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Интервју со Гордана Силјановска-Давкова 
кандидат за претседател на Република Македонија

Ги прогласуваме сите претставници на 
илегалниот Заевистички режим за непожелни 
пред заедницата на Македонците во Канада

4 Март, 2019
„Владеење на правото, демократските принципи, човековите права и почитување на 
волјата на народот“ се вредностите според кои западните земји наводно се водат, 
но сепак тие брутално ги кршат овие вредности со процесот кој и го наметнаа на Ре-
публика Македонија со цел да го сменат името, идентитетот и историјата на Македо-
нија и на сите Македонци низ светот. Ова се однесува и на деловите на Македонија 
распарчени во 1913 година и поделени меѓу Србија/Југославија (сега независната 
Република Македонија), Бугарија, Грција и подоцна Албанија.

Македонците нема да го толерираат бришењето на една цела етничка група со цел 
да се реализираат желбите на нашите угнетувачи и да се задоволат целите на за-
падниот империјализа+м. Ниту една личност која тврди дека ги почитува човековите 
права не би смеела да го толерира ова.

Оттаму, заедницата на Македонци во Канада реши да:

- Ја осуди секоја употреба на илегалното и наметнато име „Северна Македо-
нија“ и расистичкиот израз „Северни Македонци“ кога тие се употребуваат ме-
сто Република Македонија и Македонците;
- Ја осудуваме употребата на осумкракото сонце на знамето кое беше креира-
но за да се задоволи нашиот најголем угнетувач - Грција. Ова знаме ќе биде 
отстрането од сите македонски цркви, објекти и од сите македонски настани 
во Канада;
- Ги осудуваме сите обиди да се смени името на Македонската Православна 
Црква, вклучително и актуелниот обид да се избрише зборот „Македонска“ и 
да се замени со „Охридска Архиепископија“;
- Ги прогласуваме сите претставници на илегалниот Заевистички режим за не-
пожелни пред заедницата на Македонците во Канада;
- Бараме итна одбрана на името на Република Македонија и на македонскиот 
идентитет од страна на меѓународната заедница;
- Бараме сите македонски политичари веднаш да престанат со нивните отста-
пки пред нашите угнетувачи и
- Бараме македонските политичари да го спречат менувањето на македонско-
то име.
Нема да прифатиме ништо друго освен почит за нашето вековно македонско 
име, идентитет, етничка припадност и историја, и нема да толерираме никаков 
обид за нивно поткопување. Нашето Име е Македонија.

Во моментот на издавање, потпишани (наведени по азбучен ред):
Андон Лазов Јанев, Ќосето
Здружение на македонските деца-бегалци од егејскиот дел на Македонија
Баница добротворно здружеnие - (основано во 1911 година, Торонто)
Бесфина добротворно здружеnие
Друштво Браќа Миладиновци
Леринско околиско македонско културно здружение во Канада
Македонска младинска мрежа
Македонски академски совет
Македонски детски фонд за помош
Македонското меѓународно движење за човекови права
СНС Македониум - Торонто
Македонска православна црква Св. Климент Охридски, Торонто
Македонска Православна Црква Св. Димитрија Солунски, Маркам
Македонскиот православен манастир Св. Илија
Македонска Православна Црква Св. Наум, Хамилтон
Македонска православна црква Св. Недела, Ејџакс
Организација Обединети Македонци во Канада
Светски македонски конгрес - Канада

Ќе ја ажурираме растечката листа, додека македонско-канадските организации продолжува-
ат да се пријавуваат. Нашето име е Македонија. Ние сме обединети во одбрана на името.

Новата управа на  македонската православна црква 
Св. Климент Охридски од Торонто со претседателот 

Владе Димитриевски



 

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

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

Со почит 
Соња Лозановска
Главен и одговорен 
уредник 
Техничко уредување и 
дизајн
Оливер Петковски

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Голема благодарност до нашите 
соработници:

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

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

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

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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Велат не нема
Тука сме ние вечни векови
Во убав Егеј Беломорски

Овде на свети наши корени
Од исти мајки тука родени

Реф: 
Велат не нема ама еве сме 

Со мерак среед Солун оро играме
Велат не нема ама еве сме 

Еееј Македонски песни гордо пееме

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

Тука сме ние од пред Исуса 
На своја земја македонска 
Тука сме тука остаруваме   
и име свето не менуваме

They say we do not exist 
We have been here for eternal centuries

In the beautiful Aegean Sea
Here are our holy roots

Born from the same mothers

Ref: 
They say we do not exist, but here we are
With great bliss, we dance in the middle of 

Solun
They say we do not exist, but here we are

We sing Macedonian songs proudly

Here in Solun Drama Kavala
In Kukush Voden pretty Drevena 
up on Vicho Gramos heroically

we dance and sing again in Macedonian

Here we are from before Jesus
On our own earthly Macedonian land

Here we are here we grow old
and our sacred we will not change

Velat ne nema
Tuka sme nie vechni vekovi
Vo Ubav Egej Belomorski

Ovde na sveti nashi koreni
Od isti majki tuka rodeni

Ref: 
Velat ne nema ama eve sme

So merak sreed Solun oro igrame
Velat ne nema ama eve sme

Eeej Makedonski pesni gordo peeme

Tuka vo Solun Drama Kavala
Vo Kukush Voden Lichna Drevena
Gore na Vicho  Gramos herojski

se igra i pee pak makedonski

Tuka sme nie od pred Isusa
Na svoja zemja makedonska
Tuka sme tuka ostaruvame
i ime sveto ne menuvame
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А зар треба ли некој 
да знае

Македонија одвои од држав-
ниот буџет единаесет ми-
лиони евра за учебници за 
2019 година. Без оглас, без 
знаење на јавноста, во чети-
ри очи се склучени договори 
за набавка на нови учебници 
за основните и средните учи-
лишта во земјата .(Фактор)
Нема што. ТРАНСПАРЕНТ-
НО.  Уште да беше позна-
то кој ќе ги приготвува 
учебниците и кој ќе ги пе-
чати. Бугарија е спремна 

Секој суди како сака, 
како ќе му текне во 

моментот
Врховниот суд на Македо-
нија донесе одлука, односно 
правно мислење дека “рокот 
на траење“ на Специјалното 
јавно обвинителство му по-
минал. Толкувањето на Вр-
ховниот суд е дека Специјал-
ното јавно обвинителство 
смеело да поднесува об-
виненија само за истрагите 
што ќе ги заврши во рок од 
18 месеци сметано од денот 
кога ги добил “бомбите“ од 
незаконски прислушкуваните 
телефонски разговори. (Нова 
Македонија)

Правното мислење на Вр-
ховниот суд не само што 
ги збуни луѓето од прав-
дата туку ја збуни и це-
лата македонска јавност. 
Секој ваквото мислење 
на Врховниот суд го тол-
кува онака како што знае 
или пак како што сака.  И 
тоа е нормално за земја 
од два милиони жители 
со 22 правни факултети  
на 24 универзитети.

Барем да имаше за 
опинци

Во годишниот план на мини-
стерството за култура на Ма-
кедонија  за националниот 
ансамбл Танец предвидени 
се 150 илјади денари, а за 
националниот ансамбл за ал-
бански песни и ора 800 илја-
ди денари. Во планот нема 
објаснување зошто главниот 
амбасадор на македонскиот 
фолклор во светот доби пет 
пати помалку средства од 
државата во споредба со ан-
самблот на албанската кул-
тура и фолклор.
   Парите за двете ин-
ституции се даваат за 
трошоци за кореографија 
и други потреби на проек-
тите но не е јасно зошто 
албанските проекти се 
толку поскапи од тие на 
македонскиот фолклорен 
ансамбл од Скопје Танец. 
Има само едно објаснение: 
албанскиот ансамбл на-
стапува под албанско зна-
ме кое треба да се увезе 
од Албанија.

Вето за секое 
поглавје: и пред и по

Ќе го искористам секое прав-
но и дипломатско ссредство 
за да ги ублажам негатив-
ните последици од Преспа, 
ќе го искористам правото на 
вето во отворањата на по-
главјата за интеграција на 
Скопје во Европската унија 
, а доколку не се задоволат 
грчките позиции, поглавјата 
ниту ќе се отворат, ниту ќе се 
затворат – рече лидерот на 
грчката опозициска Нова де-
мократија Кирјакос Мицота-
кис  говорејќи на партиски на-
стан во грчкиот град Ламиа, 
јави дописничката на МИА од 
Атина.
За земјата да влезе во Ев-
ропската унија постојат 35 
поглавја за кои е потребно 
одобрение, на почеток за да 
се отворат и на крај за да се 
затворат. Овие 35 поглавја 
мора да се завршат за да оди 
напред европската интегра-
ција на Скопје. Тие ниту ќе се 
отворат, ниту ќе се затворат, 
ако претходно не се задо-
волат позициите на Грција, 
порача Мицотакис и истакна 
дека Нова демократија (не-
говата партија) го направила 
она што било нејзина долж-
ност. (Курир)
    Ајде да ни е наздравје 
спогодбата од Преспа 
(Нивици). На грчкиот 
премиер Алексас Ципрас 
му се одброени месеци-
те на врвот од грчката 
влада. Ете ти го одново 
Мицотакис. Стара песна, 
стари пријатели – од грч-
ка страна. Од македонска-

та? “Господе прости им, 
тие не знаат што пра-
ват“.Никаде во привреме-
ната спогодба со Грција 
од 1995 година освен за 
името не пишува дека се 
преговара за македонска-
та историја, култура, ар-
хеологија ...Со денешните 
македонски политички ли-
дери  полни во главата со 
пеперутки наместо мозок 
го урнаа достоинството 
на еден горд народ, ја ур-
нисаа неговата историја, 
неговата независност и 
интегритет. 

Веќе е избран новиот 
претседател на 

Македонија
Почитувани новинари и ме-
диумски куќи , јас, амбасадо-
рот проф.д-р Ѓорѓи Филипов 
утре, 11  февруари 2019 г. 
Понеделник, ќе поднесам 
Пријава за кандидат за Прет-
седател на Република  Ма-
кедонија . По тој повод ве 
поканувам на прес-конфе-
ренцијата  закажана на 11 
февруари 2019, со почеток 
во 12 часот во хотелот Алек-
сандар Палас, Скопје. Ќе ми 
биде задоволство  да ви се 
обратам и да одговорам на 
вашите прашања, се наведу-
ва во информацијата испра-
тена до медиумите на екс ам-
басадорот Филипов. (Вечер)
Како што гледате драги 
читатели (екс амбасадор, 
професор, доктор и кан-
дидат за претседател на 
Македонија) не смее да се 
потцени. Лице со такви 
квалификации не може да 
се најде ниту во Америка. 
Гледајте ги Американци-
те. За претседателските 
избори во ноември 2012 
година досега 
има десетина 
кандидати демо-
крати. Најмалку 
уште толку ако 
не и повеќе ќе 
се пријават во 
наредните два-
три месеци. И 
гледајте чудо! 
Ниту еден од 
досега пријаве-
ните  кандидади 
има било каква 
титула ниту 
пак ќе имаат наредните 
кандидати кои ќе се прија-
ват. Нека ги затворат 
универзитетите Хар-
двар, Беркли, Колумбиа; 
Јел...По неписменост ни-
што помалку не заоста-
нува ниту Канада почну-
вајќи од првиот министер 
надолу до сите премиери. 
Раја неписмена.  Универзи-
тетот Торонто рангиран 
е седумнаесетти во све-
тот, а никој не излегол со 
титула.

Отиде сонцето од 
Вергина во депот

Тепихот со сонцето од Вер-
гина е отстранет од дирек-
торскиот кабинет на јавното 
претпријатие за канализа-
ција во Скопје и е сместен 

во депот, велат од таму за 
“Фокус“.Отстранувањето се 
случило по протесна нота 
до Владата со барање да се 
ограничи употребата на се’ 
што доаѓа од антиката. Упра-
вата на претпријатието доне-
ла одлука тепихот заедно со 
неколку слики да се сместат 
во депот.
Не е јасно зошто тепихот 
треба да се смести во де-
пот. Дали се очекуваат 
подобри времиња отка-
ко оваа ненародна власт 
ќе си замине во исто-
ријата?  Пратеникот 
од ВМРО-ДПМНЕ Влатко 
Ѓорчев на пратениците 
во Собранието им порача 
да не ги фрлаат таблите 
од граничните премини, 
од институциите, од па-
тиштата... Еден ден ќе се 
најдат...

Скопје ќе си биде 
Скопје, нема 
Македонија

Префектот на “грчката“ об-
ласт Централна Македонија 
Апостолос Зизикостас вели 
дека додека е тој на чело 
на периферијата нема да се 
променат таблите на кои сега 
пишува Скопје за Македо-
нија, јавува дописничката на 
МИА Од Атина.  Во интервју 
за грчката телевизија Скај 
Зизикостас потенцира дека 
тој нема да го користи името 
Северна Македонија бидејќи 
за него земјата била и ќе 
биде Скопје. - Нема шанси на 
пат што е во наша одговор-
ност, на периферијата да се 
постави табла на која ќе го 
пишува терминот Северна 
Македонија. Да биде јасно, 
се’ додека сум јас префект, 
на таблите на нашите улици 
ќе пишува Скопје – вели Зи-
зикостас. Прашан што ќе на-

прави ако владата му изврши 
притисок за конкретното пра-
шање, префектот вели дека 
и досега покажал дека “не 
подлегнал на таков вид при-
тисоци“.
А што ако Зоранчо Заев 
заедно со братму Нико-
ла Димитров отидат кај 
него и го изгушкаат така 
само како тие двајцата 
знаат и умеат? Сигурно 
ека Апостолос ќе го смени 
ставот.

Стево ќе бара гласови 
од македонската стока

Новите кандидати за прет-
седателските избори во Ма-
кедонија кои ќе се одржат 
на 21 април се Гордана Си-
лјановска – Давкова и Стево 
Пендаровски. И двајцата се 

надпартиски кандидати, ако 
за таквиот опис има кои да 
даде објаснување. Во демо-
кратскиот свет има кандида-
ти подржани од политички 
партии или независни канди-
дати. Точка. 
   Гордана Силјановска – 
Давкова беше подржана од 
опозициската ВМРО-ДПМ-
НЕ со огромно мнозинство 
од делегатите на неодамна 
одржаната конвенција во 
Струга. Таа е универзитетски 
професор и влегува во трка-
та за претседател за да го 
спречи разнебитувањето на 
македонската држава, а дру-
гиот кандидат, Стево Пенда-
ровски е вечен политичар и е 
во трка да помогне во докрај-
чувањето на она што остана 
од нашата Македонија. Тој е 
човекот кој на претходните 
претседателски избори про-
тив сегашниот претседател 
Ѓорге Иванов изгуби ката-
строфално и како резултат 
на тоа македонските избира-
чи ги нарече СТОКА. Има ли 
потреба за коментар за овој 
не-стока човечуљак?

Македонија може и 
без претседател

Во времето кога на власт 
дојде ВМРО-ДПМНЕ во 2006 
година, претседател на др-
жавата беше Бранко Црвен-
ковски. Партијата на власт 
во голема мера успеа да го 
изолира Црвенковски од јав-
носта, а се чини дека тоа и 
му годеше. Со претседател-
ската позиција која пред се’ 
но и потоа е церемонијална 
се опрости во 2009 година и 
оттогаш ретко кога јавноста 
ќе чуе за него.
   Наскоро и сегашниот прет-
седател Ѓорге Иванов ќе за-
мине од функцијата. Ништо 
подобро не помина и тој. То-

тално изолиран од политика-
та во земјата, немоќен да го 
спречи преименувањето на 
земјата, промената на Уста-
вот, потпишување меѓуна-
родни договори од разуздани 
мафијаши, не му останува 
ништо друго освен да седне и 
да ги пишува своите мемоа-
ри  како што тоа го стори сега 
покојниот претседател Киро 
Глигоров.  
П.С. Ако претседателот 
на државата не може да 
ја спречи промената на 
Уставот за која е избран 
да го брани, да не се бара 
негов потпис за значај-
ни меѓународни договори 
која е потребата од прет-
седателската функција? 

Тирана 20.02.2019 година

Соопштение до медиумите: 
Седми роденден на Mаке-
донскиот весник "Илинден"

Пред седум години, како 
двоброј за февруари и 
март, беше испечатено 
првото издание од маке-
донскиот весник “Илинден” 
весник на македонското 
друштво "Илинден"-Тира-
на. Имајќи го во предвид 
фактот што во изминативе 
седум години, весникот 
предизвика голем интерес 
кај читателската публика 
во Албанија и сред Mаке-
донската дијаспора ширум 
светот. Според бројната 
дописка, која пристигнува 
на електронската пошта на 

редакцијата на Македонски 
весник "Илинден" како и од 
другите преписки со читате-
лите, забележително е дека 
во седумгодишниот период 
весникот прерасна во ме-
диум кој со сериозноста и 
пристапот во објавување-
то на темите, е интересен 
и корисен за Mакедонско 
национална малцинство во  
Албанија, но и за промоција 
на активностите на Маке-
донската дипломатија во 
правец на подобрување на 
животот на македонското 
население вон границите 
на својата држава. Во дел 
од дописите се истакнува 
и тоа дека читателите иска-
жуваат „особена почит кон 
редакцијата, која на најдо-
бар можен начин одбра 

да ја промовира македо-
нштината во овие бурни 
времиња, преку пишаниот 
збор. Нивната мисија да го 
одржуваат и поттикнуваат 
македонскиот идентитет во 
Република Албанија, преку 
културен израз целосно ја 
остваруваат. Сакаме да ве-
руваме дека ваквата нивна 
активност ќе биде соодвет-
но поддржана од држав-
ните институции како во 
Република Албанија така 
и во Република Македо-
нија, но и од Македонците 
ширум светот. Редакцијата 
има чест да ги поздрави и 
да им се заблагодари на 
сите свои соработници, кои 
несебично помогнаа во кон-
ципирање на тематската 
и визуелната содржина на 
весникот. Воедно, Редак-
цијата се заблагодарува и 
на читателската публика, 
која со покажаниот интерес 
кон содржините што ги по-
нуди весникот покажа дека 
тој навистина ја допре срж-
та на проблемите на Маке-
донците во  Албанија.

Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана 

Претседател Никола 
Ѓурѓај

Македонска Заедница

Танас Јовановски

Низ деновите од февруари

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА                                                                                              
ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ (FUEN) -ФЛЕНСБУРГ 

 ЧЛЕН НА МЛАДИНСКИОТ НАЦИОНАЛНИОТ КОНГРЕС -ТИРАНА                                                                                
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Соња Лозановска:
Почитувана г-ѓа Силја-
новска-Давкова, вие сте 
кандидат за претседател на 
Македонија од ВМРО-ДПМ-
НЕ. Кој беше мотивот да се 
прифатите на оваа несом-
нено неверојатно сложена 
функција особено во овие 
вонсериски тешки моменти 
од битисувањето на маке-
донскиот народ? 
Гордана Силјановска - 
Давкова: 
Најнапред ви благодарам 
на можноста да се обра-
там до нашата дијаспора во 
Канада, бидејќи знам дека 
будно ги следите сите дра-
матични случувања врзани 
за Македонија. Всушност, 
додека дијаспората од сите 
меридијани протестираше по 
истиот повод, јас заедно со 
моите колеги, правев с� што 
беше можно да го спречиме 
ваквиот тек на настаните. 
Предупредувавме, анализи-
равме, објавувавме, соби-
равме поддршка од колеги 
од странство, дебатиравме и 
нудевме алтернативни реше-
нија; но, првенствено барав-
ме од владата почитување 
на националното и меѓуна-
родното право. За жал, таа 
се оглуши од сопствениот 
народ, не ја испочитува во-
лјата искажана на референ-
думот (ниту на оној од 1991, 
ниту на последниот од 2018 
година). Точно е, битисува-
ме во такви историски окол-
ности низ какви не верувам 
дека минал некој друг народ 
во историјата. И токму тоа 
сознание ме натера битката 
од изминатата година, ако 
не и годините пред тоа, сега 
да ја трансформирам во по-
литичка борба за последна-
та институција која не е под 
контрола на владејачката ко-
алиција. За мене лично ова 
е само природно и логично 
продолжение на една одам-
на започната битка, ама сега 
со други, политички сред-
ства. Проценив дека статутот 
и актите на ВМРО-ДПМНЕ 
даваат можност и на луѓе 
кои не се партиски членови, 
а кои сакаат да создадат си-
нергија со нивните членови, 
поддржувачи и симпатизери, 
ама и со пошироката јавност. 
Затоа и одлучив да ги пови-
кам граѓаните, членовите 
на ВМРО-ДПМНЕ и на сите 
други политички субјекти да 
застанат зад мојата кандида-
тура, и со давање потпис да 
ми го дадат легитимитетот 
како на натпартиски канди-

дат. Мојата задача е тешка, 
но е императивна, бидејќи 
сега, како никогаш порано, 
ни треба обединување и 
ставање под мораториум 
на сите партиски или иде-
олошки разлики, затоа што 
имаме заедничка цел, а таа 
е враќање на правото и прав-
дата во Македонија.
 
Соња Лозановска:   
Во една од своите изјави 
велите, цитирам: ,,Ако би-
дам претседател, ќе чуете 
дека ќе се заколнам како 
претседател на Република 
Македонија,,.Останувате 
ли на ставот? 
Гордана Силјановска - 
Давкова:
Во овие, како што вие уба-
во ги нарековте вонсериски, 
околности се случува сво-
евиден правен и политички 
преседан и парадокс. Да ве 
потсетам дека овие избори 
се распишани пред стапу-
вањето на сила на послед-
ните уставни амандмани, па 
одлуката на Собранието се 
однесува на избор на Прет-
седател на Република Ма-
кедонија. Во овој правен ва-
куум и небулоза, јас мислам 
дека ќе имам можност да се 
заколнам дека совесно и чес-
но ќе ја вршам функцијата за 
која се распишани изборите 
на 8 февруари 2019 година. 
Многу поважно од тоа е како 
суштински ќе ја вршам функ-
цијата, ако успеам да ја до-
бијам битката.

Соња Лозановска:
Изјавивте неодамна дека 
доколку ја добиете до-
вербата од граѓаните ќе 
предложите конкретни 
промени за подобрување 
на животот на граѓаните и 
ќе креирате уставна рамка 

за конечно во Македонија 
да добиеме функционална 
демократија и вистинска 
поделба на власта. Што тоа 
поконкретно подразбира? 
Гордана Силјановска - 
Давкова:
Што е поприродно од тоа 
професор по уставно право 
да тргне од она што а алфа 
и омега на една нормална, 
демократска држава, а тоа 
е почитувањето на уставот? 
Во рамките на останатите 
уставни овластувања, ќе се 
обидам оваа своја предност 
(познавањето на уставот 
и политичкиот систем) да 
ги ставам во функција на 
практично подобрување на 
состојбите. Јас сум длабоко 
свесна дека е лесно да си 
популист и да ветуваш дека 
со волшебно стапче преку 
ноќ ќе ги решиш сите ната-
ложени проблеми, а првен-
ствено урнисаното владеење 
на правото и на државно и 
на индивидуално ниво. Но, 
јас сум зрела личност и ре-
алист, и планирам знаењето 
да го ставам во функција на 
политиката, сфатена како 
доблесна дејност во општо 
добро. Македонија е заро-
бена и партизирана држава, 
во која ништо не е свето, па 
ни уставот, ама ако се отка-
жеме од уставниот поредок, 
престануваме да бидеме 
држава. Поделбата на влас-
та е брана за автократско 
владеење, па така ако и оваа 
функција со егзекутивна при-
рода му се препушти на вла-
дејачкото мнозинство, тоа ќе 
значи гасење на последниот 
зрак светлина и надеж во 
тунелот. Иако додека збо-
руваме владата веќе пра-
ви конкретни законодавни 
потези за ограничување на 
претседателската функција 

(во сферата на национална-
та безбедност), јас имам на-
мера со сите сили да ставам 
акцент на системот на тежа 
и противтежа, на спреги и 
кочници (checks and balances 
во западната терминоло-
гија). Претседателот може 
да иницира постапка за про-
мена на уставот, па во тој 
контектс и споменав можност 
за аргументирана постапка 
за евалуација на сегашниот 
„крпен“ Устав, а со помош на 
врвни конституционалисти 
од земјата и од светот.

