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COSMO TRAVEL
SPRING AND SUMMER SEAT SALE 

PROMOTION 
FROM TORONTO TO ALL EUROPEAN 

DESTINATIONS

Don’t miss this incredible deal!
Limited seats available
416-529-6846

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

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

Toll Free: 888-265-767  Local: 416-265-6867
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Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

Со почит, 

   

Македонија

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 

St Ilija 
Macedonian 

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

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

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, 

ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САДМесечен весник на  Македонците во Канада и САД
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Прочка, празник на проштевањето и очистувањето од 
гревовите

Прочка претставува голем празник за 
македонскиот народ и со него се поврзани 
голем број обичаи и верувања. Очигледно е 
дека проштевањето е обичај востановен под 
влијание на црквата.
Празникот Прочка или Велики Поклади, меѓу 
народот познат и како Проштени 

Поклади спаѓа во најголемите христијански 
празници, според некои веднаш по Божик 
и Велигден. Со Прочка започнуваат 
и долгите Велигденски пости, период 
исполнет со многу обичаи и верувања, со 
многу одречувања и надежи за пречек на 
Христовото воскресение (Велигден) за 

причесна и идентификација со Спасителот 
Исус Христос.
На Прочка се изведуваат богати обичаи како 
што се проштевањето (оттука и празникот го 
добил името) потоа амкањето, обредните 
огнови, богатата трпеза..

Во црквата Св. Климент Охридски од 
Торонто се одржа свечена богослужба 
на која присуствуваа бројни верници кои 
дојдоа да си простат, помолат и отпочнат 
со велигденските пости. Со службата 
раководеше отец Сашо Целески.

ПРОСЛАВА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА 8-МИ МАРТ  ОРГАНИЗИРАН ОД 
ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ВО ЦРКВАТА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ТОРОНТО

Прочка во Св. Климент Охридски, Торонто

Женската секција со претседателката Ирена  Сипидиас Караулис 
организираше весело неделно попладне кое се одржа на 6-ти март, 

исполнето со музика, храна, насмевки, награди и многу македонски ора и 
песни.
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,,Оро Македонско,, 
Радио Програма 

на македонски јазик

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

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

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rachovski - Pelisterski
810-335-5552

The Third Generation of Naumovski’s Family Business
Nick Naumovski

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

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

RUST CONTROL SYSTEM

CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

California Restaurant

(416) 461-1251

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

Successful Macedonian Businesses
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St. Nicholas Macedonian Orthodox 
Church Community Centre

Address: 5225 Howard Ave, 
Windsor, ON N9A 6Z6

Phone: (519) 966-6257

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 
свештеник при МПЦ 

„Св. Никола“ во Виндзор

Во Македонската Пра-
вославна Црква Свети 
Никола во Виндсор, во 
изминатиот период се 
случија повеќе настани и 
се прославија празници-
те според календарот за 
овој период. Благодаре-
ние на олеснувањето на 
рестриктивните мерки за 
заштита на здравјето, на-
шите македонци од овој 
град постепено почнаа во 
се поголем број да доаѓа-
ат во црква. На црковните 
богослуженија редовно 
учествува и нашиот црко-
вен хор чиишто члрнови 
секоја недела неуморно и 
верно доаѓаат и со своите 
гласови ја збогатуваат цр-
ковната богослужба. 
Овие љубители на црков-
ните химни учествуваат во 
хорот повеќе од 40 години. 
Господ да им ги умножи го-
дините и здравјето и уште 

многу Литургии да пеат и 
да го слават Бога.
По прославата на Божиќ 
и Богојавление, Маке-
донскиот центар орга-
низираше во чест на Св. 
Трифун, натпревар на 
најдобро вино. 
Оваа година најдобрите 
наши мајстори на вино-
то го презентираа сво-
ето домашно вино и по 
објективната дегустација 
и оцена на комисијата 
беа избрани победници-
те. Беше посетен домот 
на Стефо кадешто се за-
кроија неговите винови 
лози и се направи бла-
гослов за плодоносие и 
бериќет.Со почетокот на 
Велигденските пости во 
нашата црква според цр-
ковното правило, почнаа 
да се богослужи и Акатис-
тот посветен на Пресвета 
Богородица. Нашите вер-
ници со љубов кон Божја-
та Мајка упатија молитви 
за секое добро и истотака 
принесоа и Петолебие. 
Првата Недела од пости-
те е наречена Недела на 
Православието во чест 
и спомен на победата на 
Православната вера над 
сите други погрешни ере-

тички учења и веру-
вања. Беше прекрас-
но да се види како 
многубројните верни-
ци во црква со икони 
во рацете покажаа 
цврста вера и верност 
на традицијата и исто-
времено испратија си-
лна порака за соврше-
носта и вистинитоста 
на Православието.
Истата недела во на-
шата црква се одржа 
и редовното членско 
годишно собрание, на 
коешто присуствуваа 
членовите од нашата 
црковна заедница. 
По молитвата се об-
рати Претседателот 
г.Менде Талески и по 
поздравот беа објас-
нети изминатите ак-
тивности како и пла-
новите за во иднина.

МАКЕДОНЦИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ВО МПЦ СВ. НИКОЛА 
ВО ВИНДЗОР БЕЛЕЖАТ ПЕРИОД СО БРОЈНИ АКТИВНОСТИ
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

The BEST of Macedonian wines, rakija, Mastika in Ontario, Canada.
To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com

www.MacedonianWinesAndSpirits.com

Successful Macedonian Businesses
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To rent the renovated church 
hall

contact us:
Tel: (905) 471-5555
201 Main St N, Markham, 

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

LADIES WOMEN'S DAY CELEBRATION 
AT ST. DIMITRIJA SOLUNSKI - MARKHAM

Women are truly special 
Happy International Women's day. To all the special women at St.DIMITRIJA Solunski ladies auxiliary. 

Thank you to all of you for helping me in making a diff erence in my life.
Your support, encouragement and knowledge has been passed down to the next generation and I will do 

the same for the next. A special Thank  you  to my mother who taught me to be a strong woman.
I also want to thank and wish all  the beautiful Macedonian Women in Canada and around the world a very 

Happy International Women's day. You all deserve it.
Sojna Aleksovski Miric



Страница 8 March 16, 2022

MMДЧП покрена постапки пред Европскиот Суд за Човекови 
Права за ослободување на македонските политички 

затвореници
Македонското 
Меѓународно Движење 
за Човекови Права 
покрена неколку 
процеси пред 
Европскиот Суд за 
Човекови Права, 
конкретнo со цел: 
да се обезбеди итно 
ослободување на 
македонските политички 
затвореници уапсени 
од режимот на СДС/
ДУИ во Мaкедонија; 
да се понуди итна 
медицинска помош која 
досега режимот им ја 
ускрати на неколкумина од 
политичките затвореници 
кои имаат итна медицинска 
потреба; да се повика на 
одговорност режимот за 
неговото постојано, сериозно 
кршење на човековите 
права на Македонците, 
почнувајќи со принудната 
промена на името; и да 
се поништи променат на 
името која нелегално ни е 
наметната преку „Договорот 
од Преспа“. Освен што крши 
многубројни меѓународни 
конвенции за заштита на 
човековите права кои ги 
ратификувала Македонија, 
овој договор е во директен 
судир со македонското и 
меѓународното право, со 
Уставот на Македонија, 
собранискиот деловник 

и процедури и оттаму е 
невалиден.

Првиот процес е отпочнат 
како привремена мерка со 
итно дејство - механизам кој 
Европскиот Суд за Човекови 
Права го користи за да се 
бори против опресивните 
режими кои намерно им 
ускратуваат медицинска 
помош на затвореници на 
кои таа им е итно потребна. 
Политичкиот затвореник 
за кого се однесува овој 
процес мора веднаш да се 
оперира но, и покрај тоа 
што потребата е очигледна, 
и што се доставени сите 
потребни медицински 
документи, упорно се 
одбиваат бројни барања и 
жалби до повеќе судови.
Вториот процес во кој 

постапката 
веќе е 
почната се 
однесува 
на истиот 
политички 
затвореник 
и во него 
се бара 
негово итно 

ослободување врз основа 
на водечкиот документ 
на Европскиот суд за 
човекови права, Европската 
конвенција за човекови 
права, која ги вклучува 
следните членови:
Член 3 - Забрана за мачење
Никој не смее да биде 
подложен на мачење, 
нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување.
Член 5 - Правото на слобода 
и безбедност
(4) Секое лице лишено 
од слобода со апсење 
или притворање има 
право да вложи жалба до 
судот, и тој во кус рок да 
ја разгледа законитоста 
на тоа лишување од 
слобода и ако тоа не било 
законско, да нареди негово 

ослободување.
Член 10 - Слобода на 
изразување
(1) Секој човек има право на 
слобода на изразувањето. 
Ова право ги опфаќа 
слободата на мислење и 
слободата на примање и 
пренесување информации 
или идеи, без мешање на 
јавната
власт и без оглед на 
границите. Овој член не 
ги спречува државите, на 
претпријатијата за радио, 
филм и телевизија да им 
наметнуваат режим на 
дозволи за работа.
Член 13 - Право на 
реалнажалба
Секој човек, чии права и 
слободи признати со оваа 
Конвенција, се нарушени, 
има право на жалба пред 
националните власти, дури 
и тогаш кога повредата на 
овие права и слободи ја 
сториле лица при вршење на 
службена должност.

Член 14 - Забрана на 
дискриминација
Уживањето на правата и 
слободите, признати со 
оваа Конвенција, треба да 
се обезбеди без никаква 
дискриминација заснована 
врз пол, раса, боја на кожата, 
јазик, вера, политичко или 
кое и да е друго мислење, 

национално или социјално 
потекло, припадност на 
национално малцинство, 
материјална положба, 
потекло по раѓање или кој и 
да е друг статус.
Политичкиот затвореник од 
овие два процеси побара да 
не биде именуван од страна 
на ММДЧП, од страв дека ќе 
се изложи на дополнителни 
притисоци против него и 
против неговото семејство.
Почнуваме процеси 
и за други политички 
затвореници. ММДЧП ќе 
информира за напредокот 
во сите гореспомнати случаи 
преку соопштенија.
Македонското Меѓународно 
Движење за Човекови 
Права ја повикува 
меѓународната заедница, 
организациите за заштита 
на човековите права, 
медиумите, новинарите, 
политичките партии и сите 
заинтересирани за заштита 
на човековите права да 
ни се придружат во ова 
иницијатива и да издадат 
соопштенија за поддршка 
и за заштита на правата на 
Македонците.
Ве замолуваме да го 
известите ММДЧП за 
сите преземени чекори. 
Нашите контакт податоци се 
наведени подолу.

