каква што е нашата македон-
ската православна црква Св. 
Климент Охридски во Торон-
то, да се даде  дел од себе-

си, својот живот, енергија, 
љубов, вера, да се вградиш 
во нејзината сегашност која 
утре ќе биде истрија, а на таа 
историска страница верувам 
дека мојот тим впиша добри 
спомени.
Оваа е радосна година за на-
шата црква, среќна сум што 
токму јас, како прва жена во 
историјата на црковното ра-
ководење го понесов собор-
скиот пехар и со задоволство 
ги отпочнавме подготовките 
за Црковно-Народниот Со-
бир кој што годинава ќе се 
одржи под домаќинство на 
МПЦ Св. Климент Охридски 
од Торонто.
Поздравувајќи Ве би сакала 
на Новиот претседател го-
сподин Чедо Миленковски и 
неговата нова управа да им 
честитам на изборот и поса-
кам успешна работа во на-
редниот период за добробит 
на нашата црква и македон-
скиот народ.
Само со заедничка поддршка 
и разбирање ќе можеме да 
чекориме напред сплотени и 
единствени.
Поздрав со почит и 
христијанска љубов

Ваша 
Вера Белчевска

International Women's 
Day Celebration

Please join the Ladies Auxiliary of St 
Clement in celebrating International 

Women's Day with lunch and live 
music by Ice 

Sunday, March 12 
at 12 PM

St. Clement of Ohrid Macedonian 
Orthodox Cathedral, Toronto

76 Overlea Boulevard, Toronto, 
Ontario M4H 1C5

Ticket prices:
Adults - $30 

Children under the age of 15 - $15

Please contact 
Lidija for more 

information
416-421-7451

The winners of this year's Mr. and Ms. Valentine 
contest were Vele Tosevski and Jennifer Rackovska
The first runner-up was Hristina Veljanovska and the 

second runner-up was Elena Jovcevska.

The Macedonian Youth Network would like to thank 
everyone who came to our Valentine's Day Dance 
on February 11th. We look forward to building a 
stronger Macedonian youth community with you!
The winners of this year's Mr. and Ms. Valentine 
contest were Vele Tosevski and Jennifer Rackovska. 
The first runner-up was Hristina Veljanovska and the 
second runner-up was Elena Jovcevska.
MYNET would like to give a special thanks to 
California Bar & Grill for donating a dinner for 2 for 
this year's lucky winners and the ladies auxiliary of 
St. Clement for donating Ms. Valentine's tiara and 
providing us with a sweet table. We'd also like to 
thank all of the other donors and supporters of our 
cause for making this night such a success, and 
of course Biser Orkestar for the music that kept 
everyone on their feet.

We can't wait to see you all again!
- The MYNET Team
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76 Overlea Blvd, 
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Banquet Halls
In addition to the beautiful church we have built, St. Clement 
of Ohrid also has three banquet halls available to church 
members. Whether your function is a wedding, a christening, or 
a bridal shower, St. Clement's banquet halls can accomodate 
you. Our table arrangements can accomodate groups as small 
as 50, all the way up to 500 guests seated comfortably. Our 
full kitchen and very capable staff has wide variety of foods 
that can be prepared and served in top quality fashion.

Need a banquet hall for your wedding, baby 
shower or other event?

Manager: LIDIJA - 416.421.7451

"Hall A" - The Clement Room

"Hall B" - The Saunders Room

"Hall C" - The Goce Delchev Room

416-421-7451

Чедо Миленковски е нов 
претседател на црковната упрaва 
во Св. Климент Охридски-Торонто

Долгогодишниот активист, член, верник и волонтер во 
македонската православна црква Св. Климент Охридски во 
Торонто Чедо Миленксовски е избран за нов претседател 
на црквата на изборите кои се одржаа на 26 февруари 
годинава.
Негов против кандидат беше досегашната претседателка 
Вера Белчевска која за само два гласа не успеа да остане 
на челната позиција на црквата.
Гласањето се одвиваше во салата  ,,Ц,, во црквата Св. 
Климент каде што регистрираните  членови на црквата 
од раните утрински часови па се до 3 попладне ги даваа 
гласовите за кандидатот за кого по свое убедување мислеа 
дека заслужува да ја води црквата во следниот двегодишен 
период.
Господинот Чедо Миленковски по прогласувањето на 
изборните резултати од  страна на черменот Енди Плуков, 
се заблагодари до сите кои му ја дадоа довербата, како 
и до неговата противкандидатка госпоѓа Вера Белчевска, 
најавувајќи дека како и досега продолжува доследно и 
чесно да работи за интересите на цркавата  и дека ќе ја оп-
равда довербата која му е дадена нему и на неговиот тим.
Управата ја сочинуваат добро познати, долгогодишни  
членови на црковните управи,волонтери и поимагатели 
на црквата кои продолжуваат со силен мотив и енергија 
во пресрет на Црковно -народниот собир чиј домаќин овој 
септември е МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто.
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Список на црковниот управен Одбор при 
МПЦ Св. Илија за 2017 – 2018 година

Константин Митровски   Свештеник

Извршен одбор
Коле Димески     Претседател

Ацо Крстевски   Заменик Претседател
Славе Трајковски Заменик Претседател

Љуба Трајчев       Секретар
Зоран Иваноски   Заменик Секретар

Виолета Васовиќ   Заменик Благајник
Мето Ефремов     Заменик Благајник

Славе Димитров 
Претставник на Епархијата

Управен одбор
Вилијам Христовски

Зоран Нушев 
Коордиантор за Фрескописот

Борис Каранфиловски       
Координатор за новата кујна

Весна Амиконе
Драган Васовиќ
Јаким Јованов
Ненад Попоски

Васко Пастенаров
Љубе Серафиноски
Константин Јованов
Трајче Јанакиевски

Боби Темелков
Трпко Бојковски
Љупчо Павлов

Здравко Арсовски
Никола Кузмановски

Љупчо Павлов
Здравко Арсовски

Никола Кузмановски
Љупчо Илиевски
Јован Богоевски

Славе Шапаловски 
Љуба Терзиевски

Коле Арсовски
Тривко Георгиевски

Владо Саздов
Дејанчо Антониев

Контролен Одбор
Весна Стефаноска

Александар Вражиновски
Петар Јовановски

Владо Гроздановски

Суд на честа 
Станко Багушоски

Мајк Маркович
Мишко Трајковски

Коле Димески 
Претседател

Коле Димески новиот претседател 
на црковниот одбор во 

Македонската православна црква 
Св.Илија од Мисисага

Коле Димески: ,,Со новата управа планираме 
успешно да ги завршиме започнатите проекти како 
фрескописот, новата кујна и друго. Покрај проектите 
наша најголема задача ќе биде меѓусебно зближу-
вање, соработка, реализација на идеи и предлози, 
да го изградиме и сочуваме овој свет дом за новите 
генерации што доаѓаат по нас, како што направија 
нашите претходници. Да го поддржиме свештени-
кот во неговата мисија за духовно воздигнување 
и осознавање на себеси како духовна, културна и 
национална припадност, зашто единствено црквата и 
верата може да го сочува нашето духовно, културно 
и етничко наследство оставено од дедовците низ 
векови и за следните генерации.’’

Доскорешната управа во МПЦ Св. Илија од Мисисага, раководена од претседателот 
Борис Каранфиловски, прикажа одлични резултати во работењето на црквата, за тоа 
посведочи и прикажаниот финансиски извештај кој што беше поздравен со громогла-
сен аплауз од страна на присутните на Изборното Собрание одржано на 26 февруари.

LADIES!!! 
The years go by and time just seems to fly… but 

the memories remain!
So gather your girlfriends for an evening of 

laughter and fun and celebrate the International 
Women's Day!

Delicious food, lively music by Sonja & Oliver 
Band, lottery with wonderful prizes!

Tickets: 45$
For reservation please contact:
Vesna Amicone: 416-838-1501

 v.amicone@yahoo.ca
Elizabeta Krstevska: 647-892-7972 

elizabeta_mkd@yahoo.com

St. Ilija Macedonian Orthodox Church, 
Mississauga

1775 Bristol Rd W, Mississauga, Ontario L5M 2Y5

International Women’s Day
Saturday, Mar 11 at 7 PM to Mar 12 at 12 AM



Страница 9March 03, 2017 Македонска Заедница

Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage 
Meadowtowne Realty 

Brokerage Inc. 
Direct 647.333.9628

vasko@royallepage.ca

Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски

Do you have a leaky roof or wet 
basement? 
Do you have cold rooms or insufficient 
heating or cooling in the house?
How about electrical or plumbing 
issues?
Call for consultation and we will be 
glad to help you out.
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Реакции по одлуката на Иванов за одбивање да му го додели мандатот на Заев

2 март 2017
Москва: Да се спречи странското мешање во 

внатрешните работи на Македонија

Според руското Министер-
ство за надворешни, запа-
дот со помош на албанското 
малцинство и нивните, како 
што е наведено, ултиматуми, 
се обидува на власт да ја до-
веде поразената опозиција...
 
Со официјален коментар за 
случувањата во Македонија 
се огласи руското Министер-
ство за надворешни работи. 
Во соопштението е наведе-
но дека е неопходно да се 
спречи странското мешање 
во внатрешните работи на 
Македонија.
„Членови на раководствата 
на ЕУ и на НАТО се обиду-

ваат на Македонија да и ја 
наметнат „Албанската плат-
форма“, дефинирана во кан-
целаријата на премиерот на 
Албанија во Тирана, со која 
се исцртува картата на та-
канаречена Голема Албанија 
и се искажуваат територијал-
ните претензии и кон големи 
области на соседна Црна 
Гора, Србија, Македонија и 
на Грција“- оценува руското 
МНР.
Според руското Министер-
ство за надворешни, запа-
дот со помош на албанското 
малцинство и нивните, како 
што е наведено, ултиматуми, 
се обидува на власт да ја до-
веде поразената опозиција, 
што претставува нарушу-
вање на уставните темели на 
земјата и е во спротивност со 
волјата на македонските гла-
сачи- се вели меѓудругото во 
соопштението.

2 март 2017
Бејли: Иванов да ја преиспита одлуката, соседите 

да се воздржуваат 
Американскиот амбасадор 
во Македонија Џес Бејли го 
повика претседателот Ива-

нов повторно да ја разгледа 
вчерашната одлука за не-
давање на мандатот на ли-
дерот на СДСМ Зоран Заев 
за формирање нова влада. 
Истовремено Бејли ги пови-
ка и соседите на Македонија 
да покажат воздржаност и 
да бидат конструктивни во 
овој момент на политичка 
чувствителност во земјата. 
¬ Како стратешки партнер 
на Македонија и како прија-
тел со целосна почит кон 

македонскиот суверенитет и 
единство го повикуваме прет-
седателот Иванов повторно 

да ја разгледа оваа 
одлука. Истовремено 
ги повикуваме маке-
донските соседи да 
покажат воздржаност 
и да бидат конструк-
тивни во овие моменти 
на чувствителност во 
земјата, изјави Бејли 
во кусата изјава. САД, 

како што кажа Бејли, се ра-
зочарани од вчерашната 
одлука на претседателот 
Иванов, кој одби им да даде 
можност на претставниците 
кои имаат јасно мнозинство 
да формираат нова влада. 
¬ Ова не е во согласност со 
основните демократски прин-
ципи и владеењето на право-
то, кои се основни вредности 
и на НАТО, на пример, рече 
американскиот амбасадор. 

Заев: Иванов изврши државен удар!
Фокус 01/03/2017

   -Ѓорге Иванов, со одлука-
та да не го додели мандатот 
за состав на нова влада, со 

што е обврзан со Уставот на 
Република Македонија, извр-
ши државен удар. Тој прави 
уставно државна криза со тоа 
што ја негира мнозинската 
волја на граѓаните и поднесе-
ните 67 потписи од пратенци-
те во Собранието и спречува 
легален и легитимен транс-
фер на власта. Со ваквото 
однесување Иванов пак се 
стави во улога на заштитник 
и соучесник на Никола Гру-
евски и на раководството на 
ВМРО-ДПМНЕ, изјави ли-
дерот на СДСМ, Зоран Заев 
во јавното обраќање, откако 
претседателот Ѓорге Иванов 

одби да му го додели манда-
тот за состав на влада.
-Сакам јавно да порачам дека 
ниту јас ниту СДСМ нема да 
дозволиме никој да си игра 
со иднината на државата за 
лични, политички и крими-
нални цели.  Ги повикувам 
граѓаните да не подлегнува-
ат на никакви провокации. Да 
останеме смирени на линија 
на демократските процеси, 
којшто водат кон формирање 
на нова реформска влада. 
Сето ова што сега се случува 
сме го виделе и претходно од 
Никола Груевски и неговите 
соработници, како Ѓорге Ива-
нов. Груевски тоне, но нема 
да дозволиме да ја потоне и 
Македонија. Иванов мора да 
ја повелече оваа одлука и 
веднаш да го додели ман-
датот за формирање на 
новата влада, затоа што 
Уставот го обврзува на 
тоа – порача Зоран Заев.

1 март 2017

Професори, интелектуалци, аналитичари и 
граѓани: Државничка одлука на Иванов во 

согласност со Уставот, против туѓи платформи
 Претседателот Ѓорѓе Ива-
нов во обраќањена 1 март до 
нацијата соопшти дека ман-
датот нема да му го додели 
на претседателот на СДСМ, 
Зоран Заев и оти од него 
побарал јавно и јасно да ја 
отфрли и осуди платформа-
та на албанските партии по-
тпишана во Тирана, под по-
кровителство на албанскиот 
премиер Еди Рама.
Оваа патриотска одлука 
уследи откако Заев ги под-
несе потребните потписи за 
формирање на нова Влада, 
но пред тоа ги прифати ус-
ловите на ДУИ и албанската 
платформа, односно воведу-
вање двојазичност на целата 
територија на Македонија, 
промена на химната, знаме-
то и државниот грб.
Иванов во говорот истакна 
дека ниту Уставот, ниту со-
веста не му дозволуваат да 
даде мандат на секој оној кој, 
како што рече, ќе го руши су-
веренитетот и независноста 
на Република Македонија.
Оваа одлука на Иванов е 
во согласност со Уставот и 
Деловникот на Собранието, 
велат експертите.
-Изјавата на претседателот 
Иванов ја ценам како па-
триотски и државнички чин 
којшто практично го изрази 
духот на волјата на огром-
ното мнозинство од маке-
донските граѓани кои што се 
повеќе и повеќе го искажува-
ат својот револт со оваа ма-
совност, смета универзитет-
скиот професор Александар 
Климовски.
-Колку е важна улогата на 
мандатарот, а оттаму и уло-
гата на претседателот на Ре-
публиката во определување-
то на мандатарот укажуваат 
одредбите од Уставот на РМ, 
и од Деловникот на Собра-
нието на РМ што се однесу-
ваат на постапката за избор 
на Влада, вели универзитет-
ската професорка по Уставно 
право, Тања Каракамишева- 
Јовановска.
Додава дека секое кршење 
на уставната и деловничката 
процедура за избор на Влада 
од кој било субјект, или пар-
тија, како и секое повикување 
од лица да се крши Уставот 
и Деловникот на Собранието 
мора да повлече и соодвет-
на кривична одговорност за 
сите вклучени во тој чин и во 
таква противуставна постап-
ка.

О НИЛ: 
НАЦИОНАЛНОТО 

ЕДИНСТВО Е 
ОД СУШТИНСКО 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
ИДНИНАТА НА 
МАКЕДОНИЈА

27 февруари 2017

Република Македонија беше 
единствениот дел од пора-
нешна Југославија кој се 
движеше кон независност 
сосема мирно. Тоа беше го-
лемо достигнување во време 
кога Македонија се наоѓаше 
под голем притисок од пого-
лемите соседи, изјави бри-
танскиот амбасадор и прв 
медијатор во спорот околу 
името Робин О Нил за Про-
грамата Гласот на народот.
– Првпат кога дојдов да ја 
запознаам Македонија во 
1992 година, јас, исто така, 
бев длабоко импресиониран 
од чувствата за национално 
единство и на напорите и од 
власта и од албанската заед-
ница да се работи на систем 
во кој јазикот на албанската 
заедница беше признат и му 
се даде свој израз. Жалам 
поради тоа што 25 години 
подоцна, по толку многу што 
е постигнато во Македонија, 
оваа национална солидар-
ност сега е доведена во пра-
шање, додава британскиот 
амасадор.
Медијаторот О Нил се освр-
нува и на односот на сосед-
ните држави кон Македонија.
– Република Македонија 
уште од самиот почеток се 
соочува со непријателство 
од соседните држави, како 
и со долгата и бесмислена 
кампања од страна на Грција 
за да се спротивстави на 
употребата од страна на Ма-
кедонија на нејзиното име, 
дециден е О Нил.
Според него, националното 
единство е од суштинско зна-
чење за успешната иднина 
на Република Македонија 
како просперитетна и неза-
висна држава, па дури, вели, 
и за нејзиниот опстанок.
– Сите нејзини граѓани треба 
да работат заедно како заед-
ница во која културната раз-
новидност може да напреду-
ва во рамките на Македонија 
и да се почитуваат национал-
ните институции врз основа 
на единство, и тоа јасно да 
се стави до знаење на оста-
токот од светот, потенцира 
во интервјуто Робин О Нил.

Димитриев му пиша 
на Рама дека и без 

нивно мешање ќе се 
најдат решенија

 02.03.2017,
 Македонскиот премиер Емил 
Димитриев, во четврток му 
напиша писмо на албанскиот 
премиер Еди Рама во кое 
наведува дека постојаното 
мешање во внатрешните 
работи на Република Маке-
донија прави голема штета 
на добрососедските односи 
со Албанија и е спротивно на 
европските вредности.
„Верувајте, тоа не помага 

никому. Не и помага на 
Албанија чии граѓани 
очекуваат од Вас да се 
зафатите со слабостите 
во владеењето и еко-
номијата. Не и помага 
на ЕУ зашто и ним им е 
јасно дека барате само 

изговор за кавги надвор за да 
не се говори за она што сте 
или не сте го сториле дома. 
Не и помага ниту на Маке-
донија чии граѓани сакаат 
суверена и независна земја 
во сегашните граници. Тие 
граѓани ја плаќаат цената 
за Вашите наводни амбиции 
да ја редефинирате Македо-
нија, наместо да ја реформи-
рате Албанија во постојните 
граници. Не помага ни на 
партиите во Македонија кон 
кои се однесувате покрови-
телски и несоодветно потце-
нувачки“, пишува Димитриев.
Димитриев му пишува на 
Рама дека убеден е „дека 
и без Вашето мешање ќе 
изнајдеме решенија за на-
шите предизвици и конечно, 
многу е некоректно да по-
тпалувате националистички 
оган“.
„Албанскиот јазик е наширо-
ко застапен во Македонија. 
Албанскиот јазик, како и тур-
скиот,
српскиот, влашкиот, босан-
скиот и ромскиот, заедно 
со македонскиот јазик е дел 
од културата и богатството 
на Македонија. Ангажираме 
големи ресурси за промо-
ција на јазикот и културата 
на нашите заедници. Добро 
ќе биде да не следите во 
тој правец. Во Албанија, не 
толку одамна, морало да се 
затвораат прозорците ако по 
дома се говорел мајчиниот 
јазик, за да не слушне некој. 
Ние тоа искуство сме го не-

мале никогаш“, пишува Ди-
митриев.
„Наша заедничка цел е и 
натаму да продолжиме со 
градењето силно граѓан-
ско општество кое ќе биде 
дел од евроатлантското се-
мејство“, наведува во писмо-
то премиерот Димитриев.

Каракамишева: 
Заев преку “мала 

врата” сакаше да ја 
втурне албанската 

платформа
1 март 2017 

 Заев преку "мала врата" са-
каше да ја втурне албанската 
платформа, но претседате-
лот на Република Македо-
нија постапи државнички и 
не само што не го прекрши 
Уставот туку покажа како тре-
ба да се бранат национални-

те интереси, изјави универ-
зитетската професорка Тања 
Каракамишева во „Отворено 
студио" на ТВ НОВА.
„Доколку Иванов постапеше 
спротивно, во тој случај ќе 
направеше државен удар и 
велепредавство, како што 
тоа го направи Заев кога со 
туркање преку мала врата 
сакаше да ја васади оваа 
платформа и да не разне-
бити од внатре, без да води 
сметка за сите граѓани на Ре-
публика Македонија, бидејќи 
го оваа држава не живеат 
само Албанци или Македон-
ци туку живеат и сите оста-
нати заедници во Република 
Македонија и во државата 
има уставен поредок. Тоа 
што две и пол години некој 
сакаше насилно да ни ги про-
мени изгледот на уставниот 
поредоок, да ни ги понижи 
институциите на системот 
треба да биде повикан за 
велепредавство и кривично 
да одговара", смета Карака-
мишева.
Потсети дека Иванов во 
обраќањето спомена дека 
во кривичниот законик има 
една дузина кривични дела, 
утврдени како дела против 
државата.
„Иванов споменувајќи ги кри-
вичните дела асоцираше на 
тоа дека секој кој ја загрозува 
независноста и сака да ко-
ристи други држави за да се 
загрози уставниот поредок 
на Република Македонија 
треба да биде повикан на 

кривична одговорност. Заев 
со неговото раководство тре-
ба сериозно да се замисли 
што прави во Македонија. 
Ако правниот систем не про-
функционира, народот ќе се 
спротивстави. Нема играње 
игри со државата. Дојдено ни 
е преку глава на сите да гле-
даме како некој користејќи го 
меѓународниот фактор, иско-
ристувајќи позиции поставе-
ни во институциите во ЕУ и 
САД сакаат да ни го изменат 
уставниот поредок во име на 
некаква демократија. Такво 
нешто не почитувам и се до-
дека можам да зборувам ќе 

зборувам дека вакви антидр-
жавнички дејствија не смејат 
да се толерираат и мораат 
да бидат најостро санкциони-
рани", категорична е Карака-
мишева.
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Board of directors for 
2017 and 2018

Very Rev.  Boseovski Trajko Parish priest
Aleksovski Kice President

Gajtanovski Blagoja   Vice President
Ristevski Spiro Vice President

Mitkovski Mile Secretary
Stolceski Zanko Assistant Secretary

Dimovski Kire Treasurer
Malakovski Dime Assistant Treasurer

Dzandzurovski Strebrin Diocese delegate
Trajcevski Nikola 
Andreevski George 
Najdovski Risto 
Stojanovski Tasko 
Sekulovski Zivko 
Ouslis John 
Najdovski Trajko 
Dimitrievski Zivko 
Drenovski Jovan 
Drenovski Pavle 
Drenovski Petre 
Miric Crden 
Minov  Slobodan 
Veljanovski Alex 
Trajcevski Goce 

Bekarovski Bill 
Jankulovski Slave 
Iloski Risto 
Kuzev Risto 
Boseovski Nikola 
Risteski G. Goran 
Boseovski  Kire 
  
Dimitrievski Angelo 
Straklevski Boris 
Terzis Risto 
  
Jankulovski Lube 
Karapalevski Simo 
Jankovski Mile 

Zenska sekcija 
za 2017
President: Panos Luba

Vice President: Miric Sojna 
Vice President: Dimitrievska Lica 

Sekretary: Aleksovska Vera
Treasurer:  Janevska Marijana

Asst. Treausurer: Trajcevska Tina
Control Committee:

Plasko Kathy
Valentina ilias

Aleksovski Kice - President

Македонската православна црква Св. Димитрија 
Солунски од Маркам и’ подари 100.000.00 
на Мarkham Stouffville Hospital foundation

Претседателот на црковната управа на македонската 
православна црква Св. Димитрија Солунски во Маркам 
Крсте Алексовски, свештеникот Трајко Босеовски, членови 
на црковната управа и женската секција предводена од 

претседателката Љуба Панос на 28 февруари беа дел од 
екипата која учествуваше во несекојдневниот настан кој има 
длабока хуманистичка порака, донација од 100.000.00 за по-
требите на локалната болница односно тамошната Мarkham 

Stouffville Hospital foundation.
Честитки за ова дело, а во прилог се и две фотографии од 
чинот на примопредавањето на чекот.