Соња Лозановска:      
Зошто мислите дека тие 
што нема да излезат да гла-
саат имаат лош план? 
Гордана Силјановска - 
Давкова:
Веќе ви кажав дека за мене 
претседателските избори се 
само продолжение на битка-
та за бојкотирање на рефе-
рендумот од 30 септември 
2018. Ако тогаш победивме 
(за што имаме и правна по-
тврда во решението на ДИК) 
со пасивен отпор, сега пасив-
носта ќе значи предавање, 
капитулација и дефетизам. 
Јас не велам дека победата 
на претседателските избо-
ри ќе значи крај на битката; 
напротив, таа е почеток на 
една подолгорочна битка за 
поправање на огромните и 
погубни штети кои ги напра-
ви лошото владеење на оваа 
влада. Доколку и сегашни-
те „бојкотирачи“ успеат во 
својата намера да ги напра-
ват неуспешни овие избори, 
тоа не значи дека таквата 
состојба ќе биде трајна. Тие 
само (би рекла, непродуктив-
но) ќе го изразат својот гнев 
(за што имам разбирање), но 
нема да ги спречат уставните 
механизми, кои ќе се приме-

нат во таква ситуација: вре-
мено вршење на функција-
та од страна на сегашниот 
претседател на Собранието, 
а потоа во релативно кус пе-
риод повторно распишување 
на нови избори, на кои сега 
пријавените кандидати нема 
да можат да се појават. И да 
не заборавиме дека одби-
вањето да се гласа за „прет-
седател на Северна Македо-
нија“ е само тактика на нојот, 
одржување на status quo-то, 
до избор на некој друг канди-
дат или промена на Уставот 
со која претседателот ќе се 
избира во Собранието. Оние 
кои сега повикуваат на бојкот 
дали ќе повикаат на бојкот и 
на (веројатните) предвреме-
ни парламентарни избори? 
Дали имаме капацитет за 
гандиевски граѓански отпор 
спрема сите институции? 
Таквиот пристап е емоциона-
лен, ама не е рационален, а 
нихилизмот во овие услови 
им одговара на оние кои со 
сета сила сакаат да ја ета-
блираат Северна Македонија 
и во меѓународните односи и 
во внатрешните. 

Соња Лозановска:
Доколку бидете избрана 
за претседател на Македо-
нија, ќе соработувате ли 
со власта која буквално ги 
згази македонскиот устав, 
име, народ, идентитет, 
историја, култура и со тоа 
нанесе огромна штета на 
Македонците во и вон гра-
ниците на Македонија? 
Гордана Силјановска - 
Давкова:
Во теоријата и во практиката 
постои нешто што се вика 
кохабитација! Јас излегувам 
како опозициски кандидат, 
и тоа не само на една пар-
тија или коалиција, туку и на 
сите незаводоволни и гневни 
граѓани. Црпејќи го легитими-
тетот од непосредни избори, 
поддржана од што поголем 
број гласачи, јас ќе имам по-
литичка и морална моќ да се 
спротивставам на сегашната 
власт и да ги бранам нацио-
налните интереси и дома и 
во странство.

Соња Лозановска:
Дали вашиот избор за 
претседател на Република 
Македонија ќе гарантира и 

поништување на штетните 
договори за Македонија и 
ослободување на затворе-
ниците од 27 април? 
Гордана Силјановска - 
Давкова:
 Мојот избор ќе биде почеток 
на долга битка во која ќе ни 
бидат потребни и другите 
институции, а секој во рамки 
на својата надлежност. Јас 
нема да можам сама да по-
ништам ништо, впрочем че-
кавме својата улога да почне 
да си ја врши Уставниот суд, 
но тој е нем и политизиран. 
За поголема правна битка и 
докажување дека Преспан-
скиот договор е склучен со 
прекршување на одредбите 
на Виенската конвенција за 
меѓународните договори ќе 
бидат потребни двете „глави“ 
на бицефалната егзекутива 
(претседателот и владата) 
пред надлежен меѓународен 
суд. Од друга страна, ќе биде 
погубно за нас ако станеме 
парализирана држава и ако 
му „објавиме војна“ на све-
тот, т.е. на центрите на моќ 
кои стојат зад многу збидну-
вања во Македонија. Затоа 
велам, потребна е мудрост 
и многу дипломатија, како 
што најдобро покажува исто-
ријата на малите држави. 
Нам не ни требаат Пирови 
победи, најмалку внатрешни 
пресметки. Сакам да се обе-
диниме околу она што е наш 
заеднички интерес, а тоа се 
правото и правдата и за др-
жавата и за поединците.  

Соња Лозановска:
Што ќе им порачате за крај 
на ова интервју на Маке-
донците во Канада и САД 
кои ги читаат овие редови 
на страниците на весникот 
,,Македонија“? 
Гордана Силјановска - 
Давкова:
Сакам да им порачам дека ги 
чувствувам сите вибрации, 
сите нивни дилеми и недоу-
мици, па и недоверба во еден 
дел. Премногу тешки мигови 
видовме, премногу луѓе ра-
зочараа - а јас барам само 
трпение, доверба и шанса 
да им покажам на сите како 
ја замислувам Македонија и 
како планирам да ја вршам 
претседателската функција 
- на начин на која сите ќе се 
гордеат, а нема да се сра-
мат. Барам само фер шанса, 
наместо повици за бојкот или 
за волшебни решенија. Ако 
успеам, ќе се потпрам на 
сиот човечки капитал и знае-
ње на дијаспората во надеж 
дека заеднички ќе ја испра-
виме Македонија на нозе, 
бидејќи борбата е единствен 
начин да смениме нешто. 
Ние сме Феникс, и секогаш 
сме биле низ историјата. Ќе 
го изодиме и овој пат заедно, 
за да не ни се повтори оваа 
национална катастрофа. 

Соња Лозановска: 
Ви благодарам.

Гордана Силјановска-Давкова

Биографија
Гордана Силјановска-Давко-
ва е родена на 11 мај 1955 
во Охрид. Основно и средно 
образование завршила во 

Скопје (1973). Дипломирала 
на Правниот факултет во 
Скопје (1978), каде што и 
магистрирала. Докторирала 
пред комисија предводена 
од проф. Франц Град со 
„Cum laude“ на Правниот 
факултет во Љубљана, на 
тема „Local Selfgovernment - 
between Norms and Reality“ 
во 1994.
Била избрана за асистент по 
предметот политички систем 

на Правниот факултет во 
Скопје (1989), за доцент по 
уставно право и политички 
систем (1994), а потоа и за 
редовен професор во 2004. 
Била член на Уставната ко-
мисија на Собранието на 
РМ (1990-1992) и министер 
во Владата на РМ (1992-
1994). Експерт за избори на 
ООН и потпретседател на 
групата Независни експерти 
за локална самоуправа при 

Советот на Европа. Член 
на Венецијанската комисија. 
Автор е на стотина научни 
трудови за уставното право 
и политичкиот систем.[1]
На конвенцијата на 
ВМРО-ДПМНЕ која се одр-
жала во Струга, Гордана 
Силјановска-Давкова била 
избрана за претседателски 
кандидат

Гордана Силјановска-Давкова - кандидат за претседател на Република



Страница 5March 07, 2019 United Macedonian Diaspora - UMD

We're so pleased to invite you to a Special Toronto Screening of the controversial Macedonian film Mocking of Christ.
We'll also have a special guest from Macedonia, the director, Jani Bojadzi, who recently returned from a nearly one-month tour of Australia and New Zealand where 
Mocking of Christ was premiered.
This event is being hosted by the United Macedonian Diaspora, in partnership with the Macedonian Film Festival, which premiered the film back in October.

Advanced ticket purchase highly recommended.
Saturday, March 23, 2019. Doors Open: 6:00 p.m. Film Starts: 6:45 p.m., Q&A with Jani Bojadzi: 9:15 p.m., Admission: $20

St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral - HALL A, 76 Overlea Boulevard, Toronto, Ontario M4H 1C5
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Во младоста ретко кој посе-
тува доктор. Младоста е бур-
на и нема време за губење. 
Ниту пак има потреба за 
доктор. Но сето тоа се мену-
ва како што минува времето 
и тоа никој не може да го 
одбегна. Така, како што “на-
предува“ возраста кај мене 
се повеќе имам потреба од 
доктор, односно од докто-
ри од разни специјалности.  
Една од последните мои 
посетти беше кај доктор од 
кинеско потекло. Неговото 
прво прашање не беше за 
мојата здравствена состојба 
што е необично за доктор. 
“Кажими што се случува во 
Македонија, скоро секој ден 
е во вестите“ беше неговото 
прво прашање. Докторе со 
задоволство ќе ти објаснам 
ако денес ти е слободен ден. 
Но, но но, се’ е во ред како 
што е – ми рече докторот 
плашејќи се дека ќе го изгуби 
денот. 
   Верувам дека тоа не ми се 
случи и случува само мене. 
Секој од вас драги читатели, 
во средбите со неупатени 
лица од другa  националност 
но и наши,  македонското 

прашање  (ако така можам 
да го наречам) искрснува 
секојдневно и на сите места 
во светот. И тоа не е ништо 
ново. И покрај промената на 
името, и покрај минимални-
те шанси за влез на Маке-
донија во Европската унија 
после две децении, ако не и 
повеќе, проблемите нема да 
исчезнат!  Само оние кои не 
гледаат потаму од носот тоа 
не можат да го видат. 

   Убав пример за она што 
следува деновиве даде грч-
киот лидер на опозициската 
партија Нова Демократија 
Мицотакис. Тој, како што се 
очекува, наредните избори 
во Грција без потешкотии ќе 
ги добие и како премиер на 
таа земја ќе има можност 
да става сопки за секое од 
дваесет и петте поглавја во 
преговорите со Европската 
унија. (Повеќе за Мицотакис 
ќе најдете во овој број). И ако 
некои им верува на првите 
црпнати лидери на  владејач-
ката партија во Македонија 
дека проблемите со Грција 
се решени, тој има проблем 
со самиот себе.  
   Сигурен сум, драги чита-
тели дека се сеќавате на 
потпишувањето на привре-
мената Спогодба со Грција 
во 1995 година. Со неа Гр-
ција се обврза дека нема да 
го  попречува зачленувањето 
на Македонија во европските 
и светските организации и 
институции ако Македонија 
ги исполни нивните барања. 
Македонија ги исполни ба-
рањата но Грција продолжи 
со блокирањето на Македо-

нија пред очите на европска-
та и светската јавност.  И тоа 
продолжува да го прави до 
денес. Кога Македонија изле-
зе победник во спорот со 
Грција пред Меѓународниот 
суд на праввдата (14:1, тој 
едниот е грчки судија) не ја 
искористи дадената прилика 
да му каже на светот за нане-
сената неправда. Напротив, 
се чинеше дека соучеству-
ва со Грција во губењето на 
спорот.
   Испуштив да ве известам 
уште на почетокот дека на-
шата татковина од 12 фев-
руари има ново име, додаток 
пред Република – Северна. 
И тоа беше очекувано по-
сле  се’ што се случува во 
последните две години во 
владеењето на двојката 
предавници Зоранчо Заев и 
Николче Димитров. Никогаш 
порано не сум чувствувал 
таква тегоба во стомакот од 
денот кога ги гледав овие 
двајцата како се гушкаат, 
како се лигават за време 
на потпишувањето на Спо-
годбата со грчкиот премиер 
Ципрас и неговиот министер 
за надворешни работи Ко-
сијас.Скандал од невидени 
размери. Славеа заедно со 
нивните грчки пријатели за 
погибијата на македонскиот 
идентитет, за македонско-
то национално малцинство 
во Грција, за бришењето на 

македонската историја од 
времето на Дедо Ное 
до 1944 година...
   Министерката 
за одбрана на 
Македонија 
Р а д м и л а 
Шекерин-
ска во 
посета на 
НАТО ко-
мандата во 
Брисел по-
сака да седне 
на столчето ре-
зервирано за Ма-
кедонија од пред две 
децении. Не и’ беше дозво-
лено со образложение дека 
не сакаат да се повреди. Се-
уште столчето има само три 
нозе. Колку и да сакаат си-
леџиите на Македонија (Заев 
и Димитров) да глумат успех, 
за приемот на Македонија 
во НАТО нема место за гор-
дост. Напротив, патот до кој 
Македонија стигна до порти-
те на НАТО е најцрната дам-
ка во Македонската историја: 
Се промени името на нашата 
земја, се промени Уставот на 

Ма-
к е д о -

нија на најкриминален начин 
во Домот на законодавство-
то, се поларизира македон-
ското општество како нико-
гаш порано и сето тоа за да 
се задоволат желбите на Гр-
ција и амбициите на Западот. 
   Кога го спомнав Западот, 
ми лежи на срце да ја спом-
нам првата уста (порпарол-
ката) на Европската унија. 
Каде е, каде отиде? Да не е 
во пензија? Чекам да изле-
зе со некакво соопштение, 

со некаква критика за вла-
дејачката хунта во Македо-
нија. Зар не гледаше таа 
дека “реформаторите“ во 
Македонија од Шутка (затво-
рот) влечкаа пратеници да 
гласаат во Парламентот на 
“најдемократски начин“ – со 

полиција. Пратеници кои 
се огрешиле од законот 

добиваат слобода не 
од судот туку од 
власта. И заед-
но продолжуваат 
да кршат и Устав 
и Закон и се’ што 
ќе им излезе во 
пресрет.

П.С. Многумина од 
нас навикнавме на збо-

рот ПРЕДАВНИК затоа 
што неговото значење во по-
следните години е актуелно. 
И јас сум еден од тие кои го 
употребуваат тој збор. И кога 
е така, самиот себе се пра-
шувам, што е проблемот со 
нашите музичари? Низ исто-
ријата народните предавни-
ци во песните не беа реткост, 
каде се сега? Се извинувам. 
Заборавив. Се чека да зами-
нат од овој свет.

Македонска Заедница

1) In many countries such 
as USA, Australia, Can-
ada, France, Italy, Russia 
and many others, nation-
ality means citizenship 
not ethnicity.
In the Prespa  Agreement 
between Greece and 
Macedonia, the Greek 
government recognized 
the nationality as citizen-
ship and not ethnicity. A 
great many Macedonians 

are fl ummoxed about 
this. Take the Canadian 
passport, for nationality 
is noted as Canadian 
which means citizenship 
not ethnicity. If it was for 
ethnicity the Canadian 
government would have 
to write all of the 200 eth-
nicities which reside in 
Canada. 
2) Demosthenes said we 
the Athenians from the 
City States had nothing to 
do with the Macedonians 
of Alexander the great 

they are barbarians.
Plutarch is another histor-
ian who’s works concern 
the present day Greek 
propaganda. He too 
wrote in several places 
that the ancient Mace-
donians were in no way 
Greek, but a separate 
nation with a separate 
language.
 
3) Olympia, the mother of 
Alexander the Great, the 
King of Macedonia, ori-
ginally was named Myr-

tle. She was the daughter 
of King Neoptolemus I 
of Epirus. The Athenians 
changed her name too.
 
4) Никола Димитров 
испрати писмо до Ци-
прас. Националноста 
не значи етничка при-
падност според грчката 
влада која беше потпи-
шана во Преспанскиот 
договор. Конечно, Ма-
кедонците сметаа дека 
не се во право кога аме-
риканските кукли, Заев 

и Никола Димитров, ве-
лат дека грчката влада 
ја признава македонска-
та националност, а не 
етничката припадност. 
Националност на запад 
значи државјанство.
 
5) Какваа е разлика-
та меѓу Илинденците 
и пратениците ( пре-
давниците )  на Маке-
донскиот парламент? 
Одговорот гласи: Илин-
денците го дадоја жи-
вотот за слободата на 

Македонија. Додека  
пратениците ( предав-
ниците ) на Македон-
скиот парламент го да-
доја задникот за евра.
 
George Nicholov

Readers Corner

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

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

Танас Јовановски

Нешто повеќе за нашите 
новостекнати пријатели

Патот до кој 
Македонија стигна до 

портите на НАТО е најцрната 
дамка во Македонската историја: 

Се промени името на нашата земја, 
се промени Уставот на Македонија на 

најкриминален начин во Домот на зако-
нодавството, се поларизира македон-
ското општество како никогаш порано 

и сето тоа за да се задоволат жел-
бите на Грција и амбициите на 

Западот. 
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Пред две недели, во колумна 
за „Нова Македонија“, напи-
шав: „Јавно го повикувам ма-
кедонското иселеништво да 
се организира. Веднаш ни е 
потребна влада на Републи-
ка Македонија во егзил. Се-
риозен сум. Тоа е единствен 
начин да го продолжиме кон-
тинуиетот на републиката. 
Меѓу вас има исклучително 
квалитетни луѓе, успешни во 
својата кариера, способни, а 
родољуби“.
Една недела подоцна, во 
истиот весник, додадов: „Во 
ваква ситуација при класич-
на окупација, каде едни се 
злорадосни, други маловер-
ни и малодушни, трети кре-
нале раце од сè, а четврти 
крајно збунети, јас не гледам 
излез тука. Можеби грешам, 
но спасот е надвор и тоа се 
нарекува влада во егзил на 
Република Македонија. Само 
кај нашинците ширум светот,  
преку нивно организирање и 
дејствување, го гледам мож-
ниот излез. Тоа веќе и го пра-
ват, но дејствувањето мора 
да се засили на сите нивоа. 
Тие таму не се изложени на 
терор, па оттука можат да 
удрат по сите светски инсти-
туции, по владите на земјите 

каде што живеат, медиуми и 
хуманитарни организации за 
да се крене гласот до небо 
дека во тек е идентитетски 
и култоролошки геноцид на 
цел еден народ“.
Оттука, јасно е за што ќе ви 
пишувам во колумнава. Ис-
крено, јас друг излез не гле-
дам од ситуацијава во која се 
најде, односно беше доведе-
на нашата заеднчка таткови-
на, Македонија. Претпоставу-
вам, добро сте инсформрани 
што се случува тука кај нас. 
Култоролошкиот и идентит-
ски геноцид се спроведува 
на секое поле. Државата е 
во колапс. Економијата се 
распаѓа. Окторираната власт 
пљачка немилосрдно, затоа 
што има дозвола од нејзи-
ните налогодавачи, тоа да го 
прави. Криминалот по улици-
те е нараснат како никогаш 
во историјата на независна 
Македонија. Секојдневно ис-
чезнуваат луѓе. Неколкумина 
од тие исчезнати се веќе про-
најдени мртви. Полицијата 
вели дека тоа било нормал-
но. Затоа што кај нас ненор-
малното стана нормално. 
Како во секојдневниот живот, 
така и во политиката. 
На политичката сцена во 
подготовка се нелигитимни 
претседателски избори. За-
тоа што октроираната власт 
избра, кршејќи устав, закон 
и процедура, нелегитимен 
претседател на Собранието. 
А токму претседателот на 
Собранието ги распишува 
изборите. Оттука, нелегити-
мен претседател не може да 
распише легитимни избори. 
Како што ниту една одлука 
на Собранието што ја пре-
дводи нелегитимен спикер, 

не може да биде легитимна. 
Но, Македонија е под класич-
на окупација. А во окопација, 
одлуките на окупаторот и 
неговите поданици, се неза-
конски, противуставни и под 
присила. 
Токму затоа јавно објавив 
дека ниту ќе пропагирам 
бојкот на изборите, ниту ќе 
гласам. Околу гласањето 
мислам дека објаснив. 
Среде окупација не наоѓам 
смисла да излезам на не-
легитимни избори. Бојкотот 
е нешто друго. Го подели 
токму македонското ткиво. 
Злото си е обединето и не-
разделно во својата изопа-
чеост. Но, токму бојкотот ги 
подели оние што ја сакаат, 
се борат и не дозволуваат 
промена на име и идентитет. 
Патриотското ткиво се поде-
ли на „за“ и „против“ бојкот. 
Веќе се на нож. А јас не са-
кам да бидам дел во нова 
поделеност и распад на ма-
кедонштината.
Вака поставени нештата, 
излегува дека нема излез. 
Окупација организирана и 
поддржана од светската 
изопачена моќ  Октроирана 
хунта која пали и жари. Ме-
диумските полтрони и безр-
бетните професори и акаде-
мици треперат во скутот на 
власта. Едниот дел од на-
родот злорадосен зашто се 
промени името. Другиот дел 
од народот поделен. Оттука 
безизлезот. Но, доаѓајќи до 
работ на сопствената немоќ 
и очај, во мене се роди спасо-
носна идеја. Колку и да звучи 

некому наивно, тоа е влада-
та во егзил на Република Ма-
кедонија. и таа влада, по мое 
мислење, единствен е спас 
за контиунитот на борбата. И 
не треба да биде составена 
од нас, оние кои живееме во 
Македонија, а дозволивме 
таа да стане Северна. Треба 
да биде составена од вас, 
нашето иселеништво, кое 
живеете со Македо-

нија.
Простете што вака грубо ви 
наметнувам голем терет, 
нешто што ние самите тука 
требаше да го сработиме, 
но вас и повеќе од јасни ви 
се работите. Од друга стра-
на, ние сме навистина под 
окупација. Оттаму, убеден 
сум, многу полесно може да 
се води битката без стра-
вување дека некого „ќе го 
изеде темницата“. И не само 
тоа. Пристапот до сите меѓу-
народни организации и судо-
ви, како и до организациите 
за борба за човекови права, 
е поедноставен и подоста-
пен. И финансиите имаат 
голема важност.  Многу пари 
нашите иселеници ширум 
светот истурија во Македо-
нија. Пари наменети за бор-
ба против идентитетскиот ге-
ноцид. Но, овие средства не 
ја завршија работата. Зошто 
е тоа така? Не можам со си-
гурност да потврдам. Може-
би дел од тие пари завршија 

во погрешни раце. Можеби 
беа погрешно употребени. 
Или злоупотребени. Како и 
да е, искрено мислам дека 
ваквите финансии треба да 
престанат. Парите кои наше-
то иселеништво ги даваше 
во Македонија треба да се 
насочат за преставување на 
македонската приказна ши-
рум све-

тот. Односно, треба 
да бидат дел од борбата на 
владата во егзил.
Не ја гледам таа влада како 
класична влада составена 
од министри и министерства. 
Ниту како некоја невлади-
на организација. Повеќе ја 
доживувам како сериозна 
организација составена од 
Македонци кои живеат на 
американскиот континент, 
Европа, Австралија и Русија. 
Организација или движење 
за спречување на новиот 
софистициран холокауст врз 
Македонците. Не сакам да 
ви се правам паметен, демек 
јас сè знам, но накратко вака 
го замислувам дејствување-
то на владата во сенка. Пред 
сè, владата треба да има 
лидерство, десет до петнае-
сет луѓе (можеби шеснаесет, 
символично, како нашето 
сонце) и тоа оние најквали-
тетните и најактивните во 
досегашната борба. Луѓе од 
сите делови на светот каде 
живее македонското иселе-

ништво. Освен ова лидер-
ство, владата би требало да 
има неколку координативни 
тела кои ќе дејствуваат на 
различни полиња во бор-
бата. Секое тело би имало 
своја област и задача. Треба 
да се искористат сите мож-
ности, да се дејствува во 
сите правци и сите области. 
Да се крне галама до небо, 
да се малтретираат меѓуна-
родните ор-

ганизации со писма 
и тужби, да се ангажираат 
сериозни адвокатски канце-
ларии, да се лобира во меди-
уми, институти, универзите-
ти, да се испратат писма во 
кои им се објаснува теророт 
и геноцидот врз Македонци-
те до сите влади на држави 
кои нè признале под уставно 
име, да се „малтретираат“ 
познати личности, професо-
ри, ѕведи кои би ја ширеле 
приказната за Македонија, 
да се снимаат документар-
ци, прилози, герила спотови, 
да се преплават социјалните 
мрежи, па ако треба дури да 
се прогласи држава Репу-
блика Македонија, држава 
без територија и да се бара 
нејзино меѓународно призна-
вање. Знам дека само наф-
рлам, знам дека мене вака 
ми е лесно само да мавам по 
тастатура, но искрено, освен 
во вас македонските иселе-
ници, не гледам друг излез 
од окупацијава и теророт. 

Македонска Заедница

Александар Русјаков

Влада во егзил

Освен во вас македонските иселеници, не 

гледам друг излез од окупацијава и теророт 

Government in exile
From Wikipedia, the free encyclopedia

A government in exile (abbrevi-
ated as GiE) is a political group 
which claims to be a coun-
try or semi-sovereign state's 
legitimate government, but is 
unable to exercise legal power 
and instead resides in another 
state or foreign country.[1] 
Governments in exile usually 
plan to one day return to their 
native country and regain for-
mal power. A government in 
exile differs from a rump state 
in the sense that a rump state 
controls at least part of its for-
mer territory.[2] For example, 
during World War I, nearly all of 
Belgium was occupied by Ger-
many, but Belgium and its allies 
held on to a small slice in the 
country's west. A government 
in exile, in contrast, has lost all 
its territory.