February 26, 2022
Macedonian Human Rights Move-
ment International has launched 
several cases in the European 
Court of Human Rights, spe-
cifically: to secure the immediate 
release of Macedonian political 
prisoners jailed by the SDS/DUI 
regime in Macedonia; to secure 
immediate medical attention, thus 
far denied by the regime, for sev-
eral political prisoners suffering 
urgent health issues; to hold the 
regime accountable for repeated, 
serious violations of human rights 
against Macedonians stemming 
from the forced name change; 
and to reverse the name change, 
which was illegally imposed 
through the "Prespa Agreement" 
and, in addition to violating multi-
ple human rights conventions to 
which Macedonia has ratified, is 
in direct violation of Macedonian 
and international law, the Mace-
donian constitution, parliamentary 
rules and procedures, and thus, 
having no standing.

The first case that has begun is 
an emergency interim measure, 
which is a mechanism made 
available by the European Court 
of Human Rights to combat 
oppressive regimes that have 
purposely denied medical treat-
ment to those in urgent need. The 
political prisoner involved requires 
immediate surgery and despite 
the obvious need, supplied medi-
cal documentation, and repeated 
requests and appeals to multiple 
courts, he has been consistently 
denied.

The second case in which 
proceedings have begun involves 
said political prisoner and calls 
for his immediate release based 
on the European Court of Human 
Rights' guiding document, the 
European Convention on Human 
Rights, which includes the follow-
ing Articles:

Article 3 – Prohibition of torture
No one shall be subjected to 
torture or to inhuman or degrading 
treatment or punishment.

Article 5 – Right to liberty and 
security
(4) Everyone who is deprived of 
his liberty by arrest or detention 
shall be entitled to take proceed-
ings by which the lawfulness of 
his detention shall be decided 
speedily by a court and his re-
lease ordered if the detention is 
not lawful.

Article 10 – Freedom of expres-
sion
(1) Everyone has the right to 
freedom of expression. This right 
shall include freedom to hold 
opinions and to receive and im-
part information and ideas without 
interference by public authority 
and regardless of frontiers.

Article 13 – Right to an effective 
remedy
Everyone whose rights and free-
doms as set forth in this Conven-
tion are violated shall have an 
effective remedy before a national 
authority notwithstanding that 
the violation has been committed 

by persons acting in an official 
capacity.

Article 14 – Prohibition of discrimi-
nation
The enjoyment of the rights and 
freedoms set forth in this Con-
vention shall be secured without 
discrimination on any ground such 
as sex, race, colour, language, 
religion, political or other opinion, 
national or social origin, asso-
ciation with a national minority, 
property, birth or other status.

The political prisoner in the two 
cases has asked MHRMI not to 
name him for fear of reprisals 
against him and his family.

As proceedings in the cases 
involving other political prisoners 
begin, and in all aforementioned 
cases, MHRMI will be providing 
updates through subsequent 
press releases.

Macedonian Human Rights Move-
ment International calls on the 
international community, human 

rights organizations, media out-
lets, journalists, political parties, 
and all interested in protecting 
human rights, to join our initia-
tives and to issue statements in 
support of them and in defence of 
Macedonians' rights.

Kindly inform MHRMI of any 
action undertaken. Our contact 
information:

###

Macedonian Human Rights 
Movement International (MHRMI) 
has been active on human and 
national rights issues for Mac-
edonians and other oppressed 
peoples since 1986. MHRMI 
demands respect for Macedonia's 
name, identity and human rights 
for oppressed Macedonians in the 
Balkans. For more information: 
1-416-850-7125, info@mhrmi.
org, mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, 
facebook.com/mhrmi, instagram.
com/MacedonianHumanRights 
#OurNameIsMacedonia

PROCEEDINGS BEGIN IN TWO MHRMI EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASES AIMED AT AIDING AND 
FREEING MACEDONIAN POLITICAL PRISONERS
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TИРОИДНА ЖЛЕЗДА И  НЕЈЗИНИТЕ 
ПОРЕМЕТУВАЊА (1)

Тироидната жлезда е 
жлезда со внатрешно ла-
чење (ендокрина жлезда) 
која се наоѓа во предниот 
дел на вратот и е сместе-
на под тироидната 'рска-
вица позната како Адамо-
во јаболко.Оваа жлезда 
има форма на пеперутка 
или штит, па оттаму е на-
речена и штитна жлезда. 
Функцијата на тироидната 
жлезда е да учествува во 
регулаторните процеси  во 
организмот преку продук-
ција на тироидни хормони, 
главно тироксин т.н.Т4 и 
тријодтиронин т.н. Т3.
Тироксинот го има во ор-
ганизмот многу повеќе, а 
во многу помала количи-
на го има тријодтиронин, 
но сепак истиот има по-
интензивно дејство. Од 
продукцијата на овие два 
хормона, 80% припаѓа на 
тироксинот, а само 20% на 
тријодтиронинот. 
Повеќето од тироидните 
хормони кои циркулира-
ат во крвта се врзани за 
транспортните протеини. 
Само мала фракција на 
циркулирачките хормо-
ни е слободна (неврза-
на) и биолошки активна, 
па оттука и мерењето 
на концентрацијата на 
слободните фракции на 
тироидните хормони е 
од голема дијагностичка 
вредност. 
За нормална синтеза на 
тироидните хормони не-
опходно е во организмот 
да има доволна количина 
на јод, која се прима глав-
но преку храната (солта) и 
водата. Тироидните клет-
ки се единствените клетки 
во телото кои можат да го 
апсорбираат јодот. 
Освен Т3 и Т4 од оваа 
жлезда се излачува и ти-
реокалцитонин кој го ре-
гулира метаболизмот на 
калциумот и фосфорот во 
организмот и со тоа делу-
ва и врз калцификација на 
коските и забите.