President: Panos Luba
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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

SgP
Photo booth set up and onsite printing 
available. It is a great, fun approach for 
your events that will leave your guests 

with everlasting memories.
Call, text, or email to discuss your event

suzygphoto@gmail.com

Suza Gjorovska

22 февруари 2017
ТАНАС ЈОВАНОВСКИ

Два или три дена пред избо-
рите кои се одржаа на 11 
декември лидерот на Со-
цијалдемократскиот сојуз на 
Македонија (СДСМ) Зоран 
Заев изјави дека ако изгуби 
на изборите ќе поднесе ос-
тавка на позицијата лидер 
на СДСМ. И така треба да 
биде. Во денешни дни секој 
разумен политичар би го на-
правил тоа. Да не ги имену-
вам сите оние кои го сториле 
тоа овде во Канада. И тоа се 
смета за достоинствен чин. 
Првенствено за доброто на 
матичната партија.
   Поминаа изборите. Беа 

изброени гласовите. Пар-
тијата на диктаторот Нико-
ла Груевски ВМРО-ДПМНЕ 
доби 51 пратеничко место, 
партијата на Зоранчо Заев 
доби 49. Медиумите извес-
туваат истата вечер и наред-
ниот ден дека на изборите 
победи ВМРО-ДПМНЕ, но 
со недоволен број на прате-
нички места за формирање 
стабилна влада. Јавноста 
ја очекува оставката на Зо-
ранчо. Во медиумите штама. 
Трчаат луѓето рано наутро 
на улици кон бандерите 
(електричните столбови) да 
најдат некаков некролог од 
Заев, дека заминал човекот. 
Откажал. Се’ преку глава му 
е. Неколку часови потоа еве 
ти го Зоранчо. Се огласи. Јас 
победив на изборите. Ова 
е крајот на диктатурата на 
Никола Груевски. Од денес 
Македонија ќе живее во де-
мократија. Слобода. Го цити-
раат некои медиуми и притоа 
ни знак прашалник за каква 

победа зборува Зоранчо. 
   Во диктатурата на Никола 
секој може да рече што сака, 
да прави што сака, да пра-
ша што сака.  И така, еден 
мегафон на Никола, недо-
тамен, на пресот на Зоран-
чо, прв со прашање: како ти 
тврдиш дека ти си победил 
на изборите со 49 пратени-
ци кога Никола доби 51? Е, 
па вака. Јас сум момче на 
Александар. На Александар 
оној големиот. Јас сум од тоа 
време. Јас бројам одозгора 
надолу. Колку подолу толку 
бројот поголем! Новинарот 
фрустиран со одговорот на 
Зоранчо праша дали може 
уште едно прашање. Сигур-
но дека може. Повелете. Е 
па вака. Вие изјавивте два 
дена пред изборите дека ќе 
дадете оставка ако изгубите 
на изборите. Зошто не даде-
те оставка?  Ти изгледа дека 

не го разбра одговорот на 
твоето предходно прашање. 
Јас ги добив изборите и точ-
ка. Од друга страна, тоа што 
сум дал некаква изјава за 
оставка пред два дена, таа 
изјава беше за тој ден. Дено-
вите се менуваат. Времиња-
та се менуваат. И изјавите се 
менуваат. Дали сум начисто 
со тебе? Не, не си начисто 
со мене, исто како што не си 
начисто ниту со колегиве. И 
тие имаат еден куп прашања 
и бараат одговори.
   Господине иден премиер 
на Македонија Заев, вие поо-
дамна изјавивте дека за да се 
спогодиме со Грците ќе тре-
ба да го потсвиткаме ‘рбетот. 
А како ќе го потсвиткаат сто-
тици илјади Македонци  со 
големи болки во ‘рбетите од 
премногу свиткувања? Е па 
вака. Ти треба да знаеш дека 
јас не сум лекар. Одговор на 
твоето прашање може да ти 
даде лекар. Јас сум полити-
чар.  Ви благодарам госпо-
дине иден премиер. Може ли 
уште едно прашање? Секако 
дека може. Моето прашање 
е следното: вие сега рековте 
дека сте политичар, а за вре-
ме на последната изборна 
кампања рековте дека вие 
сте единствен политичар во 
Македонија кој работел со 
мотика. Нели ќе беше подо-
бро за вас но и за Македо-

нија ако си останевте со мо-
тиката? Прашањето е многу 
опширно но истовремено и 
неумесно. Јас ќе ви одгово-
рам многу кратко. Никој во 
оваа држава не се збогатил 
со мотика.
   Може ли уште едно пра-
шање? Може, како да не, по-
велете. Ви благодарам иден 
премиер. Моето прашање е 
малку подолго од вообичае-
ните и за тоа се извинувам. 
Вие сте (покрај мотиката) 
аболициран политичар, об-
винет за корупција од осум 
милиони долари на што 
ние во Македонија веќе сме 
навикнати. Но вие како або-
лициран премиер ќе треба 
да одите на посети во други 
земји и држави. Знаете ли 
вие со какви наслови во ме-
диумите ќе бидете дочекани 
од земјите домаќини?  Мојот 
одговор е многу едноставе. 
Јас веќе сум навикнат на тоа 
овде кај нас. Не гледам зо-
што јас би се возбудувал со 
некој неразумни коментари 
во некои медиуми кои се под 
контрола на властите во тие 
држави. Тоа што беше вче-
ра, тоа е минато. Ние треба 
да гледаме напред. Јас ре-
ков дека кога ќе дојдеме на 
власт ќе јадеме живи луѓе. 
Тоа беше поодамна. Бев гла-
ден тој ден. Сега е поинаку. 
Во медиуми под контрола 

на власта на ВМРО-ДПМ-
НЕ често е цитирана мојата 
изјава дека кога ќе дојдеме 
на власт ќе бидат исфрлени 
од работа од хигиеничарка 
(чистачка) до раководители и 
директори. Таа е моја един-
ствена изјава која е важечка 
до денес и ќе важи понатаму.
   Господине иден преиер, 
моето прашање до вас е: 
дали вие зборувате албан-
ски? Нажалост, не зборувам. 
Но заедно со моето керкиче 
од есен тргнуваме на учили-
ште. За албански. Треба да 
знаеме албански јазик за да 
можеме да се разбереме со 
луѓето. Во меѓувреме мене 
како премиер ќе ме пратат 
дузина преведувачи за да 
нема погрешни толкувања на 
моите изјави и говори – дури 
да го научам албанскиот. 
Едно дополнително пра-
шање во врска со албанскиот 
јазик. Ќе може ли вашата 
влада (СДСМ) да обезбеди 
преведувачи за сите гене-
рали, полковници, капетани, 
заставници... во Армијата на 
Република Македонија? Ќе 
бидат ли наредбите во ар-
мијата на двата јазици? Ке 
може ли да обезбеди пре-
ведувачи во сите ешалони 
на полицијата? Ќе треба ли 
коранот да се преведе на 
македонски, а библијата на 
албански јазик?

Нема проштално писмо од 
Зоранчо Заев
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Активности во МПЦ Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс 
Изминатиов месец Февруари беше проследен со доста ак-
тивности во нашата Црква Раѓање на Пресвета Богородица 
во Стерлинг Хајтс. Најпрво на 11 Февруари 2017 година во 
просториите на Македонскиот Културен Центар се одбеле-
жа денот на светиот великомаченик Трифун како и денот на 
вљубените свети Валентин.

Нашето Културно уметничко друство Танец приреди доста 
богата програма како и нашето училиште по македонски ја-
зик предводено од учителката Марија Филипоски а кое е во 
склоп на друштвото Танец.Исто така користиме прилика да 
се заблагодариме на КУД Танец поточно на претседател-
ката Синди Трајковски со нејзиниот тим и на родителите и 
дечињата кои неуморно и со љубов доаѓаат во нашиот култу-
рен центар и прават да изгледа најубаво.
Исто така се заблагодаруваме на кореографката Трпана Са-
веска Денковска која неуморно работи за децата ги научат 
македонските ора и песни.

Одбележување на Св. Трифун
Истата вечер се одржа традиционалниот настан за виното 
кој секоја година се одржува во нашиот Културен Центар.

Оваа година во натпреварот учествуваа 25 луѓе кои донесоа 
доста квалитетни вина.

Така од комисијата беа прогласени следниве победници.
1 место Петар Мановски
2 место Златко Блажевски
3 место Љупчо Атанасовски

Благодарност и до комисија-
та : Христе Блажевски, Борко 
Спировски,Павле Мановски и 
Жарко Петрушевски.
Голема благодарност и на 
господинот Војче Симовски 
кој неуморно работаше овој 
традиционален ивент да из-
гледа така како што треба.
Благодарност и до Маенџерот на Македонскиот Културен 
Центар Тони Серафимовски и сите други кои беа присутни..

Годишно Членско собрание
За нов Претседател  е избран Горан Антовски

Потоа во Неделата на 12 Февруари се одржа и Редовното 
Членско собрание кој оваа година беше изборно.
Голема благодарност до поранешниот претседател Љубиша 
Ристоски и неговиот Управен Одбор кој неуморно работеа за 
овие две години.
Како што спомнавме оваа година беше изборна па така во 
нашата црква се избра и новиот управен одбор.
Претседател е Горан Антовски
Секретар Илија Серафимовски
Благајник Зоран Апостолоски
Епархиски делегат Ристо Нечовски како и останатите члено-
ви на Управниот одбор.

Амбасадорот Васко Наумовски во посета на црквата 
Раѓање на Пресвета Богородица 

Следната недела наш гостин во нашиот храм беше нашиот 
амбасадор на Република Македонија во Вашингтон господи-
нот Васко Наумовски.

Избрана нова управа на женската секција
Претседател е Катерина Пегело
 Исто така имаше и избор за Новата женска секција на која 

беа избрани Катерина Пегело претседател, Султанка Зил-
ковски Секретар и Наташа Миловски Благајник

Прослава на Прочка
И на 26 Февруари сите заедно го прославивме големиот 
празник Прочка. Најпрво во присуство на начиот Митрополит 
господин Методиј сите меѓусебно си се простивме и побарав-
ме прошка од него како наш духовен татко, а потоа новиот 
управен одбор пред нашиот владика, свештениците,црквата 
и народот ја дадоа и Заклетвата.

Потоа сите се упативме во нашиот културен центар каде 
беше приредена братско сестринска трпеза на љубовта.
Од понеделникот започнаа и светите Велигденски пости нека 
ни е за многу години.

Раѓање на Пресвета Богородица - Sterling Heights, MI

Новата управа во МПЦ Раѓање на 
Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс
За Претседател  е избран Горан Антовски

Претседател  
Горан Антовски
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Од посетата на Амбасадорот на Република Македонија 
во САД, Н.Е Д-р Васко Наумовски во Мичиген

Средби со македонските заедници во Стерлинг Хајтс, 
и Фармингтон Хилс, Мичиген

Дискусија за предизвиците на Македонија и регионот со студенти и 
професори на Универзитетот во Мичиген 

Средба со младите Македонци во Детроит кои презентираа многу ини-
цијативи и идеи за натамошни активности. 

Средби во медицинскиот истражувачки комплекс и клиничкиот центар 
на Универзитетот во Мичиген, кадешто повеќе години успешно работат 
македонски доктори и истражувачи. Разгледани идните активности за 
обука и усовршување на медицинскиот кадар од Македонија во овие 

престижни установи

Со Деби Дингел, член на Конгресот и пријател на 
Македонија 

Благодарност до госпоѓа Елена 
Зарковска , Генерален Конзул на 
Република Македонија во Детроит 
за испратениот колаж од фотогра-
фии и и информации од посетата 
на Амбасадорот на Р.Македонија 
во Вашингтон, Сад  Н.Е. Д-р Васко 
Наумовски на државата Мичиген. 

Елена Зарковска,
Генерален конзул на Р.М 

во Детроит
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Проект за заштита и афирмирање на 
македонскиот јазик во дијаспората

Познавањето на македон-
скиот литературен јазик е 
клучен фактор за зачуву-
вање на идентитетот. Со 
овој проект се овозможува 
поголема застапеност и упо-
треба на македонскиот јазик 
кај децата во дијаспората. 
Покрај редовното изучување 
на македонскиот јазик и кул-
тура, за децата од дијаспора-
та се организираат и он лајн 
курсеви, он лајн натпревари 
од страна на здруженија на 
наставници за ученици од 
основното и средното обра-
зование кои се акредитирани 
од страна на Министерството 
за образование и наука. На 
децата од дијаспората кои ќе 
покажат најдобри резултати 
на натпреварите организира-
ни во дијаспората, ќе им се 
даде можност да учествува-
ат и на државниот натпревар 
по македонски јазик и лите-
ратура во Република Маке-

донија. Целта на учеството 
на државниот натпревар од 
страна на децата од дијаспо-
рата ќе биде не само вред-
нување на нивното знаење, 
туку и можност за дружење 
и меѓусебно запознавање со 
своите врсници од Републи-
ка Македонија, како и побли-
ску запознавање со култура-
та, историјата и традицијата 
на својата татковина.
 
Стажирање во Министер-
ството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија
Целна група на јавниот повик 
кој го објавува Министер-
ството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија 
се студенти во завршните 
години на студирање (доди-
пломски или последипломски 
студии) на факултетите во 
странство.
Избраните кандидати ќе би-
дат распределени да стажи-

раат во оние директорати кои 
работат на проблематика по-
врзана со нивните образовни 
квалификации. Дополнител-
но, во зависност од желбата 
на стажантите и потребата на 
директоратите не се исклучу-

ва можноста стажирањето 
да се извршува во неколку 
директорати по принципот 
на ротација. Времетраењето 
на стажирањето, како и пе-
риодот на започнување на 
истото во Министерството 
за надворешни работи на 

Република Македонија, се 
утврдува на три месеци, во 
согласност со потребите на 
Министерството.
За таа цел, Генералниот кон-
зулат на Република Македо-
нија во Детроит ги повикува 
сите заинтересирани канди-
дати кои сакаат да аплици-
раат за обавување на прак-
тична работа-стажирање во 
Министерството за надво-
решни работи на Република 
Македонија да приложат :
-потврда за статусот студент 
во завршна година на студи-
рање од високо образовната 
институција на која што кан-
дидатот студира;
- кратка биографија (CV) и
- мотивационо писмо, како и 
доказ за нивното потекло.
Заинтересираните кандида-
ти ќе можат да аплицираат 
за стажирање во Министер-

ството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија 
или преку дипломатско- кон-
зуларното претставништво 
во Детроит. Кандидатите кои 
поднесле уредна докумен-
тација ќе бидат селектирани 
од страна на Комисија, фор-

мирана од министерот за на-
дворешни работи.
По завршувањето на по-
стапката на селекција на 
кандидатите, избраните ста-
жанти ќе бидат известени за 
одлуката како и за условите 
за реализација на стажи-
рањето.Министерството ги 
сноси тршоците за повратен 
авионски билет, сместување, 
а воедно ќе им исплати и на-
доместок за дневни трошоци.

 
Реафирмација на Центарот 
24/7 во рамки на Министер-
ството за надворешни рабо-
ти

Министерството за надво-
решни работи на Република 
Македонија го реафирмира 
проектот „Инфо-центар 24/7“ 
кој има цел да овозможи по-
голема достапност на сите 
информации за работата и 
услугите на Министерство-
то за надворешни работи 
за сите засегнати граѓани и 
странки.

Ваквиот начин на работење 
ќе придонесе за побрзо ин-
формирање и извршување 
на потребите на сите граѓа-
ни, со цел да се олесни при-
стапот до информациите и 
услугите.
Инфо-центарот е достапен 
24 часа, 7 дена во недела-
та, на е-поштата (e-mail) 
Infocentar24/7@mfa.gov.mk 
на која може да се добијат 
информации од најразличен 
спектар, од конзуларни, до 
информации за инвестирање 
во државата и помош при 
постапка за стекнување со 
македонско државјанство. 
Целта е во наредниот пе-
риод истиот да биде проши-
рен и со телефонска линија 
на која ќе може да се добијат 
информации од најразличен 
карактер, од конзуларни, до 
информации за инвестирање 
во државата и помош при по-
стапки за стекнување со ма-
кедонско државјанство.
 

Од година двојно поголема застапеност на наставната прогрaма 
по македонски јазик во Јорк Регионот на Онтарио

 
Македонскиот јазик се  изучува во 
редот од бројни јазици на други-
те народи и националности, во 
склопот на International Languages 
Program во York Region District 
School Board во градот Маркам, 
одобрен од Министерството за 
образование на провинцијата  

Онтарио, Канада, каде одпоодамна 
во училиштето Bur Oak Secondary 
School постои  македонско од-
деление, а часовите ги одржува 
учителката Блага Дафовска со 
над  40-години работен стаж како 
учителка по македонски јазик во 
Канада. 
На 1 март во просториите на 

училиштето Bur Oak Secondary 
School  генералниот конузл на Р. 
Македонија во Торонто д-р Јовица 
Палашевски оствари средба со 
раководителката на  интернацио-
налната јазична програма на Јорк 
регионот Сузан Нан, при што било 
договорено од наредната  година 
двојно поголема застапеност на 

наставата по македонски јазик во 
интернационалната програма на 
јазици во целиот Јорк Регион.
На средбата присуствуваа и дадоа 
поддршка и челните луѓе на Маке-
донското мешународно движење 
за човекови права од Канада 
предводено од Бил Николов. 
По оваа успешна средба  Гене-

ралниот  Конзул на Р. Македонија 
во Торонто д-р Јовица Плашевски 
изјави:
,,Јазикот кој го разбираш допира 
до твојот ум, а мајчиниот јазик до 
твоето срце!!! Македонските деца 
во Канада го исполнија моето 
срце!!!
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Осветена  МПЦ  
Cв. Димитриј Солунски 

во Флорида

МПЦ Св. Димитриј Солун-
ски која се наоѓа на 4980 
Northlake Boulevard во сонче-
виот Palm Beach Gardens, Fl. 
на 12 февруари беше осве-
тена во присуство на бројни 
верници од САД и Флорида, 

повеќето птици преселници 
односно ,,snow birds,, кои за 
време на зимските месеци 
престојуваат во прекрасната, 
сончева Флорида. Многу-
мина се прашуваат од каде 
таа посветеност на Маке-

донците од различни краеви 
на Северно-американскиот 
континент кон ова духовно 
светилиште: Дали духот на 
Македонците се припитому-
ва под топлите сончеви зра-
ци, или пак тоа е резултат на 
обединувачката моќ на упра-
вата на црквата која вредно, 
достоинствено и квалитетно 
работи во прилог на посто-
ењето и чувањето на нашите 
православни, македонски, 
исконски вредности??
Управниот Одбор при Маке-
донската Православна Црква 
предводена од претседа-
телот Aнтони Голабовски, 
секретарот Лена Гоговска, а 
од неодамна збогатена и со 
редовен пархиски свештеник 
во името на Maрјан Дими-
триевски, за таа несекојд-
невна прилика и повод со 
посебнo задоволство, чест и 
духовна радост, ги пречека 
сите верници, по Божја про-

мисла и по повеќегодишно 
организирање и подготовки 
на Македонците од Јуж-
на Флорида, сплотени под 
омофорот на патронот на 
нивната црква – Светиот 
Великомаченик Димитриј Со-
лунски, за денот на црковно-
то-народно дело кое го доби 
своето крштевање, односно 
осветување.
Осветувањето на црквата 
„Свети Димитриј“ од Палм 
Бич Гарденс го изврши над-
лежнот архиереј – Неговото 
Високопреосвештенство Ми-
трополитот Американско-Ка-
надски господин Методиј, 
во сослужение на повеќе 
свештеници од епархијата.
Осветувањето на црквата 
со света литургија започна 
во 10 часот претпладне , на 
денот кога Светата Право-
славна Црква го празнуваше 
споменот на Светите Три 
Ерарси – Свети Василиј Ве-
лики, Свети Григориј Бого-
слов и Свети Јован Златоуст.
Веднаш по самата церемо-
нија на чинот на осветување-
то беше организиран све-
чен банкет ручек со богато 
предјадење од Македонски 
специјалитети и богато снаб-
ден бар со македонски пија-
лоци во празничен амбиент 
со богата музичка програма 
на врвен музички тим 
На чинот на осветувањето 

верниците беа удостоени и 
со присуството на значајни 
личности од општествениот 
живот на Македонците во 
Сад како што се: претседате-
лот на Македонската алијан-
са и еден од најголемите до-
натори на цркваТА заедно со 
неговиот брат Јосиф - госпо-
динот Георги Атанасовски, 
претседателот на Обидине-

тата македонска дијаспора 
господинот Мето Колоски 
како и ред други службени 
лица, претставници и гости. 
Редакцијата на весникот Ма-
кедонија им честита за овој 
историски момент.
Благодарност за фотогра-
фиите до Коста и Марџи 
Илиас

Нова управа 
во МПЦ Св. 