Exiled governments 
tend to occur during 
wartime occupation, 
or in the aftermath 
of a civil war, revolu-
tion, or military coup. 
For example, during 
German expan-
sion in World War 
II, some European 
governments sought 
refuge in the United 
Kingdom, rather than 
face destruction at 
the hands of Nazi 

Germany. A government in 
exile may also form from wide-
spread belief in the illegitimacy 
of a ruling government. Due to 
the outbreak of the Syrian Civil 
War in 2011, for instance, the 
National Coalition for Syrian 
Revolutionary and Opposition 
Forces was formed by groups 
whose members sought to end 
the rule of the ruling Ba'ath 
Party.

The effectiveness of a govern-
ment in exile depends primar-
ily on the amount of support it 
can receive, either from foreign 
governments or from the popu-
lation of its own country. Some 
exiled governments come 
to develop into a formidable 
force, posing a serious chal-
lenge to the incumbent regime 

of the country, while others are 
maintained chiefly as a sym-
bolic gesture.

The phenomenon of a gov-
ernment in exile predates the 
formal utilization of the term. In 
periods of monarchical govern-
ment, exiled monarchs or dy-
nasties sometimes set up exile 
courts—as the House of Stu-
art did when driven from their 
throne by Oliver Cromwell and 
again at the Glorious Revo-
lution[3] (see James Francis 
Edward Stuart § Court in exile). 
The House of Bourbon would 
be another example because it 
continued to be recognized by 
other countries at the time as 
the legitimate government of 
France after it was overthrown 
by the populace during the 
French Revolution. This con-
tinued to last through the rule 
of Napoleon Bonaparte and the 
Napoleonic Wars from 1803-04 
to 1815. With the spread of 
constitutional monarchy, mon-
archical governments which 
were exiled started to include 
a prime minister, such as the 
Dutch government during 
World War II headed by Pieter 
Sjoerds Gerbrandy.
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MHRMI INFORMS UN MEMBER-STATES THAT MACEDONIA 
DID NOT CHANGE ITS NAME, CALLS FOR URGENT SUPPORT 

TO PREVENT WESTERN-IMPOSED NAME CHANGE

February 18, 2019
Despite illegitimate Macedon-
ian “Prime Minister” Zoran 
Zaev's attempts to deceive 
the international community 
into believing that Macedonia 
has changed its name, since 
the head of state, President 
Gjorgi Ivanov, did not sign the 
illegal, imposed name change 
for the Republic of Macedonia, 
Macedonia has not changed its 
name. Article 75 of the Mace-
donian constitution stipulates 
that all laws be signed by the 
President.
Ivanov stated,"My position is 
final and I will not yield to any 
pressure, blackmail or threats. 
I will not support or sign such a 
damaging agreement."
He is referring to the Prespa 
Agreement, which renames 
Macedonia into “North Mace-
donia”, redefines the identity 
and ethnicity of the Mace-
donian people, even outside 
the borders of the Republic 
of Macedonia, mandates the 
rewriting of Macedonian his-
tory to appease Greek and 
Bulgarian anti-Macedonian 
policies, and which contains 
humiliating formulations for the 
way in which the Macedonian 
language and nationality are to 
be described that directly con-
tradict established international 
law and practice.
Even the existence of the 
Prespa Agreement, much less 
its illegal passing, is unconsti-
tutional as it was also never 
signed by President Ivanov, a 
step required by the Macedon-
ian constitution.
Despite the continued illegal-
ities of their actions, the US/
EU-backed Zaev regime pro-
ceeded to violate Macedon-
ian law by sidestepping the 
President and publishing the 
constitutional amendments 
mandating the name change 
in the Official Gazette, thus 
claiming that the name change 

has become law. This is akin to 
US Congress passing a bill, but 
bypassing the US President's 
signature and declaring it legal.

Simply put, if one illegally at-
tempts to pass a law, it is not 
law. If one violates the con-
stitution, parliamentary rules, 
criminal code, international 
law, human rights conventions, 
democratic principles, and the 
will of the people in their at-
tempts to impose a law, it is 
not law. These are the basic 
principles of democracy and 
principles that every UN mem-
ber-state claims to uphold. 
There is no excuse for any 
nation to allow the invalid, im-
posed name change for Mace-
donia to occur.
To further illustrate the Zaev re-
gime's violations of Macedon-
ian and international law, Zaev 
has: Ordered riot police to at-
tack Macedonians who oppose 
the changing of their name and 
identity; imprisoned dissenting 
Macedonians; fired people 
from public and private-sector 
jobs; shut down media outlets; 
blocked social media access 
for those who oppose them; 
engaged in ballot-stuffing and 
mass voting irregularities; ig-
nored the mass rejection by 
the Macedonian people of the 
referendum aimed at changing 
Macedonia's name; ordered 
government intimidation and 
investigation of those who are 
against his policies; imprisoned 
six opposition MPs – thus mak-
ing it easier to illegally impose 
new laws; and, along with US 
Ambassador Jess Baily, held 
female opposition MPs in par-
liamentary chambers against 
their will, and blackmailed and 
threatened their family mem-
bers with imprisonment unless 
they followed orders to vote in 
favour of the name change.

The international community 

must unite in support of dem-
ocracy and the rule of law. 
Therefore, Macedonian Human 
Rights Movement International 
calls on all UN-member states 
to unequivocally call for the 
end to the forced implementa-
tion of the Prespa Agreement, 
and to proclaim that it does not 
support any change to Mace-
donia’s name in the UN.
Further, we request that a mo-
tion be introduced in the United 
Nations General Assembly de-
manding that UN principles and 
the rule of law be upheld (thus 
removing the additional, illegal 
conditions in violation of the 
UN Charter that were applied 
to Macedonia in 1993), and 
that the Republic of Macedonia 
be immediately admitted under 
its rightful name, thus perma-
nently ending any attempts at 
changing it.
We also request that Russia 
and China, as members of the 
UN Security Council, pledge 
that they will veto any change 
to Macedonia's name.

Additionally, we call on Turkey 
and any other NATO mem-
ber-state interested in sup-
porting democratic principles 
and international law to reject 
any change to Macedonia's 
name and to veto any member-
ship for Macedonia in NATO 
under “North Macedonia” or 
any other name.
This is not a “diplomatic dis-
pute” as the West quaintly puts 
it, but a concerted attempt to 
erase an old and proud people 
by denying them their most 
fundamental human rights; 
those which the countries of 
the EU and NATO which are at-
tempting to impose this agree-
ment on Macedonia, would 
not dream of denying to their 
own citizens. Democratic and 
progressive forces throughout 
the world cannot sit idly by and 
allow this to happen.

ЗАЕДНИЦАТА НА МАКЕДОНЦИ ОД КАНАДА ГО 
ОТФРЛА ИЛЕГАЛНИОТ И НАМЕТНАТ ОБИД ЗА 

МЕНУВАЊЕ НА ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4 Март, 2019
„Владеење на правото, демократските принципи, човековите права и почитување на 
волјата на народот“ се вредностите според кои западните земји наводно се водат, 
но сепак тие брутално ги кршат овие вредности со процесот кој и го наметнаа на Ре-
публика Македонија со цел да го сменат името, идентитетот и историјата на Македо-
нија и на сите Македонци низ светот. Ова се однесува и на деловите на Македонија 
распарчени во 1913 година и поделени меѓу Србија/Југославија (сега независната 
Република Македонија), Бугарија, Грција и подоцна Албанија.

Македонците нема да го толерираат бришењето на една цела етничка група со цел 
да се реализираат желбите на нашите угнетувачи и да се задоволат целите на за-
падниот империјализам. Ниту една личност која тврди дека ги почитува човековите 
права не би смеела да го толерира ова.

Оттаму, заедницата на Македонци во Канада реши да:

- Ја осуди секоја употреба на илегалното и наметнато име „Северна Македо-
нија“ и расистичкиот израз „Северни Македонци“ кога тие се употребуваат ме-
сто Република Македонија и Македонците;
- Ја осудуваме употребата на осумкракото сонце на знамето кое беше креира-
но за да се задоволи нашиот најголем угнетувач - Грција. Ова знаме ќе биде 
отстрането од сите македонски цркви, објекти и од сите македонски настани 
во Канада;
- Ги осудуваме сите обиди да се смени името на Македонската Православна 
Црква, вклучително и актуелниот обид да се избрише зборот „Македонска“ и 
да се замени со „Охридска Архиепископија“;
- Ги прогласуваме сите претставници на илегалниот Заевистички режим за не-
пожелни пред заедницата на Македонците во Канада;
- Бараме итна одбрана на името на Република Македонија и на македонскиот 
идентитет од страна на меѓународната заедница;
- Бараме сите македонски политичари веднаш да престанат со нивните отста-
пки пред нашите угнетувачи и
- Бараме македонските политичари да го спречат менувањето на македонско-
то име.

Нема да прифатиме ништо друго освен почит за нашето вековно македонско 
име, идентитет, етничка припадност и историја, и нема да толерираме никаков 
обид за нивно поткопување. Нашето Име е Македонија.

Во моментот на издавање, потпишани (наведени по азбучен ред):

Андон Лазов Јанев, Ќосето
Здружение на македонските деца-бегалци од егејскиот дел на Македонија
Баница добротворно здружеnие - (основано во 1911 година, Торонто)
Бесфина добротворно здружеnие
Друштво Браќа Миладиновци
Леринско околиско македонско културно здружение во Канада
Македонска младинска мрежа
Македонски академски совет
Македонски детски фонд за помош
Македонското меѓународно движење за човекови права
СНС Македониум - Торонто
Македонска православна црква Св. Климент Охридски, Торонто
Македонска Православна Црква Св. Димитрија Солунски, Маркам
Македонскиот православен манастир Св. Илија
Македонска Православна Црква Св. Наум, Хамилтон
Македонска православна црква Св. Недела, Ејџакс
Организација Обединети Македонци во Канада
Светски македонски конгрес - Канада

Ќе ја ажурираме растечката листа, додека македонско-канадските организации продолжува-
ат да се пријавуваат. Нашето име е Македонија. Ние сме обединети во одбрана на името.

MHRMI
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Доколку некој ви каже дека 
име и идентитет на една 
цела етничка група е смене-
та за да се смири угнетува-
чот, би предизвикало ли тоа 
вознемиреност кај вас? И до-
колку би ви дале вакво објас-
нување “но пазете, се работи 
за дипломатски спор”, дали 
вашиот одговор би бил: “Епа 
ОК тогаш. Проблемот нека го 
решат со негирање на соп-
ственото постоење.”?

Тоа е всушност она што се 
случува со Македонија и 
Македонците. Се ребренди-
равме себеси како “Северни 
Македонци”, а нашата земја 
како “Северна Македонија”, 
со што термините “Маке-
донци” и “Македонија” му ги 
отстапивме на нашиот најго-
лем угнетувач, Грција, па 
уште во западните медиуми 
секојдневно читаме за таа 
наша “победа”. Нашето име и 
идентитет се дадоа токму на 
државата чија главна цел на 
нивната надворешна полити-
ка е нашето искоренување.

Ако забележавте, истакнав 
“најголем угнетувач”. Да не 
заборавиме притоа на наши-
те помалку познати угнетува-
чи, Бугарија, Албанија и Ср-
бија, коишто ја присвојуваа 
Македонија, па како може 
Македонија истовремено 
да биде грчка, бугарска, ал-
банска и српска? А што ќе 
кажете за ова: Македонија е 
македонска.

Но имајте на ум, овој про-
блем помеѓу Република Ма-
кедонија и Грција не е обичен 
проблем креиран од Грција и 
овозможен од Западот. Це-
лата територија на Македо-
нија (Република Македонија 
е само еден дел од неа) во 
1913-та година беше поде-
лена помеѓу Србија (Југо-
славија), Бугарија, Грција, 
а подоцна и Албанија. Со 
растурањето на Југославија 
во 1991 година, Македонија 
се стекна со независност. 
Погледнете ја оваа мапа, 

заедно со мојот коментар 
за тоа како – по 500 години 
турска окупација, цела Ма-
кедонија, вклучувајќи го и 
делот од Македонија што 
беше присвоен од Грција, 
се’ уште има села и градови 
со македонски имиња. По 
припојувањето на Егејска 
Македонија, грчката влада 
ги смени сите македонски 
имиња во грчки. Ако Маке-

дојнија навистина “отсекогаш 
била грчка” (тврдење кое од 
страна на Грците ЗАПОЧНА 
дури во 1988 година), тогаш 
и имињата веќе ќе беа грч-
ки. Здравиот разум треба да 
преовладее во однос на ра-
систичката пропаганда.

И никогаш не заборавајте, 
без разлика во која земја 
ќе се наоѓаат Македонија и 
Македонците, Македонија 
беше, е и секогаш ќе биде 
МАКЕДОНСКА.

И кога ќе се осмелиме да го 
браниме нашето постоење, 
не’ обележуваат како “на-
ционалисти”. Јас дури бев 
и претставен како национа-
лист во една неодамнешна 
телевизиска панел дебата на 
TRT World. Леле мајко. Тоа 
е македонска фраза којашто 
изразува згрозено изненаду-
вање. Но дали ќе морам да ја 
опишам неа сега како “север-
но-македонска”? Па, доколку 
нешто звучи глупо, тоа и е 
глупо…

Добро, како стигнавме до 
ова? Како што повеќепати 
имам истакнато, романтизи-
рањето на Грција од страна 
на Западот доведува до ко-
лапс на целата моја етничка 
група. Како што можете и 
самите да видите, на Грција 
и’ успеа својата политика на 
културен геноцид против Ма-
кедонците да ја формулира 
како “дипломатски спор”, а 
светот слепо го прифати тоа.

Обликувајте ја дебатата и со 
тоа најверојатно ќе извојува-
те победа. Освен, се разби-
ра, доколку светот ве мрази. 
Доналд Трамп, дали вие 
следите што се случува? На 
пример, доколку Трамп твр-
ди дека САД имаат “огромен 
трговски дефицит” со Канада 
и доколку Канада го прифати 
тоа и понуди отстапки, Трамп 
е тој што ќе освои ‘твитна’ 
победа. Меѓутоа, канадската 
министерка за надворешни 
работи, Кристија Фриленд, 

ја пресретна последната 
лага на Трамп и со гордост ја 
објави одбраната на нацио-
налните интереси на Канада, 
со воведување одмазнички 
тарифи за САД.

Здрав разум, нели? Па зошто 
тогаш светот дозволи еден 
компулсивен лажливец како 
Грција да го обликува култур-
ниот геноцид како “спор меѓу 

соседите”? Наречето го со 
вистинското име и преземете 
мерки да го спречите.

Следново прашање може да 
му биде поставено на секој 
лидер или политичар што 
некогаш сум го сретнал, но 
ова е токму за вас, мини-
стерке Фриленд: Во моите 
разговори со вас и со ваши-
те советници за надворешна 
политика, ви го поставив пра-
шањето погоре. Ве прашав, 
зошто Западот не и’ дозволу-
ва на Македонија да се брани 
на ист начин како што вие ја 
браните Канада? Одговор 
од вас? Не добив. Знаете, 
македонските Канаѓани нема 
да ја заборават вашата од-
вратна неактивност за време 
на изборите. И не, не велам 
“северномакедонските Ка-
наѓани”. 

Грците се во една многу 
поволна позиција, бидејќи 
светот необјасниво ги сака, 
па можат да ги спинуваат 
аргументите онака како што 
нив им одговара. Грција, на 
Западот омилениот расист, 
лажеше за се’ поврзано со 
нивната економија., за нив-
ните вештачки врски со анти-
чката историја, за нејзината 
“културна чистота” (којашто 
доведе до масовни кршења 
на човековите права против 
Македонците и другите нив-
ни малцинства), повторниот 
избор на 21 пратеник од 
нивната неонацистичка пар-
тија, масовната маркентишка 
кампања дека се’ што е за ја-
дење е нивно и Западот, бу-
квално, го проголта сето тоа.

Нивната маркентишка кам-
пања беше насочена (освен 
за финансиската помош од 
ЕУ) за да го убеди светот 
дека Македонија и’ припаѓа 
на Грција. Оваа кампања 
започна во 1988 година. До-
колку пред 1988 година му 
речевте на некој Грк дека 
Александар Велики бил Ма-
кедонец, ќе ви било одго-
ворено со “Не! Такво нешто 
немало и Македонија не по-
стоела. Александар Велики 
бил Грк.” А по 1988 година 
следува ова: “Да! Тој бил 
Македонец, а тоа значи дека 
бил Грк.” Па потоа почнаа 
да тврдат дека “Македонија 
има четириилјадна грчка 
историја”. Математиките не 
важат овде.

Тука повторно ќе се навра-
там на грчкото обликување 
на дебатата. Тие се нав-
раќаат во античката историја 
(кога не ни постоела идејата 
за “Грција”, а за Македо-
нија секако дека постоела), 
но зарем некој мора да се 
враќа 2.000 години назад за 
да реши некаков вештачки 
спор? Грција не признава 
дека од Западот е создадена 
таква романтизирана “исто-
рија”, од причина што не сака 
да признае дека претходно 
го негираше постоењето на 
Македонија, дека немаше 
проблем со името на Репу-

блика Македонија кога беше 
дел од Југославија и дека 
нивниот поранешен пре-
миер Константин Мицотакис 
призна дека Грција во 1995 
година го создала “спорот со 
името” со цел да го негира 
постоењето (вршејќи притоа 
културен геноцид) на голе-
мото македонско малцинство 
во Грција.

Актуелниот грчки премиер, 
Алексис Ципрас, дури и го 
прослави незаконскиот “дого-
вор” за промена на името на 
Македонија како победа во 
поглед на вечното негирање 
на постоењето на Македон-
ците во Грција. Кој може да 
слави културен геноцид? 

Тоа го прави најголемиот 
европски кршач на човекови 
права. Што ме потсетувана 
наонааизјаваод Трамп дека 
неговите поддржувачи треба 
да му останат лојални дури 
и кога тој би пукал во некого 
на улица. Па добро, Западу, 
што уште Грција треба да на-
прави за да ја изгуби вашата 
поддршка?

Не заборавајте, иако Маке-
донија во 1913 година беше 
поделена меѓу Србија, Буга-
рија, Грција, а подоцна и Ал-
банија, терминот македонски 
има само едно значење, а 
тоа е поврзаноста со Етнич-
ките Македонци.

Грција го призна овој факт во 
20-тите години од минатиот 
век, кога презеде мерки, спо-
нзорирани од Обединетите 
Нации, за да обезбеди об-
разование за Македонците, 
кога Македонците ги внесе 
во пописот како етничка гру-
па, за потоа да се врати на 
своите фашистички корени и 
да се откаже од тие работи. 
Меѓутоа, исто како и интер-
нетот, историските записи се 
вечни. Кршењето на човеко-
вите права и пропагандата се 
лесно воочливи, но, за среќа 
на Грците, Западот повторно 
избира соучесништво, наме-
сто пристојност.

Кога Македонците почнале 
да пристигнуваат во Северна 
Америка, кон крајот на 19-
тиот и почетокот на 20-тиот 
век (бегајќи од прогонство, 
без да очекуваат дека по 
еден век ќе им се случува 
истото од нивните нови до-
маќини), во пристанишните 
документи се регистрирани 
нивните имиња, земјата од 
којашто доаѓаат (тука стои 
Турција, затоа што Македо-
нија беше под Отоманска 
окупација) и, пазете ова, за 
националност стои МАКЕ-
ДОНСКА и покрај тоа што 
биле под странска окупација. 
Погледнете овде еден од 
многуте примери.

Како што можете да види-
те, ние отсекогаш сме биле 
Македонци, без разлика кој 
поседува одреден дел од 
Македонија, кој ја зазема и 

кој владее со Македонија. 
Ако ова не беше вистината, 
ние можевме евентуално да 
станеме и Кинези, ако тие од-
лучиле да не’ нападнат. Така 
да, вие западни владетели, 
не можете туку-така да ги на-
градите нашите угнетувачи. 
Не можете да наградите не-
законско културно присвоју-
вање. Или, може и вака да 
се каже, не можете на една 
етничка група да и’ дадете 
различен идентитет.

Ставете се себеси на наше 
место. Што би правеле до-
колку вашиот идентитет биде 
одземен од вас, а светот не 
само што тоа го гледа, туку и 
учествува во тој процес.

Помислете на вашите претци 
и нивните борби. И помисле-
те на моите исто така. Кога 
јас бев нападнат за моето 
постоење, го наведов ова 
на TRT World: Мојот праде-
до во 1903 година бил роден 
како Македонец, под турска 
окупација. Тој останал Маке-
донец и под грчка окупација. 
Тој останал Македонец и кога 
се преселил во Канада. Вие 
не можете да го смените она 
што е во вашата крв.
Погледнете ја фотографија-
та .
Нашето име е Македонија. 

Вие го знаете тоа. Па 
помогнете ни да го 

одбраниме.

Пишува за СВЕСТ.мк 
Бил Николов, претсе-
дател на Македонско 

Меѓународно Движење за 
Човекови Права

ОБЛИКУВАЈ ГИ, ОСВОИ ГИ, ИСКОРЕНИ ГИ – КУЛТУРНИОТ ГЕНОЦИД НА МАКЕДОНЦИТЕ
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HOW TO COMMIT CULTURAL GENOCIDE IN THE 21ST CENTURY? THE MACEDONIANS
January 25, 2019
Nancy April, a teenager in 
Newfoundland enjoyed all the 
pleasures of the Canadian 
north. Its landscape, wildlife 
and bountiful supply of fish by 
the sea. Most importantly, she 
reveled in the time spent with 
her family and tribe’s people 
and the centuries of traditions 
that defined them. Eventual-
ly though, another group of 
people encroached on her 
tribe’s land and cut-off their ac-
cess to the area’s food supply, 
slowly starving them to death. 
Her father died. Then her 
mother. Then her sister. Soon 
enough, Nancy was the only 
one left from her tribe. Then 
she died.

Shanawdithit was her real 
name before British colonizers 
Anglicized it in the early 1800s. 
Her tribe was the Beothuk. But, 
their lives were not the only 
tragic loss due to European 
colonialism. The Beothuk’s lan-
guage, culture, ethnicity and 
history would also be lost for-
ever. Today, they do not have 
the ability to explain their leg-
acy, nor anticipate their future. 
Archaeological discoveries, 
scant oral accounts from Beo-
thuk individuals and European 
interpretations during that per-
iod are all that remain. Unfortu-
nately, this is the fate that not 
only befell indigenous peoples 
of North America, but other 
groups throughout the world 
since time immemorial. Noth-
ing can ever compare to such 
a calamity. In the 21st Century 
though, one no longer needs 
to ethnically cleanse a group 
of people through war, slavery, 
forced assimilation, control of 
resources or by the spread of 
disease. In this era, this is ac-
complished by a snail’s pace 
international bureaucracy that 
pressurizes particular countries 
to implode by their own doing. 
At least, this is the case of the 
Macedonians and the Republic 
of Macedonia.

Macedonia gained independ-
ence in 1991 after the dissolu-
tion of Yugoslavia. After almost 
half a century of socialist gov-
ernance as one of six repub-
lics that made up the Yugo-
slav federation, Macedonians 
democratically elected its first 
Prime Minister, Kiro Gligorov 
in 1991. However, Greece ob-
jected to Macedonia’s consti-
tutional name, the Republic of 
Macedonia and facing severe 
international pressure, ac-
cepted a temporary name, the 
former Yugoslav Republic of 
Macedonia. Finally, Macedonia 
was accepted into the United 
Nations, albeit, two years af-
ter its independence. In 1995, 
an Interim Accord was signed 
between the two countries. 
Part of the agreement obliged 
Greece not to prevent Mace-

donia from joining international 
organizations, such as NATO 
and the European Union under 
its provisional name. Fast for-
ward to 2008, Macedonia was 
a step away from joining NATO 
until Greece, a member, decid-
ed to veto its accession, break-
ing the Interim Accord. The 
International Court of Justice, 
the principal judicial organ of 
the UN agreed and on Decem-
ber 5th 2011 ruled that Greece 
obstructed its obligations under 
the Interim Accord. However, 
nothing happened. Greece 
went on to veto Macedonia’s 
2008 EU accession, as well as 
its 2012 NATO and EU acces-
sion bid.