Функцијата на тироидната 
жлезда е под регулација 
на TSH (Тиреостимули-
рачки хормон ),кој се лачи 
од хипофизата. Хипофи-
зата преку лачењето на 
TSH хормонот ja стимули-
ра тироидната жлезда да 
продуцира и ослободува 
тироидни хормони во кр-
вотокот.

ФУНКЦИЈА НА 
ТИРОИДНАТА 

ЖЛЕЗДА

Секоја клетка во тело-
то зависи од тироидните 
хормони,бидејќи тие  се 
одговорни за регулација 
на нивниот метаболизам. 
Овие хормони во организ-
мот ги имаат  своите регу-
лирачки дејства кои се ма-
нифистираат главно преку 
овие три процеси:
• Ги регулираат 
оксидативните процеси
• Влијаат врз рас-
тот и развојот на организ-
мот
• Влијаат врз функ-
цијата на нервното ткиво 
во организмот
Исто така влијаат на мета-
болимот на  протеините, 
мастите и јаглехидратите, 
па дури и на витаминскиот 
метаболизам, на рас-
тот на долгите коски (во 
содејство со хормонот на 
раст), на регулацијата на 
телесната температура и 
осетливост на организмот 
кон други хормони.
Кај децата дисфункцијата 
на тироидната жлезда до-
ведува до нарушување на 
растот и развојот.

ЗАБОЛУВАЊА 
НА ТИРОИДНАТА 
ЖЛЕЗДА И НИВ-
НА ДИЈАГНОЗА

Хипертироидизмот (зголе-
мена функција на тироид-
ната жлезда) и хипоти-
роидизмот (намалена 
функција на тироидната 
жлезда) во организмот 
се манифестираат преку 
одредени физиолошки 
промени и се најчестите  
болести на тироидната 
жлезда. Како најчести 
причини за тироидните бо-
лести се јодниот дефицит 
и автоимуните тироидни 
заболувања. Последните 
заболувања можат да би-
дат идентификувани преку 
детектирање на антитела 
во крвта.

Следењето на  функција-
та на тироидната жлезда, 
односно тироидните хор-
мони е од големо клинич-
ко значење. Ова вклучува 
редовни контроли, кои 
покрај посета на доктор 
вклучуваат и лаборатори-
ски анализи. Испитување-
то на TSH е најдобро да се 
прави наутро, затоа што 
преку ден се можни флук-
туации на концентрација-
та во серумот на овој хор-
мон. Посебна припрема не 
е потребна, меѓутоа одре-
дени медикаменти пред 
испитувањето не треба да 
се земаат. 

Покрај хипо и хиперти-
родизмот, едно од нај-
честите заболувања на 
тиреоидната жлезда е Ха-
шимотовиот Тиреоидит.
Тоа е автоимуно заболу-
вање. За негова дијагноза 
се користи испитувањето 
на Anti -TG (Антитирео-
глобулин ) - антитело кое 
е насочено против Тире-
оглобулинот. Високите 
вредности на Anti – TG 
исто така може да укажат 
на зголемена функција на 
тироидеата  на пимер кај 
еднемска гушавост или 
хиперфункција на тирои-
деата. Нормалните вред-
ности на антитиреоглобу-
линот изнесуваат < 40 IU/
mL. Испитувањето на овие 
антитела се прави исто 
така и за утврдување на 
успешноста на терапијата 
кај диференциран карци-
ном на тироидеата.

Покрај Anti -TG антите-
лото, за испитување на 
тиреоидните болести се 
користи и
Anti - TPO ( Антитироидна 
пероксидаза ) – антитело 
насочено кон блокирање 
на функцијата на ензимот 
тироидна пероксидаза кој 
е важен за продукцијата 
на тироидните хормо-
ни (тријод тиронин и ти-
роксин ). Овие антитела 
се испитуваат за: потврда 
на дијагнозата за автоиму-
на болест на тироидеата, 
проценка на ризикот и 
прогнозата на автоиму-
ната болест, проценка на 
ризик од хипотиреоза при 
медикаментозна терапија 
со литиум и интерферон, 
проценка на ризик за дис-
функција на тироидеата 
кај Даунов синдром. 
Нормалните вредности за 
антитироидната перокси-
даза изнесуваат < 30 IU/
mL.

ХИПОТИРОДИЗ-
МОТ ПРИ 

БЕРЕМЕНОСТ

Во тек на бременост 
потребата за тиреоидни 
хормони е зголемена. 
Нормалната жлезда 
го следи ова темпо и 

создава повеќе хормони.
Доколку пациентката има 
хипотиреоза и е третира-
на со левотироксин,доза-
та се зголемува за 25-40% 

во вториот триместар.
Есенцијално е да се ин-
формира лекарот дека 
бремента жена има хипо-
тиреоза колку што може 
побрзо и да се следи ни-
вото на TSH со цел што 
подобро и поефикасно 
прилагодување на до-
зата со левотироксин. 
Ако не се третира боле-
ста навремено, може да 
дојде  во прееклампсија 
и до предвремено поро-
дување. Децата родени 
од жени со нетретирана 
хипотиреоза за време 
на бременоста,  може да 
имаат  хипотироидизам 
при раѓањето, ниска ро-
дилна тежина и помал 
коефициент на интелиген-
ција. Скрининг за хипоти-
роидизам во тек на рана 
бременост овозможува да 
се спречат здраствените 
проблеми кои можат да се 
јават не само кај мајката 
туку и кај плодот.