Димитрија во 
Флорида

Претседател е 
Крсте Танкоски
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(Feb.8, 2017) - As if the fi rst 
partition of Macedonia wasn’t 
enough, US Congressman 
Dana Rohrabacher decided 
to call for the further partition 
of Macedonia, saying “I am 
sorry to say but it is not a 
state. Kosovars and Albanians 
in Macedonia should become 
part of Kosovo. The other part 
of Macedonia should become 

part of Bulgaria, or whatever 
country they allege to belong.” 
The country that Macedonians 
belong to, Mr. Rohrabacher, is 
Macedonia - an age-old nation 
and deservedly, a state. As the 
US media likes to say lately, 
you’ve “double-downed” on 
your expression of ignorance. 
Further, you’ve continued 
previous US administrations’ 
enabling of Albanian 

irredentism and insurgency.
An apology is not enough. 
MHRMI demands not only your 
resignation, but your reprimand 
as well. The US has executed, 
quite literally, a disastrous and 
divisive foreign policy for seven 
decades. One of President 
Trump’s core campaign 
messages was to end US 
foreign interventionism. Rep. 
Christopher Smith took the 

positive step of initiating a 
Congressional investigation 
into the US Embassy in 
Macedonia’s interference, 
and stoking of civil unrest, 
in its attempt to overthrow 
the democratically-elected 
Macedonian government. 
This interference has caused 
a tremendous amount of 
instability and political unrest in 
the country.
Mr. Rohrabacher, Macedonia 
was partitioned in 1913 among 
Serbia, Bulgaria, Greece and 
later, Albania. Each country 
began campaigns of violent 
assimilation or extermination 
in their attempt to eradicate 
the existence of Macedonians. 
Persecution of Macedonians 
continues today. Before and 
after Macedonia’s partition, 
large waves of Macedonian 
immigrants arrived at Ellis 
Island, escaping oppression 
and in search of freedom. A 

quick search of US immigration 
documents from the 1800s and 
1900s shows these individuals’ 
nationality as – Macedonian. 
Simple "Made in the USA" 
proof that Macedonia wasn't 
an "idea" that was conceived 
"30 years ago" as you stated 
- to an Albanian TV station. 
Mr. Rohrabacher, your blatant 
disrespect of American values, 
and complete ignorance of 
basic principles of foreign 
policy, history, and simple civil 
and human rights disqualifi es 
you from holding public offi ce.
President Trump, MHRMI calls 
on you to fulfi ll your campaign 
pledge and end all meddling 
in Macedonia. Denounce 
the UN-sponsored and US-
supported name negotiations, 
which is aimed at changing 
Macedonia’s historic name 
and which has subsequently 
wreaked havoc throughout 
the region. Proclaim that 

Macedonia’s name is – and 
always has been – Macedonia. 
The United States recognized 
Macedonia in 2004. 2017 is the, 
long overdue, year that the US 
must proclaim its unwavering 
support for the most basic of 
human rights – end the name 
negotiations now.

Македонска Заедница

US Congressman Calls for Partition 
of Macedonia – MHRMI Demands his 
Resignation and Reprimand, Calls for 

Support for Macedonia from 
President Trump

MHRMI Published in The Hill 
Times: Toronto Mayor Must 
Denounce, Reprimand Anti-
Macedonian Councillor Jim 

Karygiannis

(Feb.27, 2017) - During the 
electoral campaign and fi rst 
few months in offi ce, Mayor 
John Tory gave Torontonians 
their own version of Barack 
Obama’s “Hope” message. But 
the hope of “Hope” has been 
waning. Putting aside (sort of) 
the fact that he fl ip-fl opped on a 
key campaign issue – road tolls, 
which hit his credibility hard 
– it is his lack of action on so-
called “moral obligation” issues 
that is more troubling. Although 
Tory’s campaign manager, Nick 
Kouvalis, recently apologized 
for using an “alt-right”/(neo-

Nazi) term, looking at his other 
tweets and public statements 
on various issues speaks 
volumes. As does being the 
campaign manager, until 
recently, for Kellie Leitch, the 
anti-immigration Conservative 
Party candidate. Who you 
surround yourself with means 
a great deal. A hollow apology 
does not.
Mayor Tory, it’s time to denounce 
Mr. Kouvalis. It’s way past time 
to denounce and reprimand 
Jim Karygiannis. You speak of 
a “moral obligation” to stand up 
against hate, but what happens 
when a former MP and current 
city councillor makes multiple 
public derogatory statements 
against an ethnic group, 
defends the use of this hate 
speech in various Canadian 
media outlets, and is caught on 
video praising a lecture which 

glorifi ed the bombing of this 
ethnic group’s civilians. The 
answer is – nothing. Not only 
did the Liberal Party do nothing 
despite repeated complaints by 
this ethnic group, other ethnic 
community groups joined 
the call and demanded the 
same, but to no avail. When 
Karygiannis became a city 
councillor, you were asked, 
repeatedly, to take action, but 
chose to ignore the issue.
The ethnic group in question is 
Macedonian. Could the lack of 
action be because Canadian-
Macedonians are lesser-
known? Tell us, Mr. Tory, that 
this is not the case. And act. 
According to you, you have a 
moral obligation.
Bill Nicholov, President

Macedonian Human 
Rights Movement 

International

Bill Nicholov, 
President

Macedonian Human Rights 
Movement International

Macedonian Human Rights Movement International
--- Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active 

on human and national rights issues for Macedonians and other oppressed 
peoples since 1986. For more information: 1-416-850-7125, info@mhrmi.
org, www.mhrmi.org,twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/

OurNameIsMacedonia

Connect with MHRMI on Facebook and Twitter and help spread our 
message demanding human rights for oppressed Macedonians!
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6 февруари 2017 година, То-
ронто, Канада - Во организа-
ција на Обединети Македон-
ци од Канада, на 4 февруари, 
во Големата сала на Маке-
донската православна црква 
“Свети Климент Охридски“ 
во Торонто, се одржа 45. 
традиционална Гоцева Ве-

чер. Специјален гостин на 
вечерта беше поетот Ефтим 
Клетников.
Присутните ги забавуваше 
оркестарот “Момците од 
Буф“ и Влатко Миладинов.
Вечерта ја благослови Не-
говото Високопреосвештен-
ство Митрополитот Амери-
канско-Канадски г. Методиј 
со свештеници од Американ-
ско-Канадската православна 
епархија.
Поздравен говор одржа прет-
седателот на Организацијата 
Обединети Македонци во Ка-
нада Мендо Бакаловски, како 
и поетот Ефтим Клетников 
од Македонија.
Присутните во името на 

Владата на Република Ма-
кедонија ги поздрави маке-
донскиот амбасадор Тони 
Димовски.
Поздравна телеграма до 45. 
Гоцева вечер упати петседа-
телот на Светскиот Македон-
ски Конгрес, Тодор Петров, 
во која се вели:
- Почитувани браќа и сестри 
Македонци и Македонки, 
Ваше Високопреосвештен-
ство, почитувани отци, во 
името на Светскиот Маке-
донски Конгрес, како нефор-
мален светски Парламент на 
Македонците од сите делови 
на Македонија во целиот 
свет, Ви упатувам искрени 
честитки по повод четирие-

сет и петтата Гоцева вечер, 
во организација на Обедине-
ти Македонци во Канада, Ви 
посакувам пријатна вечера и 
добра забава. Вечен помен и 
спомен на великанот на ма-
кедонското револуционерно 
движење Гоце Делчев чие 
раѓање пред 145 години го 
одбележуваме денес. И по-
крај сите разлики меѓу нас 
Македонците, и во таткови-
ната и во светот, само Маке-
донија е нашиот единствен 
заеднички именител, само 
Македонија е нашиот един-
ствен заеднички содржател. 
Поради тоа, Ве повикувам на 
семакедонско помирување и 
обединување за одбрана на 

името на државата Македо-
нија и идентитетот на Маке-
донската нација, затоа што 
силата е во единството. 
Останете лојални државја-
ни на Канада, но никогаш 
не ги заборавајте вашите 
корени во Македонија и 
бидете горди и достојни 
Македонци! Ви посаку-
вам здравје и живот, мир 
и љубов, среќа радост и 
бериќет, Вам и на Ваши-
те семејства. Нека Господ 
Бог Ве благослови сите Вас, 
нека Господ Бог ги благосло-
ви Македонија и Канада! Со 
почит, - се вели на крајот од 
поздравната телеграма на 
претседател на Светскиот 

Македонски Конгрес, Тодор 
Петров.

На 5 февруари во големата 
сала на Македонската пра-
вославна Црква “Свети Кли-
мент Охридски“ во Торонто 
се одржа отворена трибина 
со поетот Ефтим Клетников.

ОДРЖАНА 45. ГОЦЕВА 
ВЕЧЕР ВО ТОРОНТО

 СИЛАТА Е ВО 
ЕДИНСТВОТО

James Saunders The First President Of The 
Original United Macedonian Organization 1959 
and a Church Founder. Still going Strong at 94

Трибина со Ефтим Клетников

На 5 февруари, ден по Го-
цевата Вечер во простории-
те на македонската право-
славна црква Св. Климент 
Охридски во Торонто се 
одржа трибина на која своите 

ставови, размисли и идеи ги 
произнесе Ефтим Клетников, 
гостинот на Организацијата 
Обединети Македонци во 
Канада  .
Трибината беше водена од 

челните луѓе на организа-
цијата, претседателот Мендо 
Бакалаовски и Драги Џога-
новски. Своите прашања и 
загриженост за актуелните 
случувања во татковината, 

Македонија ги искажаа број-
ни присутни родољуби кои 
не ја криеја својата вознеми-
реност од актуелните случу-
вања во Македонија.
На трибината присуствуваше 
и познатиот уметник, гостин, 
внукот на легенадарниот 
македонски интерпретатор 
на патриотски народни пес-
ни Војо Стојаноски, Влатко 
Миладиновски кој продолжи 
по патеките на својот сла-
вен вујко.Ви пренесуваме 
неколку фотографии од оваа 
средба.
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Подарок од 3.000 кандаски долари од фондацијата 
„Браќа Џидрови“ за три најбројни македонски семејства

    На 17 февруари оваа го-
дина, Фондацијата „Браќа 
Џидрови“ која е посветена на 
трите браќа Димитар, Стево и 
Харила од село Загоричани, 
Костурско, кои своите животи 
ги дадоја за Егејска Македо-
нија и беа жртви во Граѓан-
ската војна во Грција, ја од-
бележа својата втора година 
од постоењето. Основач на 
Фондацијата е нивниот брат, 
д-р Лефтер Џидров-Манче 
од Отава, Канада, кој е свет-
ски естетски хирург и еден 
од најистакнатите донатори 
во македонската дијаспора и 
вљубеник во Македонија, чиј 
добротворни дела се позна-
ти меѓу Македонците во сите 
делови на Македонија и во 
дијаспората.
Фондацијата  ја продолжи 
својата дејност на денот на 
одржувањето на „Гоце фест“ 
во Домот на АРМ во Скопје. 
На тој свечен ден на народ-
ниот мелос на Република 
Македонија беа доделени 
три илјади канадски долари 
на семејствата: Трпе и Ѓурѓа 
Апостолоска од Ново Село, 
Тетовско, кое има 12 деца, 
Велче Цветаноски од село 
Чрешево, Македонски Брод, 
9 деца и Тодорче и Лиле Бла-
жовски од Сопиште, Скопско 
(по потекло од с. Говрлево) 
9 деца. Наградите ги преда-
де членот на Фондацијата 
„Браќа Џидрови“, Славе Ка-

тин, а во присуство и 
на другите членови на 
Одборот на Фондација. 
Фондацијата „Браќа 
Џидрови“, е формира-
на на 4. јануари 2015 
година, датум што е 
запишан со златни 
букви во аналите на 
оваа добротворна ор-
ганизација. На тој ден е 
регистрирана и се поставени 
темелите на оваа семакедон-
ска организација. Таа е прва 
од ваков вид во Република 
Македонија која предизвика 
голем интерест кај Македон-
ците од етничка Македонија, 
јавноста во Република Маке-
донија и македонските исе-
леници во светот.
Основач на Фондација-
та „Браќа Џидрови“  е д-р 
Лефтер Џидров-Манче од 
Отава, Канада. Неговото 
име и дело се добро позна-
ти меѓу Македонците во сите 
делови на Македонија и во 
дијаспората. Тој припаѓа на 
генерацијата на напредните 
интелектуалци од македон-
ско потекло на северно-аме-
риканскиот континент, каде 
го поминал најдолго време  
од својот живот и работа, а 
денес како пензионер е на 
распетие меѓу Канада и Ма-
кедонија.
Инаку, д-р Лефтер Манче 
работеше во Отава и Будим-
пешта, како еден од најдо-

брите естетски хирурзи во 
Канада и Унгарија. Во него-
вата поранешна ординација 
во Канада, специјализирана 
за липосукција и естетски 
зафати на лицето и во поли-
клиниката во Будимпешта, 
специјализирана за преса-
дување коса, каде работеше 
заедно со неговиот син Тони, 
доаѓале пациенти од сите 
страни на светот, вклучувајќи 
и многу популарни личности 
од шоу-бизнисот и јавниот 
живот. 
Тој е член е на угледните 
друштва и институции: The 
Royal College of Surgeons 
of Canada; The International 
Society of Cosmetic Surgery; 
The American Academy of 
Facial Plastic & Reconstructive 
Surgery и член основач на 
The American Academy of 
Cosmetic Surgery и на The 
International Society of Hair 
Restoration Surgery
Иако е познат светски хирург 
за естетска и пластична хи-
рургија, д-р Лефтер Манче 

никогаш не го заборавил 
своето македонско потекло. 
Повеќе од две децении тој 
со својата кореспонденција 
ја промовира вистината за 
Македонија. Од осамостоју-
вањето на Македонија во 
1991 година, па сè до денес, 
тој се вклучува во борбата за 
признавање на Македонија. 
Пишува писма до Советот 
за безбедност (1992) и има 
преписка со бројни и значај-
ни личности на политичката 
сцена, меѓу кои и со пора-
нешниот премиер на Велика 
Британија, Тони Блер, кој го 
уверува дека Македонија ќе 
го добие кандидатскиот ста-
тус на ЕУ. Тој се допишувал 
со Ван дер Штул, Солана, 
Робертсон, како и со други 
владини министри на Унга-
рија, Канада и Австралија.
Д-р Лефтер Манче е еден 
од малите великани, кои го 
поминаа македонскиот дел 
од пеколот, ги изодеа маке-
донските планини, Европа 
и светот, но никогаш, каде и 
да се, не заборавија дека тие 
им припаѓаат на своите села, 
градови и на својата род-
на грутка Македонија. Како 
Македонец и патриот, д-р 
Манче често учествувал со 
помош за добротворни цели 
на институции и поединци во 
Македонија.
Значајно е да се одбележи 
дека д-р Лефтер Манче е 

автор на голем број научни 
трудови објавени во светот. 
Во исто време, тој е автор и 
на делото „Културно однесу-
вање” на автобиографијата 
„Патот до врвот” и на најно-
вата книга „Мојата борба за 
македонското име“
Д-р Лефтер Манче е од 
Егејска Македонија, израс-
нал во Будимпешта, а живее 
во Отава. Меѓутоа, иако тој 
го прокрстарел целиот свет, 
секаде се чувствувал како 
Македонец. Затоа, со право 
се вели дека тој е еден од 
големите познати бранители 
на уставното името на Репу-
блика Македонија и на висти-
ната за македонскиот народ 
и етничка Македонија.
Основачот на Фондацијата 
„Браќа Џидрови“  д-р Лефтер 
Џидров-Манче е роден на 29 
септември 1935 година во се-
лото Загоричани, Костурско, 
во егејскиот дел на Македо-
нија. Се родил како петто (од 
шест) дете во семејството 
Џидрови. Неговиот татко 
Методи, заедно со 72 мажи 
од селото бил затворен од 
монархофашистите во април 
1945 година и осуден на 101 
година робија на егејските 
острови Во текот на граѓан-
ската војна во Грција, негова-
та мајка Александра (Цана) и 
тројцата браќа Димитар, Сте-
во и Харила загинале како 
партизани, а Лефтер го по-

раснале неговата тетка Јана 
Манчева (сестра на мајка му) 
и тетинот Стево, по кои го 
носи и презимето - Манче. 
Во чест на своите браќа кои 
беа убиени во Граѓанската 
војна во Грција, д-р Лефтер 
Џидров Манче ја формира 
Фондацијата.
Инаку, д-р Лефтер Манче 
ја реализира Фондацијата 
„Браќа Џидрови“ во чест на 
неговата мајка Цана (Алек-
сандара) Џидрова, која беше 
и мајка на трите загинати 
сина, а беше и партизанка и 
учесник во Граѓанската вој-
на во Грција. Тоа минато го 
надгради синоит Лефтер во 
чест и почит на своите браќа, 
со цел Фондацијата да биде 
вечна и пример за идните ге-
нерации.
Се очекува во иднина Фон-
дацијата  „Браќа Џидрови“  
да биде  поттик за другите 
добродетели, особено во 
прекуокеанските земји Ав-
стралија, Канада и САД како 
и во Еврипската Унија  да го 
следат патот на д-р Легтер 
Манче и да помогнат во за-
брзувањето на културниот 
развој на Македонците во 
сите делови на  етничка Ма-
кедонија.

 
Пишува: СЛАВЕ КАТИН

Македонска Заедница

Support the Macedonian Orthodox Church 
St. Arhangel Michael, 

Phoenix Arizona.
Вашите чекови испратете ги на адресата/ Cheques paybale to:

MOC Saint Archangel Michael 22815 W Sierra Ridge Way   
 Wittmann Arizona

 85361-8774 USA

Let it be known that Canadian-Macedonian brothers and 
sisters gave from their heart, to help a Macedonian Orthodox 
Church, named “Saint Archangel Michael”, in distant Arizona, 

USA., This being second Macedonian Church in the Southwest 
AMERICAS. Without your help we were still be in the dirt.  

 Even though there are documented around 250 families of 
Macedonian descent in Phoenix, a lot fewer are active 

In the Church, and still we have moved from, a lot left out by 
the neighborhood and basically used as dumping ground to 

beautiful Church today.
We are still in construction stage as we need to equip the 
kitchen, with commercial A1 exoust system, make-up air 

Couple Refrigerators, couple sinks, after that we can install the 
insulation and drywall ceiling, paint install lights

Flooring and lights will be about last for insight. Parking lot with 
parking lights, asphalt pavement, and this is   what the Church 

needs.
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Веднаш овде треба да се на-
помене дека насловот е зе-
мен од наша народна песна 
која започнува со “Среќата со 
пари не се купува, љубовта 
без мерак век не векува“. То-
кму тоа се случи во односите 
меѓу лидерот на ВМРО-ДПМ-
НЕ Никола Груевски и Али 
Ахмети лидер на најголема-
та меѓу четирите албански 
партии ДУИ, Али Ахмети со 
десет пратенички места.  
   Во 2008 година ВМРО-ДПМ-
НЕдоби повеќе пратенички 
места од потребните за фор-
мирање влада. На инсисти-
рање на Али Ахмети и со 
помош (притисок) на стран-
ските олеснувачи Демократ-
ската партија за интеграција 
(ДУИ) влезе на задна врата 
во Владата како победник 
на изборите од албанското 
малцинство во Македонија!  
Преседан! Невидено! А што 
ако Србите, Турците, Власи-
те избереа по 3-4 пратеници? 
Дали и тие тогаш ќе требаше 

да влезат во Владата на ист 
начин? Или, пак, со Рам-
ковниот договор повеќе од 
илјада лица Албанци седат 
дома и земаат плата пора-
ди тоа што процентуално не 
биле доволно застапени во 
државната администрација!  
Кога е така зошто и другите 
национални малцинства не 
се опфатени со тој договор?
   Во парламент и влада се 
влегува со избори. Таа пар-
тија која на изборите ќе до-
бие мнозинство пратенички 
места, таа формира влада. 
Во влада се влегува со мно-
зинство освоени пратенич-
ки места и во никој случај 
врз основа на национална 
припадност. Ако беше спро-
тивното, тогаш во Канада 
сепаратистите од Кебек ќе 
беа редовно во Владата на 
Канада од основањето пред 
150 години. 
   Не е грешно, не е пре-
давство ако избран парла-
ментарец од етничка за-
едница биде поставен од 
мандаторот на висока функ-
ција во извршната власт ако 
истиот поседува квалитети 
и лојалност кон државата во 
која живее. Дали албанските 
министри во Владата на Ни-
кола Груевски го исполнуваа 
условот – лојалност кон др-
жавата Македонија?
   Кога Али Ахмети вели дека 
се залага за стабилност на 
државата (Македонија) ниту 
врапците не му веруваат или 

не би требало да му верува-
ат. Ако тој беше искрен во 
тоа тогаш по изборите тре-
баше веднаш да бара средба 
со Никола Груевски или 
Зоран Заев, во никој случај 
со албанскиот премиер Еди 
Рама. Зошто со Рама? Кој е 
Рама во внатрешните работи 
на независна и суверена Ре-
публика Македонија?
   Можеби никогаш немало 
идеална љубов меѓу маке-
донскиот народ и албанското 
малцинство во Македонија, 
но никој не може да негира 
дека постоеле коректни од-
носи, дека постоел соживот, 
дека луѓето имале почит 
едни кон други. Но и овде 
од поодамна забележливи 
се драстични промени. Ба-
рањата на денешните ал-
бански  политички лидери 
ги пречекорија сите норми и 
критериуми на однесување. 
Нивните барања за двојазич-
ност на целата територија 
на Република Македонија се 
неосновани. Тие забораваат 
или не сакаат да знаат  дека 
се малцинство на терито-
ријата на слободниот дел од 
Македонија и така треба да 
се однесуваат.  Инаку зошто 
да не бараат исти права и ет-
ничките Срби, етничките Тур-

ци, Власи, Роми, Бошњаци... 
Но не е вината само од нивна 
страна. 
   Често ги слушаме нашите 
политичари од претседате-
лот па надолу за време на 
прослави на национални  
празници како се обраќаат 
кон народот: граѓани на Ма-
кедонија, Македонци, Ал-
банци, Власи, Срби, Турци, 
Роми... Зошто сето тоа кога 
земјата во која живеат има 
име – Македонијаа.  Ако жи-
вееш во една земја со име, 
а нема земја без име, на тоа 
име треба да ти се обраќаат 
другите. Така е во Канада. 
Така е во Америка. Така е во 
Мексико. Канадејци, Амери-
канци, Мексиканци. Сите ние 
кој живееме во Канада сме 
Канадејци. Понатаму секој 
од нас непречено и кога има 
потреба се идентификува со 
својата национална припад-
ност. И никој не смее да го 
оспори тоа право. Зошто тоа 
не е така во нашата Маке-
донија? Најверојатно  затоа 
што денешните политичари 
поради нивните лични и пар-
тиски интереси заборавија 
дека Македонците се држа-
вотворниот народ на држа-
вата Македонија како што се 
Србите на Србија, Грците на 

Грција, Албанците на Алба-
нија...
   Да се вратам назад на на-
словот. Денес (9 февруари) 
се водат преговори за фор-
мирање коалиција СДСМ 
со сите албански партии. 
Доколку преговорите се 
успешни Македонија ќе до-
бие влада не на стаклени 
нозе туку без нозе. А сите 
знаеме каков е животот без 
нозе. Уште помалку кога зна-
еме дека нема голема љубов 
ниту меѓу албанските партии 
со таа разлика што за нив 
националната стратегија е 
заедничка, а тоа го потврди 
и нивниот заеднички ултима-
утум кои некои наши наивци 
го именуваат платформа. 
Се чини дека македонските 
политички партии, од друга 
страна, сметаат дека на Ма-
кедонците не им е потребна 
национална стратегија сега 
и до ден пред да се припука!
   Никола Груевски се сретна 
со Али Ахмети  и му понуди 
коалиција но притоа јасно 
ставајќи му на знање дека 
албанскиот ултиматум за 
него и за неговата партија е 
неприфатлив. Со тоа завр-
шија преговорите меѓу пора-
нешните коалициони партне-
ри. Сега е на ред СДСМ. Кога 

ги пишувам овие редови се 
водат преговори меѓу СДСМ 
и албанските партии за фор-
мирање влада. Дали СДСМ 
ќе прифати само едно од ба-
рањата на албанскиот улти-
матум? Пред да го стори тоа, 
би требало да го избрише М 
од името на нивната партија 
зашто сите барања во улти-
матумот се анти-државни, 
анти-македонски. Албанците 
имаат право да бараат се’ 
што ќе им падне на памет 
но не треба да заборават, 
како што реков погоре, тие 
се малцинство и треба да се 
задоволни со правата кои ги 
имаат сите други малцинства 
во Македонија. А малцин-
ствата во Македонија имаат 
поголеми права од било кое 
малцинство во Европа и све-
тот.
   И на крајот, ако едно 
малцинство ја стави држа-
вата до зид, државата треба 
да одговори со најсилното 
оружје – македонска нацио-
нална програма  донесена 
во Македонија без никакви 
надворешни советници, по-
средници, олеснувачи... со 
која ќе се стави крај на сите 
овие уценувања, мангупла-
ци од страна на албанското 
малцинство во последните 
шеснаесет години. Таквата 
иницијатива од страна на Со-
цијалистичката партија која 
ја подржува и ВМРО-ДПМНЕ 
заслужува честитки и е за по-
здравување.