Why has Greece done this? 
It is simply to have full control 
and ownership of the word 
Macedonia and all the past 
glories associated with it, 
such as Alexander the Great. 
Greece also wants to hide the 
atrocities that were commit-
ted towards the Macedonians 
in the past. In their attempt to 
achieve this, they renamed 
the administrative region of 
the northern part of the coun-
try from Northern Greece to 
three separate administrative 
regions: Eastern Macedonia 
and Thrace, Central Mace-
donia and Western Macedonia. 
This took place in 1988. The 
Greek government, sensing 
the dissolution of Yugoslavia 
wanted to disassociate the eth-
nic Macedonians living in this 
region (a region that was given 
to Greece in 1913) with their 
kin in the Republic of Mace-
donia, which was still part of 
Yugoslavia. Greece does not 
recognize the Macedonians as 
an ethnic group and has de-
nied them basic human rights 
to self-determination. Up until 
this point, the Greek govern-
ment did not want any associ-
ation with the word Macedon-
ian as relating to Greece, and 
would not recognize the large 
minority of ethnic Macedonians 
that remained in this region 
after 1913. They even banned 
public use of the Macedonian 
language with severe punish-
ments for those that did not ad-
here. Then, the Greek govern-
ment had a sinister, but brilliant 
idea. By baptizing the northern 
region of Greece as Mace-
donia, anyone who lives there 
is Macedonian, thus continuing 
the non-recognition of ethnic 
Macedonians who'd been living 
there for centuries.

The European Court of Hu-
man Rights (ECHR) ruled that 
ethnic Macedonians living 
in Greece have every right 
to self-identify as such and 
enjoy the freedom of associ-
ation as guaranteed by the 
EU Charter. However, Greece 
has neither complied with this 
ruling nor has been punished. 

Lastly, Greece has claimed 
that Macedonia’s constitutional 
name implies territorial aspira-
tions. But, as some observers 
have stated, this is completely 
irrational when one considers 
Greece’s military arsenal and 
NATO support. These are the 
reasons why Greece has been 
objecting Macedonia’s consti-
tutional name. They fear that 
the territory that was unlawfully 
given to them will join the Re-
public of Macedonia one day. 
Bulgaria and Albania also have 
this fear.

When the Ottoman Empire 
was defeated in the First Bal-
kan War of 1912, Macedonia 
was finally free after five cen-
turies of Turkish rule. Instead 
of giving the country and terri-
tory back to the Macedonians 
who were brutally defeated by 
the Turks in a failed uprising in 
1903, the Great Powers – Rus-
sia, Austria-Hungary, France, 
Germany, Italy and Great 
Britain – the architects of the 
London Treaty (1912) outlined 
the partitioning of Macedonia. 
The Treaty of Bucharest (1913) 
confirmed this decision that 
gave Greece 51%, Serbia 39% 
(which today comprises the 
Republic of Macedonia) and 
Bulgaria 10% of the Macedon-
ian territory. This is why today, 
not surprisingly, there are large 
minorities of Macedonians 
living in northern Greece and 
western Bulgaria. There is also 
a significant minority of Mace-
donians living in eastern Alban-
ia through a land transfer that 
occurred between Greece and 
Albania in 1919. Therefore, the 
Macedonia that was once pre-
dominately made up of ethnic 
Macedonians was set for a 
drastic change.

It is interesting to note that when 
Greece was given their portion 
of Macedonia, the Greek gov-
ernment officially baptized the 
region as the ‘New Territories,’ 
not Macedonia. In order to 
populate the ‘New Territories’ 
with so -called Greeks, a sig-
nificant population exchange 
occurred between Turkey 
and Greece beginning in the 
early 1920s as a result of the 
Treaty of Lausanne (1923). Ap-
proximately 2-2.5 million Chris-

tian refugees were imported 
from Turkey where the major-
ity were strategically re-set-
tled in the ‘New Territories’ 
to eliminate the Macedonian 
element that already existed. 
The Hellenization process was 
underway. Then, somehow 
miraculously these refugees 
who never lived a day of their 
lives in this region, nor who 
identified as Macedonians, not 
even by Greeks or other Euro-
peans, somehow, they became 
Macedonian overnight in 1988, 
with direct links to the ancients. 
Yet, the ethnic Macedonians 
who’d been living there for 
centuries upon centuries and 
already identified as Macedon-
ian and were already regarded 
as Macedonian by Greeks and 
other peoples, they somehow 
don’t have a connection to 
the ancients. Thus, the Greek 
propaganda that has spanned 
generations since 1913 within 
academia has convinced the 
descendants of these Turkish 
Christians that they are true 
Macedonians. Do you follow? I 
know. It’s like George Orwell's 
'1984'. In an era of fallacies, 
Greece long precedes the fake 
news syndrome of present dur-
ing the last 100 years. Facts 
don't matter to the Greeks.

Here we are 28 years later 
with a new government in 
power willing to capitulate to 
all of Greece’s demands, also 
known as the Prespa Agree-
ment in order, so we’re told, to 
join NATO and the EU. What 
is the Prespa Agreement? It is 
often reported that it is a com-
promise on Macedonia’s name. 
Unfortunately for Macedon-
ians, it’s much more sinister 
than that.
Zaev’s agreement will change 
the name of the Republic of 
Macedonia to the Republic of 
Northern/North Macedonia, 
automatically changing the 
Macedonian identity. But, he 
has also agreed to change 
Macedonians identity in other 
ways. Passports are one of 
them. Instead of simply stating 
Macedonian under nationality, 
it will state, Macedonian cit-
izen of the Republic of North-
ern Macedonia. There is no 
mention of Macedonians as 
an ethnic group or people in 
the agreement. It only men-
tions that ‘Macedonian’ means 
different things in Macedonia 
and in Greece. It states that the 
Macedonian element in north-
ern Greece has Hellenic his-

torical and cultural roots from 
antiquity to the present. How 
is this possible if we already 
know that the majority of these 
people were Christian refugees 
originally from Turkey? Thus, 
Zaev has agreed to stop rec-
ognizing ethnic Macedonians 
living outside the territory of 
the Republic of Macedonia, 
even though there are millions 
of ethnic Macedonians living 
in Greece and other parts of 
the world. One cannot auto-
matically create a new ethnicity 
called Northern Macedonian. 
Are we to pretend that minor-
ities don’t exist anywhere? Is 
there not a French minority in 
Germany? Is there not a Ger-
man minority in France? Are 
there not minorities in Canada 
and the U.S.? Complete ab-
surdity.

He has also agreed to change 
the Macedonian Constitution, 
erasing parts of the Preamble 
that are important in Mace-
donia’s history. The agreement 
will erase the Ilinden Uprising 
of 1903, which was an attempt 
to unify all of Macedonia from 
Ottoman rule. It will also erase 
ASNOM (Antifascist People’s 
Liberation Assembly of Mace-
donia), within which individ-
uals helped defeat Fascism 
and Nazism during World War 
2 and helped establish Mace-
donians centuries long strug-
gle for a Macedonian state for 
the Macedonians. Lastly, it will 
erase Macedonia’s independ-
ence from Yugoslavia in 1991. 
Macedonia’s history will start 
afresh, beginning in 2019 with-
out any history, nor a people. It 
doesn’t stop there though.

Zaev has also agreed to revise 
Macedonian school textbooks 
to reflect a Greek historical 
perspective.

Under the terms of this agree-
ment, Greece will have the 
right to dictate how Macedon-
ians use the word Macedonia 
in every walk of life, culturally, 
economically, politically and 
historically.

In what democratic and sover-
eign country would such for-
eign interference be tolerated? 
In what other country would a 
leader agree and capitulate to 
such demands? Can one im-
agine Emmanuel Macron, An-
gela Merkel or Donald Trump 
signing such an agreement? 
It would never happen. Yet, 

this agreement has been ap-
plauded by western observers 
as a great success. Unfortu-
nately, most have not read the 
fine details of the agreement, 
and those that have, don't care.

The Zaev government has 
broken just about every law 
in the country to erase the 
Macedonian identity. He has 
imprisoned individuals publicly 
opposing his regime. These 
include journalists, artists, pol-
iticians and ordinary citizens. 
He has shut down media out-
lets that were objective. The 
Macedonian Constitution has 
become toilet paper. It ceases 
to exist. The final parliamentary 
vote to implement the Prespa 
Agreement, as well as the Con-
stitutional amendments took 
place on January 9th, 2019. In 
order for Zaev to have obtained 
the necessary 2/3 majority, al-
beit illegally, and entrench the 
Prespa Agreement and the 
Constitutional amendments, 
he was willing to do anything. 
As such, at the behest of the 
Albanian political parties BESA 
and Alliance of Albanians, 
who represent a small minor-
ity of Albanians, he agreed to 
change the Preamble from:

“The citizens of the Republic 
of Macedonia, the Macedon-
ian people and the citizens 
who live in its borders and are 
part of the Albanian people, 
the Turkish people, the Vlach 
people, the Serbian people, 
the Roma people, the Bosniak 
people and the others, assum-
ing the responsibility…”
to:

The citizens of Macedonia, the 
Macedonian people, the Alban-
ian people, the Turkish people, 
the Vlach people etc.

BESA and Alliance of Alban-
ians want to further erase the 
term “citizens” in front of the 
minorities in Macedonia, which 
Zaev will likely do. Further-
more, the words “who live” will 
also be deleted. These guar-
antees ensured their votes in 
Parliament.
Moreover, Zaev agreed to al-
ter Article 49 which regulates 
that the state will take care of 
the rights of its diaspora. It cur-
rently mentions the “diaspora 
of the Macedonian people” but 
will now mention the diaspora 
of the minorities in Macedonia 
as well. Kosovo will also be 
mentioned in the Constitution 
as one of the five neighbouring 
countries of Macedonia. Let's 
not forget that Zaev is planning 
to federalize the country by re-
cently making Albanian, again 
illegally, an official language, 
which will divide the country 
and give power to Albanians 
and other minorities to cede 
from Macedonia.....

to continue.......

Mile Lazarevski, 
Media Relations Officer & 

Policy Analyst
Macedonian Human Rights 

Movement International

MHRMI
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Makedonsko literaturno dru{tvo 
"Bra}a Miladinovci - Toronto

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

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

Македонски поетеси од Торонто - Честит 8-ми март
НЕДА ЛОЗАНОВСКА

ДЕНУ ЈАС И ТИ - 
ПО ЦЕЛИОТ СВЕТ

Бурните реки останале
по мугрите пресни
да бијат срцата млади 
да растат силните гради
Земја недогледна 
по улици наши истекле реки
со изграден живот
останале маки тешки
денови биле од солзите жешки.

Виори на бурни времиња
мачно демнеат светулки од огнови.
Безусловни навреди бдеат
и стари босоноги стапала 
траги оставиле.
Затоа биди чист ти дену,
биди силно сонце
одново разцвет на нов цвет
на стебло
чисти души, срца нивни
секаде да жарат.

Маја Доневска – Ивановска.

Без наслов но со повод
Навидум повлечен и со рамен дух
Поглед наведнат кон шпицот од конду-
рите
гледајки во малите флекички направени 
од калта
во која предходно цапнал,
Му ја откривам тајната насмевка
На неговото лице.
Нема да ја забележиш, не…
Ниту пак ќе ти дозволи…
Обично ги набира веѓите
Кои му го брчкаат целото
И тоа со цел,
да изгледа посериозен,
Ненаметлив,
да се спои со секојдневието.
Рацете скрстени, чиниш навиката
Да се прегрнува самиот себе си
Му е неговото најголемо задоволство.
Ама само навидум…
Ја гледам тетка Цана,
Баба Дара,
И другарка и Мара…
Светнати во лицето,
Озарени во џагор расказуваат
За момчето со лик на Ален Делон.
Тој е Цано тој е,

Срцето што ми го грее,
Другата со цигарата во уста 
Им расказува за сините пеперутки во 
стомакот…
Ги доживеала конечно со нејзините 65 
девствени години.
А јас под нивниот балкон,
На мојот, со скрстени нозе
Ги следам последните зраци од сонцето
Кое заоѓа…
Кој би рекол си помислив,
Се појави младичот во моето маало
Среќа да им подари
На заборавените души.
Одлетав со мислите..Вера Вржовска Петревска

Живот и Смрт 

Се врати како вино и жито 
Високо во небото 
Дознав оти си ти 
Солзи од очи сронив и си 
реков 
Биди среќен биди светол 
Во тој век, јас овде
Кога солзи ронам за тебе 
ме остави 
Сама во овој свет 
Ако една ноќ длабоко 
во сонот се сретнеме 
Ти со твоите ангели 
а јас со моите дyшмани 
Ќе те барам секој ден
И во секој час да бидеме заедно 
И никој дрyг со нас.....

Драгица Димовска

ЌЕ ДОЈДАМ

Ќе дојдам при тебе во твојата градина
Да ме стоплиш во твоите прегратки 
Да ме вратиш во моето детство
Да прошетам во дворот на татко ми
Да го чујам пак жагорот на детската 
игра
Да зберам воздишка под стариот даб
Да седнам на мојата школска клупа
Во училиштето среде селото 
Во бујната младост разцветана 
Во мојата рајска татковина 
Во мојата Македонија.
Драгица Димовска - Торонто

Рада Видиновска

Желба
 
Желбата ми е мала, Господи,
сосема мала: љубам да ме пресоздадеш
во ѕвезда на небото
за да ги слушнам ангелите
кога му пеат на Исуса
и кога му пеат на праведниот народ,
Тој праведен народ, е мојот народ
Господи,
Ти тоа најдобро го знаеш,
зашто нашите непријатели од
нашата земја и од мене
направија една црна гламна, недогорена,
Која само тлее... тлее...

Желбата ми е мала, Госпо-
ди,
Љубам да ме пресоздадеш
во ѕвезда на небото
за да го слу=шнам твојот 
глас
Кога ќе заповедаш да бидат 
казнети
сите кои ја мразеа мојата 
земја и мојот народ.

Мојата желба е мала, 
Господи,
Да доживеам да ги казниш непријателите!
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Организацијата за помош на македонските деца создадена за време 
на воениот конфликт во Македонија во 2001-та година (Macedonian 
Children Relief Fund), одржа успешна акција за помош на децата без 

родители во Македонија

MCRF Lunch

На 10 февруари срцата на 
Македонците се отворија и 
затреперија спомнувајќи си 
за македонските деца кои ги 
изгубија татковците во вое-

ниот конфликт од 2001 годи-
на. Сега тие деца пораснаа, а 
организацијата поддеднакво 
ја презеде грижата за децта 
без родители во домовите во 
Битола и во Скопје, првиот 
од раѓање до 3 годишна воз-
раст, а другиот за постари од 
3 години.
На хуматираното пладне 
кое се одржа во банкетната 
сала на МПЦ Св. Димитрија 
Солунски во Маркам беше 
сервиран ручек, а присутни-
те хумани Македонци имаа 
можност да купат македонски 
слатки, пити, вино, ракија, су-
венири и разни други работи.
Присобраните средства ќе 
бидат пратени во домови-
те за деца без родители во 
Скопје и во Битола. 
Пред присутните освен во-
дителката Маја Доневска 
Ивановска, се обратија и 

претседателот на MCRF 
д-р Енди Плуков, претсед-
телот на црковната упрва 
од Св. Димитрија Солунски 
која љубезно им излезе во 
пресрет за настанот, како и 
г-ѓа Дона Скотланд од упра-
вата на органзиацијата. Ху-
манитарното пладне беше 
благословено од македонски 
свештеници кои работат во 
црквата Св. Димитрија отци-
те: Трајко Босеовски и Горан 
Ристески, како и отецот Јо-
ван Босеовски.
Сите кои што сакаат да ја по-
могнат органзиацијата нека 
се обрат на адреса: 

Macedonian Children 
Relief Fund

16 Conditti Dr.
Woodbridge, ON, L4H 2C8

Традиционалната Нево-
ленска средба годинава се 
одржа на 2 февруари во по-
знатата банкетна сала Ла 
Парк во градот Маркам, каде 
што Неволенци и нивните 
потомци родени во Канада 
имаат можност да се сретнат 
и да си разменуваат случки 
од нивното секојденвно жи-
веење , но и да се присета-
та на минатото. Какао и  при  
поранешните среќавања, 
така и овојпат видливи беа 
емоциите помеѓу жителите 
од ова леринско место, но и 
желбата да се заигра и да се 
запеат убавите македонски 
траиционални песни, а со 
посебен жар и патриотските 
кои побудуваат спомени за 
родната Македонија.
Во периодот од 1940 година 
до денес Македонците од 
сите делови на Македонија 
кои живеат во демократска 
Канада, формираа голем 
број македонски селски и 
околиски културно-социјални 
друштва и спортски асоција-
ции. Добротворното друштво 
“Неволјани ”од селото Нево-
лјани, Леринско било форми-
рано на 5 февруари во 1956 

година. 
Во духот на традицијата 
Македонците од Неволја-
ни кои живеат во Торонто и 
неговата околина за време 

на првиот викенд на месец 
февруари и годинава го одр-
жаа својот годишен банкет 

по повод годишнината на 
друштвото.
Друштвото ,,Неволјани,, од 
неодамна има нова управа 
во подмладен состав која 

ветува добра работа и про-
должување на увавите маке-
донски традиции.

ДРУШТВОТО ,,НЕВОЛЈАНИ,, ОДБЕЛЕЖА 
63 ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО

MPC. SVETI ARHANGEL MIHAIL, PHOENIX, AZ              
M.O.C.: “St. Archangel Michael” Phoenix AZ.

Each and every one of us is sending a big thank you note to you.                                                      

Brothers and Sisters, your helping hand is appreciated with 
utmost and sincere thanks.  

Thank you for helping build a holy place of worship for all Ma
cedonians.                                   

All donations of $125.00 or more could be registered on a paving brick that will 
be installed  in the court-yard of the church.  

All Donations of: $1,000.00 or more WILL be registered on a beautiful
 “Building Plaque“                   

Donations of $5,000.00 or more will be registered on honorary plaque, (50) 
displayed in the;Church Hall forever.                                                                                         

Our Moto: “Deeply believe 
in the things you love, & 
remember: Lost are only 
the things in life that we 

gave up on”.
Длабоко верувај во 

тоа што го сакаш и 
запомни: изгубено е 

само она од што сме се 
откажале!

Jim Lozanovski
Church Board President



Страница 13March 07, 2019 Македонска Заедница



Страница 14 March 07, 2019Св. Климент Охридски - Торонто



Страница 15March 07, 2019

416-421-7451

Св. Климент Охридски - Торонто

СПИСОК НА ЦРКОВНО-УПРАВНИОТ 
ОДБОР ЗА 2019-2021

ИЗВРШЕН ОДБОР:

О.Илија Донев - парохиски свештеник
О.Сашо Целески - парохиски свештеник
Владе Димитриевски - претседател
Владе Тошевски - прв потпретседател 
Маја Доневска - Ивановска - втор потпретседател
Том Стоикос - трет потпретседател
Драже Јаневски - секретарка
Диме Костов - зам. секретар
Лидија Брашнарска - благајник 
Евда Гушевски - зам. Благајник
Питер Петличковски - делегат во епархиско собрание

ЧЛЕНОВИ:
Атанасовски Кристофер
Митсопоулос Мери
Бошевски Ице
Митевски Кире 
Вулкан Михаил
Најдовски Пандо 
Гламчевски Владе 
Наумовски Спасе 
Гроздановски Васил
Нитсо Ѓорѓи
Гушевски Александар
Петковски Душко
Димовска Драгица 
Петличковски Маркус
Димитриевски Луи 
Поповски Петре 
Димитриевски Славе
Поповски Ристо 
Јаневски Марко
Ристевски Дени 
Јанакиевски Пецо
Роштанковски Митко 
Јошевски Марица
Станчевски Ивица

Костадиновски Стојмир
Стојановска Валентина
Костевски Јован
Стојаноска Слободанкa
Котевски Васко
Стојковски Драги
Котевски Крис
Стојчевски Бранко 
Костов Софи
Суклевски Дорче 
Кожовски Ристо
Таневски Дорче 
Лазаревски Јован
Тошевски Веле
Лазаревски Розита  
Тошевски Вера
Лозановски Алексо
Цанев Грегори
Малиноф Бил
Ѓеорг Џејмс Новиот парохиски свештеник во МПЦ Св. Климент Охридски во Торонто  Сашо Целески на 17 

февруари годинава  ја одржа првата богослужба како редовен свештеник во најголемата македон-
ска православна црква на овие простори. Срдечното добредојде од страна на црковната управа и 
верниците и обостраната радост по првата средба  беше повеќе од очигледна. Во негова чест по 
богослужбата беше подготвен свечен ручек на кој што  присуствуваа бројни македонски верници
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АКТИВНОСТИТЕ НА ЖЕНИТЕ ВО 
ЦРКВАТА СВ.ИЛИЈА ВО МИСИСАГА 

Пред 8-смо мартовскиот 
празник, денот на жената, 
редно е да презентираме не-
кои поважни сегменти од ак-
тивностите  на жените член-
ки  во црквата  “Св.Илија” 
и македонската заедница 
воопшто. МПЦ Св. Илија во 
градот Мисисага  со децении 
развива богата културна и 
духовна дејност а со тоа ги 
зачувуват  христијанските 
традиции.Уште со самото 
изградување до денес на 
повидок се многубројните 
активности што се организи-
рани од секциите кои се како 
помошни тела на црковната 
управа а во тој состав ги 
вбројуваме како прво:женска-
та секција, пензионерскиот 
клуб  “River Side”, фолклор-
ната  група “Илинден”, црков-
ниот хор како и неделното 
училиште.Овој пат ќе се за-
држиме кај женската секција 
и пензионерското друштво.
Женската секција несомнено 
спаѓа една од најактивните 
гранки при црквата , тие ре-
довно одржуваат празнични 
прослави, пазари, продажба 
на домашни тестенини при-
премени  во црковната куј-
на,   изработени од вредните 
раце на членовите, такви 
ги има многу но ние ке на-
броиме само неколку:Магда 
Наумовска,Дана Наумовска, 
Вера Наумовска, Тодорка 
Мачкова, Ратка Маркович, 
Триада Георѓиевска,Зорка 
Петровска, Милица Диме-
ска, Луба  Терзиевска, Весна 
Амиконе, Трпана Маркович, 
Дијана Веселиновска, Вес-
на Трајковска и многу други. 
Неможе да се замисли,  да 
се одржи празник или некоја 
друга активност а да помине 
без присуството на члено-
вите на   женската секција , 
успесите се видливи и по-
тврдени, како во минатото 
така и сега. Тие се меѓу пр-
вите редови со гурманските  
јадења, македонските спе-
цијалотети од бабината кујна 
приготвени токму од членки-
те на женската секција  а се 
користат на мултикултурните 
фестивали “Карабрам” , и 
“Карасага”, и не само тука 

, жените се најзабележли-
ви и во сите други културни 
и духовни манифестации.
Големата инволвираност на 
на женската секција во сите 
организирани активности е 
клучна потреба оти со тоа 
се олеснува финансиското 
работење со што се збогату-
ва црковниот буџет.Жените 
членки во МПЦ Св.Илија во 
Мисисага активно се вклуче-
ни и  во административното 
работење на црквата, некои 
имат и водечки функции , по-

тпредседателки, секретарки, 
благајнички, контролери и 
др.од нив според со кои ин-
формации располагаме ги 
вбројуваме, сега и во мина-
тото: Милица Мартиновска, 
Виолета  Васовик,  Луба 
Трајчеф, Весна Алексовска,  
Весна Трајковска, Бисерка 
Несторовска, Биљана Ми-
лев, Весна Амиконе и др.
Женската секција при МПЦ 
Св.Илија во Мисисага покрај 
сите активности што ги оба-
вува таа како во минатото 
така и сега активно спро-
ведува хуманитарни акции, 
тука и во Македонија,помош 
за деца со посебни потреби, 
деца без родители, помош за 
загрозени семејства и слич-
но.Претседател на женската 
секција моментално е Дијана 
Веселиновска.

Како една од поактивните 
гранки во црквата посебно 
внимание заслужува и пен-
зионерското друштво “River 
Side”.Во управниот одбор 

моментално се: Претседа-
тел Јордан Дамјановски,  се-
кретар  Ставре   Костовски,  
благајник Коле Димески 
,контролна комисија Неве-
на Костовска , Горнан Јо-
вановски и др. Друштвото 
редовно организира култур-
но-забавни и рекреативни 
активности.Под контрола 
на пензионерското друштво 
успешно работи и бингото 
во градот Оквил. Да ја спо-
мнеме и традиционална-
та  патронска прослава на 
сестринската црква  “Злата  
Мегленска” , која се одржува 
во октомври месец, тука се 
активно вклучени и пензио-
нерите.Меѓу најатрактивните 
збиднувања организирани од 
страна на пензионерското 
друштво, посебно се истак-
нува традиционалниот ручек 
кој редовно се одржува секој 
прв вторник во месецот.За 
подготвување на вкусното 
јадење задолжени се Дени 

Лаудас и Горнан Јовановски 
а во тоа помагаат и Луба 
Терзиевска, Трпана Марко-
вич, Невена Костовска,Јор-
дан Дамјановски и Тоде 
Блажевски.Сите остварени 
финансиски средства одат 
во буџетот на црквата.По-
крај тоа што пензионерско-
то друштво е непрофитна 
асоцијација од својот буџет 
издвојува средства за ху-
манитарни цели од кои на-
бројуваме: Oakville Trafalgar 
Memorial Hospital, Trillium 
Health Partners-Mississauga  
Hospital, The Hospital for Sick 
Children,Toronto,Muscular 
Dystrophy Canada и  МПЦ Св. 
Илија,Мисисага.
И кога веќе го спомнавме 
меѓународниот ден на же-
ната светски празник кој на 
симболичен начин се праз-
нува ширум светот на 8-ми 
март, сакаме на сите жени 
во светот,посебно на жените 
во македонската заедница  и 
црквата во Мисисага најис-
крено со иљадитни желби да 
и го честитаме овој специја-
лен ден, како и сите денови 
да им бидат исполнети со 
многу радост, среќа, љубов 
, прекрасни и незаборавни 
мигови. Нека овој ден ви ги 
осветлува патеките по кои  
што  ќе чекорите. 