Во ова  и наредното из-
дание ќе се осврнам по-
детално на најчестите за-
болувања на тироидната 
жлезда.

             
ХИПОТИРОИДИ-

ЗАМ

Хипотироидизам е забо-
лување при кое постои на-
малена функциија на ти-
роидната жлезда.Постојат 
повеќе различни форми 
на хипотироидизам во за-
висност од причината која 
ѓи предизвикува:
• Автоимун тироидит: кога 
организмот созадава  ан-
титела и води до атрофија 
на тироидната жлезда
• Скорашна радијација на 
вратот
• Развојни аномалии на ти-
роидеата
• Субакутен тиреоидит
• Постпартален хипоти-
роидизам (1-3 месеци по 
породување)
• Транзиторен тироидит

• Операција на тироидеата
• Терапија со радиоакти-
вен јод
• Базедова болест
• Тиреостатски лекари

СИМПТОМИ НА 
ХИПОТИРОИДИ-

ЗАМ

Најчести симптоми со кои 
се манифестира хипоти-
роидизмот се:
•забавен ритам на пулсот
•зголемување на телесно-
ста тежина
•недостиг од иницијатива
•слабост
•сонливост
•проблеми со меморијата
•ослабени моторни функ-
ции и говор, “рапав глас”
•констипација
•чувство на ладно 
•генерализирани едеми 
•кожата е сува, рапава и 
ладна
Симптомите со кои се ма-
нифестира заболувањето 
зависи од повеќе фактори. 
Така на пример :
 • Умерениот хипотирои-
дизам често е поврзан 
со симптоми на нервниот 
систем, како тремор и ири-
табилност
• Кај субклинички хипо-
тироидизам пациентот 
се чувствува нормално, 
но вредностите на TSH 
се зголемени. Пациентот 
може да има прикриени 
симптоми, како намалена 
толеранција на ладно вре-
ме и депресија, кои се по-
добруваат кога ќе се поч-
не со третман со тироксин
• Кај постари пациенти, 
клиничката слика често 
е атипична и се мани-
фестира со генерална 
забавеност и депресија, 
кои може да симулираат 
деменција или пак може 
да се манифестира како 
атријална фибрилација
• Кај млади жени првиот 
симптом може да биде 
аменореја или инфертил-
ност

ДИЈАГНОЗА НА 
ХИПОТИРОИДИЗ-

МОТ

Анамнезата и клиничката 
слика се основни појдовни 
мерила за дијагнозата на 
намалента функција на ти-
роидеата. Понатаму сле-
ди лабараториско испи-
тување, а тоа пордазбира 
одредување на нивото на 
TSH во крвта чии нормал-
ни граници се движат од 

0.4-5mU/L. Доколку TSH e 
во нормални граници то-
гаш функцијата на жлез-
дата е добра. Доколку е 
на горната граница мож-
но е да се очекува да се  
развие хипотироидизам 
во иднина. Но доколку ни-
вото на TSH е над 5 mlU/l 
тогаш постои дијагноза 
- хипотироидизам. Во тој 
случај потребно е да се 
направат уште неколку 
испитувања со цел да се 
потврди дијагнозата и да 
се одреди степенот на 
хипотиреоза. Најчесто се 
повторува тестот за TSH 
во наредните неколку не-
дели, а и количеството на 
слободни тироидни хор-
мони (Т4 и Т3) и тироидни 
антитела,кои би се очеку-
вало да се ниски,под ни-
вото на нормалните вред-
ности.
Ехото се користи за да се 
види структурата на жлез-
дата, нејзината големина, 
да се открие присуство на 
евентуални јазли или ин-
филтративни процеси.

ТЕРАПИЈА НА 
ХИПОТИРОИДИЗ-

МОТ

Лечењето на хипотирои-
дизмот подразбира надо-
местување на хормоните 
кои жлездата не ги созда-
ва. Во зависност од телес-
ната тежина, потребите на 
метаболизмот и функција-
та на тироидната жлезда 
се дава тироиден про-
хормон - Левотироксин, 
еднаш на ден секогаш на-
утро 30-45 мин. пред поја-
док и тоа во доза која што 
ќе доведе нормализирање 
на вредноста на TSH.
Најчесто, околу 95% трет-
манот со левотироксин 
е сосема доволна. Хипо-
тироидизмот не мора да 
биде перманентен, како 
на пример кога е тој пре-
дизвикан со некоја виру-
сна инфекција или после 
пораѓај. Тоа значи дека во 
овие случаеви терапијата 
се прима се додека не се 
нормализира функцијата 
на жлездата. Во случаи 
каде намалената функ-
ција на жлездата е трајно 
пореметена тогаш треа-
пијата треба да се прима 
доживотно.
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ST. NEDELA
 MACEDONIAN 

ORTHODOX CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

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

ОСМОМАРТОВСКА ПРОСЛАВА
 ВО МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

СВ. НЕДЕЛА ЕЈЏЕКС

ЧУДЕСНА УБАВИНА ЗАБЛЕСКА  СО НОВИТЕ 
СВЕТЛА ВО СВ. НЕДЕЛА

Организатор на настанот беше претседателката на женската секција во Св. Недела Милица 
Попоска со нејзината управа, а за комплетната богата осмомартовска трпеза и овојпат се погрижи 

најдобрата готвачка во нашата заедница Марија Ангелевска.
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„Ам!”...  „Што амкаш?”... „Амкам за здравје!” 