Македонска Заедница

1) Од каде дојде тој 
старословенски јазик од 
Русија, Бугарија, Украина, 
Чехија, Полска, Србија. 
На Кирил и Методи беше 
Македонскиот  јазик од 
Солун, според тоа така 
наречениот Словенски јазик 
во суштина е Македонски 
јазик но не старословенски.  
Старомакедонски јазик 
да, но не старословенски. 
Кирил и Методи зборуваат 
Македонски, Сириски, 

Латински и Грчки. 
Мајчиниот јазик им беше 
Македонскиот.
 
2) The Phoenicians were car-
rying their alphabet with them 
to most of the major ports 
of the Mediterranean. The 
Phoenician alphabet was in-
vented in 1000 BC. 
The Athenians from the City 
States were scavengers, 
they adopted the Phoeni-
cian alphabet. The Athenians 
borrowed the vowels from 
Hebrew and the consonants 
from the Phoenicians. They 

made up the alphabet from 
Hebrew and Phoenician. The 
Athenians did not invent even 
one letter in their alphabet.
Yet why is it the common be-
lief that the Greeks invented 
the alphabet?
 
3) The Evolution of National-
ism started in the 19th cen-
tury. I wonder why the world 
historians write “ancient 
Greeks” when at that time 
nationalism never existed. 
They should say the Atheni-
ans or the Spartans. Also the 
name Greece never existed 

in the world maps because 
the name Greece appeared 
in 1830 and never before.
George Nicholov

Readers Corner

Танас Јовановски

„ИЛИНДЕН“: ВО АЛБАНИЈА НЕМА 
БУГАРИ, ТУКУ САМО МАКЕДОНЦИ

Македонците во Албанија се 
гневни на настојувањето на 
бугарските европратеници 
Андреј Ковачев и Ангел Џам-
баски преку Резолуцијата на 
Европскиот парламент за 
Албанија да „докажат“ дека 
македонското малцинство 
во Мала Преспа, Голо Брдо 
и Гора е всушност бугарско.
Ова стои во реакција на 
Македонско друштво „Илин-
ден”-Тирана и неговиот 
огранок за Голо Брдо, во 
која најостро го осудува 
Извештајот за напредокот на 
Албанија за членство во Ев-
ропската унија во Европскиот 
парламент, во кој, како што 
велат, стои груб фалсификат 
и огромна невистина, која ги 
задира чувствата на Маке-
донците.
– Македонско друштво 
„Илинден”-Тирана и ограно-
кот за Голо Брдо гласно и 
јасно повторува дека нема 
Бугари во регионите Преспа, 
Голо Брдо и Гора и во цела 
Албанија. Во исто време по-
тсетуваме дека на целата 
територија на Република Ал-
банија, и посебно во региони-
те Преспа, Голо Брдо и Гора 

не живеат 
Бугари, туку 
само Маке-
донци. Од 
албанската и 
од македон-
ската влада 
бараме ос-
тар демарш 
до Брисел 
и Софија за 
н о т и ф и к а -

цијата на лажна бугарска 
историја во европските служ-
бени документи и за преиме-
нувањето на Македонците во 
Албанија за Бугари, се вели 
во реакцијата на дрштвото.
Извештајот за напредокот на 
Албанија за членство во Ев-
ропската унија, се посочува, 
усвоен од Европскиот парла-
мент во делот за Македонци-
те како Бугари, Македонците 
го сметаат за груба повреда 
на меѓународното право, 
Универзалната декларација 
за човековите права и слобо-
ди и Повелбата на Обедине-
тите нации, како и за геноцид 
врз македонскиот народ во 
Албанија.
– Апелираме до Брисел за 
активни мерки против дена-
ционализаторската политика 
што веќе неколку години ор-
ганизирано ја води Софија 
со незаконско издавање на 
бугарски државјанства на 
Македонците во Албанија, 
се нагласува во ракцијата од 
Македонско друштво „Илин-
ден”-Тирана и неговиот огра-
нок за Голо Брдо.

Љубовта без мерак 
век не векува

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПУСТЕЦ ГО 
ОТФРЛИ ДЕЛОТ ОД ЕВРОПСКИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА "БУГАРИ" ВО АЛБАНИЈА!
28 февруари 2017 година, Пустец, Мала Преспа, Албанија – 
Советот на општина Пустец во Албанија одржа седница на која единствена точка на дневен ред беше Прогрес-извештајот 
за интеграција на Албанија во Европската Унија усвоен од Европскиот Парламент.
Советот на општина Пустец едногласно донесе одлука за отфрлање и неприфаќање на делот од Прогрес-извештајот за 
интеграција на Албанија во Европската Унија, во којшто се спомнува и се бара признавање на "бугарско“ малцинство во 

Албанија и тоа во региони 
во коишто живеат само 
Македонци.
Меѓу другото, Советот 
на општината Пустец се 
повика и на резултатите 
од последниот попис на 
населението во Албанија 
во 2011 година, во којшто 
во општина Пустец се 
попишани окулу 3.500 
резидентни жители како 
Македонци и ниту еден 
како "бугарин"!
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Вовед
    Пред неколку денови во 
јавноста  (Сител, 31 јануари 
2017) беше објавен след-
ниот прилог: ЗА 40 ГОДИ-
НИ ИЗВРШЕНИ 1, 250.000 
АБОРТУСИ ВО МАКЕДО-
НИЈА или на годишно ниво 
над 31.000 абортуси. Ова е 
алармантен знак за државни-
те институции во Македонија 
но, и за Црквата.  Ако сите 
ние велиме дека се грижиме 
за  зачувување на нацијата, а 
Црквата се грижи за вечното 
спасение на верните,  крајно 
време е нешто да се стори 
барем да се намали овој 
деликт. Особено во денеш-
но време кога идеолошките 
бариери се срушени Црквата 
треба да го употреби целиот 
свој авторитет и влијание кај 
верниот народ.  
    Со цел барем да се намали 
бројот на абортусите  пред 
четири години во Македонија  
оснивано е посебно совету-
валиште “Лидија – срце што 
чука“, како невладина орга-
низација, каде со посебни 
совети и подршка на стручни 
лица  се настојува наместо 
абортус да се раѓаат дечиња. 
Тие не ги присилуваат клиен-
тите за промена на нивната 
одлука. Но им укажуваат на 
предностите од давање нов 
живот како и на последиците 
од абортусот. 
    Многу од нив незнаат со 
што се соочуваат. Незнаат 
дека абортусот носи стрес, 
депресија како и други неса-
кани последици, вели дирек-
торот Светлана Јовановска. 
   Имаме две и немаме ус-
лови да одгледуваме трето 
дете.... или семејството ќе ме 
избрка доколку станам само-

храна мајка.... се најчестите 
причини за прекинување на 
бременоста, велат од сове-
тувалиштето. 
    Во една прилика една жена 
јавно призна дека откако 
извршила абортус нема ду-
шевен мир ниту спокој. Кога 
ќе се сетам на денот на него-
вото убиство постојано мис-
лам: ако беше живо ќе имаше 
толку години, ќе изгледаше 
вака или онака, можеби ќе 
беше некоја позната личност 
и тн. Се осудувам себеси и 
се чувствувам виновна што 
го прекратив неговиот живот.  
Сето кажано предходно 
беше  повод за овој наше 
јавување со цел накратко 
да го изложиме учењето на 
Црквата за овој деликт во 
денешно време.  Реакциите 
ќе бидат различни но наше е 
“да го сееме семето на Сло-
вото Божјо..“  па некои зрна 
ќе паднат на добра почва, а 
некои на лоша. Така било од-
секогаш (Матеј 13: 3-23).

Што е абортус? 
Насилното уништување на 
плодот во утробата или пре-
кинувањето на плодноста се 
нарекува абортус. Потеклото 
на овој збор е од латинскиот 
јазик но и денес е во широ-
ка употреба како во науката, 
медицината, така и меѓу на-
родот. Во македонскиот јазик 
адекватен израз би бил чедо-
морстсво или чедоубијство.
 Абортусот може да 
биде ненамерен или наме-
рен. Ненамерен, или спон-
тан абортус, се нарекува 
оној кога мајката од било кои 
здравствени или други при-
чини неможе да го додржи 
плодот во утробата па за да 
не би настанале посериозни 
последици, понекогаш опас-
ни и по нејзиниот живот, при-
морана е, против соствената 
волја и желба, да се ослобо-
ди од него. Таквиот абортус 
Црквата не го смета за грев, 
но и покрај тоа, мајката е до-
лжна да дојде в црква и да и 
се прочитаат одредени мо-
литви.
 Она што задава се-

риозен проблем во денешно 
време, е намерниот абортус. 
Тој може да биде како после-
дица на прељуба, меѓусебен 
договор на сопружниците, 
прекинување на брачната 
заедница  и сл. Како и да е 
секој вид намерен абортус 
Црквата го смета за тежок 
грев – УБИСТВО со умисла 
на сопственото чедо, дете 
или плод. Според тоа абор-
тусот  се коси со шестата за-
повед Божја која гласи – НЕ 
УБИВАЈ.

Зошто абортусот е грев?
    Според учењето на Пра-
вославната Црква (исто учи 
и Римокатоличката Црква) 
човекот е психофизичко су-
штество составен од душа и 
тело, создаден е од Бога по 
Негов лик и подобие. На по-
четокот од Библијата (Пост. 
1-2) читаме: откако Бог го 
создаде светот на крајот го 
создаде и човекот како кру-
на на се што е создадено. 
Телото го направи од кал, од 
земја, а со вдахнувањето на 
духот  - го оживе. Така беше 
создаден првиот човек Адам. 
Потоа ја создаде и жената 
Ева и им заповеда: “Плоде-
те се и множете се...“ (Пост. 
1:28). За разлика од созда-
вањето на првите луѓе, по-
доцна, а и денес, физичкиот 
дел од човекот – телото се 
создава на поинаков начин – 
преку раѓање, но и покрај тоа, 
во никој случај неможе да се 
исклучи Божјото присуство 
особено околу оживувањето 
на плодот. Штом плодот во 
утробата зачне и оживе тој 
веќе добива душа од Бога и 
постанува човек, без разли-
ка што за извесен период ќе 
се оформува во утробата на 
мајката.
    Зборувајќи за создавање-
то на човекот Св. Григориј 
Ниски вели вака: “Кога Би-
блијата зборува дека човекот 
е создаден по лик и подобие 
Божјо тоа значи дека, ликот 
му е даден (од Бога), а по-
добието зададено или за-
поведано. Според тоа секој 
човек во себе носи драгоцен 

лик Божји. Затоа секој атак 
по животот на другиот или 
сопствениот всушност е атак 
и врз Бога. Секој човек на 
земјата доаѓа по Божја волја, 
Бог е Тој Кој ни го дава живо-
тот и само Он може да ни го 
прекрати.
    Бидејќи Црквата првен-
ствено се грижи за вечното 
спасение на душата на чове-
кот затоа Нејзина должност, 
покрај другото, е да се бори 
против овој грев. И не се во 
право сите оние кои настоју-
ваат да го оттргнат нејзиното 
присуство и влијание во ре-
шавањето на овој проблем 
велејќи: не е тоа работа на 
Црквата!?

Црковните канони и 
абортусот.

    Во Светото Писмо нема 
забрана за абортусот но 
тоа никако не значи дека и 
го одобрува. Овој деликт во 
времето на апостолите не 
бил многу познат и раширен. 
Но во Светото Предание, кое 
е исто така е веродостоен 
извор за учењето на Црква-
та, среќаваме Христови збо-
рови кои не биле вклучени и 
запишани во Светото Писмо, 
но кои, сепак, го забрануваат 
абортусот. Така во заповеди-
те на 12-те апостоли читаме: 
“Не приготвувај отрови, не 
убивај го детето во утроба-
та, ниту веќе роденото“. Во 
второто послание на Св. Кли-
мент Римски стои: “Овој век 
и идниот – се непријатели: 
едниот дозволува прељуба 
и предвремено исфрлање 
на плодот од утробата и 
среброљубие, а другиот тоа 
строго го забранува“. Тоа 
доволно сведочи дека  во 
свеста на првите христијани 
оваа заповед имала важност 
како Божја.
   И најстарите соборски 
правила, кои и денес се со-
чувани, не само што ја потвр-
дуваат оваа заповед, туку и 
наложуваат казни – доживот-
но одлучување од Црквата 
(забрана за причестување) 
и тоа како за жените кои при-
стапуваат кон овој чин така и 

за оние кои помагаат во тоа.
    Свети Василиј Велики во 
своите канонски правила 
одредува жената која смис-
лено го убива зачнатиот 
плод во својата утроба да 
подлегне на грев и тоа за 
двојно убиство – убиство и 
самоубиство, затоа што при 
таквите обиди жените често 
умирале. Тој одредува по-
кајание од 10 години и тоа 
да се мери според начинот 
на покајанието, а не според 
времето. За оние, пак, што 
помагаат во тоа, како лека-
рите, бабиците, акушерките 
и други лица, одредува уште 
построга казна (забрана за 
причестување и лишување 
од Црквата за 20 години) 
затоа  што тие го прават тоа 
од материјален интерес и 
подлегнуваат под епитимија, 
казна како слободни убијци.
 Шестиот Вселенски 
собор, чии правила Светата 
Црква и денес  ги признава, 
во 91-то правило завзема ко-
нечен став по ова прашање. 
“Жените кои даваат пијалоци 
или други средства за уни-
штување на плодот, и жени-
те кои ги употребуваат, се по-
двргнуваат на епитимија за 
човекоубијци“. Тоа значи за 
оние жени кои го уништува-
ат плодот во својата утроба 
предвидена е казна од десет 
години епитимија или одлу-
чување од Црквата т.е од 
светата Причест, а за оние 
кои од материјални или други 
побуди извршуваат, над дру-
ги такви жени, уништување 
на плодот, подлегнуваат под 
казна за смислено убиство, 
на доживотно отстранување 
од Црквата, односно од све-
тата Причест, или не помал-
ку од 20 години.
   Бидејќи кон оваа пракса 
почнале да прибегнуваат и 
жени во брак истиот собор за 
нив предвидува казна од 20 
години епитимија како убијци 
со умисла. На таквата казна 
подлегнуваат и татковците 
на усмртените, со абортус, 
деца, ако тоа е направено со 
нивна согласност.

   Денес абортусот се 
извршува на поинаков 
начин и под надзор на 
стручни лица, но тоа 
во никој случај не ја на-
малува одговорноста, 
затоа што суштината 
на гревот е иста и од-
говорност сносат сите 
кои се вклучени во тоа.
Граѓанските закони и 

абортусот. 
   Во граѓанските закони 
овој проблем е различ-
но третиран и затоа во 
секоја земја или држава 
различно се постапува. 
Тоа, воглавно, зависи 
од идеолошката опре-
деленост и од опште-
ственото уредување на 
државата. Општ е впе-
чаток дека кај народите 
со муслиманска ве-
роисповед намерниот 
абортус е многу ретко 
застапен или подобро 
речено најстрого забра-
нет. Иако некои во тоа 
гледаат голем архаи-

зам, заостанатост и примити-
визам, сепак, во стратегијата 
на таа религија тоа има су-
штинска важност.
    Овде во Канада мис-
лењата кај народот околу 
абортусот се поделени. Има 
движења кои бараат тој да 
се легализира наспроти 
сспротивставувањето на Ри-
мокатоличката Црква и Пра-
вославните Цркви и другите 
христијански заедници. Не-
одамна во Полска кога еден 
свештеник, по завршувањето 
на Литургијата, ја соопшти 
одлуката од архиерејот за 
забрана за абортусот истиот 
беше физички нападнат од 
неколку жени кои јавно се 
спротивставија на ставот на 
Црквата против абортусот. 
Можеше да се слушне: “Ние 
сме слободни личности и 
наше право е што ќе прави-
ме и како ќе постапуваме“ и 
сл.  Црквата ја признава при-
ватноста на луѓето но само 
укажува на последиците од 
гревот. И криминалот и дро-
гата и алкохолизмот и сл. се 
приватна работа но последи-
ците се катастрофални како 
за општеството така и за 
телесното здравје а, секако, 
и за вечното спасение, веч-
ниот живот на луѓето.
 Кај нас, во Републи-
ка Македонија, состојбата е 
поинаква дури може да се 
рече слободно застрашувач-
ка. Според податоците из-
несени на почетокот кај нас 
идеолошката определеност 
кај луѓето не е променета. 
   Неодамна еден доктор јав-
но даде ваква исповед во ме-
дијата: Кога јас се школував 
нас не’ учеа дека детето до-
дека е во утробата на мајка-
та не е живо суштество туку 
фетус или орган, како што е 
раката, ногата, забите и сл. 
Тоа значи дека тој дел може 
да биде отстранет доколу 
таква желба изрази  мајката 
или двајцата сопружници. Во 
мојата лекарска кариера сум 
извршил над 1000 абортуси. 
Но при еден таков случај 
бев прилично изненаден. 
Вршејќи абортус забележав 
дека детето има рака, има 
нога и дека палецот го става 
во устата. Тогаш си реков па 
ова не е фетус туку живо су-
штество.... па јас вршам уби-
ство. Оттогаш вели никогаш 
повеќе не извршив абортус. 
 На крајот ќе рече-
ме: абортусот е штетен и за 
верата и за нацијата. Неслу-
чајно е речено дека е рак на 
душата кој тешко се лечи. 
Наша должност и императив 
пред Бога и пред нацијата  е 
со сите сили да се бориме 
против ова зло оти секој вид 
пасивност е и наше соуче-
ство и наш грев.

Македонска заедница

ПРАВОСЛАВНИОТ ПОГЛЕД КОН АБОРТУСОТ

Прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

CABERNET SAUVINGON, VRANEC SEMI-DRY, SHIRAZ, PLAVAC.
WHITE WINES: 

MUSCAT FRONTIGNAN, CHARDONNAY BARRIQUE, PINOT GRIGIO,CHARDOONAY
ROSE WINE

RAKIJA: 
ZOLTA-BRANDY, BELA-STAROKRAJSKA, GROZD STRUMICKA MASTIKA

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com



Страница 23March 03, 2017 Successful Macedonian Businesses

J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2016 Infiniti QX60 PREMIUM DELUXE 
TOURING-ONLY 260 KM!! AWD
Price: $53,300  Kilometers: 260

Certified Pre-Owned 2016 Honda Pilot EX-L ALL WHEEL 
DRIVE SUNROOF AWD

Please Call for Price  Kilometers: 25,421

Pre-Owned 2015 Acura RDX TECH PKG NAVIGATION 
ACCIDENT FREE ONE OWNER AWD
Price $33,995   Kilometers:   21,078

Certified Pre-Owned 2015 Honda Odyssey EX-L 
NAVIGATION LEATHER FWD Minivan/Passenger Van

Price $34,995  Kilometers: 45,447

Pre-Owned 2014 Acura RDX BASE ALL WHEEL DRIVE 
BLUETOOTH AWD

Price $26,995  Kilometers: 50,003

Certified Pre-Owned 2014 Honda Civic Sedan LX - 
REMOTE ENTRY: CERTIFIED PRE-OWNED. FWD Car

Price $13,984   Kilometers:  65,472

Certified Pre-Owned 2014 Honda CR-V LX ONE 
OWNER ACCIDENT FREE BACK UP CAMERA AWD

Price $ 19,995   Kilometers:   67,883

Pre-Owned 2013 Acura MDX ALL WHEEL DRIVE 
BLUETOOTH ACCIDENT FREE AWD

Price $30,995  Kilometers: 45,882
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Славе Бунтески е новиот 
претседател на црковната управа 

во Св. Недела од Ејџекс

Познатиот активист во 
Македонската заедница 
во Канада и претседа-
тел на Прилепското дру-
штво ,,Маркови Кули,, 
е  новиот претседател 
во МПЦ Св Недела во 

Ејџекс.
Довербата му беше 
дадена на годишното 
изборно собрание кое 
се одржа на 26 февру-
ари годинава во банкет-
ната сала на црквата.

Во присуство на бројни 
Македнци кои го следеа 
Собранието, Бунтески и 
неговата управа добија 
безрезервна поддршка 
за идниот мандат од две 
години кон кој што при-
стапија со голем елан и 
желба за добробит на 
црквата и сите нејзини 
верници.
Довчерашниот прет-
седател господин Ри-
сто Трифуновски кој 
е познат по неговата 
пожртвувана работа, 
професионализам и 
успешност е потпрет-
седател на црковната 
управа.
На новата управа со 
претседателот Славе 
Бунтески и’ посакуваме 
плодна и успешна рабо-
та во новиот мандат.