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ 

,,Ривер Сајд,, од 
Св. Илија одлично место за 
пензионерите од Мисисага

Пензионерскиот клуб ,, Ри-
вер Сајд,, кој работи како 
гранка на црквата Св. Илија 
од Мисисага повеќе години 
наназад е значаен сегмент 
од работењето на црквата и 
претставува вистинско место 
за другарување, заеднички 
придонес кон благосостојба-
та на поединците и воопшто 
кон успешната работа на 
црквата чие што седиште се 
наоѓа на адреса 1775 Bristol 
Rd W, Mississauga, ON.
Подолг период наназад пр-
виот вторник во месецот е 
повод и прилика за заед-
нички пензионерски ручек 
како една од активностите 
која со задоволство е при-
фатена од сите членови, но 
и на гости кои што доаѓаат 
во посета и заедничко дру-
гарување. Целта на овие 
средби е многу повеќе еден 
секојдневен ручек, тоа пред 
се’ е македонска средба, во 
која се евоцираат спомени 
и коментираат секојдневни 

политички и други случувања 
од животот на Македонците 
во татковината и овде во на-
шето канадско секојдневие.

Претседател на клубот е 
Јордан Дамјановски кој вели  
дека: - Наша цел е да собе-
реме средстава за црквата 
пред се’ преку бингото во 
Оквил, која се наменува за 
отплата на разни редовни 
давачки. 
Исто така подаруваме до-
броволни прилози на разни 
болници. 
Пензионерскиот ручек кој 
го организираме секој прв 
вторник во месецот и покрај 
бројните апели би требало 
да биде посетен помасовно. 
Ова не е обична средба, ние 
можеме да имаме ручек и на 
друго место, но ова е наше 
место а и сите сме си свои. 
Убаво е да се сретнеме, по-
разговараме на актуелни 
теми, да се видиме како сме, 
и ако е потребно ќе се орга-

низираме уште подобро.
Главна цел е да се гледаме 
почесто и да ги разменуваме 
нашите секојдневни доживу-
вања од нашиот пензионер-
ски живот.

Покрај тоа што имаме ручек 
само еднаш месечно, мис-
лам дека е тоа доволно. Еве 
денес присуствувате на еден 
од најмасовните ручеци што 
е резултат на убавите комп-
лименти за убавиот ручек од 
минатиот месец. 
Сакам да ги информирам чи-
тателите дека нашиот ручек  
не е само за пензионери, кај 
нас нема старосна граница, 
ние сме отворени за сите 
старосни граници и генера-
ции.
Февруарскиот ручек беше по-
дготвен и даруван од г-ин Го-
ран Јовановски потпомогнат 
од повеќе членови на ,,Ривер 
Сајд,,.

Ацо Крстевски е новиот претседател на управниот одбор 
на македонската православна црква Св. Илија од Мисисага

Тој непосредно по изборот на 24 февруари изјави: Голема благодарност 
до сите членови на црквата Св.Илија од Мисисага како и до мојот тим 
за искажаната доверба да бидам претседател на црковната управа за 
наредните две години.
Ве уверувам дека довербата ќе биде целосно заслужена и во ниеден 
случај нема да биде изневерена.
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Соња Лозановска:
Фолклорниот Ансамбл Илин-
ден од црквата Св. Илија од 
Мисисага кој плени со своите 
кореографски изведби мла-
дост и енергија се повеќе 
ги добива симпатиите на 
публиката на бројните на-
стапи во Канада и во САД. 
За кореографските поставки 
заслужен е Ивица Анаста-
сов кој своето богато фол-
клорно умеење го пренесе 
на младите Македончиња 
од ,,Илинден,,. - Ивица, не-
посредно пред твоето зами-
нување од ансамблот кажи 
ни за искуството од работата 
со ,,Илинден,, .......
Ивица Анастасов:
Благодарам пред се за уба-
вите зборови. Јас бев со 
ансамбалот Илинден повеќе 
од 11 години со една пауза 
во меѓувреме и имав многу 
коректна соработка со сите 
претседатели за тој период 
и во ово момент ги поздра-
вувам Вилма, Алекс и Љупчо 
и им се заблагодарувам на 
дадената подржка.
Секој успех се темели на 
тимска работа и затоа секо-
гаш сум се стремел да рабо-
там заедно со децата и да ги 
мотивирам да бидат дел од 
креирањето на било која 
нова кореографија. За коре-
ографија како Жетварка или 
Калајџиско биде автентично 
изведена, прво децата тре-
баа да разберат што значи 
жнеење на жито (жетвар-
ка), калаисување на тепсии 
(калајџиско), да ја разберат 
приказната, за да може што 
поавтентично да се научат и 
изведат фолклорните чекори 
и песни. Повекето од децата 
се родени во Канада и многу-
пати гледав дека тоа што го 
пеат и играат не го разбира-
ат, многумина никогаш не го 
слушнале ниту звукот на та-
панот, ниту пак го почуству-
вале македонскиот ритам. 
Тоа беше голем предизвик за 
мене кога почнав да работам 
со ансамблот, па за да ми 
биде полесно да ги научам, 
јас играв со нив на сите про-
би и концерти, ороводец бев 
и сите ме гледаа и се тру-
деа да играат што е можно 
подобро, имаше меѓусебно 
“другарско“ докажување кој 
ке изигра подобро. Три ге-
нерации се сменија за овие 
години, а некои од моите 
ученици веке и ме наследија 
како што се Иван, Виктор и 

Даниела. Бевме како една 
голема фамилија и со деца-
та и со нивните родители. 
Се славеа многу родендени 
на пробите а бевме заедно 
и на многу фестивали како 
во Канада така и во Америка 
каде добивавме громогласни 
аплаузи. Со една реченица, 
моето долгогодишно жи-
веење во Канада по многу 
нешта ме поврзува со децата 
и родителите од ансамбалот 
Илинден затоа што сите тие 
беа дел од моето секојдне-
вие и им благодарам за сите 
убави моменти поминати за-
едно.
Соња Лозановска:
Твоето заминување во по-
трага по нови предизвиици 
кон животниот успех за мно-
гумина беше неочекувано. 
Како ја доживуваш разделба-
та од ,,Илинден,,?
Ивица Анастасов:
Секоја разделба е тешка и 
нормално е да се чуствувам 
и тажен и среќен, но сите ние 
во животот сме и ке се најде-
ме на крсто-
п а т и 

к а д е 
се носат 
некогаш многу тешки одлуки 
пропратени со разделби, но 
се со цел за некоја подобра 
иднина. Во тој контекст, и во 
потрага по нов предизвик кон 
животниот успех како што и 
самата спомена, одлучив да 
се вратам во Македонија. 
Сметам дека имам доволно 
животно и професионално 
искуство како и професио-
нална едукација стекнати во 
Канада, кои можам да ги упо-
требам во Македонија и да 
прдоинесам во натамошниот 
развој на нашата држава. 
Кога на ова ке ја додадам и 
носталгијата по Македонија 
со која се борам веке 13 годи-
ни, по пријателите со кои сум 
израснал, по медитеранска-
та клима, по хамбургерот од 
седмица и останата вкусна 
автентично македонска куј-
на, сметам дека имам дово-
лно причини и оправдувања 

за овој чекор што го правам.
Соња Лозановска:
Да се потестиме на твоите 
први допири со фолклорната 
уметност, каде ги направи 

првите чекори и како из-
гледаа годините ми-

нати со фолклорна-
та игра во родната 
Македонија од 
каде што го поне-
се своето играор-
но умеење ?

Ивица Анаста-
сов:

Морам една инте-
ресна случка да ви ра-

скажам поврзана со моите 
почетоци во фолклорните 
води. Мајка ми беше профе-
сионалец која работеше и се 
пензионира во Државниот 
Ансамбал за народни песни 
и игри Танец и јас и брат ми 
пораснавме на концертите 
на Танец пред или позади 
бината. Но, на мои 7 години 
(брат ми 6), по желба на брат 
ми Кристијан, не запишаа 
и двајцата во фудбалскиот 
клуб Вардар. Се секавам кол-
ку ми беже тоа трчање тешко 
а никако не научив да “жон-
глирам“ да имаш контрола 
над топката на една нога па 
тренерот воопшто не беше 
импресиониран од моите 
фудбалски способности па 
еден ден, кога мајка ми дојде 
да не земе после тренинг, 
тренерот и пријде и овака и 
кажа “помалиов ке го биде, 
али големиов молимте земи 
го таму кај тебе на играорна“ 

и така јас завршив во подм-
ладокот на Танец. Од Танец, 
продолжив во Пионерски Дом 
Карпош, најпознатиот детски 
фоклорен ансамбл во Скопје 
во 90тите, потоа продолжив 
во КУД Орце Николов затоа 
што Пионерски Дом Карпош 
бесе подмладокот на Орце 
Николов па логично беше 
да продолжам таму. И ден 

денес имам пријатели со кои 
сум играл во Орце Николов 
како што е Александар Дра-
кулевски-Рофе, чиј татко, 
познатиот Тофе го водеше 
друштвото долги години, 
како и другарка ми Орхидеја 
која живее во Канада и на 
заедничка радост се гледаме 
секоја Карасага (Carassauga 
Festival) во Мисисага. Тоа 
беше најпрофесионалното 
аматерско друштво во тоа 

време, па можам да кажам 
дека и во некој период во тоа 
време бевме дури и подобри 
од Танец (повеке Орце Нико-
лов добиваше покани за ме-
гународни турнеи од Танец).
Соња Лозановска:
Те наследуваат младите 
и амбициозни доскорешни 
играорци, а сега кореографи 
Иван Точков, Виктор Кузма-

новски и Даниела Димитрие-
ски, кој е советот што ќе им 
го дадеш пред своето зами-
нување од ,,Илинден,,?
Ивица Анастасов:
 Иван, Виктор, Даниела! Знам 
дека го сакате фолклорот и 
дека имате нови идеи како за 
поставување на нови корео-
графии , така и за промена на 
некои од старите. Направете 
го тоа, бидете свои. Моите 
кореографии сум ги креирал 

или адаптирал од оргинал-
ните во согласност со играч-
киот потенцијал во времето 
кога сум ги поставувал ко-
реографиите и постојано ги 
адаптирам истите во соглас-
ност со играчкиот кадар со 
кој располагам. Исто треба и 
вие да ги адаптирате игрите 
според квалитетот на играо-
рецот за да продолжите да го 
мотивирате. Запамтете не се 
сите играорци исти, но сите 
се исто осетливи на критики 
затоа направете кореогра-
фии прилагодливи за сите 
деца, употребете ја вашата 
креативност.
Соња Лозановска: 
 И за крај која е пораката која 
ќе ја упатиме од овој кафе 
муабет до сите твои учени-
ци, а и идни членови на ФА 
,,Илинден,,? Ти благодаарам 
на разговорот.Среќно!
Ивица Анастасов:
За крај само ке кажам дека 
ми беше огромно задово-
лство да бидам дел од овој 
ансамбал Илинден, да би-
дам кореограф, другар, брат, 
“чувар на тајни“ со овие деца 
и да бидам сведок како може 
со искрена љубов и упорност 
да се постигнат врвни ре-
зултати. Верувајте во себе, 
бидете упорни, имајте цели и 
стремите се да ги остварува-

те, работете на себе, сакајте 
се и уживајте во се што пра-
вите во животот.
Знам дека нема да ви фали 
моето судиско свирче од про-
бите, но знам дека ке ви фа-
лам јас. Ке ми фалите и вие 
мене, но од време на време 
ке ве изненадам со моите 
посети во Канада, затоа што 
јас сум дел од вас , јас сум 
“Macedonian-Canadian”

До следно Видувањ=е

На кафе со Ивица Анастасов кореограф на големата група на Фолклорниот Ансамбл ,,Илинден,, од МПЦ Св. Илија од Мисисага

Фолклорниот Ансамбл ,,Илинден,, од МПЦ Св. Илија од Мисисага

Сметам дека имам 
доволно животно и 

професионално искуство 
како и професионална едукација 

стекнати во Канада, кои можам да 
ги употребам во Македонија и да 

придонесам во натамошниот 
развој на нашата држава.
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Jim Vasi levski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

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

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

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

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

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

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

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

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

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com
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Нови генерации,  нови  лидери

  Во последниот мој текст 
НОВО(СТАРИ) ПОДАНИ-
ЦИ дадов историски пресек 
за тоа како македонските 
лидери (политичари) во ми-
натото очекувале некој друг 
од надвор да им ги решава 
проблемите.Тоа отсекогаш 
било пречка за градењето и 
напредокот  на македонско-
то општество. Исто така и 
главен фактор за длабоката 
поделба на Македонците.
Ова што денес се случува 
не е нешто ново. Историјата 
кажува дека се’ е исто, освен 
имињата.
    Секој што е погоден од ова 
се прашува дали има излез 

од овој магепсан круг. Дали е 
можно да  дојде до македон-
ско единство и сплотеност. 
Јас сум оптимисти мислам 
дека се може. Некои други, 
нови генерции верувам дека 
тоа ќе го постигнат што на 
многу генерации наназад не 
им успеало.
    Но, како правилно да се 
изградат таквите нови гене-
рации?
    Главна улога во тоа тре-
ба да има образованието. 
Мора да се искористат пози-
тивните примери кои некои 
други држави ги примениле, 
а доживеале огромен успех. 
Еден таков пример е Јапо-
нија која до 4-то одделение 
нема оценување на децата. 
За тие 4 години, главниот ак-
цент се става на културното 
однесување на децата, почит 
кон постарите и наставници-
те, почит кон родителите, по-
чит кон природата, чуството 
за лична одговорност, потоа 
љубовта кон татковината, 
почитување на традицииите, 

почитување на религијата 
итн,итн. Со таквото образо-
вание, децата уште од мали 
нозе ќе ги добијат вистин-
ските вредности за животот 
кои подоцна многу ќе им 
помогнат.Тоа многу лесно 
може да се воведе и во маке-
донскиот образовен систем.
    Друг таков позитивен при-
мер е Исланд (Island). Пред 
20-30 години Исланд имал 
огромен проблем со тинејџе-
рите кои користеле дрога, 
алкохол и цигари.Тие ја иско-
ристиле докторската дис-
ертација на Американецот 
Харвеy Милкман за тоа како 
може да им се помогне на 
тинејџерите да излезат на 
прав пат. Успехот бил огро-
мен и од тогашните 30% , 
процентот се намалил на 3-5 
% на тинејџери кои користат 
дроги, алкохол и цигари. 
Како тоа Исланѓаните дошле 
до тој успех? Едноставно. 
Забраниле продавање на ци-
гари и алкохол на деца под 
18 години.Ги забраниле ре-

кламите за цигари и алкохол. 
Врската помеѓу родителите и 
школите ја зацврстиле и се-
кое училиште  било должно 
да има и родителски совет 
кој активно ќе работи со на-
ставниците. Им забраниле 
на  деца од 13-16 години да 
се надвор после 10 часот 
навечер. Потоа државата 
инвестирала во групните ак-
тивности како спорт, музика, 
игри, танци каде што децата 
се учат на заедништво и да 
бидат дел од тим или екипа. 
Секако овие и многу други 
програми можат многу лес-
но да се воведат и во маке-
донскиот образовен систем. 
Само треба добра воља за 
тоа. Услови и квалитетен ка-
дар секако дека има.
  Овие се два примера кои до-
неле резултати во Јапонија и 
Исланд. Јас сум сигурен дека 
ќе може да донесат и подо-
бри резултати во Македонија 
за правилното формирање 
на идните нови генерации на 
лидери. Само треба многу 

работа, упорност и посвете-
ност затоа што ваквиот успех 
нема да дојде преку ноќ.
   Многу важен фактор во 
формирањето и изнаоѓање-
то на нови лидери според 
мене ке има и македонската 
дијаспора ширум светот. Без 
разлика дали е прва, втора, 
трета или четврта генерација 
секој на свој начин може да 
помогне. Многумина од нив 
се веќе успешни луге, обра-
зовани во најдобрите светски 
факултети и работат за најго-
лемите светски компании. 
Само треба да се анимира-
ат и мислам дека најголем 
дел од нив се спремни на 
секаков начин да помогнат. 
Предходната Влада тоа и го 
докажа со тоа што 4-5 млади 
и успешни професионалци 
од Дијаспората помагаа во 
носење на странски инвес-
тиции. Но Дијаспората може 
многу повеќе да даде на Ма-
кедонија само треба малку 
повеќе организација и успе-
хот ќе си дојде сам од себе. 

Многу македонски патриот-
ски организации во Дијаспо-
рата се многу активни и тоа 
е одлично. Јас би ги спомнал 
само некои како Македонци-
те во Малта, Италија, САД, 
Канада, Австралија, Грција, 
Бугарија, Албанија, Хрватска 
И многу други. Од тие па-
триотски здруженија ќе треба 
да се најдат неколкумина кои 
најпрво ке ја сплотат маке-
донската Дијаспора, а потоа 
и многу лесно ке се случи и 
сплотеноста на Македонците 
во Македонија. 
 И покрај разочараноста што 
со право денес постои, сепак 
јас сум голем оптимист за 
иднината на Македонија. Јас 
верувам дека следните нови 
генерации на лидери ќе ги 
решат денешниве проблеми 
во интерес на Македониј,а а 
не во интерес на некои на-
дворешни сили.

   Секогаш Македонија, 
северна никогаш….

поздрав и се читаме во 
некоја следна прилика.

Диме Костов

27-та традиционална Тетовска забава 
најуспешна досега

Во присуство на околу 
500 гости помина нашата 
и ваша забава во весела 
дружба до раните утрин-
ски часови.
Тетовската вечер започна 
со настапот на Фолклор-
ниот Ансамбал ,,Илинден,, 
од Црквата Св Илија од 
Мисисага кој ни се преста-

ви со македонски ора од 
различни краеви на Маке-
донија ..
Му благодариме на нашиот 
архиерејски намесник отец 
Константин Митровски 
кој заедно со отец Ангел 
Станчев и отец Сашо Це-
лески ни’ ја благословија 
вечерата.

Започнавме со традицио-
налното оро со звуците на 
,,Распукала Шар Планина .
Ристе Тевдовски, дипло-
миран кларинетист, ре-
довно вработен во фил-
хармонијата на Детроит 
, диригент во црковниот 
хор во македонската пра-
вославна црква ,, Раѓање 

на Пресвета Богородица,, 
– од Стерлинг Хајтс и мен-
тор на музичкото школо во 
истоимената црква беше 
наш драг гостин кој ни’ ја 
направи 27 традиционална 
забава прекрасна се доде-
ка не ни ги изгаснаа свет-
лата...
Се разбира тука беа наши-

те стари другари ,,Балкан 
Ентертенмент,, без кои не 
може да се замисли добра 
забава .
Драги гости вашите пози-
тивни коментари се само 
поттик за нас идната годи-
на да биде уште подобро и 
повесело ....
Ви Благодариме за се’, ос-

таните ни во добро здравје 
среќа и радост во вашиот 
живот.
Од Тетовското душтво 
,,Шар Планина -Канада

Македонска Заедница
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

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

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

CONGRESSIONAL MEETINGS
This week, the United Macedonian Diaspora 
(UMD) President Metodija A. Koloski and 
Generation M Global Co-Chair Kristina 
Dimitrievski conducted a series of meetings 
with members of the Congressional Caucus 
on Macedonia and Macedonian-Americans, 
specifically Congressman Jim Banks (R-IN), 
Caucus Co-Chair Congressman Brendan 
Boyle (D-PA), and new Caucus Co-Chair 
Congressman Paul Mitchell (R-MI).
Members reaffirmed their strong support of the 
Macedonian-American community and pledged 
continued reference to our homeland under our 
rightful name – Macedonia.
Koloski and Dimitrievski briefed the members 
of Congress on the latest developments in 
Macedonia, and UMD’s opposition to the 
Prespa Agreement, particularly due to its 
whitewashing of Greece’s tragic past in regards 

to the Macedonian minority within its borders. 
UMD provided the members with copies of 
the February 24, 2019 BBC Article “Greece’s 
invisible minority – the Macedonian Slavs,” 
which eloquently summarizes many of the trials 
and tribulations Macedonians have faced since 
1913.
The public is unaware of what has happened to 
Macedonians in Greece over the past century, 
and is a taboo-topic within Greece. Despite 
the efforts of the Greek government to hide 
their tragic past, more and more information is 
becoming available to policymakers with a hope 
to make a difference for Macedonians and other 
minorities in Greece.

On February 27, 2019, Congressman Mitchell had 
the BBC article published in the Congressional 
Record, following UMD’s meeting. This will 
be forever kept in the record and anytime a 

member of Congress, Congressional staffer, 
or researcher searches the terms “Macedonia,” 
“Greece,” or “Macedonian minority” the BBC 
article will show in their search results.
On social media, Congressman Mitchell stated 

“Always great to see friends from the United 
Macedonian Diaspora to discuss Macedonia’s 
move to join NATO and the European Union. 
As a co-chair of the Congressional Caucus on 
Macedonia and Macedonian Americans, and 
representative of one of the largest Macedonian 
populations in the United States, I’m dedicated 
to maintaining and strengthening the positive 
and mutually beneficial relationship between the 
United States and Macedonia.”
UMD’s efforts are long-term, and with the support 
of the Macedonian-American community and 
the friends of Macedonia community, we will 
continue to champion Macedonian causes.

Македонска Заедница

ОМД: Македонското малцинство во Грција 
влезе во историјата на американскиот Конгрес!
Претседателот на Обединетата Македонска Дијаспора, Методија А. Колоски и Кристина Ди-
митриевски која е глобален ко-претседавач на младинскиот огранок на ОМД, Генерација М, 
имаа средба со конгресменот Пол Мичел на кој било разговарано за многу теми поврзани 
со Македонија, но и со теми за македонската дијаспора. Конгресменот Пол Мичел е голем 
пријател на Македонија и на Македонскиот народ и секогаш дава безрезервна поддршка на 
Македонија во своите сфери на делување, истакна Колоски.

Всушност, конгресменот Мичел е тој кој е заслужен за влегувањето на текстот од ББС за 
Македонското малцинство во Грција, кое предизвика голема нервоза во Грција, во Конгрес-
ните записи и со тоа влезе во историјата на Конгресот. Од сега секој кој ќе ги истражува 
Македонија и Грција ќе дојде до овој запис за Македонското малцинство во Грција.

“Секогаш е прекрасно да се видат пријатели од Обединетата Македонска Дијаспора и да се 
дискутира придвижувањето на Македонија кон членството во НАТО и во Европската Унија.  
Како ко-претседавач на Конгресната група за Македонија и Македонските Американци, и 
претставник на една од најголемото Македонско население во Соединетите Држави, јас 
сум посветен на одржување и јакнење на позитивниот и заеднички корисниот однос помеѓу 
Соединетите Држави и Македонија.”  напиша Пол Мичел на својот фејсбук профил
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Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

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

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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By Alexandra Petkovska

Elena Jovcevska:
I had a fun time! Like I’m sur-
prised that there were more 
people than usual, but it’s 

also a great feeling to see our 
generation of the Macedon-
ian community come together 
and just have fun as one giant 
group for a night. I wish it was 
like that all the time, but then 
it would get boring. The band 
was great, and just the overall 
experience of the night is defi n-
itely something I will remember 
for a long time.
Kiril Trendov:
On behalf of the MYNET exec-
utive and the group as a whole, 

we have been outstanded with 
the outcome and success of 
the 2019 dance. This is our 
third year hosting the dance 
and we went from having 160 
people in 2016 to having over 
325 people this year. It is so 
wonderful to have the youth of 
the community coming togeth-
er again like they once did 
because it means that we can 
keep the community going for 
many years to come. I hope 
that everyone had an amazing 
time and that I see everyone 
next year.