Амкањето е интересен обичај кој особено на децата им причинувал голема радост. Се изведувал на тој начин 
што едно варено бело јајце се прободувало со игла, потоа низ него се провирал конец (некаде конопен во 

други места памучен) кој се врзувал за урката, за таванот или за синџирот од огништето. Најстариот човек во 
куќата, најчесто домаќинката го држела конецот (урката и сл.) и сите почнувајќи од постарите амкале, обиду-

вајќи се да го лапнат јајцето, но без при тоа да се послужат со рацете. Велат, чинело човек барем со забите да 
го допре јајцето за да му бидат бели и здрави. Ако некој го лапнел јајцето, му го давале да го изеде, а амкање-

то продолжувало со друго.

Празникот Прочка во Св. Илија, 
Мисисага

Пензионерски ручек на друштвото
 ,,Ривер Сајд,,

 По повод христијанскиот празник Прочка,на 6-ти март, пензионерското друштво "Ривер сајд" при МПЦ Св.Илија од Мисисага организирашр 
ручек. Ручекот беше подарен од семејството на Џани Калајџиовски  а се  послужи веднаш по богослужбата. Истовремено, женската секција 

на Св.Илија  го изврши традиционалното амкање со јајце за што  следуваше награда за  децдата победници.

Обичајот проштевање тргнува од христијанското сфаќање за помагање и проштевање меѓу луѓето. Се веру-
ва дека на овој ден и небото и земјата се проштеваат, па тоа треба да го сторат и луѓето. Небото затоа што и 
погрешило на земјата со громови, мразеви, поројни дождови и сл. бара прошка. И луѓето еден од друг бара-
ат прошка за грешките. Притоа секогаш помалиот бара прошка од постариот.  по на постариот: „Прости ми!”, 

на што овој одговара: „Простено да ти е и од мене и од Господа”,  или само: „Просто да ви е”. 

Св. Илија Мисисага
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МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА СВЕЧЕНО 
ПРОСЛАВЕН ОД СТРАНА НА ДАМИТЕ ОД СВ. ИЛИЈА

Весна Трајковски, претседателка на жен-
ската секција:

Убав осмомартовски и најуспешен банкет 
досега. Ви благодариме  на сите за вашето 
присуство и поддршка на оваа вечер.
Благодарност до нашсите парохијани кои 
оставија длабок печат на црквата Св.Илија 
Мисисага со својата пожртвуваност посеб-
но во овие години додека бевме затворени 
со ковид мерките.
Доделивме благодарници на:Трпана Мар-
кович,Тодорка Мачкоска ,Мила Динева, Ми-
лица Димески, Љуба Терзиевска, Елизабе-
та Крстевска и Томе Петровски кој ни беше 
и главниот готвач на  синоќешната вечера, 
но и волонтер безброј пати до сега.
Благодарност до сите нив и вас кои ја
 збогативте вечерта со вашето присуство .

ГОДИШНО ЦРКОВНО СОБРАНИЕ ВО СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА

На годишното собрание во црквата Св. Илија од Мисисага кое се одржа на 6-ти февруари годинава, свое обраќање имаше 
претседателот на црковниот управен одбор, г-ин Ацо Крстевски. Тој притоа го поднесе годишниот извештај за работата на 
црквата.На Собранието Славе Трајковски беше назначен за епархиски делат, а женската секција во знак на благодарност за 
постојаната поддршка и одлична соработка им додели благодарници на отец Илија Донев и претседателот Ацо Крстевски.

Св. Илија, Мисисага
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Apartments for senior citizens  65+
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 at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski 

Amenities
Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fi replace and bar over looking the 
ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. There 
are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as trophies 
from the Macedonian Golf Tournament which fi rst took place in 1942. The Front Lounge 
with a cozy fi replace and three wall murals depicting the life in the “old country”, 
provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where 
residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and 
gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking 
distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby
• Restaurants
• Drug Stores
• Banks
• Beauty Salons
• Bowling Alley
• Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com
Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 65 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

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

To be recognized within the commu-
nity as a home that celebrates the 
Macedonian culture and heritage 
and provides accommodations for 
Seniors capable of living indepen-
dently.

Our Values

We play a vital role in support of 
Macedonian heritage and culture. 
We strive to bring the Macedo-
nian and Canadian cultures closer 
together. 
We wish to create and support 
community involvement. We show 
respect, and support the feeling 
of self-dignity, to all our residents. 
We help bring a healthy lifestyle to 
the individuals that reside in CMP. 
We support and encourage family 
involvement and care. We value 
diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable ac-
commodations and companionship 
to Seniors of all backgrounds with 
an 
aim to encourage the vibrant Mace-
donian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

• Support and celebrate the 
Macedonian culture
• Offer companionship to all 
residents
• Provide quality accommod-
tions
• Provide affordable housing

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School Vol-
unteer Credits. Our many fun-
draising events welcome your 
volunteer time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf 
tournaments and today is Canadian Macedonian Place Foun-
dation’s largest annual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the bene-
fi t of Canadian Macedonian Place and other charitable causes 
supported by the current registered charity, Canadian Macedo-
nian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Зошто секнува изворот на пари од 
дијаспората за Македонија