Македонска православна црква Св. Недела – Ајакс
ЛИСТА НА ЧЛЕНОВИ ЗА ЦРКОВНИОТ ОДБОР ЗА 

2017-2018

ИЗВРШЕН ОДБОР
Славе Бунтески - Претседател
Ристо Трифуноски - Подпретседател
Бале Наумоски - Подпретседател
Дејан Тошевски - Секретар
Марија Ангелеска - Заменик секретар
Данче Проданоски - Благајник
Крсте Цубалески - Заменик благајник

ЕПАРХИСКИ ПРАТЕНИК
Милорад Тошевски

КОНТРОЛНА КОМИСИЈА
Анчески Љупчо
Нечоски Алекс
Стојчески Јордан 

СУД НА ЧЕСТА
Темелкоски Славе
Тошевска Наташа
Стефаноски Јосиф
Опашинов Симе

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
1. Нешкоски Милан
2. Иванов Џорџ
3. Дамцис Хелен
4. Папучкоски Љупчо
5. Пупункоски Петре
6. Ристески Мендо
7. Милески Стевче
8. Стојаноски Сребре
9. Донески Јонче
10. Велјoс Мајк
11. Илиески Кире
12. Спироски Пецо
13. Гајтаноски Борис
14. Велески Јорде
15. Јоноски Борис

16. Казаковски Геро
17. Стјуард Паца
18. Стојаноски Ристо
19. Мишески Благоја
20. Темелкоски Славе
21. Ристески Владо
22. Дамцис Пире
23. Радески Трајан
24. Опашинов Симе
25. Чачески Митре
26. Николоски Веле
27. Нечоски Алексо
28. Доноски Љупчо
29. Дамцис Кристина
 

Нина Ѓуровска Веселиновска е нова претседателка 
на женската секција во црквата Св. Недела

Долгогодишната активистка во македонската заедница во Канада, дама со докажан 
менаџерски квалитет Нина Ѓуровска Веселиновска е избрана за претседател на женската 
секција во црквата Св. Недела од Ејџекс. 
Нејзиниот тим е составен како што и 
самата вели од млади и енергични дами 
кои верува дека многу ќе придонесат во 
работата и успешната реализација на 
бројните задачи кои претстојат пред нив 
во новата мандатна година.
Новата управа ја сочинуваат: Нина 
Ѓуровска Веселиновска претседател, прва 
потпретседателка Дафина Христов, втора 
потпретседателка Хелн Дамцис, благај-
ничка Лила Зајаковска, заменик благај-
ничка Лена Месинис, секретарка Јагода 
Ѓоршески и заменик секретарка Марија 
Ангелески. Им честитаме и посакуваме 
успешна работа!
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Игранка на Македонкото патриотско 
радио Обединета Македонија

Во Сабота на 1-ви Април 2017 година Македонското Патриотско Радио Обединета 
Македонија ја одржува  својата традиционална игранка во средната сала на 

М.П.Ц. Св. Климент Охридски во Торонто. Предвидена е квалитетна  програма и 
македонска музика со познатиот оркестар на Соња и Оливер Бенд. 

Цената е само 15 долари 
Сите сте Добродојдени!

Македонска Радио Програма 

Обединета Македонија
Секоја сабота од 9-10 наутро на CHKT AM 1430
Тел. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com

ПОЕЗИЈА  СО  ПОВОД                      
Оваа година во месец март,Литературното 
друштво “Браќа Миладиновци„  гранка при 
М.П.Ц..        „Св Климент Охридски“ од То-
ронто го одбележува 30-от Јубилеј од него-
вото постоење и творечка дејност. Во текот 
на овој долг временски период, членовите и 
литерарни  творци остварија видни  резул-
тати и успеси со нивното учество на повеќе 
манифестации од културен.хуманитарен 
и историски карактер.како и со издавање 
на неколку списанија, заеднички збирки и 
поединечни поетски книги и незаборавни 
мигови при настапите на Струшките вечери 
на поезијата.  
Со сите овие активности Литературното 
друштво зад себе остави трајни творечки 
резултати среде македонската заедница 
и пошироко.По повод овој значаен јубилеј 
објавуваме една  поетска творба, со која 
симболично Блага Дафовска, првиот прет-
седател на Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“ како честитка ја упатува до 
членовите на Друштвото, и  претседателка-
та  Маја Доневска Ивановска.

ЕХОТО  НА  ПЕСНАТА
( Во знак на формирањето и моето имену-
вање на првото македонско  лирературно 
друштво во Канада, “Браќа Миладиновци„ 
со славните имиња на струшките браќа 
Димитар и Константин.)   
   6 март,1987 г, 

Торонто
Во еден убав мартовски ден, се собравме 

ние млади ентузијасти 
со љубов и занес кон поетската реч; 

Свети Климент широко врата ни отвори,
со  прв поетски напев и божјо слово благо-

слов ни даде во неговиот храм,
со името на Миладиновци од збор,

 нов збор да се раѓа,за вековна прашина 
ветрови  да  збришат.......

 Не прашувајте ме зошто и се посветив  на 
песната....

        
 Меѓу ехото на континентите
 во ритамот на секоја песна

 призвук сум нејзин,
 а  ден  за ден по еден забор

          ми избледува
...сека ноќ, месечината

 со друга визија за иднината
 нов збор ми подарува

-а секое утро призвукот на песната
ми го доближува прагот

на родната куќа моја
покрај тихата река.

 
Не прашувајте ме

зошто и се посветив 
 на песната !

Во одговорот ќе се најдете себе си
в о нејзиниот постанок,

во нејзината визија за сегашноста.
                       

Говорот на заробените векови
го заогни своето огниште

во плодната котлина 
под јужното поднебје.

Искрите се распламтија насекаде
како светулки во ноќта

 и во уметноста на зборот
 ја создадоа песната.

 Нејзиното засолниште го наоѓам
 во магичноста на зборот

 упатен кон вечноста
 упатен кон светот...                                                              

Со ехото на песната
за вас што ја творам,

и ваши нови да се родат
во поетски венец од стихови  

 да не соединат
-засолниште  на мудроста

и копнежи мили да ни бидат.
 со крилата на поетската реч
и со духот на  Миладиновци 

во Струга, покрај езерскиот брег
со  “НОЌ БЕЗ ИНТЕРПУКЦИЈА„

сите да не зближат.

Не прашувајте ме
зошто и’ се посветив на песната,

-зашто и вие сте дел од поетскиот венец !
па,ајде да ја заштитиме од уништувањето,

од заборавот, од војните во светот 

Со силата на поетскиот збор
Нека исчезнат границите  што не делат.

                           Блага Дафовска
                             16 март,1987
                               Торонто
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Do Makedonskiot narod
i

Predsedatelot na Republika Makedonija G-din \orge Ivanov
Poradi zakanata nadvisnata nad Makedonija za likvidacija 

na nejzinoto Ime, istoriska memorija i suverenitet 
Obedineti Makedonci od Kanada ja obznanuvaat slednata

DEKLARACIJA
za odbrana na Makedonskite nacionalni interesi

1.
Makedonija e nacionalna dr`ava na Makdonskiot narod i malcinstvata 
vo nea. Nejziniot suverenitet kako takva e nedeliv. Slu`ben jazik vo 
nea e Makedonskiot. Nikakava dvojazi~nost na celata teritorija, {to 
ke zna~i katastrofa za suverenitetot. Albancite vo Makedonija gi 
u`ivaat natstandardno site ~ovekovi prava za razlika od Makedoncite 
vo Albanija.

2.
Obedineti Makedonci od Kanada se protiv bilo kakva modifikacija ili 
izmena na grbot, Makedonskata himna i ostanatite nacionalni simboli, 
koi se identitetski beleg na istoriskata memorija na Makedonija i 
Makedoncite. Baranjeto za nivna promena e smislen plan za potkopuvanje 
i ukinuvanje na avtenti~niot Makedonski identitet i arhitip.

3.
Vo kontekst na prethodnoto najva`no e Imeto. Ne smee ni edna bukva da se 
pomesti od nego. Otvoreno edna{ za sekoga{ da im se ka`e na stranskite 
i doma{nite prtiska~i i likvidatori deka ni EU ni NATO ne se cenata 
za da si go promenime Imeto. Ni celiot svet.

4.
Nikakov referendum za Imeto, bidejki takvite sveti ne{ta ne se frlat 
na kocka. So samoto stavanje na referendum zna~i deka nie se somnevame 
dali vistina se vikame Makedonci. Itno da se prekinat sramnite 
razgovori i pregoviri za Imeto so koi se poni`uva Makedonskiot narod. 
Nie sme postoele, postoime i ke postoime sekoga{ i vo ve~nosta vo Imeto 
MAKEDONIJA. Vo ni edno drugo.

5.
Makedonija da pobara vo ramkite na ON, kade nè priznale pod ustavnoto 
Ime 140 dr`avi, itno pravno re{enie za Imeto, i taka da go izavadi nego 
od kalta na perfidnata politika na golemite sili vo koja e frleno toa.

6.
Makedonija ne smee da bide svedena na bezalternativnost. EU i NATO so 
godini ne ne prifa}aat i nè poni`uvaat so prtisikot da nè preimenuvaat. 
Po site nivni zakani za na{a identitetska likvidacija i poni`uvanje 
Makedonija ima apsolutno i prirodno pravo na alternativa. Osven EU i 
Zapad na planetata postojat i drugi prostori i strani na svetot.

7.
Makedonija vo najkus mo`en rok da napravi popis za da se vidi fakti~kata 
sostojba na ne{tata, koja so godini nanazad se sokriva i falsifikuva.

8.
Re{itelno da se vospostavi gra|anskiot namesto sega{niot plemenski, 
etni~ki koncept na op{testveno ureduvanje koj e antidemkratski i koj Ѝ e 
prisilno nametnat na Makedonija od Brisel i Va{ington. Toa e potrebno 
i za da se ukine ve{ta~ki nametnatiot odnadvor i odnatre paralelizm 
me|u Makedonskoto mnozinstvo i albanskoto malcinstvo.

9.
Makedoncite od dvete najgolemi VMRO-DPMNE i SDSM, kako i ostanatite 
Makedonski partii, itno da izgradat platforma za nacionalno pomiruvanje 
i nacionalna programa {to }e gi {titi zagorzenite nacionalni interesi 
na Makdeonskiot narod.

10.
Ovaa deklarcija }e bide prosledena i do Makedonskite iselenici vo 
Amerika i Avstralija so povik za semakedonsko obedinuvanje za odbrana 
na Imeto i suverenitetot na Makedonija, a so toa i na pravoto na 
Makedoncite na sopstveno avtenti~no postoenje me|u narodite vo svetot.

Za Obedineti Makedonci od Kanada
Mendo Bakalovski

Pretsedatel

OBEDINETI MAKEDONCI OD KANADA
UNITED MACEDONIANS ORGANIZATION OF CANADA

6A-170 The Donway West, Suite 214
Toronto, ON, M3C 2E8

28 февруари 2017 година 

Отворено писмо до Председателот на Република 
Македонија Господинот Ѓорги Иванов 

Почитувани Претседателе, Македонската Заедница во Канада изразува 
сериозна загриженост за политичката криза во Македонија , Македонија 
поминува низ тешки моменти каде , од вас како Претседател на Републи-
ка Македонија се очекува да донесете историски важни одлуки за иднина-
та на нашата земја Македонија . Македонската Заедница во Канада како 
нераскинлив дел од Македонија Ве повикува да вие Господине Предсе-
дателе Иванов соберете сила и најдете начин да ја извадите Република 
Македонија од работ на бездната,во кој правец се движи кон долгиот пат 
без повраток. Апелираме до вас да се придржувате како и секогаш на 
Македонскиот устав и законите кои произлегуваат од него во носењето 
на овие историски важни одлуки за Македонија. Во Уставот на Република 
Македонија не е предвидено давање на мандат по втор пат. Господине 
Иванов ,Ве повикуваме да го заштитите уставниот поредок ,за кој дадовте 
заклетва дека ќе го штитите,не смеете да додели мандатот за формирање 
на нова влада ,ниту на СДСМ ниту на било која друга политичка партија. 
Доделување мандат на второ пласирана партија на изборите е надвор од 
Устaвните правни рамки и негативно ќе влиаје врз вољата на мнозинство-
то граѓани и кој , револтот на овие граѓани може да прерасне во поделба 
во Македонското ткиво и братоубиствена војна . Од вас бараме да де-
лувате според законот и ,Вашите лични овластувања како Претседател 
на Република Македонија во согласност со законските уставни одредби 
и да да ги упатите пратениците на распуштање и организирање на нови 
парламентарни избори во најкраток можен рок! Македонската Заедница 
во Канада како единствено решение за надминување на сегашнава криза 
во Македонија гледа во распишување на нови предвремени избори . Бог 
најголемите искушенија ги доделува на најголемите верници. 

Со голема почит кон вас Македонска Заедница Канада 28 февруари 2017 
година
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Сирма Војвода

Сирма Војвода (Крстева 
Стрезова) (с. Тресонче, Де-
барско, 1776 - на пат од При-
леп за Варош, Прилепско, 
1864) – биле една од ретките 
жени војводи на ајдутска дру-
жина. Според народните пес-
ни, за војвода била избрана 
откако ги надминала сите 70 
свои соборци во ајдутските 
вештини. Со својата ајдутска 
дружина дејствувала како за-
штитник на македонскиот на-
род од турските насилници и 
албанските качаци главно на 
планините Стогово и Крчин. 
По стапувањето во брак со 
Велко Спиров од Крушево, 
бајрактар на четата, се пов-
лекла од ајдутскиот живот во 
1818 година и со него живее-

ла во Прилеп. Во 1856/7 го-
дина, како 80-годишна стари-
ца, се сретнала со Димитар 
Миладинов. Во 1864 година 
била убиена од прилепските 
Турци. Опеана е во неколку 
народни песни.
Сирма е родена во село Тре-
сонче, во 1776 година. Тат-
кото Петре, кој бил самоук 
зограф и зидар, како и многу-
мина од Тресонче, често от-
суствувал од дома. Работејќи 
како печалбар одлично ги 
зборувал, турскиот, грчкиот и 
српскиот јазик. Додека Петре 
отсуствувал од дома, бидејќи 
неговиот татко со годините 
кои ги имал не бил способен 
да работи, за сите машки 
обврски околу куќата се гри-

жела неговата жена Анѓа. 
Таа била способна жена 
која прекрасно ткаела и ве-
зела. Како единствено дете 

во семејството, Сирма била 
принудена да и помага на 
мајка и Анѓа, а притоа да им 
посветува подеднакво вни-
мание како на женските така 
и на машките задолженија. 
Работата ќе ја исчеличат 
Сирма, а таа ќе ги извршува 
машките обврски подеднакво 
како било кој друг маж.
По завршените дневни обвр-
ски, нејзиниот дедо и мајката 
Анѓа, знаеле долго во ноќта, 
под пригушеното светло на 
лојаницата со сета да ра-
скажуваат за минатото, за 
нивните претци и нивната 
храброст во справувањето 
со качачките албански банди 
и турските насилници. Сето 
тоа кај младата Сирма ќе 
предизвикаат огромна почит 
кон сите оние кои во мина-
тото знаеле храбро да ги 
стават своите животи во за-
штита на народот и нивните 
имоти..

Животот на Сирма ќе се про-
мени во моментот кога на-
место во расказите на дедо, 
качачките банди навистина 
ќе се појават во нивниот крај. 
Навреме информиран за нив-
ното присуство, Петре го за-
солнил семејството. Најпрво 
скриени во месноста Голем 
Дол, а подоцна во пештера-
та Алилица, семејството на 
Сирма ја избегнала непријат-
ната средба со арамиите. Но 
набрзо ќе соочат со последи-
ците. По враќањето во село-

то тие ќе наидат на опљачка-
ни домови, запалени племни 
и расплакани селани кои та-
гувале по нивните грабнати 
деца. Меѓу одведените де-
војки била и Ружа, најдобра-
та другарка на Сирма. Наста-
нот ќе предизвика вистинска 
траума и револт во душата 
на младата Сирма.
Гледајќи каква неправда му е 
нанесена на народот, Сирма 
ќе одлучи да им се приклучи 
на мажите кои се договара-
ле на следниот Ѓурѓовден 
на планината Стогово да 
формираат ајдучка дружина 
која требало да се справи 
со арамиите. Наредната го-
дина на Ѓурѓовден, на дого-
вореното место на Стогово, 
од сите страни на мијачкиот 
крај дошле околи седумдесет 
Македонци. Меѓу нив била и 
Сирма, преоблечена како 
момок. Таа без да знае никој, 
ги облекла татковите алишта 
и заминала на договорено-
то место. Кога пристапила 
кон дружината Сирма имала 
само 18 години.
Според народните песни, за 
војвода Сирма била избрана 
откако ги надминала сите 70 
свои соборци во ајдутските 
вештини. Таа не само што 
се носела рамо до рамо со 
мажите туку и ги надминала 
во натпреварите: фрлање 
камен, скокање во далечина 
и стрелање. Особено била 
вешта во стрелање. Долго 
време се раскажувало за на-
тпреварот кога Сирма стре-
лала низ неколку прстени 
наредени еден до друг и обе-
сени со конец на една гран-

ка. Облечена во бели бечви, 
чоен минтан и бела долама, 
по ништо не се разликувала 
дека е женско, туку делувала 
како вистински главатар на 
мијачките ајдуци.
По заклетвата дека нема 
да ги жалат животите во 
одбрана на родниот крај од 
качачките банди, Сирма го 
развеала бајракот, навезан 
на црвена коприна и му го 
предала на Велко Спиров, 
Мијак од Крушево. Двае-
сет и три години четата на 
Сирма успешно го бранела 
мијачкиот крај од разбојни-
ци, а населението им давало 
засолништа, храна, лекови 
и облека. Поддржана од на-
селението четата на Сирма 
акциите ги изведувала брзо 
и прецизно, со невидена 
храброст. Народот раскажу-
вал за борбите и успешните 
акции на мијачките ајдуци, 
но посебно го истакнувале 
војводата за кого велеа дека 
за храброста му нема рамен.
За цело време на своето ај-
дуковање, Сирма успешно го 
криела својот пол. Постојат 
две верзии како е откриена 
нејзиното моминство. Една-
та вели дека еден ден и се 
скинале неколку копчиња од 
кошулата и така било открие-
на нејзиното женственост, а 
во другата ајдуците дознале 
дека е женско дури откако 
дружината се растурила, а 
Сирма се омажила за Велко 
Спиров, бајрактарот на чета-
та. Така се родила легендата 
за Сирма војводата
По стапувањето во брак 
со Велко, се повлекла од 

ајдутскиот живот во 1818 
година Со Велко заминале 
во Крушево, каде живее-
ле долго време, а подоцна 
ќе се преселат во Прилеп.  
Откако се раширила веста 
дека најголемиот водач на 
ајдуците во тоа време била 
всушност мома, народот во 
Мијачко ќе ја испее песната 
"Сирма Војвода" во која се 
вели: „Коде се чуло видело, 
Моме војвода да одит, Со се-
домдесет ајдути, По таа Би-
стра планина, Со три барјаци 
црвени..“
Во 1856/7 година, како 80-го-
дишна старица, во Прилеп се 
сретнала со Димитар Мила-
динов.Таа  му ја раскажала 
својота животна приказна. За 
жал, од нејзината биографи-
ја, останала само една куса 
белешка во која Д. Милади-
нов ќе збележи дека: „Сир-
ма се роди во дебарското 
село Тресонче.  Бидвешчем 
под машко облекло, обходи 
как војвода планините Ба-
бин Трап, Стогово, Барбара, 
Крчин. Момците кои таа ги 
водеше ја узнаха како де-
војка кога í се скинаха петли-
ците од градите".
Имала 85 години кога смрт-
та ја затекнала Сирма на 
пат од Прилеп за Варош. Во 
1864 година,  била убиена од 
Турците. Погребана била со 
најголеми почести, а приле-
пчани излегле во голем број 
за последен пат да и одда-
дат почит на големата Сирма 
Војвода.
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UMD Tribute to Mike Ilitch – Proud Macedonian 
a Remarkable American Success Story

The United Macedonian Dias-
pora (UMD), the largest Mace-
donian émigré organization 
outside of Macedonia, with 
profound sadness, mourns 
the passing of our generous 
benefactor and longtime UMD 
Macedonian Companion, Mi-

chael Ilitch. Mr. Ilitch passed 
away today at the age of 87.
Michael Ilitch was born in 
Detroit, Michigan in 1929 to 
Macedonian immigrants So-
tir Ilitch and Sultana Tasseff 
Ilitch who came to the United 
States in 1924 from the village 

of Dragosh, near Bitola, Mace-
donia.
He and his wife Marian are 
the American success story. 
They came from humble be-
ginnings from the city of Detroit 
and showed what can happen 
through hard work and dedica-
tion. They have shown them-
selves to be true visionaries 
for the city of Detroit, and role 
models for American society, 
but always proud of, and never 
forgetting, their Macedonian 
roots and the plight of the 
Macedonian people.
In a message to Mrs. Marian 
Ilitch and the entire Ilitch family 
this evening, UMD Co-Founder 
and President Metodija A. Kolo-
ski stated, “My heart goes out 
to you as you mourn the loss 
of Mr. Ilitch - a legend, a pil-
lar, a kind-hearted soul, proud 
of his Macedonian roots, and 
just an outstanding citizen - his 
dedication to family, the city 
of Detroit, and Michigan is an 
example for all of us to adhere 
to! May he rest in peace! As we 
say in Macedonian, Bog da go 
prosti (Бог да го прости)!”
UMD Board Member George 
Peters, lifetime parishioner at 
Dearborn Michigan’s St. Clem-
ent Orthodox Church where Mr. 
and Mrs. Ilitch were also dedi-
cated lifetime supporters stat-
ed, “I have been fortunate to 
have known Mr. and Mrs. Ilitch 

my entire life and honored to 
have gotten to work with them 
on joint projects to better our 
church community. Macedon-
ians globally are immensely 
proud of Mr. and Mrs. Ilitch and 

their entire family, not just for 
their amazing achievements, 
but also for being exceptional 
citizens of our Macedonian 
community and the country. 
I am personally humbled by 
their generosity and dedication 
to the city of Detroit, and laud 
their commitment – Mr. Ilitch 

will be missed tremendously.”
Mr. and Mrs. Ilitch once said in 
a letter to UMD,
"All of our successes have 
been the result of many others 
helping us along the way. Our 

giving back to the community 
is our way of saying Thanks.....
Mike and I are both very proud 
of our Macedonian heritage 
and have prided ourselves 
on passing along many of the 
wonderful traditions to our 
children and grandchildren 
throughout the years….We ap-

preciate the good work that the 
United Macedonian Diaspora 
is doing to preserve and pro-
mote the Macedonian heritage 
and identity worldwide.”
UMD is dedicated to continue 

to carry out these ideals and 
extends their heartfelt condol-
ences to Mrs. Ilitch and the en-
tire Ilitch family.
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Скоро секојдневно  слу-
шаме: јас сум набожен, или 
тој е набожен човек; Јас сум 
религиозен, или тој е рели-
гиозен човек. На прв поглед 
овие два поими се едно  исто, 
меѓутоа, сепак, не се. Слични 
се во тоа што и  кај едните 
и  кај другите  се зборува за  
вера во  Бога  но, пристапот 
и нејзиното применување  е 
различен.  Во текстот што 
следи ќе се потрудиме  да ја 
објасниме  разликата помеѓу 
“набожен“ и “религиозен“. Но, 
пред да продолжиме  најпр-
во  ќе се задржиме на поимот 
вера. Што е вера во Бога? 