Cveta Kostova:

I thought the 2019 Valentines 
Dance was the best that it has 
ever been. I could tell it was 
well organized and decorat-
ed beautifully. I also noticed 
that there were more people 
that came compared to recent 
years. It was a lot of fun hav-
ing so many people go, but 
a lot of people didn’t have a 
place to sit so if it continues to 
grow it would be better to have 
it upstairs. Beyond that, it was 
a success! Good job to the or-
ganizing committee at MYNET.
Naumce Trpeski:

Personally I think the valentines 
dance is great way for Mace-
donian youth, and even non 
Macedonians to come togeth-
er and celebrate the one thing 
that brings us together which is 
love. I think it’s also great for 
the church bc I don’t think I’ve 
seen that many people in hall 
b since convention and the fact 
that it is a MYNET run dance 
and that I get to be apart of the 
planning makes it even better. 
I think the dance also engages 
ppl not just from Canada, but 
we’ve also gotten interest from 
America and even Australia 
asking us how we always get 
such a big turn out. So bottom 
line I think it’s great and it pro-
vides us with an opportunity to 
bring people together.And me 
being the host of the contest is 
just the cherry on top.
Hristina Veljanovska:
The MYNET Valentines Dance 
has become one of the most 
exciting dances for Macedon-

ian Youth. With just under 350 
tickets sold this year, I think it 
is safe to say that the dance 
was very successful. MYN-

ET recieved many amazing 
responses to the contest, the 
dancing, the music, and more. 
It is such an honor to be a part 
of such a fun and caring com-
munity and to be able to assist 
in bringing young Macedonians 
(and non-Macedonians as 
well) all over the GTA togeth-
er. I cannot wait to see where 
the dance, and other MYNET 
events will go in the future!
thanks mommy
Aleksandar Cvetanov:

It was a great dance that was 
well planned. I am so glad that 
i was there and even happier 
that Macedonians werent the 
only people there.
Emilija Dimitrievska:

It was a very fun experience, it 
was nice to see so many new 
young people come to have a 
good time!
Chris Kondovski:

It was great, very happy the 
younger generation is coming 
out again for these dances.

Jasmina Miric:
This past weekend I attended 

the Valentine’s Day Dance or-
ganized by MYNET and I can 
truly say that the event turn-
out was amazing! MYNET did 
an outstanding job of bringing 
together the Macedonian youth 

as well as many others. The 
night was fi lled with laughs, 
dancing, great music, a photo 
booth and much more! The 
Mr. And Ms. Valentine contest 
was also very entertaining for 
everyone watching and par-
ticipating; it was a great way 
to meet knew people of the 
Macedonian community. All in 
all the night was great and I 
look forward to future events!
Alexis Jovanovski:
It was fantastic to see over 
300 youth attending the annual 
Valentines Dance at St. Clem-
ent. MYNET has been working 
towards creating events tar-
geted towards the Macedon-
ian youth for a few years now. 

Overall, the 2019 Valentines 
Dance was a huge success. 
The atmosphere that night was 
astounding, everyone was up 
and dancing, the Mr. and Miss. 

Valentines contest was done 
very well and creatively. We 
thank everyone for attending 
our event and stay tuned for 
many more events to come.

Christian Rostankovski
 This was MYNET’s third year 
running the Valentine’s Dance 
and I have to say I am over-
whelmed by the success of 
this event and how much it 
has grown over the past few 
years. This year was by far 
our most successful as we 
had almost 350 Macedonian 
and non-Macedonian guests 
which are numbers that have 
not been seen by our commun-
ity in a long time for a youth 

dance . 
A l t h o u g h 
our goal has always been to 
bring people together and 
most importantly support our 
church, it has not always been 
easy getting young Macedon-

ians on board with this vision 
in the past. I believe the grow-
ing success of the Valentine’s 
Dance is a testament to all of 
the hard work our dedicated 
members have put into MYN-
ET to make our vision be-
come a reality. I am incredibly 
proud to be President of such 
an amazing team of young 
Macedonians who are leading 
this change in our commun-

ity. I am also proud of our 
community for coming 

together to support 
MYNET and this 
dance which is why 
I would like to thank 
all of our sponsors 

and guests. I hope to 
see even more young 

Macedonians get involved 
with MYNET and come to fu-
ture events. I have no doubt 
that if our youth continue sup-
porting one another, anything 
is possible!

I am incredibly 
proud to be President 

of such an amazing team of 
young Macedonians who are 

leading this change in our 
community.

MYNET
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Anastasija Kasnioska and 
Stephan Bosevski 

Ms.& Mr. Valentine 2019
By Alexandra Petkovska

Alexandra: First of 
all, I would like to 

congratulate you for 
being chosen Ms. & 
Mr. Valentine 2019 at 
the Valentine's Dance 
organized my MYNET.  
How did you feel in the 
moment when you got 
chosen as the Ms/Mr 
Valentine, based on your 
beauty from the inside 
and outside?

Anastasija: This 
was an excellent 

experience for me, I 
believe that every girl 

looked fabulous that 
night and all of them 
were Ms.Valentine with 
their beauty inside and 
out. 

Stephan : When I was 
chosen, I was fi rst 

very happy and wanted 
to celebrate the moment 
with all my friends. 

Alexandra: Tell us 
more about you, 

Anastasija Kasnioska 
and Stephan Boseovski?

Anastasija: Currently, 
I am a high school 

student. I love playing 
sports, volleyball and 

rugby are my main ones. 

Stephan : . I'm in 
my second year 

at Ryerson University 
studying Occupational 
Health and Safety. I 
like watching sports; 
preferably soccer and 
basketball. I like hanging 
out with my friends 
whenever possible.

Alexandra: What 
inspired you to 

become a member of 
MYNET and in your 
opinion, why is it 
important to be a part 
of the Macedonian 

community in Canada?

Anastasija: I recently 
took the initiative to 

open up a branch from 
MYNET to our church 
St.Ilija In Mississauga. 
I believe that it is going 
to be an excellent 
opportunity for the youth 
from Mississauga and 
around to interact with 
each other, have fun and 
keep our culture and 
tradition for years to 
come.

Stephan : I decided to 
become a member 

of MYNET for a few 

reasons. I felt joining 
would encourage me in 
taking more initiative and 
attend events that would 
allow me to connect 
with more people. I feel 
it is a great importance 
for a young person like 
myself to be a part of the 
Macedonian community 
in Canada as we are all 
connected.

Alexandra: And 
fi nally, What’s your 

message to all the young 
Macedonians in Canada?

Anastasija: My 
message to all the 

young Macedonians 
across Canada is to 
join or Macedonian 
Youth Network and 
keep coming out to our 
events. This way we will 
continue our Macedonian 
culture for the next 
generations to come.

Stephan : My message 
to the young 

Macedonians in Canada 
is to embrace your 
culture. Going to events 
such as the Valentine's 
dance is a great way of 
networking and meeting 
people.

MYNET
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Vice President: Marija Angeleski
Secretary: Helen Damtsis

Asst. Secretary:  Dushanka Peric
Treasurer: Jagoda Jane Gjorseski

Asst. Treasurer: Petra Durovski

Дафина Христова 
е нова претседателка на 
женската секција во ма-
кедонскката православ-
на црква Св. Недела од 
Ејџекс. Таа е долгого-
дишна членка на црква-
та, активна во црквата и 
женската секција, пора-
нешна кореографка во 
фолклорната група ,,Ве-
зилка во црквата Св. Не-
дела. За одбележување 
и пофалба е нејзината 
сестраност, таа поседу-
ва голема колекција на 
македонски национални 

традиционални експонати, носии и други старински елементи кои ги зачувала 
од забот на времето и кои со задоволство ги прикажува на традиционалните 
фестивалкси изложби во чест на патрониот празник на црквата Св. Недела. 
Новата претседателка на женската секција Дафина Христова чии корени се 
од Битолско е вљубеник во модата и редовно учетсвува во традиционална-
та модна ревија која се одржува кон средината на октомври во црковната 
банкетна сала, а на која се прикажуваат модели од познати модни куќи од 
нашата средина. На Дафина и на нејзината управа и посакуваме успех во 
работата во наредниот мандат.

Покана
Почитувани членови на  црквата 

Св. Недела,
Ве известуваме дека годишното 

членско собрание ќе се 
одржи на 17 март годинава, 
а гласањето за нова црковна 
управа е закажано за 24 март 

2019 година.
Повелете со своето присуство 

на овие важни датуми од 
животот и работата на нашата 

црква. 
За повеќе информации јавете 
се на телефон: (905) 426-5355
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Saturday, 
May 04

Македонска заедница
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Речено било каде човекот ќе 
го однесе својата судбина, 
во која земја на светот да е, 
меѓу многу националности, 
религии, култури и политички 
средини, таму тој ќе си го гра-
ди својот егзистијален живот, 
ќе го гради својот дом. Во 
новата земја, во непознати 
средини, во сосема различно 
опшество тој сам ќе треба да 
се снаоѓа и прилагодува на 
едни поинакви навики, да си 
изградува свој живот во нов 
свет. Така било за нашите 
Македонци во Канада, тие 
не очекувале дека со нив-
ното доаѓање животот ќе им 
биде лесен, дека ќе се иска-
челе толку високо  што ќе ги 
достигнеле дури и звездите, 
или тука е се’ мед и млекоили 
со лопата ќе собираат пари 
по улиците.Тие брзо сфа-
тиле дека за да се постигне 
тоа ќе треба многу макотрп-
на работа, а тоа можете да 
го слушнете од секој Македо-
нец што минал дел од своја-
та младост во туѓина. Тежок 
бил патот на македонскиот 
печалбар, но тој немал друг 
избор, зафатен во виорот на 
востаничките бранувања во 
Македонија, илинденското 
востание, балканските вој-
ни, првата и втората светска 
војна, измачениот и понижен 
Македонец, бил приморан да 

бара нов свет и за подобар 
живот за себе и за своето 
семејство. Печалбарското 
патешествие започнало мно-
гу порано пред илинденското 
востание, но почестоко расе-
лување  на нашиот народ се 
забележува некаде во 50-те 
и 60-те години. Меѓу првите 
од најактивните Македонци 
кои нашле засолниште во 

Торонто, Канада се вбројува 
и Алек Петличков.Тој е еден 
од илјадниците деца бегалци 
прогонети од  татковите род-
ни огништа. По убиството на 
својот татко како партизан и 
учесник во граѓанската војна 
во Грција, како шест годишно 
дете Алек Петличков присил-
но го напушта родниот праг. 
Во 1947 година од родното 
село Буф беломорска Ма-
кедонија заминува за Бито-
ла, по кратко време оди во 
Војводина а од таму во Ва-
ландово, за потоа во 1957 
година ги минува океанските 
води за да стигне во Торон-
то, Канада и тука да оформи 
дом и семејство. Овој млад 
Буфчанец одејки по алеите 
на Торонто, најголемата ме-
тропола во Канада, во себе 
ги носи мислите и љубовта 
кон родната земја и во се-
која минута, во секој миг се 
потсетува на првите детски 
чекорења што ги правел во 
родното Буф, или во себе ги 
гледа браздите што ги орал 
неговиот татко Ристо, а тој по 
нив потрчнувал со неговата 
безгрижна детска гордост.
Од мисла не излегуваат нити 
мајчинските топли прегратки 
на мајката Гула и утешните 
зборови за никогаш да не го 
заборави татковото родно 
огниште. Таа мисла тој ке ја 

носи со себе низ целиот свој 
живот.И така тој ке остане за 
секогаш својствен,Буфчанец 
Македонец.Спомените на  
неговото не среќно детство, 
убиството на својот татко, 
прогонот од родното огниште 
како мало дете да се откине 
од скутот на својата мајка и 
својата сестричка, таа тага, 
таа болка, иако е тешко но 

Алек ќе мора да ја остави 
настрана за да започне нова 
иднина, поубава, посветла и 
поуспешна.
          Својата утеха на тој 
млад и горчлив живот Алек 
ќе ја бара во фолклорниот 
обрач.Тој го користи ис-
куството во Валандово каде 
што ги проучил македонски-
те народни игри, каде ората 
и песните станале негова 
инспирација, за во Торонто 
целосно да се оддаде на тој 
македонски фолклорен воз-
нес. Во 1959 год.македон-
ската емиграција во Торонто 
имаше само неколку селски 
друштва од егејскиот дел на 
Македонија како: “Арменско 
друштво” , ”Трсјанско дру-
штво” и други.Така проникна  
идејата кај Алекс Петличков 
да формира здружение каде 
низ песна и оро ќе може да 
ги здружи и обедини Маке-
донците од сите градови и 
села на од сите делови на 
Македонија. Веќе започну-
ва една нова епоха,еден 
нов живот. Алек Петличков 
ги одмерува улиците на То-
ронто сега со свои судбини, 
со свои стремежи, со свои 
надевања, предизвици, свои 
побуди, и со свои чувства, 
идеи и визии. Тој целосно 
сака да го открие овој за него 
непознат свет, но и да пону-

ди нешто за оној свет што го 
оставил таму, оти е дел од 
него, и трага по нешто ново 
што ќе го сврзува за вечно. 
И некаде кон крајот на 1959 
година формира фолклорна 
група што ќе го носи името 
како “Арменска фолклорна 
група”, во неа ќе членуваат 
млади играорци по потекло 
Македонци, вклучувајки ја и 

нашата многу позната интер-
претаторка на македонски 
народни песни Мери Мајнас 
од село Неволани, беломор-
ска Македонија, како и други 
кои уживаат во мелосот на 
македонската песна и оро. 
Придружени од оркестарот 
на Анџело Мајнас оваа фол-
клорна група почнува да ги 
прави и првите настапи како 
во македонската заедница 
така и во другите комуни од 
разни националности. 
”Со македонските изворни 
фолклорни ора, селектира-
ни геогравските определби 
на нашите иселеници се 
обидов да им ја преставам 
и допрам Македонија до 
нивните срца и души,онак-
ва каква што е во песните и 
ората и тоа за мене значе-
ше успех на што се гордеа 
сите околу мене. Успехот 
не беше препишани само на 
мене туку и на сите играор-
ци и помагачи, а тој успех 
и сите врвни достигну-
вања значеше афирмација 
на Македонија оти на сите 
настапи и гостувања ние 
пред  се бевме Македонци, 
се пртставувавме како  ма-
кедонска фолклорна група, 
со тоа името Македонија 
станува претпознатливо на 
овие простори.” - ни рече 
Алекс Петличков. 
По извесно време групата ке 
настапува под името “Вар-
дар”, фолклорно  друштво 
“Вардар”. Сега во овој мо-
мент фолклорот во Торонто 
и Канада ќе го достигне нај-
високото реноме. Се редат 
многубројни концерти, наста-
пи и гостувања. Како времето 
одминуваше ,  така и името 
на оваа фолклорна група се 
менуваше, сега се претставу-
ва како фолклорен ансамбл 
“Танец” ,Торонто. Другото 
останува исто, тие се веќе 
познати како вистински 
афирматор на македонскиот 
фолклор и македонската кул-
тура на овие далечни про-
стори. Kaко посебно и един-
ствено фолклорно друштво 
во македонската заедница во 
Торонто,”Танец” не само што 
е познато и препознато меѓу 
нашинците, туку тоа станува 
како македонски синоним кое 
ужива репутација и во канад-
ската средина што добива 
многубројни понуди, а за тоа, 
не еднаш групата била на-
градена.
               Во 1969 година групата 
ќе работи под името фолкло-
рен ансамбл  “Македонка”, и 
така ке биде до денес. Сега 
овој фолклорен ансамбл 
со своите фолклорно игри 
и уметнички изведување,-
се создават нови културни 
форми и како македонско 
друштво, станува гранка на 
МПЦ “Климент Охридски” во 
Торонто. Низ песната и оро-
то почнува да се консолиди-
ра македонското културно, 
духовно и историско само-
потврдување и афирмирање 
на македонската нација и на 
својот национален и култу-
рен идентитет. За “Македон-
ка” тоа ке биде функција и 
мисија низ разни димензии 

да го чува и разгранува на-
шето фолклорно и културно 
творештво преку кое нашиот 
народ се создавал низ веко-
вите како нација и држава. 
И тој естетски и многу прет-
познатлив белег треба да се 
чува и негува оти таа е маке-
донската историска и духов-
на опстојба. Скоро 60-сет го-
дини ова културно-уметничко 
друштво ќе биде стожерот на 
македонскиот фолклор, тие 
со звуците и ритамот на на-
родните ора ке го прошетаат 
светоти во секоја посетена 
земја тие оставаат добри 
впечатоци како и нишан од 
македонските бисери а со 
нив понесуват многубројни 
награди и признанија.
Алекс Петличков се вљубува 
во орото и песната уште во 
раните млади години како 
што ке рече: ”орото и пес-
ната одат заедно. Се опре-
делив за фолклорот затоа 
што го гледам животот 
како нешто многу значајно 
и непроценливо,со рита-
мот на ората и песните се 
препознавам и јас како чо-
век,благотовен, кој сака да 
го создаде животот, но и да 
го разоткрие со сите успе-
си и неуспеси. Во фолклор-
ното чекорење се гледаат 
динамичните ознаки на на-
шето македонско постоење 
од вековите до денес, сето 
тоа го замислувам како 
израз на едно традицио-
нално континуирано кул-
турно опстојување, нашата 
национална препознатли-
вост ја сретнуваме токму 
преку нашиот фолклор, а 
тоа е нашиот стил на на-
шиот културен идентитет 
и афирмација. Тој блесок 
ќе биде вечно присутен 
во мене а ќе го искажувам 
преку секој отскок на моите 
игри, на секој отчук на та-
панот и мелозвучниот глас 
на секоја отпеана песна 
пропратена со некоја моја 
кореографија придружени 
со звукот на гајдата.”
Во македонската заедница 
во Торонто нема позаслу-
жен и позакитен со награди 
македонец, признанија, од-
ликувања, благодарници, 
пофалници и др. од Алекс 

Петличков.Тој преку фолкло-
рот ја афирмира МАКЕДО-
НИЈА на секаде во светот, 
каде што стигнал се реноми-
раниот фолклорен ансамбл 
“Македонка.” Како кореограф 
работи скоро шест децении, 
таа СВЕТА задача момен-
тално ја презема неговиот 
син Крис. На прашањето кој 
му се најомилени моменти 
од неговите настапување и 
гостувања,тој рече дека сите 
ги цени подеднакво. Но се-
пак тој ќе ја карактеризира 
триесет дневната турнеа низ 
Македонија во 1971 год. По 
покана на Матицата на исе-
лениците од Македонија,”-
Македонка” за прв пат ќе 
настапи на традиционалните 
Илинденски денови. Покрај 
многубројните настапи во по-
веке градови низ Македонија, 
групата подолго време ќе се 
задржи во Охрид,а со тоа 
престојот во Македонија ста-
нува незаборавлив. ”Со гру-
пата сум имал прилика да 
гостувам во многу градови 
и држави низ светот, и од 
сакое посетено место под-
несувам убави спомени, но 
најдраги ми се од мојата 
Македонија, и не само мене 
туку и на младите играор-
ци.Тие само слушале за 
татковата  родна грутка а 
сега тие имат можност да ја 
видат за прв пат и од близу 
да се запознат со нејзините 
убавини, тоа за нив значе-
ше сензација и тие светли 
мигови понесени,ќе им ос-
танат за трајно сеќавање,” 
ни рече Алекс Петличков , кој 
цел свој живот го посветил 
на македонскиот фолклор и 
култура,непроценлив дар за 
својата нација.

Горнан Јовановски

КРЕАТИВНИ ДОСТРЕЛИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА НА КУЛТУРНОТО ПОЛЕ
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25-та патронова  слава на МПЦ Св. Ѓорѓи Кратовски од Детроит

Македонската православна 
црква Св. Великомаченик 
Ѓорѓи Кратовски која се на-
оѓа во гратчето  Фарминг-
тон Хилс лоцирано во не-
посредна близина на градот 
Детроит, државата Мичеген 
е основана на 19 декември 
1993 година, а на  27 август 
1996 архиепископот Михаил 
извршил мало осветување, 
додека на 8 септември 1997 
година е извршено освету-
вањето на црквата од страна 
на тогашниот архиепископ на 
македонската православна 
црква г.г.Михаил.
Црквата е малечка, но срца-
та на верниците се огромни, 
тие со својата посветност и 
љубов секојдневно низ цр-
ковните секции ја искажува-
ат доследноста, почитта кон 
македонската православна 
вера и исконските традиции.
На  16 февруари, годинава 
го организираа 25-тиот по 
ред црковен банкет на кого 
најпрво се обрати претседа-
телот на црковната управа 
Димитар Цветановски кој 

во свое име и во име на не-
говата сопруга Павлина им 
посака срдечно  добредојде 
на гостите, свештениците, 
верниците, дарителите и 
сите  почитувачи на храмот 
Св. Ѓорѓи Кратовски.
 Годинава свеченоста со сво-
ето присуство ја удостоија  
архиерејскиот заменик про-
таставрофор Синиша Ри-
стовски воедно и свештеник 
во храмот раѓање на Пресве-
та Богородица во чија што 
банкетна сала се одржуваше 
оваа свеченост, како и: ар-
хиерејскиот намесник про-
тојереј Драган Јорданов со 
попадијата Розе, како и паро-
хискиот свештеник отец Го-
ран Трпчевски  со попадијата 
Даниела. 
Претседателот Цветановски 
упати поздрав и до  кумата 
Јагода Бергов и секрата-
рот на црквата Алекс Ата-
насовски.
По повод патрониот празник 
во духот на востановената 
традиција  благодарници им 
беа доделени на кумата на 

годинашната свеченост, жен-
ската секција, пениознерско-
то друштво и црковниот хор.
Почесни ностели на благо-
дарницата беа кумата Јагода 
Бергов, во име на женската 
секција која е заслужна за 
организирањето на празнич-

ните трпези благодарницата 
ја прими претседателката 
Бона Нановска, а за заслуги 
за уредување и одржување 
на црковниот двор претсед-
телот на пензионерското 
друштво Васил Чулевски.
Благодарница за разубаву-
вање на црковните служби со 
своето хорско пеење и беше 
доделена на Васка Бошна-
ковска.
Во продолжение на свече-
носта свое обраќање имаше 

и архиерејскиот намесник 
протојереј Драган Јорданов 
кој заедно со останатите 
свештеници ја благослови 
вечерата.  По прекрасната 
македонска вечера која оби-
луваше со многу национални 
специјалители следуваше  

забава со македонска музика 
во изведба на   Соња и Оли-
вер Бенд, а со неколку ма-
кедонски антологиски песни 
публиката ја почести и Ѓорѓи 
Дрилев. Гостите на банкетот 
дома се вратија со полни 
раце награди од  празнич-
ната лотарија која е една од 
традициите на оваа свечена 
вечер.

Македонска заедница
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8-ми март во  МПЦ Св. Димитрија Солунски-Маркам
Почитувани дами,

Би сакале да им се заблагодариме на сите волон-
тери во изминатиот период, како и на сите  наши 
волонтери кои и денес даваат максимум од своето 
своето слободно време, енергија и љубов. Новата 
управа во следниот мандат очекува  успешна годи-
на и со ваша помош веруваме  дека ќе успееме да 
ги оствариме сите наши планови.

Нашата годишна прослава на Светскиот ден на 
жената 8-ми март  беше возбудлив и незаборавен 

настан. Би сакале да им се заблагодариме на сите 
жени кои ни се придружија и придонесоа да помог-
неме да го прославиме овој посебен ден. Благода-
риме на нашите вработени во кујната за исклучи-
телениот ручек и услугата. Исто така и на машката 
управа  за нивната несебична  помош.
Изразуваме благодарност до нашите забавувачи 
во музичкиот дел Соња и Оливер Бенд и Менде 
Куновски за незаборавното забавно попладне.
Ви благодариме и ви го честитаме Светскиот ден 
на жената 8-ми март..

Новата управа на женската секција од  МПЦ Св. 
Димитрија Солунски Маркам ја сочинуваат:

Претседател - Марион Ангелковска
Потпретседател - Сојна Мириќ
Благајничка - Нада Богевска
Секретарка:  Лица Димитриевска

Со почит од женската секција на 
МПЦ Св. Димитрија од Маркам

St Dimitrija New Ladies Auxiliary
President- Marion Angelkovska

Vice president- Sojna Miric
Treasure - Nada Bogeovska
Secretary- Lica Dimitrievska

Dear ladies,
We would like to Thank all the volunteers in the past and all 

our volunteers in the present. We look forward to a successful 
year and with everyone's  help and contributions we will 

succeed.