Танас Јовановски

Во порталот Курир пред крајот на 
минатата година прочитав репорт 
од кој бев непријатно изненаден – 
иселениците од Македонија во текот 
на 2020 година испратиле само 
361 милиони евра, што е околу 3,4 
проценти од бруто домашниот производ 
(БДП) на Македонија. Споредено со 
земјите од регионот нашата татковина 
е на последното место.  Според 
податоците од Евростат личните 
дотации од странство во  Србија се 
околу 7,2 проценти од БДП, во Босна 
и Херцеговина 9,3%, Албанија 9,8%, 
Црна Гора 12,5% и Косово 18,5% од 
БДП. Процентите преведени во бројки 
се следните: Македонија има најмали 
дотации од дијаспората. Најголем 
прилив на средства од странство има 

Србија- 3,37 милијарди евра, Босна 
и Херцеговина- 1,53 , Албанија -1,27, 
Косово,-1,25, Црна Гора – 524 милиони 
евра и последна е Македонија со 361 
милион евра.  
   Во “добрите“ времиња некаде пред 
10 - 15  години на два пати објавивме 
податоци каде нашата земја беше 
сврстена во првите земји од регионот 
по дотации односно стануваше збор за 
милијарди. Што се случи во меѓувреме?
   Ќе се обидам накратко да објаснам 
зошто е така иако не се сметам себеси 
за некаков професионален познавач 
на таа област. Имено, македонската 
дијаспора ако не можам да речам 
дека е стара, можам да речам дека 
постепено старее. Ретко кој во 
татковината остана за да сака да се 
исели во прекуокеанските земји, а оние 
кои тоа го сторија пред повеќе децении 
го напуштија овој свет или се на прагот, 
така што тие не испраќаат долари 
затоа што немаат кому да испратат. 
Нивните наследници се родени во 
дијаспората и ретко кој од нив има или 
познава близок роднина на неговите 
родители во неговата татковина, ниту 
пак на многумина од нив им е позната 
тамошната (не) благосостојба. Голем 
број од нив иако се по потекло од 

Македонија, се идентификуваат со 
имиња на земјите во кои се родени.  
Последните пописи на населението во 
Канада тоа најдобро го потврдуваат. 
   Од друга страна односот на властите 
во татковината кон дијаспората 
во последните пет-шест години не 
придонесува да се зачува љубовта 
и поврзаноста со Стариот Крај. 
Тоа е нпобитен факт со кој некоја 
идна влада ќе треба да се соочи 
и поново се обноват врските меѓу 
нас иселениците и татковината.  Во 
времето на владеењето  на ВМРО-
ДПМНЕ  и Никола Груевски но и 
пред тоа за време на комунизмот 
врските меѓу дијаспората и владите 
во Македонија беа беспрекорни!  
Лидерите на политичките партии од 
Македонија беа добродојдени меѓу нас 
и бевме информирани за случувањата 
во татковината од прва рака. Од тоа 
ништо не остана. Ниту еден политичар 
за време на владеењето на СДСМ и 
Зоран Заев (5 – 6 години) не смогна 
храброст да го посети иселеништвото 
на Северно-анериканскиот континент 
и Австралија. Зошто е тоа така на сите 
нас ни  е добро познато!
   Се гордеевме со името кое беше 
и наш идентитет – ни го сменија, 

се откажаа од грижата за нашите 
национални малцинства во Грција 
и Бугарија – предавство за нашите 
браќа и сестри кои живеат во тие 
земји,  веќе преговараат за промена 
на нашата национална историја, а 
се и на прагот да го преименуваат 
односно да го продадат македонскиот 
јазик како бугарски дијалект!...
Македонската дијаспора ја помагала 
нашата татковина и во добро и во 
лошо. Се одржуваа тесни врски со сите 
поранешни влади од осамостојувањето 
и пред тоа, но овие кои се на власт сега 
го продадоа македонското достоинство, 
ја продадоа нашата чест, нашата 
гордост... и кога е така, тие немаат 
храброст да се соочат со иселениците 
кои и овде во прекуокеанските земји 
ја носат Македонија во своите срца, 
во своите мисли. Да се надеваме 
некоја идна влада ќе направи потребни 
чекори во насока кон зближување 
и подобрување на односите со 
иселениците од Македонија. 
Иселениците од Македонија не бараат 
од татковината ништо повеќе од 
зачувување на нашиот идентитет, јазик 
и култура!

IN MEMORIAM
Коста  Станвик 1930 - 2022

Во почетокот на оваа година 
македонската заедница во Ка-
нада го загуби Коста Станвик, 
човекот со најголемо македон-
ско срце и душа кој ретко кој 
да не го знаеше и познаваше. 
Секогаш присутен во нашата 
средина, во македонската пра-
вославна црква “Св. Климент 
Охридски“, присутен во култур-
ните и  националните актив-
ност во нашата заедница.  За 
многумина  од нас ќе биде за-
памтен и како иницијатор и ак-
тивен член во ОКМ (ослободи-
телно движење на Македонија) 
а покасно преименувано   во 
МНОД (македонско национал-
но ослободително движење 
во почетокот на седумдесети-
тите години од минатиот век.                                                                                                                                             
                      