Верата во Бога, пред се, 
е израз на  внатрешното чув-
ство на човекот. Свети апо-
стол Павле вели: “Верата е 
остварување на очекуваното 
и увереност во невидливо-
то.“ Се верува во она што е 
невидливо, недофатно и не-
познато, во она што не може 
да се провери преку наши-
те сетива ниту, пак, преку 
било каков  експеримент. 
Верата  е исклучиво личен 
однос, врска или акција по-
меѓу човекот и Бога. Таа е 
дар Божји  преку која ние Го 
допираме и се среќаваме со 
Христа. Уште повеќе, што 
преку верата (св. Причест) 
ние се соединуваме Христа. 
Тоа значи верувајќи во Него  
ние целосно се оддаваме 

на Христа Бога и целосно се 
препуштаме на Него.  Оти 
не можеме да веруваме во 
некој ако не го сакаме, а ако 
пак не го сакаме не можеме 
да имаме доверба во него 
и да Му се оддадеме. Ако е 
така во меѓусебните наши 
односи  уште повеќе со Хри-
ста Кој е наш Бог, Спасител 
и Искупител.  Затоа верата 
е отварање и давање себе-
си на  Бога. Таа е иста како 
и љубовта. Не се наметнува 
ниту се дава на сила туку 
мора да се  избере преку сло-
бодната волја. Човекот има 
слободна волја која му ја дал 
Бог и затоа самиот одлучува 
дали ќе верува  или нема да 
верува.  

Што е набожност? 
Во многу тесна врска со 

верата е набожноста. Набож-
носта е плод на верата која 
е нејзина основа или темел. 
Тие не само што се нераз-
делни туку се дополнуваат. 
Секој човек, според својата 
слободна волја, избира дали 
ќе биде набожен или не од-
носно, дали ќе верува во 
Бога или не. 

Набожноста се изразу-
ва на два сосема спротивни 
начини: преку духовност и 
религиозност. Меѓу луѓето 
како да е врежано дека духо-
вноста и религиозноста има-
ат исто значње. Па зарем тоа 
не е исто, ќе праша некој!? 
Секако, не.  

Зборот “духовност“ го 
означува делувањето на Ду-
хот Божји на човекот. Тоа е 
состојба  која човекот не ја 
добива со раѓањето – туку 
со време  ја заработува и 
ја добива како  дар на ми-
лоста  Божја. Преку поимот 
“духовност“ го означуваме 

нашето доброволно при-
фаќање на Божјиот план за 
спасението – кој, пак, се те-
мели на љубовта и жртвата 
Христова. Особини на ду-
ховноста се: постојана или 
редовна молитва, постојано 
осветување,  извршувањето 
на службата со радост и од 
љубов, прилагодување на 
животот согласно Божјиот 
морален закон како знак на 
доброволна послушност 
исполнет со  љубов, мир, до-
брота, чесност, верност.

Што е религиозност?
“Религиозноста“ е одраз 

на човечката природна која 
е наклонета кон побожноста. 
Тоа е наша вродена особина 
но која, сепак, не е послушна 
на Бога. Нејзините особини 
се: формализам, традиција, 
лажна духовност, живеење 
во себичност и егоизам, 
самодоверба и самопра-
ведност, како  обид за оп-
равдување и спасение само 
според добрите дела. 

Религиозноста е друг вид 
на набожност која ја доби-
ваме со раѓањето.  Сите се 
раѓаме како религиозни. Со 
раѓањето нам ни е врежана 
врската со Бога. (Латинскиот 
збор “religare” значи врзувам, 
сврзувам). Иако сме созда-
дени од Бога  после паѓање-
то во грев дошло до промени 
кај човекот па сега како да 
не го обожуваме Создателот 
– Бог, сме постанале непос-
лушни кон Него и самоволни; 
како да  станавме религиоз-
ни бунтовници против Бога. 
(Религиозни сме но живееме 
спротивно на Божјата волја.) 

Преку поимот “религиоз-
ност“ означуваме посебна 
врста на набожност во која 
го прифаќаме Божјото посто-

ење, но не веруваме во Него. 
Религиозниот човек призна-
ва дека Бог го создал светот,  
признава дека Господ Исус 
Христос дошол на земјата и 
дека беше распнат на земја-
та но не му верува кога Бог 
ни вели: “Не ослонувај се на 
сопствениот избор...“ (Изре-
ки 3,5); “Не мисли дека си 
мудар“ (Изреки 3, 7); “Не се 
ослонувај на своите дела 
туку, на Божјата милост“ 
(Ефес. 2.8.9) ; “Ке бидеш 
среќен само тогаш кога ќе 
живееш  послушно кон сите 
Божји заповеди“ (Повторени 
закони 5, 29).  Искуството 
покажува дека религиозниот 
човек не може во животот 
да ги спроведе овие Божји 
совети и наредби па така, 
и покрај својата религиоз-
ност, живее непослушно кон 
Бога. Таквиот човек повеќе 
верува во себе и на своите 
емоции отколку на Бога. Тој 
чувствува потреба од пра-
вење добри дела како би се 
спасил од Божјиот суд но  
тоа е недоволно и е сосема 
погрешно. Бидејќи, ако веру-
ваме дека  за спасението се 
потребни само направените 
добри дела (на пр. правење 
милостиња, помагање на 
ближните, давање подарок 
на црквата и сл. како што 
учат протестантите)   тогаш 
ја омаловажуваме Христо-
вата жртва на Крстот. Значи 
ли тоа дека Христос  залудно 
страдаше!? Сигурно, не. Зна-
чи релиозноста сама по себе 
не е доволна за спасение. 
Неопходна е и силна и цвр-
ста вера во Бога пројавена 
и манифестирана преку на-
божноста. 

Што е духовност?
“Духовноста“ е вид на 

набожност која е резулатат 
на дејството на Светиот Дух.  
Таа прави внатрешна проме-
на кај човекот, го ослободу-
ва од грешните навики и го 
оспособува за нов живот и 
го  одвраќа од  робување на 
гревот. 

“Духовноста“,  всушност,  
е раководење  на човечкот  
од  Духот Божји. Таа е плод 
на дејството на Светиот Дух 
врз човекот. Таа ги опфаќа и 
разумот и волјата и совеста. 
Така, Светото Писмо – Би-
блијата му говори на нашиот 
разум, Светиот Дух го осве-
тува разумот како би можеле 
да ја познаеме Божјата до-
брота и да ја сватиме својата 
грешност. “Се што е родено 
од тело, тело е; се што е ро-
дено од Духот, дух е“ (Јов. 3, 
6).

Преку дејството на Све-
тиот Дух, човекот доживува 
потполна промена. Наместо 
робување на гревот (заро-
бените во зло) – човекот до-
бива ослободување  од тоа 
ропство.  “Сега се раѓаме од 
Бога“ (Јов. 1, 13).  Кога  во 
срцето и умот влегува Хри-
стос и начелата на Божјото 
Царство како: љубов кон 
Бога, љубов кон ближниот, 
трпение, живеење според 
Божјите одредби, правед-
ност, милостив и “ живеење  
живот свет“ (1 Петр. 1, 15 
– 16) тоа во Библијата се 
нарекува “повторно раѓање“, 
“обраќање“ или “препороду-
вање“.  Таквите особини но-
сат радост и мир кај човекот. 
Духовниот човек од денот на 
своето обраќање не сака да 
живее без Христа. 

Духовниот човек не само 
што верува  во Бога, туку и 
Му верува на Бога. Тоа значи 

дека во Бога го нашол својот 
Создател, својот Искупител 
од гревот, но и пријател Кој 
се жртвува за нашето спа-
сение. Духовниот човек Му 
верува на Бога и затоа живее 
послушно кон сите Божји за-
поведи, совети и закони. Тој 
Му верува на Бога повеќе 
отколку себеси бидејќи знае 
дека неговото спасение за-
виси од неговиот Создател. 
Најголем мотив или поттик 
во срцето на обратениот чо-
век е љубовта кон Бога, до-
дека, пак,  послушноста кон 
Бога е  негов  одговор на про-
јавената неизмерна љубов 
Божја кон нас.

На крајот ќе речеме: на-
божноста и религиозноста се 
две појави, енергии  кај чове-
кот кои навидум се еднакви и 
исти, но во пракса се мнопгу 
различни. Набожноста  го 
опфаќа внатрешниот, не-
видливиот или таинствениот 
дел од набожноста која ја 
препородува душата и це-
лото човечко битие. Таа се 
надградува преку цврстата 
вера во Бога. Додека, пак, 
религиозноста е оној надво-
решниот, видливиот дел на 
набожноста  кој воглавно се 
пројавува преку формално-
то, традиционално и обичај-
но исполнување на верските 
обврски и не се темели на 
внатрешно верско убеду-
вање. 
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Нов управен одбор во пензионерскиот клуб во Вудбриџ
Од неодамна македонскито пензионерски клуб (Woodbridge Macedonian Seniors Club) има 

нова управа. За претседател одново е избрана Драгица Димовска . 
Во Новиот управен одбор влегуваат Драгица Димовска - претседател, Мицко Димовски по-
тпретседател Мајк Ничов – благајник и Џорџ Нешевич секретар. Членови на управниот од-
бор се: Хелен Џанкос, Лица Дамианидис, Мери Ничополоус, Лин Манос и Димитра Бундас.

Woodbridge Macedonian Seniors Club

ДАЛИ СИ НАБОЖЕН ИЛИ СИ РЕЛИГИОЗЕН?

Прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ

ГОЛЕМО ПРИЗНАНИЕ: Јован Јованов со 
сертификат и награда за песна во Америка

Имено, Јован Јованов 
доби сертификат и награ-
да „Honourable mention 
awards“ на „USA Songwriting 
Competition“ за песната „Say 
you love me“ која ќе биде 
изведена од страна на по-
пуларната канадска пејачка 
Лирон

Македонскиот композитор 
и продуцент Јован Јованов 
продолжува со интернацио-
налната кариера.
Имено, Јован Јованов 
доби сертификат и награ-
да „Honourable mention 
awards“ на „USA Songwriting 
Competition“ за песната „Say 

you love me“ која ќе биде 
изведена од страна на по-
пуларната канадска пејачка 
Лирон.
Јованов досега има повеќе 
од 500 музички дела. На 
Јутјуб неговите дела има-
ат повеќе од 130 милиони 
прегледи, што го прават и 
официјално најгледан автор 
од Македонија.
Музичките групи „Магија“, 
„Ин“, „Екстази“, „Браво бенд“, 
„Некст тајм“, „Куку леле“ и 
„Либеро бенд“, македонските 
пејачи Тоше Проески, Ноне 
Неделковска, Адриан Гаџа, 
Маја Саздановска, Даскал, 
Рената Кралевска, Тони Зен, 

Елвир Мекиќ, Слаткаристи-
ка, Ламбе Алабаковски, Гоце 
Арнаудов, Сања Лефкова, 
Ѓоко Танески, Елена Пе-
треска, Александра Пиле-
ва, Влатко Илиевски, Денис 
Екс, Аце НЛ, Алексансандар 
Тарабунов, Орхидела Дуко-
ва, Христијан Тодоровски – 
Кико, Емил Арсов, Ивица Ве-
лоски, Ања Ветерова, Тајзи, 
Ферус Мустафов, Филип Јор-
дановски, Симона Попоска и 
регионалните ѕвезди Бојан 
Маровиќ, Слаѓа Делибашиќ, 
Селма Бајрами, Флориани, 
Џус и Емина Јаховиќ се само 
дел од компилацијата „100 
најпопуларни песни на Јован 
Јованов“ која е достапна на 
официјалниот јутјуб-канал 
на „Глобал мјузик рекордс“.
Како потсетување, Јован Јо-
ванов во 2014 година замина 
во Холивуд за да се усоврши 
во областа на музичкиот ин-
женеринг, а денеска живее и 
работи во Торонто, каде што 
го гради своето ново студио.
Студиото „Јованови“ во 
Скопје, каде што се отпеани 
најголемите македонски хи-
тови сега го води неговиот 
брат, Иван Јованов.
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Apartments for senior citizens 55+
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and 

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

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

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

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

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

Повик за помош во изградбата на Македонската православна 
црква Св. Архангел Михаил од Феникс, Аризона

 
Драги Браќа и сестри Македонци,

Овој повик нека допре до вашите срца, оваа молба нека биде крик
за финансиска помош без која нашата преубава нова црква не може да биде изградена и осветена.

Македонците од Феникс Аризона не забораваат на дарежливоста на своите браќа и сестри од Канада и Сад, но помошта е повторно 
потребна, се’ до моментот додека не’ Ве поканиме на чинот на свеченото осветување на Св. Архангел Михаил од Феникс.

 
Дарувајте и Вашите имиња и презимиња ќе бидат трајно 

запишани во црковните одаи, а делата ќе останат вечно да 
живеат во нашата црква.

2000,00 американски долари
За иконите на Св. Тома

Св. Димитриј
Св. Јован Богослов

 
10 000,00 американски долари

За иконите на Исус Христос и Пресвета Богородица
Помогнете за изградбата на новата кујна чија дозвола за градба 

истекува во јуни 2017  
 

Со почит од управата на црквата Св. Архангел Михаил од Феникс 
Ариозна

Џим Лозановски
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На 25 февруари во тради-
ционалната банкетна сала 
Капитол Банкет во Мисиса-
га Тетовчани од Канада ја 
прославија 25-та година од 
формирањето на друштвото, 

поддржани од бројни прија-
тели и колеги од македонски 
градски и патриотски здруже-
нија од Канада. 

,,Добровечер Тетовчани 
од Колтук  Два Бреста, По-
ток,Дреновец 1 , Дреновец 2 
, Блок 70 , Блок 86, Тетовчан-
ка, Ванвардарска , Центар, 
Стара Градинка, добровечер 
на сите кои доаѓате од пре-
красните села од преубавата 

тетовска околија.
Најнапред упатувам поздрав 
до претседателот на дру-
штвото Мајк Маркович со не-
говата сопруга Ратка-рече во 
својот поздравен говор Вес-

на Стефаноска водителот на 
Тетовската вечер.

И додаде: За помладите ге-
нерации и оние кои не знаат 
потсетуваме: Градот Тетово 
се наоѓа на северозападниот 
дел на Република Македо-
нија, на падините на Шар 
Планина, односно на Долна-
та Полошка Котлина. 

Кога  зборуваме за Тетово не 

можеме а да не ја спомене-
ме реката Пена, бисерот на 
градот и вечниот предизвик 
на тетовчани, е најубавиот 
украс со којшто природата 
го дарувала ова прекрасно 

поднебје. На неа се наоѓаат 
и неколку хидроцентрали, 
изградени во педесеттите 
и шеесеттите години на XX 
век.-рече Стефаноска. 

Кога зборуваме за Тетово 
мислиме и на Шар Планина, 
Шара еден од најголемите и 
највисоките планински маси-
ви во Македонија. 
Најпознати врвови на Шара 

се: Титов Врв ,Мал Тур-
чин,Бакрдан ,Љуботен и дру-
ги .
Главно место во развојот на 
туризмот завзема центарот 
Попова Шапка, но и другите 
убавини кои се на Шар Пла-
нина. 
Кога зборуваме за Тетово 
мислиме и на тетовскиот 
спорт, најстарата традиција 
во тетовскиот спорт ја има 
фудбалот. ФК Љуботен е 
најстариот фудбалски клуб 
како во Тетово, така и во Ма-
кедонија. 

Кога зборуваме за Тетово 
помислуваме и на надалеку 
популарниот Шарпланинец , 
овчарска раса на кучe. Име-
нуван е по планината Шара. 
Кога зборуваме заТетово 
помислуваме и на познати-
те личности, кои се родиле, 
живееле или работеле во 
градот под Шара:
• Јефрем Јанкович - 
Тетоец
• Кирил Пејчиновиќ
•  Бранко Гапо 
• Тодор Скаловски - 
• Ѓоце Стојчевски – 
Амбарче 

• Тодор Циповски - 
Мерџан -
• Верица Панди-
ловска - 
• Никола Риста-
новски - 
• Блага Алексова 
Илија Антевски - Смок 
• Петко Дабески 
• Ибуш Ибраимовски,
• РистеТевдоски, 
Кога зборуваме за Тетово 
мислиме на Арабати Баба 
Теќе, Тетовското кале, Домот 
на Културата „Иљо Антески –
Смок, Соборниот храм св.Ки-
рил и Методиј, Манастирот 
Свети Атанасиј на Балтепе, 
Св. Никола, Св. Петка и Св. 
Недела, Света Богородица и 
дуги светости.

И конечно кога зборуваме за 
Тетово мислиме и на „Гласо-
ечкото“ пеење, машко дво-
гласно пеење, од Тетовскиот 
регион кое е впишано во 
списокот на УНЕСКО за не-
материјално културно на-
следство.
Тетовчаните и нивните гости 
беа поздарвени и од Генарл-
ниот Конзул на Р. Македонија 
во Торонто д-р Јовица Пала-

шевски, кој им посака уште 
многу средби и порача да го 
чуваат македонскито дух и 
традиции.
Вечерта мина со прекрас-
ни моменти со познатиот 
оркестар ,,Бисер ,, кој тра-
диционално ги забавува 
гостите на Тетовската вечер 
и гостинот од Македонија 
популарниот интерпретатор 
Јошка. Најсреќните дома 
понесоа и вредни награди 
од богатата лотарија, како и 
незаборавни моменти.

25 јубилејна Тетовска вечер на 
друштвото ,,Шар Планина,, 
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Лазаров: Ако се пласираме на ЕП, 
очекувајте 6000 Македонци!

Македонската машка сениор-
ска ракометна репрезента-
ција одигра досега неколку 
натпревари во квалифика-
циите за пласман на Евро-
пското првенство во Хрват-
ска 2018. година.
Во Скопје беше совладана 
селекцијата на Украина со 
резултат 27:21, а во второто 
коло од групата 4 во Плзен 
избраниците на селекторот 
Лино Червар загубија со 
35:28.

Наредните два меча „црве-
но-жолтите“ ќе ги игра против 
Исланд, најпрвин дома на 4. 
мај во ВИП Арена СЦ „Борис 
Трајковски“, а возвратниот 
дуел на 7. мај (19:45 ч.) во 
Рејкјавик.
Табелата после две кола 
изгледа вака: Чешка 2 бодо-
ви, Македонија 2, Исланд 2, 
Украина 2. Првопласирани-
те две репрезентации ќе се 
најдат на континенталниот 
собир кој ќе се одржи во пе-

риодот од 12-28 јануари 2018 
год., а според најавите мече-
вите би требало да се играат 
во Загреб, Сплит, Вараждин 
и Пореч.
Вараждин е добро сеќавање 
за македонските навивачи 
кои ја даваа големата под-
дршка од трибините, а спо-
ред нашиот најдобар ракоме-
тар Кирил Лазаров очекува 
повторно инвазија на след-
ното ЕП, се разбира доколку 
претходно бидат успешно 
завршени квалификациите.
Исто така не се заборава 
ниту евро-шампионатот 2012 
год. во Србија кога македон-
ски навивачи ги „окупираа“ 
Ниш и Белград.
„Ако се пласираме на Ев-
ропското првенство, очеку-
вајте 6.000 Македонци“, се 
зборовите на Лазаров за 
хрватскиот спортски магазин 
„Sportski tjednik Max“.

Македонија ги доби првите национални 
шампиони во уметничко лизгање 

Национални шампиони во уметничко лизгање на Македонија се Нина Стрезовска, Георгина 
Стефановска, ана Куковска и Јан Стојановски.

За време на последнит ви-
кенд во февруари во орга-
низација на Федерацијата за 
лизгачки спортови на Маке-
донија, на ВИП лизгалиште-
то во СЦ Борис Трајковски за 
прв пат во нашата држава се 
одржа Национален и Меѓуна-
роден натпревар во уметнич-
ко лизгање во Македонија. 
На натпреварот се претста-

вија 62 натпреварувачи од 
земјата и од странство во по-
веќе категории сениорки, ју-
ниорки и младинки/ци – кате-
гории во кои се прогласуваат 
и државни прваци, согласно 
меѓународните стандарди, и 
кадетки Б, кадетки Ц, интер-
претации А, Б и Ц (категории 
за деца до 10 години и интер-
претативни категории).

Национални шампиони во 
уметничко лизгање на Ма-
кедонија се сениорки Нина 
Стрезовска, јуниорки Геор-
гина Стефановска, младинки 
Јана Куковска и младинци 
Јан Стојановски.
Второ и трето место во кате-
горијата Младинки освоија 
Ангела Прилепчанска и Ла-
риса Богатиновска. 

Young Macedonian Talents In Canada
Cleea Cole Straklevski from Pickering, 
Ontario - Canada placing second in the 

pan am games in California 

Cleea and Julius Straklevski 
from Pickering Ontario and 
Macedonian roots from Bukovo 
and Beranci competed in the 
largest Brazilian Jiu-jitsu kids 
tournament in the world. Julius 

had a tough 
loss in the first 
round . Cleea 
won her first 2 
fights and lost in 
the finals to last 
year's champion 
ending up with 
Silver at this 
p r e s t i g i o u s 

event. Cleea and Julius lead 
the way in Brazilian Jiu-jitsu, 
Judo and Wrestling tournament 
and superfight wins with titles 
in Ontario Quebec and Nova 
Scotia....even appearances on 

pay-per-view events as well as 
online instructional clips. Keep 
an eye out for these kids in 
the future for they are paving 
the way proudly representing 
Canadian-Macedonian youth 
in Brazilian jiu-jitsu , Judo and 
Wrestling. You can join them 
at Team DNA BJJ in Whitby, 
Budokan Judo in Ajax or Team 
Impact in Ajax. On the mats 7 
days a week to keep ahead of 
the curve is what it takes say all 
their coaches. Follow them on 
Instagram @cleeathelittlebully 
and @juliusraynebjj.

НОВИОТ СЕЛЕКТОР ЌЕ БИДЕ МАКЕДО-
НЕЦ - ИЗБОРОТ НАСКОРО

Изборот на кошаркарски селектор на машкиот сениорски национален тим е одложен, 
бидејќи на раководството на Македонската федерација му треба дополнително време да ги 
договори сите детали околу ова прашање
Иако работата била договорена со кандидатот Марјан Илиевски, сепак во „5 до 12“ рабо-
тата запнала околу изборот на неговите помошници. Сега кандидати остануваат Љупчо 
Малинков и Александар Јончевски, но не е исклучено да биде и некој трети. 
Српско-кипарскиот тренер Драган Раца дефинитивно нема повеќе да го води македонскиот 
национален состав откако  на состанокот на Управниот одбор на МКФ беше разрешен од 
оваа функција. Раца беше именуван за селектор минатата година, договорот беше со вре-
метраење од една плус една година, со тоа што втората беше условена, доколку се обезбе-
ди пласман на Евробаскетот. После неуспехот да ја оствари таа цел, Раца е разрешен од 
функцијата.