Our annual International Women's Day celebration was 
an exciting and memorable event. We would like to thank 
all the women who joined us and contributed there help to 

celebrate this special day. Thank you to our kitchen staff for 
an exceptional lunch and service. Also to the Men's auxiliary 

for their help.
Our entertainment Sonja & Oliver Band and Mende Kunovski 

for a very entertaining afternoon.
Thank you and Happy International Women's Day.
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Ако мислите и ако верувате во Македонштина, 
воспитувајте ги своите деца во македонски дух

Ѓорѓи Плуковски живее вита-
лен во својата зрела доба од 
животот, сеуште активен во 
македонската заедница во 
Канада.
Нашата најнова средба беше 
на хуманитарното пладне во 
организација на Macedonian 
Children Relief Fund (MCRF)
каде што гордо со своите 
деца Сандра и Енди даде 
придонес на здружението 
чија цел е да ги помага маке-
донските деца без родители.
Откако знае за себе е вклу-
чен во борбата за македон-
ската вистина, а таа истори-
ски и семејно започнува уште 

со моментот на неговото до-
аѓање на свет во 1938-та го-
дина во селото Поздивишта, 
Костурско, Егејска Македо-
нија. 
Во семејството на Ѓорѓи биле 
двајца браќа и сестра, татко 
и мајка, а името го понел по 
неговиот дедо. Уште кога се 
родив ми велеа: ,,Сине ти си 
Македонче и тоа ќе  си оста-
неш,,.
По прогонот на 2 април 1948 
од родното огниште, зами-
нав  во Романија каде што 
оставав  4 и пол месеци, па 
следуваа 14 и пол години во 
Полска, 9 и пол години во 

Република Македониија.....
вели со воздишка господин 
Плуковски.
- Во Полска имав-
ме подземна, тајна орган-
зиација  наречена ,,Егејска 
Зора,,  беше тајна зашто 
комунистичките пропаганди 
беа опасни и лесно можевме 
да се најдеме во проблем, а 
јас бев  организатор  на сите 
активности. Во 1974 извесно 
време  по моето доаѓање 
во Канада  се приклучив кон 
организираниот живот во за-
едницата, се сеќавам дека во 
1975-76 година започнавме 
посериозно да работиме на  

ширење на Македонштина-
та, тогаш се роди идеја за 
формирање на  комитети за 
македонските човекови пра-
ви или хуман рајтс.. Ние де-
цата бегалци се одлучивме 
да напаравиме заедничко 
собрание на истакнати Ма-
кедонци, да формираме ор-
ганизација, која своојата ра-
бота ја започна во  куќата на 
Џон Марков, а претседател 
на Хуман Рајтс  стана Ванчо 
Панчаровски, се присетува 
господин Плуковски.

На прашањето како живее 
денес, тој вели оти тагува 
што е сам, но додава дека 
е неизмерно среќен што не-
говите деца  се многу добри, 
како и снаата и зетот  и вну-
ците кои денес се на високи 
школи во Онтарио.  Внуците 
го обожуваат својот неве-
ројатен дедо кој освен што 
им дарува љубов и прекрас-
ни семејни вредности, подго-
твува и најдобри палачинки, 
кифлички и македонски пити. 
На хуманитарното пладне во 
Св. Димитрија задоволно ги 
претстави и подари своите 
рачно изработени специја-
литети.

Господин Ѓорѓи со жал и бол-
ка гледа на последните слу-
чувања во Македонија, ве-
лејќи оти е многу разочаран, 
но цврсто уверен дека  никој 
не може да не' избрише од 
овој свет, ниеден древен на-

род, не успеал ова што успе-
авме ние,  да опстоиме низ 
вековите благодарение  на 

нашата вера, култура, писме-
ност и богати традиции.
За крај ја пренесуваме и не-
говата порака: 

,,Ако мислите и ако верувате 
во Македонштина, ве молам 
воспитувајте ги своите деца 

во македонски дух, а нашите 
црковни водачи и истакати 
личности од заедницата да 

не бидат срамежливи, туку 
потпрени на нашето културно 
минато и сегашност, сигурни 
во себе да се вклучуваат во 
јавниот и политичкиот живот  
во Канада.
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СО ЦВЕТЕН  БУКЕТ И  ПЕСНИ  ДА ГО ПРОСЛАВИМЕ   ОСМИ МАРТ – МЕЃУНАРОДНИОТ  ДЕН НА 
ЖЕНАТА И ДА ИМ ОДДАДЕМЕ  ПОЧИТ НА МАКЕДОНСКИТЕ  ХЕРОИНИ НА СИТЕ  ВРЕМИЊА

“УТРОТО МАРТОВСКО ОД 
ИСТОК ШТО РУДИ

ВО НАШИТЕ СРЦА ЖЕЛБИТЕ 
ГИ БУДИ.

ВО ТОЈ МЕСЕЦ СО СОНЦЕ 
ШТО ЗРАЧИ, ЧУЈТЕ,

МАМА ОСМИ МАРТ ГО 
СЛАВИ !“...

Осми март е  Ден на жената со 
кого се одбележува  долгого-
дишната борба  за  економска-
та, образовната и социјалната  
рамноправност со мажите, за 
сите жени. Во овие празнич-
ни денови  на секоја мајка и 
жена заслужено да и одда-
деме почит; да им подариме 
букет од цвеќиња и песни за 
нивната добрина и грижа. Но, 
пред  букетите и песните да 
им ги подариме, малку назад, 
во минатото ќе се вратиме 
на деновите тешки кога биле 
обесправени и се бореле за 
нивните права.
Веќе секоја година 8-ми март 
се слави во Европа, а одпоо-
дамна, со свечености,собири 
и маршеви завзеде широки 
размери скоро низ целиот 
свет. Но, патот по кој жена-
та успеа да ја добие својата 
еманципација,  да го запише 
во историјата како значаен 
ден за сите жени во светот 
беше долг и напорен. Со ли-
тературниот прилог  посве-
тен  на улогата на жената во 
општеството,„ќе навратиме“ 
во повеќе, места, градови и 
земји „ќе ѕирнеме“ на тешките  
денови кога од болки и навре-
ди,  жената како да била овен-
чана со „ ореолот на маките“. 
Врз жените се натрупувале 
се повеќе обврски и работеа 
подеднакво тешка работа со 
мажот;  со помали месечни 
примања.  Жената немала 
право да делува во опште-
ствениот живот или да се шко-
лува. Беше третирана само 
како помошна сила, родилка 
и домаќинка. Понижувањето и 
стравот не им дозволуваше да 
се спротистават пред неправ-
дите што им беа нанесувани. 
Светлина ќе дојде од некаде  
со појавата на штрајковите од  
1854, до 1857,  кога во Амери-
ка  долга колона од работнич-
ки се појави низ улиците на 
Њујорк, но протестите биле 
угушувани. Во овие тешки 
услови на обесправеност, на 
8-ми март, 1907 г. во Штудгарт 
се одржа Првата меѓународна 

конференција на жените,  на 
која беше поставено барање-
то за правото на глас. Но, во 
1909, во Чикаго, се дигнаа го-
леми демонстрации, каде же-
ните  барале подобри услови 
за работа.  Демонстрациите 
биле  крваво угушувани  а же-
ните завршувале во затвори-
те.Цитираме:
„СО ВЕКОВИ БЕШЕ РОБИН-

КА, ЖЕНО
СО ВЕКОВИ БЕШЕ ГАЗЕНА...

НО, НЕ И ЗГАЗЕНА.“

Доаѓаат подобри времиња, 
кога во 1910 година на Втора-
та меѓународна конференција 
во Копенхаген,  беше доне-
сена Резолуција за право на 
глас на жените. Тогаш беше 
прифатена идејата на голема-
та револуционерка и политич-
ки работник на германското 
работничко движење, жената 
што вечно ќе се споменува, 
КЛАРА ЦЕТКИН (1857-1933) 
го прогласи 8 Март за Меѓу-
народен ден и празник на 
сите жени во светот, заедно 
со полјакињата РОЗА Л ЛУК-
СЕМБУРГ(1871-1919)- осно-
вач на  Интернационалата,  ќе 
го дигнат гласот за социјална 
правда на жените.Со Клара 
и Роза започна нова ера во 
историјата на човештвото - 
„ борбата за твоите права, 
жено, мајко, сестро.“ – зашто 
во таа борба успеа да го из-
дигнеш  своето „Јас“. Покажа 
решителност, храброст и кре-
ативност;  рамноправно да ра-
боти рамо до рамо со мажот, 
да чекори на полето на наука-
та,  културата и политиката.
Дојдоја  тешки денови и во 
МАКЕДОНИЈА за време  на 
НОБ, кога многу жени, мајки 
и младинки им се придружија 
на партизаните и се бореа со 
нашите непријатели, смело 
умираа  и станаа народни хе-
рои. Тие се запишани  во на-
родните песни и во поетското 
творештво и ни даваат реална 
слика и одраз  на нивниот хе-
роизам. Нивните имиња  зацр-
тани се вомакедонската исто-
рија  како трајно сведоштво за 
нашата слобода:

„ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈ-
НА, СО СМРЗНАТИ НОЗЕ, 

ДЛАНКИ,
 СЕ БОРЕЛЕ  БЕЗБРОЈ 

ПАРТИЗАНКИ! КАКО 

ЕЛПИДА КАРАМАНДИ,                                                                          
КАКО ВЕРА ЦИРИВИРИ, 
МИРКА ГИНОВА,НЕВЕНА 

ГЕОРГИЕВА – ДУЊА 
НА КОЈА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ  
И ЈА ПРЕСЕКЛЕ ГЛАВАТА  -
ЗА СИТЕ: БУКЕТИ ЦВЕЌЕ, 
ПЕСНА, ПОЧИТ И СЛАВА!“ 

МИРКА ГИНОВА(1916-1946) 
учителката од  Русилово, 
Егејска  МАКЕДОНИЈА, борец 
за слоода, заедно со македон-
ските  и грчки патриоти се бо-
рела со германскиот окупатор 
на Грција. Била секретарка 
на АФЖ. Во 1946, била заро-
бена во една акција на грчка 
војска; осудена и стрелана во 
Ениџе-Вардар. Умрела храбро 
пеејќи ја Интернационалата. 
Народот со песна и возврати 
за нејзината пожртвованост и 
нема да го заборавиме  зло-
створството што и беше нане-
сено. Песната ќе каже повеќе 
за „македонската маченица“ 
Мирка Гинова:

Тихо Мирка си заспала
во Пачемските планини,
во Пачемските планини,

таму долу во ливади
.....

Во зората пристигнале
клети шпиони фашисти,

местото го заградија
жива Мирка ја фатија

во град Воден ја носија.
тешко Мирка ја мачија

жива во гроб ја ставија.
Оваа трогателна песна за 
Мирка ни буди спомени и за 
хероината од  Лерин, ЕЛПИДА 
КАРАМАНДИ (1920-1942) која 
само неколку години пред  ег-
зекуцијата на Мирка,како пар-
тизанка на Битолскиот одред 
„Пелистер“, кој на 3 мај,1942 
г. бил нападнат од  Бугарската 
војска кај с. Лавци, Битолско, 
таа храбро загина. Имала ин-
тересен и политички активен 
живот и како гимназијалка во 
Битола била популарна меќу 
битолчаните, поради кое била 
затворена. Члене на Покраин-
скиот комитет на СКОЈ за МА-
КЕДОНИЈА. За народен херој 
е прогласена во 1955г. Опеана 
е со Таки Даскало во песната 
„Таму ле мајко, близу Битола“, 
која најповеќе се пеела и се 
пее, во Битола  и битолскиот 
крај:

„ Таму ле мајко, близу 
Битола,

во ореовската густа корија,
Таки Даскалот смело загина

со неговата верна дружина,
со нив загина смела девојка,
млада Елпида Карамандова.“ 
Само за неколку години Мирка 
и Елпида не ја дочекаа слобо-
дата, ниту 8 март 1954 кога во 
Скопје за првпат е прославен  
Денот на жената во салата на  
Офицерскиот  дом со голем 
митинг на кого говорела ВЕ-
СЕЛИНКА МАЛИНСКА (1917 
Куманово- 1987 Скопје). Но-
сител е на споменица –Орден 
за заслуга,1941. Како член 
на АФЖ од МАКЕДОНИЈА, 
учествувала на Првото засе-
дание на АСНОМ, на 2 август 
1944 во манастирот Прохор 
Пчински.
Редно е да ги спомнеме 
херојските подвизи од по-
далечното историско ми-
нато на ЖЕНИТЕ- ХЕРОИ-
НИ-ВОЈВОДКИЊИ, кои  
живееја и се бореа за време 
на петвековното турско ро-
пство во Македонија, испо-
лнето со страдања. Во тоа 
време,  до 70-те години на 19 
век, кога се појавуваат ајдуч-
ки дружини-чети, на чело со 
војводи-мажи кои се бореле 
против турците- жените оди-
граа голема  улога,  приклу-
чувајќи се во нивните чети. 
Меѓу нив, жени- водачи на 
дружини биле: Сирма Војвода 
од Дебарско, Румена Војвода, 
наречена  Планинска  Царица, 
Ружа Делчева,  Коца  Костова 
од Крушево, Кира- војвода од 
Битолско, Сребра  Апостолова 
од Леринско и др. Иако во тоа 
време кај нас, не стануваше 
збор за правата на жената, за 
разлика  со протестите на же-
ните во Америка, нашите же-
ни-војводи  навистина одиграа 
голема  улога  во одбрана на 
својот народ  во тоа патрија-
хално време, борејќи се  рав-
но сомажите-војводи. Посебно 
место ќе и посветиме  на најо-
пеаната  хероина и легенда:
СИРМА ВОЈВОДА  (1776 – 
1864)
Македонската војвоткиња, 
Сирма- војвода  родена е 1776 
г. во с. Тресонче, Дебарско. 
Таа е историска личност со 
огромно значење, кое ни дава 
историска вистина за важно-
ста на жената, докажувајќи  
дека и жената  во тие вре-
миња  била во борба против 
поробувачите.Како девојче, 
возбуденазбу од приказните 
на дедо и; за борбата на хе-
роите  со турските зулумќа-
ри  кои ги плачкале и палеле 
селата; таа ќе создаде почит 
кон оние што ги изгубиле жи-
вотите.  Сето ова Сирма ќе го 
види и доживее со појавата на 
бандите  во нивното село ос-
тавајќи пустош зад себе. Овие  
настани ќе ја револтираат и  
предизвикаат да се приклучи 
кон ајдучките чети, за  да се 
освети на непријателите. Тоа 
се случило на местото Стого-
во, каде се собрале околу 70 
храбри мажи, каде доаѓа пре-
облечена во машка облека. 
Од тој момент сосема ќе се 
промени  нејзиниот живот. По-
станала војвода многу млада 
и била една од ретките жени 
во тоа време. Откако стапи-
ла во брак со крушевчанецот 
Велко Спиров,(со кое се откри 
нејзината женственост), се 
повлече од  сцената на нејзи-

ното војводство во 1818 год. и 
живееле во Прилеп.
 
Една од најубавите народни, 
ајдучки  песни е песната за  
војвоткињата, Сирма. Во на-
родната поезија таа е многу 
обожаван и сакан лик.Во такви 
женски  ликови народните по-
ети  ја олицетвориле  народ-
ната затаена  внатрешна и 
жива сила. Но и покрај тоа, тие  
не можеле лесно да се решат 
да пеат за нив, со оглед на 
моралните погледи кај мажите 
со патријахални сваќања  во 
тоа време. Но сепак ја издиг-
нува во голем јунак бидејќи се 
впушта во бој со 70-одбор ју-
наци. Откако се дознало дека 
прочуениот водач на ајдуците 
била девојка, народот ќе и 
посвети песна која повеќе  ќе 
кажува за неа: 

СИРМА ВОЈВОДА
Дека се чуло видело,

мома војвода да бидит,
на седумдесет сејмени,

на тија гори зелени,
на тија води студени?
мома им веле, говоре:

- Това сос људба не биват,
Земајте прстен од рка
врзете прстен на бука,

Фрлејте редом на нишан;
кој ќе го ударит прстенот,

тој ќе си бидет војвода
и мене ќе ме кердосат.
Сите фрљаа со редум,

никој ми прстен не удри.
Мома си веле, говоре:

    подај ми, чауш пушката!
 Пушката пукна од рка,

падна ми прстен од бука.

Во 1856-57 г. кога имала 80 го-
дини, во Прилеп се сретнала 
со Димитар Миладинов. Таа 
му раскажала за нејзината  
животна приказна. Но, нејзи-
ната биографија  била сосема 
кратко забележана. Од голема 
важност е тоа што, песната 
била објавена во „Зборникот  
на македонски народни песн“  
дело на струшките браќа, учи-
телите, Димитар и Констан-
тин.
Од овој времеплов на наста-
ните од  минатото, сознаваме 
дека сите жени во светот ја 
бранеа својата земја и сло-
бода, ги негираа војните и 
неправдите. Во нивна чест 
поетите инспирирани од же-
ната-мајка, како„ непресушен 
извор на животот“ со нејзината 
дарежливост, нежност и уба-
вина, како да го држи светот 
на дланка; и подарија честит-
ка од поетски цветен венец 
од „Здружението на просвет-
ни работници – писатели на 
Р. МАКЕДОНИЈА“ од Скопје. 
Во поетскиов прилог  ќе про-
должиме со две нивни песни  
кои ќе допрат до вас  и ќе ги 
разнежнат вашите чувства со 
љубовта  упатени кон жена-
та. Тоа ќе го почувствуваме 
во поезијата на професорот 
и поет, ЈОВАН МАЗГАНСКИ 
од Скопје, роден во Владими-
рово-Берово, МАКЕДОНИЈА.  
Песната која ви ја презентира-
ме застапена е во Зборникот 
„Ракописот на љубовта“:

МИ ТРЕБАШ
Ми требаш ко рана зора
темни мисли да изгонам

Ми требаш ко музика нежна
скаменето срце да смекнам.

Ми требаш, ко месечина 

сјајна
романтична љубов да 

разгорам.
Ми требаш ко постела мека
студено тело да стоплам.
Ми требаш, ко свет храм,

пред тебе, исповед да чинам,
ушевен мир да имам.

Ја претставуваме и поетесата  
НАТКА ЏЕБОВА, родена 1945 
г. во Штип - МАКЕДОНИЈА, 
која животот го посветила на 
воспитно-образовната дејност 
и литературно творештво. Ав-
тор е на повеќе стихозбирки, 
романи, раскази и др. Еве како 
убаво, од жена до жена, ги по-
дредува стиховите во песната 
ЗА СЕКОЈА ЖЕНА. Цитираме:

„Плетам Ловоров венец
да го посветам на жената
наречена „Совршенство на 

природата“
А која ли е таа?

Дали на жената домаќинка,
стожер на нејзиното се-

мејство?
Дали на мајката што ги 

одгледала 
и воспитала своите деца?
или пак на жената работ-

ничка...
..Да, да, докажано.    

 Жената е совршенство на 
природата

Без неа светот не би бил.
Затоа секоја заслужува 

Ловоров венец.“

Доволно  и убаво речено од 
поетесата. Затоа денес нејзи-
ниот празник се слави насека-
де во МАКЕДОНИЈА  со песна 
музика и оро, организирано од  
Женските секции кои активно 
работат во македонските цр-
ковни општини. 

Осмомартовски  честитки 
испраќаме  до Соња Лоза-
новска, уредник на весникот  
„МАКЕДОНИЈА“
Овој месец, на 6 март, се 
навршуваат 32 години од по-
стоењето на  литературното 
друштво „Браќа Миладиновци 
од Торонто. –Честито!  Би-
дејќи ова се совпаѓа со одбе-
лежувањето  на 8-ми Март, 
упатувам празнични честитки 
до претседателката  Маја До-
невска  Ивановска и до жени-
те-поетеси.

-БРАВО ! – БРАВО ! И ЧЕ-
СТИТО, -  БУКЕТ ЦВЕЌЕ НА 
СЕКОЈА МАЈКА И ЖЕНА ВО 

СВЕТОТ.
   

HAPPY WOMENS DAY !
     Март, 2019 - Торонто

Македонска Заедница

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

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

Jones DesLauriers | Navacord

T 1.877.232.9996 x2346 
D 416.234.6329
M 647.501.2615
F  416.259.7178

jdimi.com

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

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА
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 ► На 1 март 2017 година 
новоотворенатата маке-

донска паралелка во про-
сториите на училиштето 
Bur Oak Secondary School 
во склопот на International 
Languages Program во York 
Region District School Board 
во градот Маркам, ја посе-
тија генералниот конзул на 
Р. Македонија во Торонто 
д-р Јовица Палашевски како 
и челните луѓе на Македон-
ското меѓународно движење 
за човекови права од Канада 
предводено од Бил Николов. 
Со тоа му оддадоа почит и 
поддршка на македонско од-

деление во кое часовите ги 
одржува учителката Блага 

Дафовска со над  40-години 
работен стаж како учителка 
по македонски јазик во Ка-
нада. 

 ► На 3-ти март 2018 годи-
на во просториите на маке-
донската православна црква 

Св.Климент Охридски во 
Торонто, а во организација 
на Македонската Глобална 
Координативна Мрежа - Ка-
нада како сојуз на македон-
ски патриотски организации 
во Канада под мотото ,,Маке-
донија е се’ што имаме,, , се 
одржа голем донаторски бан-
кет. Целта на истиот според 
организаторите беше помош 
во борбата за зачувување на 
македонските национални 
интереси и Македонија, а це-
лосниот приход од донациите 
ќе се употреби за поддршка 
на македонските патриотски 
организации во Македонија 
во одбрана и заштита на 
македонските национални 
интереси. На банкетот беа 
собрани 116 илјади канадски 

долари од Македонците во 
Канада за одбрана и заштита 
на македонските национални 
интереси.

 ► На 4 март 1945 година 
во Скопје е одржан првиот 
слободен црковно-народен 
собор. Во присуство на над 
триста делегати, свештени-
ци, претставници на народ-
ната власт и на Народниот 
фронт, делегатите автен-
тично го искажаа расположе-
нието на македонскиот народ 
од сите краишта на слободна 
Македонија 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 8-ми март 1945 годи-
на во Скопје првпат е про-
славен Денот на жената. По 
тој повод во салата на Офи-
церскиот дом се одржа голем 
митинг.

 ► На 11 март 1945 година 
во Македонија почнаа првите 
слободни избори за селски, 
градски и околиски народно-
ослободителни одбори. На 
овие избори кои траеја до 25 
март, за прв пат гласаа и же-
ните, лицата со навршени 18 
години и сите припадници на 
Југословенската армија

 ► На 18 март 2018 година 
пред парламентот на Онта-
рио во Торонто во присуство 
на 5000 илјаден македонски 
народ и топла поддршка 
од пријатели, поединци од 

Русија и Турција се одржа 
мирниот протестен собир 
,,Нашето име е Македонија,, 
организиран од македон-
ско-канадската заедница за 
поддршка на Македонија и 
ставање крај на антимаке-
донските преговори за име-
то. ,,Денес ние Македонците 
од Торонто и од други гра-
дови им се придружуваме 

на нашите браќа и сестри во 
Македонија, САД, Австралија 
и Европа, барајќи итен пре-
кин на преговорите за името 
со Грција. Наметнатите ан-
тимакедонски преговори за 
името го загрозуваат опста-
нокот на Македонија и ги на-
рушуваат сите меѓународни 
конвенции и конвенциите на 
Обединетите нации за чове-
кови права, на кои и Канада 
е потписник. Ја повикуваме 
меѓународната заедница да 
ги поддржи нашите основни 
права на самоопределување 
и самоидентификација - бе-
ше порака која Македонците 

од Канада ја упатија од про-
стестот. 

 ► На 23 март 2014 година 
над 700 Македонци и бројна 
канадска публика во најпо-
знатиот спортски центар во 
Торонто, Ер Канада центар 
(Air Canada Centre) ја прос-
ледија втората средба по-
меѓу кошаркарските тимови 
на Торонто Рапторс и Hawks 
Атланта. Натпреварот за 
Македонците беше нов пре-

дизвик за средба со нашиот 
кошаркарски ас Перо Антик, 
првиот НБА играч чиј што 
успех се поистоветуваше со 
националнен триумф, от-
таму и таквата желба да се 
поддржи нашето национално 
богатство и да се открадне 
момент кога и македонските 
бои ќе го преплават видикот 
и ќе заблескааат на видео 
бимовите во и надвор од 
центарот. Заслуга за голема-
та македонска посета освен 
во добрата волја на Маке-
донците слободно може да 
се препише на Македонска 
Нација од Канада предво-

дена од Велешанецот Боне 
Темелков, координатор и 
на првиот натпревар што се 
одржа во февруари 2014-та 
година. 28 македонски де-
ца беа  облечени во боите 
на Македонија и го красеа 
теренот за време на интони-
рањето на  канадската и аме-
риканската  химна веднаш до 
Перо и останатите кашаркар-
ски ѕвезди.   

 ► На 24 март 1949 годи-
на во Скопје, главниот град 
на Република Македонија 
е формиран Државниот ан-
самбл 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 Македонија 
„Танец“.