РФМ ДОМАЌИН НА НОВО ЕП
Македонските јуниори ќе играат на домашен терен следната година
Иако веста не е официјално потврдена, очекуваме наскоро РФМ да добие организација 
ЕХФ Чемпионшип до 20 години во машка конкуренција. Првенството треба да се одржи во 
2018 година, една година пред да бидеме домаќини и на мундијал во младинска конкурен-
ција. 
Со оглед на тоа дека и годинава ќе бидеме домаќини на ЕХФ Чемионшип во женска (У17) 
конкуренција, а и на тоа дека бевме и лани и годината пред тоа, РФМ може да се пофали 
дека одржува одличен континуитет во организирање европски и светски првенства во 
младински категории. 
Тоа што се некои генерации беше сон, сега РФМ буквално им го сервира на младите гене-
рации и со тоа им отвора шанса и за побрз и за правилен развој. Сето останато е во рацете 
на тренерите и клубовите кои треба да извадат генерации кои настапот на Чемпионшип 
првенствата ќе го претворат во пласман во елитната дивизија.

ПОВИКАНИ РАКОМЕТАРКИ ЗА СОБИР НА 
МЛАДИНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Амра Иљаз, Јована Мицевска, Слободанка Кицевска, Пена Граматова, Анастасија Нико-
ловска, Анастасија Спировска, Марија Гајиќ, Васка Глигоријадис, Ана Станикевска, Мери 
Арсениевска, Леонида Гичевска, Ива Божиновска, Сашка Филиповска, Сара Стефановска, 
Ана Иванова, Марија Гугуљанова, Моника Георгиевска, Милица Николиќ, Михаела Камче-
ска, Јована Владева, Ања Велкова.
Квалификацискиот турнир за пласман на ЕП 2017 во Словенија ќе се одржи во Скопје во 
периодот од 17 до 19 март 2017 година, а натпреварите ќе се играат во СРЦ Кале. Маке-
донија се наоѓа во група со Унгарија, Молдавија и Фарски Острови. Двете најдобропласи-
рани репрезентации од групата ќе се пласираат на Континенталниот собир во Словенија 
што ќе се игра во периодот од 26 јули до 6 август 2017 година.

Почеток на пролетната полусезона во 
Детската лига на ФФМ

Започнаа натпреварите од пролетната полусезона во северниот регион во детските лиги на 
ФФМ. На терените со вештачка трева на ФФМ своите натпревари ги одиграа повеќе од 50 
екипи во три различни натпреварувачки категории.
Во следните два викенда ќе стартуваат натпреварите и во останатите шест региони во 
Детската лига на ФФМ. По комлететирањето на пролетната полусезона во сите седум 
региони во државата, најуспешните 48 екипи во шест различни категории ќе земат учество 
на завршниот турнир на 24. и 26. мај на тренинг центарот „Петар Милошевски“ во Скопје

СУПЕР КУП СКОПЈЕ 2017: Интензивни подготовки 
за најголемиот спортски настан во Македонија

Фудбалската федерација на Македонија интензивно работи на подготовките за УЕФА Супер Куп 
натпреварот кој го организира на  Националната арена во Скопје.
Оваа недела во посета на ФФМ и нашиот главен град е бројна работна делегација на УЕФА. Актив-
ностите за реконструкција на просториите на северната трибина (Прес центар, простории за медиуми, 
позиции за ТВ камери, ВИП ресторани, канцеларии, паркинг зони) и доизградба на фазадното обли-
кување веќе се во завршна фаза, а гостите од УЕФА се исклучително задоволни од сработеното во 
однос на минатата посета.
-ФФМ направи големи напори за да можеме да бидеме задоволни од сработеното во оваа фаза на 
подготовки за Супер Куп натпреварот. Направени се големи зафати на стадионот, северната трибина 
ќе биде многу функционална за сите посетители, вклучувајќи го организаторот, носителот на ТВ 
правата, медиумите и општо гледачите, велат од УЕФА.
Најголемиот спортски настан во Македонија ќе се одигра на 8. август. За Супер Куп трофејот ќе се 
борат победникот во Лигата на Шампионите и најдобриот клуб во Лига на Европа.
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NATPREVAR NA 
DOMA[NI VINA

Vo Makedonskata pra-
voslana crkva “Sveti 
Nikola” vo Vindzor, 
Kanada se odr`a tradi-
cionalniot i najstari-
ot makedonski natpevar 
na doma{ni vina “Sveti 
Trifun”

      Koga zboram za vi-
noto i razmisluvam 
za nego, sekoj pat go 
sporeduvam so qubov-
ta. Kako najvozvi{eno 
~ove~ko ~uvstvo, qubov-
ta e kreator na mnogu 
razli~ni ~ove~ki sud-
bini. Pravej}i go ~ove-
kot radosen, ta`en, sre}
en ili o~aen ova ~uvstvo 
e inspiracija za pesni, 
prikazni, romani i fil-
movi. Vinoto, od druga 
strana, kako pijalok, 
e ne{to mnogu pove}
e od toa. Ovoj ~udot-
voren napitok, hranej}
i go teloto go hrani 
i duhot. ^a{a dobro 
vino pottiknuva radost, 
bla`enost i toplina na 
du{ata kako nieden drug 
pijalok. Ovaa vol{ebna 
mo} na vinoto lu|eto ja 
uvidele mnogu odamna. 
Se smeta deka tradici-
jata na pravewe vino e 
stara okolu osum iljadi 
godini. I skoro isto 
kako i qubovta e in-
spiracija za mnogu pes-
ni i poetski dela. Vino-
to e prisutno vo mnogu 
~ove~ki aktivnosti. 
Koga proslavuvame 
nazdravuvame ili ~es-
titame, go pravime toa 
so ~asa vino. So ~asa 
vino po~nuvaat mnogu 
prijatelstva, qubovni 
vrski, delovni dogo-
vori i zdelki. Za da 
go prelieme dobroto 
jadewe se napivame 
vino ili posle dolg 
den na iscrpna rabota, 
~asata vino “legnuva 
kako kec na desetka”. 
Mnogu religiozni ak-
tivnosti se so prisus-
tvo na vinoto isto taka. 
Ven~avawe, kr{tevawe, 

pri~estuvawe ili 
pogrebuvawe se pravat 
pokraj drugite ne{ta 
i so vino. Vo vinar-
ski predeli nasekade 
niz svetot, tradici-
jata na pravewe vino se 
prodol`uva od gener-
acija na generacija i se 
zbogatuva so me|usebna 
razmena na iskustva, 
kako i so koristewe 
na novi soznanija i 
otkritija, bez da se 
naru{i tradicijata i 
kvalitetot na vino-
to, tuku da se donese 
do sovr{enstvo. Nie 
Makedoncite ovde vo 
Kanada, na nekoj na~in 
se vklu~uvame vo toj 
proces na za~uvuvawe 
i prodol`uvawe 
na tradicijata na 
pravewe vino, zatoa 
{to poteknuvame od 
zemja so prekrasni 
vinski podra~ja i taa 
tradicija e vo nas. Ako 
e {ala, golema vistina, 
ama pove}eto od nas 
dojdovme ovde so malo 
kufer~e so {i{e quta, 
{i{e trigodi{no, teg-
la ajvar i malku buko-
vska. Toa vo kufer~eto 
brzo se potro{i i zab-
oravi, ama majstori-
jata vo nas ne natera i 
ovde da prodol`ime so 
pravewe vino. Grozjata 
ne se isti, klimata ne 
e ista, ama upornosta 
ne pravi se podobri i 
podobri. So taa upor-
nost i zelba za da se 
napravi podobro vino, 
go po~navme i ovoj nat-
prevar vo Vindzor. Ovaa 
godina be{e edinaeseti 
pat da se sobereme i vi-
dime koj kakvo vino na-
pravil. Natprevarot se 
odr`a na 12 Februari 
2017 vo salata Filip 2 
vo 1 ~asot popladne i 
kako i sekoja godina e 
vo ~est na Sv. Trifun, 
za{titnikot na vinar-
ite. Za natprevar bea 
prijaveni petnaeset 
vina. Otcenuvaweto 

be{e od samite vinari. 
Vodej}i go ovoj natpre-
var ve}e edinaeset go-
dini, me raduva faktot 
deka vinata od godina na 
godina se se podobri i 
poubavi. Ova se gleda i 
od faktot da razlikata 
pri ocenuvaweto e vo 
decimali. Isto taka 
ocenite me|u najdobro-
to i najmalku dobroto 

ne e golema. Godinava 
pobednici bea site. I 
kako dobri igraorci 
na oro, site igraa uba-
vo. Orovodec godinava 
be{e na{iot parohiski 
sve{tenik Proto-sta-
frofor Dr. Aleksandar 
Mustenikov, po nego 
be{e gospodinot Boris 
Crvenkovski, a tret 
na oroto be{e g-dinot 

Mi{e Janevski. Na site 
vinari i posetiteli 
na ovoj natprevar, od 
se srce im blagodaram. 
Posebna blagodarnost 
do Mare i Gligor Ste-
fanovi, kako i Svetlana 
Trp~evska za pomo{ta 
vo organiziraweto na 
ovoj natprevar. So bo`ja 
pomo{, da se vidime do-
godina a i mnogu godini 

posle toa. Povtorno }
e napravam sporedba. 
Kako i qubovta, taka i 
vinoto, opiva.  Od taa 
pri~ina, }e potsetam: 
“Koga vozi{ ne pij”.

                                                                                                      
Iqo Vartukopli
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 ► Гледајќи како заврши нашето пријателство дознав дека беше запишано во 
песокот.

 ► Го градевме пријателството како армиран бетон, изгубивме како коцка мраз.
 ► За изгубеното пријателството, не се бара кривецот се бара причината.
 ► Пријател можеш да добиеш со една цигара, само потребно е да знаеш како 

да го чуваш.
 ► Изгубенипот пријател  е полош од непријателот.
 ► За изгубената чест и пријателство и стреите плачат.
 ► Не ми е жал што те изгубив – ми е жал што со тоа се гордееш.

 ► Постојат луѓе кои го ценат пријателот поради џепот и убавината- а не по добротата и услугата.
 ► Афоризмот на нашиот покоен драмски писател господинот Васил Илоски “Пријателите не се никогаш отповеке” е 

сосема точен и правилен.
 ► За оној што држи орел за пердув и жена за збор, може да се рече дека не држи ништо.
 ► Луѓето што мразат прво се глупаци, потоа кукавици, но никогаш херои.
 ► Најсигурен начин да изгубиш пријател е да му кажеш нешто за негово добро.
 ► Најголема грешка... е да си несвесен за грешките.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш само тогаш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Фрази кои секоја жена сака 

да ги слушне од мажот! 
1. Сите мои бивши девојки 
се толку грди и прости… Не 
ми е јасно како сум можел да 
бидам со нив.
2. Што? Уште ли не си ги 
потрошила парите што ти 
дадов вчера? Срамота!
3. Мајка ти си отиде само 
пред 10 минути, а веќе ми 
недостига.
4. Без шминка си многу 
поубава.
5. Јас ќе поминам со пра-
восмукалката, а ти излези на 
кафенце со другарките, да 
не ти бучам.
7. Што има врска колку чини 
и дали ни треба? Ако ти се 
допаѓа, го купуваме.
8. Ми се чини дека на 
телевизија даваат премногу 
фудбал.
9. Обожавам да те гледам 
како се одмараш.
10. Мислам дека со нов 
Ајфон ќе ти биде поубаво да 
разговараш со мајка си за 
вчерашната серија.
11. Замисли – постојат мажи 
кои наместо да отидат со 
жената на театар, префери-
раат да пијат со другарите! 
Простаци.
12. Дури и кога ги мијам 
садовите, не престанувам да 
мислам „што ќе правев без 
тебе?“
13. Колку е убаво, кога во 
недела пријателките ти оста-
нуваат на кафе до подоцна.
14. Се разбира дека ќе успе-
ам да ги завршам поправ-
ките на станот пред да се 
вратиш од Малдивите.
15. Па што ќе ми е мене и 
кошула и вратоврска! Дај да 
ти го купиме тоа кожно пал-
то, многу добро ќе ти стои.
16. Денес не сакам да имаме 
секс. Сакам само да се 
галиме.
17. Се разбира дека те 
сакам повеќе од сексот.
18. Не, не, срце, твоите 
работи во бањата воопшто 
не ми пречат за да се исту-
ширам.
19. Како може да имаш само 
82 пара чевли? Мила, колку 
си скромна… Еве ти пари 
и оди да си купиш уште 
неколку пара.
20. Што? Да готвиш? Ти 
полуде ли? Зошто тогаш 
луѓето ги измислиле ресто-
раните?
21. Пријателките ти се многу 
фини, но сите се подебели 
од тебе.
22. Мајка ти е прекрасен 
човек. Зошто не ја поканиме 
да живее кај нас?
23. Не, не сакам да збору-
вам за мојот нов автомобил. 
Толку е досадно да се збо-
рува за автомобили. Ајде да 
зборуваме за хороскопот.
24. Уф, денеска сум многу 

нервозен. Оди да си купиш 
нешто, па да се смирам.
25. Не разбирам како може 
некои мажи да купуваат 
“Плејбој”, за да ги гледаат 
оние ужасни к*рви, кои иако 
со Фотошоп, пак имаат грди.
26. Додека јас сум ти маж, во 
оваа куќа фудбал нема да 
се гледа!

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

Вистинско женско 
пријателство 

Плови желката, а на грбот 
носи змија.
– Ако ја фрлам, ќе ме касне! 
– Си мисли желката.
– Ако ја гризнам, ќе ме фрли! 
– Си мисли змијата.
А од страна изгледаат како 
да се вистински најдобри 
пријателки.

Ако умре – умре
Докторот:
– Госпоѓо имате 80 години, 
а вашиот пријател има 25. 
Секој интимен акт може да 
доведе до смрт!
– Па сега… ако умре – умре.

Ангели
Малиот Трпе и вика на 
Трпана:
– Мамо, летаат ли ангелите?
– Да, душо!
– Тато вчера и рече на 
чистачката дека е ангел, а 
јас никогаш не сум ја видел 
да лета.
– Утре ќе ја видиш.

Политичар
Се враќа политичар дома и 
и’ вели на жена му:
– Се е готово, ме избраа!
– Навистина? Да не лажеш?
– Не драга, веќе нема 
потреба.

Писмо
Трпана на психијатар:
– Значи премногу бес има во 
тебе. Напиши писмо до тој 
што те нервира, искажи се и 
после запали го.
– Ок. А со писмото што да 
правам?

Економичен зет
Две пријателки:
– Слушам, ќерка ти ќе се 
мажи. Зетот каков е?
– Ооо, зетот е многу пого-
ден. Ептен економичен, со 
една марула 8 ракии пие!

Боранија
– Мамо, што има за ручек?
– Фолклорна боранија.
– Каква е таа?
– Ќе јадеш и оро ќе играш!

Како да изнервираш жител на некоја европска земја со само една реченица?

Еден корисник на социјална-
та мрежа „Редит“ постави 
интересно прашање: Како да 
изнервирате жител на некоја 
европска земја со помалку 
од пет збора?
Норвешка
Дали сте Вие западен ден на 

Шведска?
Шведска
Први во светот по бројот на 
силувања.
Шкотска
Каде е тоа во Англија?
Северна Ирска
Јужна Ирска.
Англија
Фолкландските острови се 
аргентински.
Португалија
Вие говорите бразилски?
Шпанија
Вие сте од Јужна Америка?
Франција
Американските вина се 

подобри.
Швајцарија
Белгиските чоколади се 
најдобри!
Италија
Многу сакам тестинини со 
кечап.
Словенија
Алпски Срби.
Хрватска
Католички Срби.
Босна и Херцеговина
Муслимански Срби.
Србија
Тесла е Хрват.
Македонија
Јужни Срби.

Австрија
Вие сте Германци?
Романија
Преубава земја. Ја обожа-
вам Будимпешта.
Бугарија
Вие уште користите руско 
писмо?
Грција
Македонија на Македонците!
Турција
Знаете што значи овој збор 
на арапски?
Литванија
Балтик? Вие сте Руси, така?

Охридско Велгошти во обид да се впише во Гинис
Охридското село Велго-
шти во обид да се впише 
во Гимисовата книга на 
рекорди по број на докто-
ри на наука и магистри. 

На 2000 жители Велго-
шти има 28 доктори на 
наука и 14 магистри, што 
е светски рекорд, смета 
професорот доктор Љуп-

чо Кеверески. 

Најинтересно е што сите 
овие доктори и маги-
стри творат и живеат во 

Македонија.Направена е 
подготвителна аплика-
ција се очекува Велгошти 
да влезе во Гинис. 

НАПРАВИ САМ
         Во оваа рубрика 
НАПРАВИ САМ ќе може 
да се запознаете како да 
направите прекрасен дизајн 
, декорација ,украс, нова 
облека, разни акцесорис 
за вас лично или во ва-
шиот 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 помогнам како 
да направите прекрасна 
вазна со пејзаж , тиролка 
од различни парчиња на 

фармерки и сапунчињата 
како средство за ослобо-
дување од непријатната 
миризба во корпата за 
отпадоци.
1.Вазна:
- стара вазна ;
-акрилни бои;
-четки.
Вазната добро избришете ја 
од сите нечистотии .За-
мислете си ја сликата што 
сакате да ја нацртате или 
направете претходно скица.
Одберете бои кои ќе одго-
вараат и на амбиентот во 
домот и на самите цвеќиња 
кои ќе стојат во неа.Не се 
плашете да нацртате нешто 
сами !Верувајте во своите 
креативни способности.
акрилните бои се прекрасни 
за сликање .Овојпат одбрав 
островска тема со кокосови  
палми и цвеќиња,прекрасно 
сонце и море синило со сре-
брено златни бои . Внатре 
поставив гипс  за баланс на 
цвеќето.Наоколу вештачки 
мов и разни мали украсни 
камчиња и школки.
 

2.Тиролка од тексас:
-парчиња од тексас (по 
можност различни);
-копчиња;
-ластик;
-памучна чипка;
-машина за шиење;
Парчињата од тексас ги 
кроите во правоаголен облик 
со должина по ваша желба 

или според должината на 
самите ногавици.Различ-
ните парчиња на тексас 
ќе и дадат весел изглед 
на тиролката.Одберете 
да бидат од ист материјал 
значи да не бидат дебел 
и тенок тексас се разбира.
Ластикот кој во овој дизајн 
е украсен  ќе го поставите 
одозгора на предниот дел од 
тиролката како и на полови-
ната.Прерамките може да 
ги направите од тексас или 
од ластикот доколку имате 
поголема метража.Коп-
чињата ќе ги сошиете или 
ќе искомбинирате од некои 
други панралони на закопчу-
вање со копче и рамка(како 
што е во случајов). На крајот 
најдоле ќе ја пришиете 
чипката која овојпат е бела и 
памучна.Како идеја можете 
да ставите и друг материјал 
или да ја оставите само во 
тексас дизајн. Изборот е на 
вас .Уживајте во дизајнот!

3 Сапунчиња:
-Сапунчињата мошат да 
бидат средство за заштита 
од непријатната миризба во 
корпата за отпадоци.Се пра-
шувате како ? Сапунчињата  
кои ви остануваат во бањата 
не ги фрлајте. Соберете 
колку што можете повеќе 
и ставете ги на дното од 
корпата за отпадоци . Потоа 
ставете ќеса за отпадокот.
Така ќе добиете освежувач 
на просторијата и дезинфек-
сија на корпата која секогаш 
ќе мириса убаво и ќе биде 
чиста. Сапунчињата можете 
да ги ставите во памучна 
или пластична мрежа која 
ќе ја поставите во вашиот 
плакар или шкафчето со 
чевли .
 
                                                                                             

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

                                                                
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.
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Душан/Шан Нечески, единствениот мајстор за изработка на секаков 
вид опинци за народни танци: македонски, српски, шопски, црногорски, 

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

Бара наследник на занаетот
Сите заинтересирани за откупување, учење и продолжување на 

опинчарскиот занает јавете се на тел. број:  416-693-4039.
Опинчарскиот дуќан располага со два модела калапи за разни дајови 

(ножеви со машина со кликер).
Најдобро е да имате ортак во овој занает кој може да биде ваш 

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

S h a n  N e c e s k i
1980 Liverpool Rd - Unit Garage, 

Piskering, On L1V 1W5
Phone: 416-693-4039

Fax: 905-509-4246
sneceski@hotmail.com

www.shanshoes.com

Македонска Заедница

Креативната палета на   Данче  Наумоска

ОХРИДСКИОТ ВОЗНЕС  ЗА  ДАМАТА
-Рачно изработените мотиви 
од Охрид и од македонското 
поднебје,  се рељефни слики 
направени од бакар, сребро и 

со позлата...Свети Климент, 
Света Софија, Плаошник, 
мајката Божја, Александар  
Македонски, Гоце Делчев...
                   Близу  до плош-
тадот во Охрид, каде што со 
векови е раскрилен чинарот, 
најстарото дрво во градот,и 
не само во градот, баш таму 
се наоѓаат атељето и гале-
ријата на познатата умет-
ничка Данче Наумовска. Таа 
со години, многу вешто и со 
силен творечки сенс, рачно 
изработува рељефни слики 
со традиционални религиски, 
охридски и македонски моти-
ви направени од бакар, сре-
бро и со позлата. 
Кога  ќе  се посети нејзиното  
уметничко катче, тогаш, каде 
попрво да се погледне наоко-

лу, кога има полни полици и 
ѕидови со икони, со копии од 
златни маски како прастари 
археолошки безценети арте-

факти пронајдени во тој дел 
од Македонија, потоа има 
дела  со ликови на Мајката 
Божја и на СЍвишниот Бог, па 
на катедралната црква Св. 
Софија, Св. Канео, Плаош-
ник, но, и сонцето од Кутлеш, 
Александар Македонски, 
Гоце Делчев, Прличев...  Тоа 
се сепак, се само дел од тво-
речките создателства на овој 
уметник, кои се препознатлив 
знак на нејзината креатив-
ност, емоција и труд. 
Исто така, со голема инвен-
ција, трепливост и креација, 
Данче ги изработува моти-
вите од охридската чаршија 
и уникатните градителски 
обележја,потоа, од Билјана 
со момите, кои платно белат 
на изворите, или  галеби што 

исцртуваат магични летови, 
а рибари што кајче веслаат 
по мирните води езерски. 
Прекрасен е и накитот со 
старомакедонски но, и со 
новите модни  трендови, а 
има и многу други дела  оваа 
млада дама од Охрид, која 
инспирацијата ја наоѓа насе-
каде околу неа, во народното 
творештво, во оставнината, 
духовноста, историјата и кул-
турните вредности. 
Многу туристи и многу до-
машни гости ја посетуваат 
галеријата и со големо вни-
мание и интерес разговараат 
со Данче за нејзиното  спе-
цифично творештво, кое е 
интересен спој на традицио-
налното и современото, на 
локалното и универзалното, 
и, чии  дела ги има во многу 
домови и галерии во светот, 
а грст комплименти стасува-
ат од многу страни. 
Таа е голем вљубеник во 
својот Охрид, во тоа чудес-
но синило на езерската шир. 
Понесена е кога медитира 
застаната спроти Галичица, 
можеби и кога  задлабоче-
на во мислите и во својот 
самосвет, таа од „Св. Наум“ 
погледнува кон Охрид, а од 
Охрид кога погледнува трие-
сеттина километри надолу до 
„Св. Наум“. Данче Наумоска 
таа вруточна  имагинација ја 
престорува во трајни твореч-
ки вредности на времето и 
просторот..                                                                          

Фиданка  Танаскова
fidankamak@yahoo.com

International Women’s Day
 International Wom-
en’s Day, on March 8th, cele-
brates women’s achievements 
socially, culturally, and eco-
nomically. Women all around 
the world began to celebrate in 
the 1900’s by honouring unity 
within women. International 
Women’s day acknowledges 
the challenges women have 
faced and all of their accom-
plishments. 