Македонска Заедница

Низ Годините
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NATPREVAR  NA  DOMA[NI  VINA  2019
Kako i sekoja godina, taka i ovaa, na 17 Februari vo salata Filip II 
pri Makedonskata Prvoslavna  Crkva vo Vindsor,  Ontario se odr`a 
Trinaesetiot po red natprevar na doma{ni vina. Natprevarot pomina vo 
vesela prijatelska atmosfera koja site u~esnici gi napravi pobednici. 
Za natprevar bea prijaveni osum vina, sto e malku vo sporedba so drugite 
godini, no kvalitetot na vinata i natprevaruvackiot duh ne bea nisto 
pomali. Prvoto mesto mu pripadna na Boris Crvenkovski, vtoroto na Ruse 
Janevski a tretoto na Mende Taleski. Radosta na pobednicite, a osobeno 
radosta na pobednikot Boris Crvenkovski ja opravduva celta na ovoj 
natprevar. Za mnogu godini da ni e Sveti Tripun.
                                                                                                  Iljo Vartukopli

On Saturday, February 23, 2019, St. Nicholas Macedonian Church 
in Windsor celebrated the  40th anniversary of the Consecration of 
St. Nicholas Macedonian Orthodox Church and the 50th anniver-
sary of  the founding of the first church committee.  Over 200 people 
attended the anniversary banquet.  Seated on the head  table were: 
the  president of St. Nicholas Macedonian Church Mr. Mende Tale-
ski and his wife  Dr. Elizabeth Taleski, the priest of St. Nicholas 
church  the very reverent Dr. Aleksander Mustenikov, the mayor of 
town of  LaSalle the  Honorable Marc Bondy and his wife Mary, from 
the Macedonian Consulate of the Republic of Macedonia  in Toron-
to,  Dr. Jovica Palashevski –  The Consul General and his wife  Dr. 
Ivona  Palashevska and Mite Stojanovski,  president of the board of 
St Nicholas Macedonian Banquet Center and his wife Rodna.
Other distinguished  guests included; Member of  Parliament Essex 
Riding Ms. Tracy Ramsey, Member of Parliament Windsor West-  
Mr. Brian Masse, Member of Parliament Windsor Tecumseh – Ms. 
Cheryl Hardcastle, The Mayor of Tecumseh town the honorable 
Gary McNamara and the vice President of the Multicultural Council 
of Windsor and Essex County, Mrs. Aruna Koushik.  
His Eminence the Metropolitan of the American-Canadian Diocese 
Gospodin Metodij, could not attend due to unexpected and unfore-
seen circumstances.  He sent  his congratulation and best wishes  
and in his place father Dragan Jordanov come.
The celebration was started by singing the national anthems of Can-
ada and the Republic of Macedonia.  Both anthems were sung  by 
the 15 year old Teodora Taleski.    Vera Najdovska, was Master of 
Ceremony for the evening.  The importance of the very first founding 
church committee was honoured and appreciated in her speech. 
One of the original founding members out of the 11 was in attend-
ance, Tommy Shapardanov, who later addressed the audience.  
The president of the Administrative Council of Saint Nicholas Mace-
donian Church,  Mr. Mende Taleski addressed the audience.  Other 
speakers included  Dr. Jovica Palashevski,  father Dragan Jordanov,  
and Members of  Parliament Ms. Tracy Ramsey and Brian Masse. 
Mr. Taleski  presented plaques and certificates of appreciation  to  
individuals and organizations.  Recipients were; the very Reverent 
Dr. Aleksandar Mustenikov,  priest of St. Nicholas church who was 
given a plaque for 25 years of distinguished service.  Certificate of 
appreciation was given to The First Board of Directors Nick George 
and Tommy Sapardanov in recognition of their roles  as one of the 
founding fathers of St. Nicholas church.
A certificate of appreciation  was  presented to the Vice President  of 
the Multicultural Council of Windsor and Essex County  Mrs.  Aruna 
Koushik and to the  Honorable Marc Bondy  Mayor of the town of 
LaSalle,  for their support in the past several decades.  
Saint Nicholas Macedonian Community also received two certificat-
ed of appreciation, one  from the Multicultural Council of Windsor 
and Essex County and one from Brian Masse, Member of Parlia-
ment.
After dinner Liljana Djurovic, recited Konstantin Miladinov’s  famous 
poem “T’ga za Jug”.  To commemorate the  event from the 50 year 
of the founding of the church committee, and 40-year anniversary 
of the concretion of the church and all the important and memorable 
events that happened in between  120 page book in colour  was put 
together by Gligor Stefanov. One book was distributed per family.
The rest of the evening was enjoyed in dancing and singing by the 
very entertaining and lively music by Sonja and Oliver Band from 
Toronto. Overall it was a great evening! 

Vera Najdovska

Anniversary Banquet, the 50th 
Anniversary of the Founding of the Church 

Committee and the 40th Anniversary of 
the Consecration of the Saint Nicholas 

Church, Windsor Canada. Saturday, 
February 23, 2019

Св. Никола Виндзор
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Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
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& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

Anastasia Filiposki 

Born in Windsor, Ontario in 2006 Anastasia began swimming competitively on the Windsor 
Essex Swim Team at age 10. Her love of the pool began, when her dad took her to her first 
swimming lesson at the age of 2. On November 24, 2018 at the Long Course Can-Am Challenge 
Competition, she received her first Medal 2nd place for 50 meter Fly. 
On February 02, 2019 Anastasia attended a seal meet competition along with 6 other teams. 
She received 1st place overall in 100 meter IM. Anastasia also received 3 1st place Heat Winner 
in 100 metre Butterfly, 100 metre Free Style and 100 metre IM. In February 2019, she received 
swimmer of the month. Anastasia is enjoying every moment being a part of the Windsor Essex 
Swim Team. She attends to give practices a week.



Страница 36 March 07, 2019Забавна страница

 ► Мажите жалат за она што го изгубиле, 
а жените за она што не го добиле.

 ► Ако една жена не ја знае разликата 
помеѓу син и сопруг, не заслужува да живее 
со маж.

 ► (Фестетина ленте) на латински 
значи-брзај полека.

 ► Некои луѓе успеваат да пораснат само во тежина.
 ► Не би рекол дека сите жени се исти, има и полоши!
 ► Љубовта е песна што неможе да се пее соло.
 ► Љубовта на жената е напишана на вода, а верноста 

нацртана на песок.
 ► Често пати се случува дека е полесно да скротиш дива 

зверка отколку бесна жена.
 ► Нема животно осигување од љубовен пожар.
 ► Каква е осаменоста ја знае само осамениот.
 ► Лебедот останува лебед, макар и со гуски да се дружи.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

National Tweets

Мали поуки за животот
Ако поминуваш покрај пеколот, не продо-
лжувај понатаму?
Ако си изнервиран изброј до десет, ако си 
многу опцуј!
Имај срце кое не е тврдо, допир кој не 
боли и насмевка која не згаснува.
Додека родителите ти се живи немј дале-
ку да се селиш.
Кога жената плаче, трговецот се колне, не 
верувај.
Ако имаш горчина во срцето, шекер и мед 
во устата не помага.
За да ја сознеш вистинската среќа, треба 
да имаш со кого да ја поделиш.

Ташко Кубановски

МВР откри терористи: Се 
преговара за помирување 
и вработување

Скопските возачи пре-
дупредуваат: околу дупки-
те се појавуваат улици

Сите македонски полити-
чари иднината ја гледаат 
во својата земја и ја отфр-
лаат можноста за пресел-
ба во странство, покажува 
најновото истражување на 
Институтот за применета 
политикологија и мигра-
ција.

Истражувањето на Инсти-
тутот за информатика и 
епидемологија покажало 
дека антивирус-програми-
те можат сериозно да го 
загрозат природниот иму-
нитет на компјутерите.

Точењето гориво за 1000 
денари поскапе на 1100 
денари, јавуваат нашите 
репортери од целата земја

Тестирање за пасијанс или 
играта со карти „Solitaire“, 
ќе стане задолжителен 
дел од конкурсот за вра-
ботување во државната 
администрација, јавуваат 
извори од Владата.

Вести од 
Македонија

"Се плашев за иднината 
на мојата земја, и се уште 
се плашам дека државата 
ми ја ураде татковината" 
!!!

- Игор Дурловски
Татковината Е 
*Македонија.
Државата е Северна.

Втората украла се, од 
првата и се претставува 
лажно како неа.

Сега не кани на гости, во 
украдената куќа од која ја 
избрка првата.
А кај *живее сега првата ?
Па, во секој од нас !

Бабичка
Полицаец застанува бабичка 
од 80 години и и вели:
– Па добро госпоѓо, зошто 
возите толку брзо?
Бабата: Ма дај пушти ме, дур 
сеуште памтам кај сум тргна-
ла.

Име
Афричко име на Македонија:
– Брегот на Сиромаштијата 
до Коска

Врски
– Добро утро. Вие докторка 
сте тука?
– Не, јас сум сестра.
– Еее и тука се напикавте по 
роднинска врска…

Статистика
Од Македонскиот државен 
завод за статистика соопшту-
ваат:
– Според податоците кои ги 
анализиравме, заклучивме 
дека просечниот Македонец 
живее два пати подобро!
Трпе прашува:
– Споредено со која година?
– Со следната.

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

Чевли
Трпана доаша дома и му 
вика на Трпе:
– Мажу, треба да имаме долг 
и сериозен разговор!
– Пократко не ли може?
– 4000 денари за чевли!

10 знаци дека си 
Mакедонец

1. Родителите се гри-
жат за своето дете додека 
тоа не наполни 48 години.
2. Носиш тренерки со пет ли-

нии и натпис “Aadibasss”.
3. Весникот е предмет со 
двојна употреба.
4. Единствено полоши од по-
литичарите се фудбалерите 
кои губат од сите.
5. Одиш во викендичка за да 
работиш, а не за да одма-
раш.
6. Ако турнеш некого на ули-
ца велиш „ОП“.
7. На секој виц одговараш „Го 
знам ама на друг начин“.
8. Цел живот си играш криен-
ки: фрлаш ѓубре од десетти 
кат и потоа ѕиркаш дали си 
погодил и дали некој те за-
бележал.
9. На иста маса стои знакот 
за забрането пушење и – пе-
пелник.
10. Секој ден слободно ги 
вежбаш најтешките дисци-
плини во возење: одбегну-
вање пешаци и дупки, прона-
оѓање невозможни места за 
паркирање.

Чудесна земја
Зборуваат двајца Кинези.
Знаеш другар бев во една 
интересна земја која  се вика 
Македонија.
Да, сум слушнал дека има 
таква.
Бев гостин во една куќа, 
многу љубезни, ама и чудни 
луѓе. Замисли – вели зачуде-
но кинезот.
– Таткото работи не зема 
плата.
– Мајката не работи зима 
плата.
– А Синот е пензионер.

Французинка наспроти 
Македонка

– Французинката од левата 
страна има маж, од десната 
љубовник, зад себе си сом-
нително минато, пред себе 
светла иднина, а на главата 
шапка.
– Македонката од левата 
страна има 3 полни најлони 
од самопослуга, од десната 
страна 2 деца, зад себе си 
убаво минато, пред себе не 
гледа иднина, а на главата 
маж.

Светлана
Охриѓанец на скопјанка:
– Светлана! Светлана! Свет-
ланааа !!!
– Не се викам Светлана бе!
– А мор’ светлана на колана 
ги остаи запалени!

8-ми март
Три жени во последен мо-
мент решиле да го прослават 
8-ми март.
Не успеале да најдат место 
во ресторан, па си купиле 
пиење и отишле во гро-
бишта.
Се напиле и се вратиле 
дома.
Мажите им биле пријатели и 
се сретнале другиот ден.
Едниот рекол:
– Мојата жена има љубовник! 
Сигурен сум! Донесе букет 
цвеќиња дома!
Другиот:
– И мојата сигурно има, и таа 
донесе букет цвеќиња.
Третиот маж:
– На вас ви е лесно… Мојата 
има многу! Се прибра сно-
шти и донесе цел венец на 
кој пишува – “Од колегите”.

Театарот ќе остане 
македонски бидејќи 
трагедијата сî уште не 
е доиграна

Македонскиот 
идентитет е заштитен 
на тој начин што нема 
да се употребува 
никаде.

Придавката 
македонски станува 
национални, луѓето 
македонски стануваат 
безнационални

Од кај си?
-Националед Брод, а 
ти?
Од Национална 
Каменица

Да живееше 
Достоевски во 
Македонија, книгата 
гарант ќе му се викаше
"Злосторство, 
притвор и амнестија"

Очекувам со одлука 
на Владата делото 
на Крсте П. Мисирков 
да се преименува во 
„За националните 
работи„.

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, 
украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработка-
та на сите предмети е ра-
чна и понекогаш на машина 
за шиење. Материјалите 
кои ги користам во изработ-
ката на предметите и обле-
ката се веќе искористени 
или постоечки во некој друг 
дезен и вид, кој се разбира 
не ни треба повеќе. Реци-
клирањето е број еден за 
заштита на нашата уба-
ва планета 
земја. Затоа 
да бидеме 
инвентивни и 
да направиме 
нешто убаво 
и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви 
дадам идеја 
како да си на-
правите прекрасен нов мо-
дел од кинески традициона-
лен фустан:
 
1. Кинески свилен фустан;
2. Игла за распарување;
3. Црвен конец и ластик;
4. Каиш во златна боја;
5.Црвени хеланки;
Кинескиот свилен фустан 
со игла за распарување 
го отворив на две големи 
парчиња. Украсните цвето-
ви-копчиња ги извадив и ги 
употребив за украс на црве-

ната крагна која овојпат е 
самостоен украс на вратот. 
Истиот може да се употре-
би и како венче за во коса. 
Новиот модел на фустан е 
составен од две парчиња 
кои се споени на половина-
та со внатрешен ластик. За 
да биде интересен долниот 
дел на новиот фустан двата 
полукружни дела напред и 
назад ги споив со правоа-
голни парчиња покуси за 
5 см. Напред на горниот 
дел му направив украс од 
остатокот на кинеските 
копчиња во вид на машна. 
Овој модел на фустан ми 
се допадна бидејќи може 

да се носи во комбинација 
со црвена свилена кошула 
одоздола и црвени хеланки 
или самостојно украсен со 
црвената крагна на вратот, 
златен каиш на половината 
и ташна со сличен дизајн на 
црвена свила.
Уживајте во секоја ваша 

идеја и креација! 
Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви 
Каролина Ристеска.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Freshly Caught by Marija :)

Preparation before cooking:
Scale the fi sh, and clean out 
everything from the inside.
Wash it with a couple cups of 
water, and leave in a large pot 
fi lled with cold water mixed 
with salt and vinegar (roughly 
1/4 cup) and leave covered for 

half an hour.
- This is done to remove 
all the toxins and smells 
from the fi sh.
Preparation for cooking:
Take the fi sh from its 
salty water and rinse 
again, then place on a 
backing sheet.
Cut a few slits along the 

side of the fi sh and salt it all 
over, the inside and outside, 
to taste.
Also do this with black pepper.
And fi ll the slits with, peeled 
garlic cloves.
Spray some lemon juice over 
the top of the fi sh, and place 

some lemon slices along the 
side.
Lay a couple of slices of bacon 
along the side as well, to keep 
the in juices and fl avor.
Lastly, dust some paprika 
lightly over the top, just to add 
some colour.
Preheat the oven to 350°F and 
place it in for 45 minutes - 1 
hour, depending on the size of 
the fi sh.
Then make sure to serve with 
the Bacon-Potato Casserole 
as a perfect summer meal!
- Can also be served with rice 
and other sides as well.

Baking by Marija: 
Homemade Posno Lepce

Only 3 Ingredients & Water!

1 Tsp. Dry (or Fresh) Yeast
1 Tsp. Sugar
2 Cups. Flour
Salt to taste.

1 Cup. Warm Water

Preparation:
Take 1/4 cup of warm water 
and mix with the Yeast and 
Sugar, leave it off to the side to 

raise for 10 minutes.

Put the fl our in a large bowl, 
place in the salt, 1 cup water 
and the raised yeast.
- Mix it to make a nice and soft 
dough.

Leave it for 30 minutes to 
1 hour depending on the 
temperature of the room, so 
the dough can raise.
When raised, make it any kind 
of shape, round/long, spread 

some fl our on a baking sheet 
and place the dough on there.
- Leave it again for 30min-1 
hour to raise.

Pre-heat the oven to 350°C, 
place the dough inside the 
oven for 20 minutes, then fl ip 
it over, turn the oven down to 
200°C and leave it for another 
30 minutes, or until golden 
brown.

Posni meals are served during fasting before Easter
Dinner for 4 people

Ingredients:
- 12 dried red peppers
- 4 large onions - chopped
- 16 tbsp cooked parboiled rice
- 1/4 cup olive oil
- 2 tbsp chopped fresh parsley
- 1 tbsp red sweet paprika
- 1 to 2 cloves of garlic - fi nely 
chopped
- 4 tbsp of tomato sauce
- salt & pepper to taste
Preparation:
- Remove all seeds from dried 
red peppers
- Place all red dried peppers in 
large bowl
- Pour boiling hot water 
over dried red peppers in 
bowl. Ensure peppers are 
completely covered by boiling 
hot water.
- Keep red peppers in boiling 

water for 10 - 15 min. until soft
- In large frying pan, add 1/4 
cup olive
- when oil is hot, add all onions
- once onions have 
caramelized, add balance of 
ingredients (not red peppers)
- mix and fry for approx. 5-10 
min
- place frying pan to side

- remove and drain red 
peppers
- with tablespoon, stuff 
ingredients from frying pan into 

red peppers
- place fi lled red peppers 
into baking dish/pan/
stoneware/corning ware 
etc...-store in refrigerator or 
freeze until ready to bake 
stuffed posni red peppers
Baking:
-prior to baking posni red 

peppers, pour enough water to 
cover the peppers
- cover entire pan/baking dish/
stoneware/cookware with tin 
foil 
- bake in oven at 350 degrees 
for 1 hour
- turn off oven, leave dish in 
oven for approx. 30min, until 
all water has been absorbed or 
until water is not visible
Serve cold/hot for lunch/dinner 
or cut up as an appetizer.

Posno by Marija: Tavche Grafce 
bes Maslo

 
Ingredients:
White boiled kidney beans
Salt
Chili Pepper
Parsley or if you'd like: Mint

**By the Way:

 You can make Tavće Grafce 
so Maslo

Ingredients:
800g white kidney beans
200g vegetable oil
salt and black pepper to taste
2 cloves of chopped garlic or 
1/4 tsp. garlic salt
1/4 cup chopped parsley 
1 soup spoon red paprika 
1 large onion cleaned and 
fi nely chopped

Preparation:
Take the beans, wash and 
clean them until not dusty or 
any particles left. Wash and 
rinse a couple times, pour 
them into a pot with cold water. 
Begin on highest temperature 
until boiling, then reduce to 
medium heat.
Leave on medium heat for 2 
hours (minimum). Depending 
on the bean, some will take 
longer and some shorter 
amount of time to become soft.
While boiling, ensure there is 
always at least 3 to 4 inches 
of water above the beans at 
all times in your pot (if water 
evaporates, keep adding hot 
water(only) to pot).
Check if the beans are soft 
and boiled then turn off the 
stove heat. You will then 
separate the beans from the 

boiling water, placing just the 
beans in a separate square/
round pan, but still keeping the 
pot of boiled water separate.
Then you use this water and 
pour it into the beans pan until 
it covers 1/2 inch over the 
beans.

Add in here: the black pepper/
salt and garlic, mix all together 
in pan and leave to the side. 
Take a frying pan put in the 
vegetable oil and chopped 
onions and fry until nice and 
golden brown. Now throw 
the paprika in, mix quickly 
and pour right away onto the 
beans, make sure the paprika 
doesn't burn.

Mix all together inside the 
pan **The trick of the recipe 
is here!
Take the pan full of beans and 
place inside pre-heated oven 
at 400°F.
Now the beans will begin to 
boil very rapidly, the vegetable 

oil and water within the pan 
will come together here and 
become thick. Leave it to boil 
at high temperatures for 10-15 
minutes.
Then turn your stove off and 
leave inside. Make sure to 
watch for how much water is 
left in the pan, you do not want 
your beans to be dry. So the 
time inside the oven can vary 
from 15 minutes to 30 minutes.

Take out from the stove and 
decorate on top with parsley. 

Now, you are ready to enjoy 
this classic, traditional, simple 
meal.
***Many people enjoy adding 
certain fl avors to the mix, for 
example: mint, hot sauce, etc..
This recipe is made with 
simple spices that you

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

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

1945- 2019

На 20 февруари во Торонто по повеќемесечно боледување на 73-годишна 
возраст почина Руска Андова родена во Велес, Македонија. Со нејзината 
смрт ожалостена е нејзината фамилија: синовите Борче и Панче, снаата 
Изабела, внучињата Џесика, Џошуа и Џозеф како и сестрата Љубенка со 

фамилијата од Торонто и братот Тоше со фамилијата од Велес. 
Бог да ја прости.

Жална Вест 
Јордана Стојановска  

1936 – 2019

На 27 февруари 2019 година почина Јордана Стојановска долгогодишна 
активистика во женската секција во црквата Св. Климент Охридски во 
Торонто. Оваа вредна Брајчинка ќе остане запаметена по нејзината 

прекрасна душа и пожртвуваност за доброто на македонската заедница во 
Канада. Љубовта кон верата и  македонските традиции успешно  ги пренесе 

на своите наследници кои го 
следат нејзиниот пример.

Бог да ја прости.

НОСЕЊЕТО МАРТИНКИ Е ГРЕВ И НЕ Е ВО СОГЛАСНОСТ 
СО НАШЕТО ПРАВОСЛАВНО ВЕРУВАЊЕ

Сега е време кога некои луѓе 
понесени од некакви суевер-
ни обичаи ставаат мартинки 
на рацете на нозете или на 
облеката. Мартинката како 
и потковицата немаат никак-
ва важност и се остаток од 
паганството. Православната 
Црква се противи на таквото 
погрешно и празно верување 
и го смета за грев.
Секој оној што на својата 
рака ќе стави или на својата 
облека ќе закачи таканарече-
на ‘мартинка’ (нешто како на-
раквица направена од црвен 
и од бел конец) за здравје 
и за среќа, да знае дека од 
тој момент (свесно или не-
свесно) се откажал од Бог, 
односно од Православната 
Вера и Црква, и не може да 
учествува во нејзините Свети 
Тајни. Не може истовремено 
да веруваме и во Бог и во 
мартинка, смета Црквата.
Верата и суеверието немаат 
ништо заедничко, исто како 
што и Бог нема ништо заед-
ничко со ѓаволот. А на два 
господара не можеме да им 
служиме, или ќе Му служиме 
на Бог или на ѓаволот – па 
секој слободно нека избере 
кому ќе му служи. И секое 
друго суеверие, спротивно 
на православната вера, не е 
од Бога.
Носењето мартинка е суе-
верен и магиски обичај, а со 
тоа и демонски обичај, за-
тоа што луѓето што ги носат 

веруваат дека мартинките, 
откако ќе ги стават на себе 
на први март, не смеат да 
ги извадат сè до доаѓањето 
на пролетта и доаѓањето на 
ластовичките (или штркови-
те) и сè додека да расцути 
првото дрво. Потоа, според 
истото погрешно верување, 
мора да ги закачат на некое 
дрво и да си пожелаат добро 
здравје и среќа, со некаква 
вера дека желбите ќе им се 
исполнат. Вадењето на мар-
тинката, пред време, се сме-
та за несреќа и затоа луѓето 
ја чуваат со страв. Таквото 
верување нема никава вр-
ска со православната вера, 
туку е обично суеверие. Ние 
христијаните си носиме на 
рака или во рака бројаничка, 
украсена со крвче, која ни 
служи за молитва.
Христијанската среќа и 
здравје не доаѓаат на некој 
автоматски, безличен и ле-

сен магиски начин со некакво 
просто чинење или нечинење 
на нешто – без личен подвиг 
и саможртва (како што ѓаво-
лот ги подучил Ева и Адам 
во рајот: само ако вкусите од 
плодот на познанието на до-
брото и злото ќе бидете како 
богови – види 1. Мој. 3, 4-5), 
туку единствено со слободен 
подвиг во градење на личен 
однос со Бог, преку очисту-
вање на срцето од страстите, 
преку љубовно исполнување 
на Божјите заповеди и преку 
смирено учество во Светите 
Тајни на Црквата; на кој, по-
двиг, Бог лично, слободно и 
љубовно одговара во одре-
дено спасително време за 
секој од нас.
Христијанската среќа и 
здравје извираат од личната 
заедница со Бог, а не од без-
лично, фобично и душегубно 
суеверие.

Македонска заедница
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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