One of the earliest celebrations 
was in 1909 in New York, a 
strike was held against working 
conditions. In later years multi-
ple conferences were hosted in 
honour of International Wom-
en’s Day. This movement has 
helped build support to wom-
en’s rights as well as political 
participation. Often, on this day 
women reflect on the progress 
they have made and rejoicing 
how far women have come.

In 1910, The Socialist Inter-
national met in Copenhagen, 
Denmark to establish a Wom-

en’s Day.  After this initiative, 
International Women’s Day 
was officially celebrated in vari-
ous countries including Austria, 
Denmark, Germany, and Swit-
zerland. Over one million wom-
en and men attended rallies, 
eventually leading to women’s 
rights to work and an end to 
discrimination on the job. 

Afterwards, around 1913-1914, 
International Women’s Day 
was a mechanism for protest-
ing World War I and even a part 
of the piece movement! Since 
then, International Women’s 
Day has taken on a new di-
mension in developed and 
developing countries. Women 
globally commemorate the 
courage they have gained and 
the determination that is still 
striving. Women have and con-
tinue to improve their roles and 
rights.  After multiple move-
ments and initiatives, Interna-
tional Women’s Year was said 
to be during the year of 1975.

This occasion looks back on 

the past and struggles that 
women have overcome, how-
ever, most importantly it looks 
towards the future and the 
strength of women.  
Many opportunities and poten-
tial awais future generations of 
women. Every mother, grand-
mother, daughter and sister 
should be proud of who they 
are and for playing a role in the 
history of their communities! 

Liliana Trajceska
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

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

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Recipes by Marija: Traditional Beef Stew
Ingredients:
1 lb. tender beef
2 medium potatoes 
2 scratch celery
1/2 green bell pepper 
1 large onion
1 tbsp. tomato paste
salt, pepper & garlic to taste
1/4 cup vegetable oil
1 bay leaf
1 tbsp. flour
1 tbsp. red wine
1 tsp. red sweet paprika

Recipe:
Cut meat into small pieces and 
wash a couple times in hot 
water.
In a large pot put in the meat 
and oil, let the meat fry on hot-
heat for 5-10 minutes.
Add in the flour and keep 
mixing well, let the flour get 
nice and brown.
Add in the red paprika, tomato 

paste and keep mixing.

Fill it 3/4 with warm water and 
add in all vegetables. Also the 
bay leaf.
Also here, add in the wine.

Keep it on medium heat to boil 
for 1 - 1.5 hours.
After 1 hour, take your 
potatoes, wash and chop them 
into medium sized square 
pieces. Add them in.
After 1.5 - 2 hours (meat 
needs to be tender). 

At this point the water should 

be evaporated down to half 
and the meat should look nice 
and thick.
Now for decoration, add 1 
tbsp. green peas and parsley 
on top.

Can be eaten over rice or on 
its own as a lovely stew!

Recipes by Marija: Posno Dough - 
Kifli with Spinach & Cheese

Ingredients:
1 tsp. sugar
1 square (40g) fresh yeast
1 kg flour
100 ml vegetable oil
salt to taste

Preparation:
Take the yeast and sugar and 
mix them with 1/4 cup water, 
leave to the side to raise.

In a large bowl, take 900g 
of the flour (rest is to spread 
later).
Make a hole in the middle of 
the flour and pour in the salt, 
vegetable oil and a little warm 
water. Mix it all together and 
then mix the Raised yeast and 
sugar mix from the side.
Continue mixing and add a 
little water as needed, keep 
mixing until it becomes nice 
and soft.

Kneed the dough a couple 
times and leave it to the side 
for about 30 minutes for it to 
raise a little bit.
When it fills the bowl, push it 
back down (so flatten it) and 
leave it to raise again.
Then take your cutting board 
and leave it on there to be 

used for a 
variety of 
things.

Cut it into 
many pieces, 
from the 
same dough 
you can 
make many 
posni foods.

Kifli so Spinach & Cheese

Recipe for Spinach filling:
2 bunches of spinach - clean, 
wash, steam and dry.
In a large frying pan, add oil 
and chop one onion and begin 
frying it. When the onions are 
fried add the dried spinach. 
Then after a couple minutes, 
remove from heat and leave 
to cool.
Take ricotta cheese and feta 
cheese and mix together (half 
to half ratio).
Mix together with the spinach 
mixture and it is ready to be 
used as filling.

Recipes by Marija: Tiganici

Ingredients:
1 tsp. sugar
1 square (40g) fresh yeast
1 kg flour
100 ml vegetable oil
salt to taste

Preparation:
Take the yeast and sugar and mix them 

with 1/4 cup water, leave to the side to 
raise.

In a large bowl, take 900g of the flour 
(rest is to spread later).
Make a hole in the middle of the flour 
and pour in the salt, vegetable oil and a 
little warm water. Mix it all together and 
then mix the Raised yeast and sugar 
mix from the side.
Continue mixing and add a little 
water as needed, keep mixing until it 
becomes nice and soft.

Kneed the dough a couple times and 
leave it to the side for about 30 minutes 
for it to raise a little bit.

When it fills the bowl, push it back down 
(so flatten it) and leave it to raise again.
Then take your cutting board and leave it 
on there to be used for a variety of things.
Cut it into many pieces, from the same 

dough you can make many posni foods.

You can make homemade Tiganici.

Recipe:

Take the dough and cut into small pieces 
(picture 1).
Take a large pan and fill 1/4 of it with oil.
Keep it on medium-hot heat and then 
begin to drop in each dough ball one by 
one.

When it is golden brown on one side, turn 
it over and wait until it is golden brown as 
well.

Once you take them out let them set on a 
plate covered in paper towel to absorb the 
excess oil.

Recipes by Marija: Vegetable 
Stir-Fry (no meat)

Ingredients:
1 onion - chopped
1 green bell pepper - sliced
1 red bell pepper - sliced
1 yellow bell pepper - sliced
2 cloves of garlic - peel and 
chopped
1/4 shredded cabbage 
salt & pepper to taste
5 tbsp. vegetable oil
optional: can add soy sauce, 
sesame oil

Recipe:
In a large skillet, with NO oil, 
add the cabbage and begin 
to fry until it becomes a little 
dried out (no water), and begin 
to mix.
Add in the onions and fry for a 
couple minutes.

At this point add in all peppers 
and garlic, mix together until 

all water absorbs/evaporated.

When all water is gone from 
the skillet, add the vegetable 
oil, salt & pepper.
Keep mixing and at this 
point you can add whatever 

ingredients or spices you feel 
are necessary (have fun with 

it!)

You can serve this over pasta, 
meat or keep it as a side. It is 
a tasty, fun alternative to any 
dish!
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На 1 март 1913 година во 
Петроград е објавен и изда-
ден Меморандумот за неза-
висноста на Македонија од 
страна на ополномоштени-
те Македонци, членови на 
МНЛД. Испратен до британ-
скиот и рускиот министер за 
надворешни работи, амба-
садорите на големите сили и 
објавен во европскиот печат.
На 2 март 1942 година бли-
зу до Плетвар, загинале Бор-
ка Талески - Црниот и Лазо 
Колевски - Лавски, народни 
херои на Македонија.
На 4 март 1945 година во 
Скопје е одржан првиот сло-
боден црковно-народен со-
бор. Во присуство на над три-
ста делегати, свештеници, 
претставници на народната 
власт и на Народниот фронт, 
делегатите го искажале 
расположението на македон-
скиот народ за создавање на 
Македонска православна цр-
ква преку обнова на старата 
Охридска архиепископија, 
во 1767 година незаконски 
укината од турскиот султан 
Мустафа III, а по барање на 
Цариградската патријаршија.
На 4 март 1965 година со 
премиерата на претставата 
„Богомилска балада“, според 
романот на Владо Малески, 
а во режија на Тодорка Кон-
дова, започнал со работа 
Драмскиот театар во Скопје.
На 5 март 1993 година 
авион од типот „Фокер 100“ 

на авиокомпанија-
та „Палер Маке-
донија“, веднаш 
по полетувањето 
од аеродромот 
во Петровец кај 
Скопје, се урна. 
83 лица го загу-
бија животот.
На 8 март 1946 
година Президиу-
мот на Народното 
собрание донел 
закон за измена 
на името на Де-
мократска Феде-
рална Македонија 
во „Народна Ре-
публика Македо-
нија“.
На 8 март 1945го-
дина во Скопје првпат е про-
славен Денот на жената. По 
тој повод во салата на Офи-
церскиот дом се одржа голем 
митинг.
На 10 март 1965 година по-
чинал познатиот македонски 
раскажувач и романописец 
Стале Попов (роден на 25 
мај 1902  во селото Мел-
ница, Мариово) Автор е на 
делата: „Крпен живот“,„О-
пасна печалба"“, „Толе Паша 
„Калеш Анѓа“ „Дилбер Ста-
на“„Мариовскиот панаѓур“ 
„Мариовски раскази“, „Итар 
Пејо“и др.
На 13 март 1944 година во 
Охрид  се родила македон-
ската маратонка во пливање 
Атина Бојаџи (починала на 

28 декември 2010 во Скопје) 
Уште на 11 годишна возраст 
успева да ги собори сите 
македонски рекорди во пли-

вање на кратки патеки во 
слободен стил, делфин стил 
итн.
Таа била светски шампион 
во маратонско пливање на 
слатки води на Охридскиот 
маратон одржан во 1962 го-
дина.
На 14 март 2002 година 
Судиите на Основниот суд 
Скопје 2 ги потпишаа ре-
шенијата за амнестија на 
политичкиот водач на пора-
нешната ОНА, Али Ахмети и 
на неговиот вујко, водачот на 
кичевските бомбаши и орга-
низаторот на повеќето бом-
башки напади на полициски-
те станици во Македонија, 
Фазли Велиу.

На 18 март 1996 година Ам-
басадата на САД во Скопје 
започна со издавање визи.
На 18 март 1909 година 
починал Кузман Шапка-
рев — еден од најзначајни-
те собирачи, публикатори, 
афирматори на македонски 
народни умотворби и еден 
од првите македонски учеб-

никари.
На 19 март 1903 година 
идеологот на ТМОРО, Гоце 
Делчев со својата чета го ра-

зурна тунелот кај реката Дра-
матица (Ангиста), Серско. 
Тоа беше последната негова 
акција против османлиската 
власт пред неговата смрт.
На 20 март 1992 година во 
Скопје е формиран Маке-
донскиот олимписки комитет 
(MOK). За претседател е 
избран Васил Тупурковски.

На 22 март 1943 година сите 
Евреи од Македонија кои беа 
собрани од страна на Бугар-
скиот окупатор во Монополот 

во Скопје беа транспорти-
рани во логорот на смртта 
Треблинка, во Полска, во кој 
по извесно време беа ликви-
дирани од германските фа-
шисти.
На 24 март 1949 година во 
Скопје е формиран Држав-
ниот ансамбл на народни 
игри и песни на Народна 
Република Македонија, кој 
од 2.06.1953 година го носи 
денешното име - Ансамбл за 
народни игри и песни на Ма-
кедонија „Танец“.
На 25 март 1860 година на 
традиционалниот конкурс за 
поема, што се одржа во Ати-
на, македонскиот писател 

Григор Прличев доби лово-
ров венец за поемата „Сер-
дарот“.
На 27 март 1992 година 
врз основа на Договорот од 
Скопје, потпишан од прет-
седателот Киро Глигоров и 
генералот на ЈНА Никола 
Узелац, војската на ЈНА ја 
напуштила територијата на 
Република Македонија.

Македонска Заедница

Март Низ Годините
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ADRESAR NA MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI 
CRKVI VO SAD i KANADA

Macedonian Orthodox Church
EPARHISKI SOBOREN HRAM

"ST. CLEMENT OF OHRID"
76 Overlea Blvd.

Toronto, ON. M4H 1C5 CAN.
(416) 421-7451 /  421-0721
www.stclementofohrid.com

Macedonian Orthodox Church
KATEDRALEN SOBOREN HRAM

"STS. PETAR AND PAVLE"
9660 Broadway

Crown Point, IN. 46307 USA
(219) 662-9114 / 662-7417
www.svetipetaripavle.org

Macedonian Orthodox Cathedral 
"SAINT MARY (BOGORODICA)"

400 S Waggoner Rd.
Reynoldsburg, OH. 43068 USA

(614)  861-8700 / 861-8730

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

10 S. 330 RT. 83 (Kingery 
highway)

Hinzdale, IL. 60521 USA
(630)  654-0016

Macedonian Orthodox Church`
"ST. GEORGIJ"

5083 Onondaga Rd.
Syracuse, N.Y. 13215  USA
(315) 487-1265 / 487-1265

Macedonian Orthodox Church
" ST. NIKOLA"

5225 Howard Ave.
La Salle, Windsor

ON. N9H 6Z6  CAN.
(519) 966-6257

Macedonian Orthodox Church
"ST. NAUM OF OHRID"

1150 Stone Church Rd. E.
Hamilton, Ont. L8W 2C7       CAN.

Tel. & Fax: (905) 387-0111

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"
38665 French Creek Road
Avon, OH. 44011      USA

(440) 934-6060  / 934-6066
E-mail: st.clement-avon@hotmail.

com

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

1050 Pompton Ave.
Ceder Grove, N. J. 07009   USA

(973) 256-4929 
www.StsKirilAndMetodij.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"

5305 Massillon Rd., 
 P.O. BOX 549

Green City, OH 44232  USA
(330) 896-2323 / 899-5454

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIA"

235 Telephone Rd.
W. Henrietta, N.Y. 14586  USA

(585) 334-6675  / 334-4233

Macedonian Orthodox Church 
"ST. MARY (BOGORODICA)"

10550 Whittier Blvd.
Whittier, CA. 90606   USA

(562) 695 3323; 
Fax: (562) 699-0444

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

4785 Lake Ave.
Blasdell, N.Y. 14219   USA
(716)  823-9292 /823-1985

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA"

8465 Wuest Rd.,  P.O. BOX 
53595

Cincinnati, OH. 45247  USA
(513)  385-4880

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

43123 Ryan Rd.
Sterling Heights, MI. 48314  USA

(586) 323-4190 
Fax:(586) 323-4649

E-Mail: stnativitymoc@gmail.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA" 

1775 Bristol Rd.
Mississauga, ON. L5M 2Y5            

CAN.
(905) 821-8050

 Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"
55 Wentick St.

Totowa, N.J. 07512     USA
(973)  790-5710

www.svetiniko0lanj.org

Macedonian Orthodox Church
"ST. PARASKEVA PETKA"

2056 N. Kedzie Ave.
Chicago, IL. 60647  USA

(773) 486-0756

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ SOLUNSKI"

201 Main St. N.
Markham, ONT. L3P 1Y4  CAN.

(905) 471-5555 /471-5580

Macedonian Orthodox Church
"ST. NEDELA"
485 Bayly St. W 

Ajax, ONT. L1S 6M7  CAN.
(905)  426-5355

www.stnedela.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

50 AUGUSTA ST.
Cambridge, ONT. N1R 1G1 CAN.

(519) 622-1725

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ"

4980 Northlake Blvd.
Palm Bech Gardens, FL. 33418    

USA
(561)  776-5727

Macedonian Orthodox Church 
"ST. GEORGIJ OF KRATOVO"

29141 TWELVE MILE RD.
Farmington Hills, MI. 48334        

USA
(248) 477-4612

www.stgeorgeof kratovo.com 

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. GEORGIJ"

185 CENTER GROVE RD.
Randolph, N.J. 07869  USA

(973)  256-4929

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"

20-05 124th St. 
College Point, N.Y. 11356 USA

(718) 762-2468
Macedonian Orthodox Church 

"ST. JOVAN KRSTITEL"
3509 Blayton St.

New Port Richey, FL 34652      
USA

(727) 848-4042/ 848-4042

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. ARCHANGEL MIHAIL"
22815 W Sierra Ridge Way

Wittmann, AZ. 85361                
USA

(623)  825-1006
E-mail: svarangel@usa.com

Macedonian Orthodox Monastery 
"ST. ILIJA"

685 McCowan Rd.,    
P.O.Box 66517

Toronto, ONT.  M1J 3N8        
CAN.

E-mail: info@unitedmacedonians.
org

www.unitedmacedonians.org

Macedonian Orthodox Church 
"ST. NAUM OF OHRID"

460 Maple Ave.
Southampton, PA 18966    USA

215-464-5830

Macedonian Orthodox Church
"ST. ATANASIJ"

C.P. 58 CUCCURSALE
Montreal, QC   H1H 5L1           

CAN.
(450) 668-5146

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Trajko Boseovski

(905) 471-8488; 
cell (416) 805-2622

E-Mail: trajkob&aol.com

Very Rev. Risto Ristovski
(562) 699-5130 

Cell (562) 841-5178
E-Mail: popristo@yahoo.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Branko 

Postolovski
(315) 314-6548; 

cell (315) 265-1078
E-Mail: father.branko@gmail.com 

  Very Rev. Tome Stamatov
(219) 663-1312/ 662-8682

E-Mail: poptome@hotmail.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Sinisa Ristovski

(586) 932-7803
E-Mail: o.sinisa@gmail.com

Very Rev. Slobodan 
Petkovski

(973) 328-6377 
E-Mail: FrSlobodan@hotmail.com

Very Rev. Stojan Stojanov
(630) 969-4830

E-Mail: svparaskeva@yahoo.com

Very Rev. Dr. Aleksandar 
Mustenikov

(519) 966-3353
E-Mail: mustenikov@hotmail.com

Very Rev. Dusko Gorgievski
(614) 861-9030 

E-Mail: protadg@yahoo.com

Very Rev. Ilija Donev
(647)349-0495

E-Mail: ilijadonev@gmail.com

Very Rev. Jovan Boseovski.
(905) 472-2296

E-Mail: popjovan@hotmail.com 

Very Rev. Mitko Poposki
(519) 979-2198 

E-Mail: fatherpoposki@m-p-c.org

Very Rev. Ilija Dimitrieski
1468 Spring Garden Court

(905) 858-1999 
E-Mail:idimitrieski@gmail.com

Very Rev. Blage Dimitrievski
(905) 426-7217

E-Mail: blaged@hotmail.com
 

Very Rev. Goce  Despotovski
(519) 740-0577

E-Mail:prota goce@stmarymoc.ca 

Rev. Dragi  Trpevski
 (586) 747-2792

E-Mail: trpeski60@yahoo.com,

Very Rev. Zoran Zdravev
(330) 492-0380

E-Mail: zzdravev@sbcglobal.net

Rev. Marjan Dimitrievski
(201) 486-7821 

E-Mail: otecmarjan@yahoo.com

Very Rev. Konstantin Mitrovski
(905) 827-2989

E-Mail: skcentar@msn.com

Rev. Nine Petrov
(585) 334-6135

E-Mail: popnino@yahoo.com

Very Rev. Vasil Manasiev
(440) 282-3465

E-mail: protavasil@hotmail.com

Rev. Andreja Damjanovski
716-345-5381

E-mail: otecandreja@yahoo.com

Very Rev. Angel Stanchev
(289) 700-6387

E-Mail:alach_ve@yahoo.com

Rev. Goran Trpchevski
 (586) 216-0648

E-Mail:goran.trpchevski@gmail.com

Rev. Toni Josevski
(630) 654-0016

E-Mail: ljudmila66@yahoo.com

Rev. Dean Gjorceski
 (914)707-3214 

Email: otec.dean@gmail.com

Rev. Rubinco Aceski
 (630) 863-1387

Email: lidijalove@sbcglobal.net

Rev. Dragan Jordanov  
(773) 849-3470 

E-Mail:Jordanovdragan@yahoo.com 

MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI SVESTENICI VO
 SAD  i  KANADA

MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals
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Дипломатски претставништва на Република 
Македонија во Северна Америка

 

АМБАСАДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА
 
  КАНАДА

Амбасада на Република Македонија во Отава
Амбасадор, г-дин Тони Димовски

                           130 Albert St. Suite 1006, Ottawa, ON, K1P 5G4 
                                               T: 1 613 234 38 82 

F: 1 613 233 18 52
ottawa@mfa.gov.mk

  КАНАДА
Генерален конзулат на Република Македонија во Торонто

ГГенерален Конзул Д-р Јовица Палашевски и 
Вице Конзул Александра Стојкова 

                      90 Eglinton Ave. East, Suite 210 Toronto ONT, M4P-2Y3 
T: 1 416 322 21 96 F:  1 416 322 24 12

toronto@mfa.gov.mk
 

  СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Амбасада на Република Македонија во Вашингтон
Ги покрива: Мексико и Федеративна Република Бразил

Амбасадор, г-дин Васко Наумовски
                          2129 Wyoming Ave. NW, Washington D.C. 20008 

T: ++ 1 202 667 0501
T:1 202 667 2104  F:  1 202 667 2131

washington@mfa.gov.mk

Генерален конзулат на Република Македонија во Детроит
Генерален конзул, г-ѓа Елена Зарковска

                           2000 Town Center Suite 1130 Southfield, MI 48075 
T: 1 248 354 5537

T: 1 248 354 5356  F:  1 248 354 5538
detroit@mfa.gov.mk
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“My chefs bring the wide palette of flavours froM hoMe. this is what Makes our food so authentic. 
people say coMing here is like having a little trip to europe. 

C A L I F O R N I A  P U B  &  G R I L L       4 1 6 - 4 6 1 - 1 2 5 1 914  Pape Avenue, Toronto

,,Ви благодариме за довербата во текот на изминатите 
10 години и Ве покануваме и понатаму да останете со нас,, 

Фамилијата Дамчески

”- Janette, owner

Организираме прослави со капацитет за 

50-60 гости
7 дена во неделата од 

11 часот претпладне до доцна навечер

Вкусни сцпецијалитети  и  секоја  

сабота музика во живо

Македонска заедница