   Го познавав Станвик од поче-
токот на седумдесеттите годи-
ни од минатиот век, би рекол 
од моето доаѓање во Канада. 
Тие  беа годините кога тој поч-
на да работи на производство 
на наше македонско бело си-
рење прво во Мисисага, потоа 
во Данвил и потоа одново во 
Мисисага со масовни коли-
чества.  Во првиот период во 
Мисисага во простории кои ги 
поседуваше Станвик заедно 
со мојот пријател Павле Шу-
ковски произведувавме вегета 
и други зачини по рецепти на 

Станвик. Така, имав прилика 
да го запознам Станвик одбли-
зу и отворено. Често разгова-
равме за тогашна Народна 
Република Македонија во рам-
ките на Југославија.  И двај-
цата не бевме задоволни со 
положбата во која се наоѓаше 
татковината, односно дека во 
составот на Југославија раце-
те на нашата татковина и’ беа 
врзани, не смееше ниту збор 
да рече за обединување на 
Македонија односно за осло-
бодување на поробените де-
лови во Грција и Бугарија. Во 
Европа веќе вриеше движење-
то ОКМ (Ослободителен коми-
тен за Македонија)  а подоцна 

преименувано во 
ДОМ (Движење за 
ослободување на 
Македонија). 
   Коста Станвик и 
покрај обврските 
со бизнисот посве-
туваше  голем дел 
од своето време 
на македонската 
кауза. Така еден 
ден Станвик за-
кажа состанок со 
тогашните лидери 
на организацијата 
Обединети Маке-
донци Крис Димов, 
Тели Мориовче и 
Џан Николвски во 
ресторанот на Ни-

коловски на Кинг  Стреет во 
Торонто. Тоа беше  некаде 
во почетокот на седумдесет-
тите години од минатит век. 
Со нас двајцата верувам дека 
беше и Павле Суковски но во 
тоа не сум сигурен – време-
то го прави своето. Станвик 
го изнесе своето но и нашето 
мислење дека организацијата 
не е доволно агресивна, дека 
повеќето од времето го посве-
тува на културни дејности со 
кои ние сметавме дека така не 
ќе ја постигнеме национална-
та цел. Ни беше речено дека 
екстремизмот не ќе не одне-
се далеку и ќе и’ наштети на 

нашата татковина. И на тоа 
се остана. ОКМ или МНОД во 
тоа време  како движење беше 
изложено на напади од сите 
страни, првенствено од УДБА  
чиј шпиони не бираа средства 
во борбата против движењето. 
Со лаги и измислици внесуваа 
немир и страв кај симпатизе-
рите  на ова Движење. Успеаја 
да одат до таму што уфрлија 
свои луѓе, односно членови 
во редовите на македонските 
ослободителни движења во 
западните европски земји, но 
и во Канада.  Во Европа успе-
аја да го киднапираат Драган 
Богдановски и да го однесат 
во Скопје каде беше осуден на 
14 години затвор од кои одле-
жа 11. 
   ОКМ а покасно и МНОД нема-
ше раководство но јасно беше 
дека Станвик како иницијатор 
во формирањето, а и потоа 
беше врвот на Движењето без 
тој да се залага за било каква 
функција за истото. Неговата 
способност да го сослуша дру-
гиот, да го изнесе својот став 
без да навреди било кој, да 
гледа подалеку во иднината, 
со својата конструктивност и 
респект кон другите успеваше  
да го  наметне својот став, сло-
бодно можам да речам дека 
Станвик беше нашиот лидер 
кој остана енигма во југосло-

венските безбедносни служби. 
   Секако, Коста Станвик како 
општественик најдобро ќе 
биде запамтен како најголем 
македонски дарител во Север-
на Америка. Помогнал секаде 
каде стигнал и каде му било 
побарано. Го паметам во по-
четокот на седумдесеттите 
години од минатиот век Коста 
Станвик и Тодор Танасов со 
своите фамилии на тогашните  
“Каравани на нациите“ рабо-
теа по 15-20 саати дневно во 
кујната на МПЦ “Св. Климент“ 
за афирмација на нашето 
културно богатство. Станвик 
ќе остане забележан   како 
најголем дарител во црквата 
Св. Климент Охридски  но и кај 
многумина други кои им била 
потребна помош.                                                                      
ПОЧИВАЈ ВО МИР  КОСТА 
СТАНВИК, ГОРД  СУМ ШТО 
ТЕ ПОЗНАВАВ И БЕВ ТВОЈ 
ПРИЈАТЕЛ И СОБОРЕЦ  ДО 
САМИОТ КРАЈ.
П.С:  Си ја земам слободата 
овде да ги спомнам и имиња-
та на други наши соборци во 
МНОД кои повеќе не се меѓу 
нас и се извинувам ако некои 
од нив пропуштам: ТОДОР ТА-
НАСОВ, СИМЕ ПАНДОВСКИ, 
РИСТО ДИМИТРИЕВСКИ, 
АЛЕКСАНДАР КОСТОВ.
                                                                                               
    Танас Јовановски
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

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

Dental Technician  

We wish you a Merry Christmas and 
Happy New Year! Thinking of you during 

this wonderful holiday season 
and wishing you much happiness.

KOZOVSKI
FAMILY DENTISTRY
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Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во 

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

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

Тел: 070 743 330

MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals
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Доколку имате прашања во врска со работата на 
црковната управа побарајте го претседателот, 

потпретседателот или секратарката на црквата,
 а ако имате прашање во врска со верата 

или со црковната служба побарајте го 
отец Сашо Целески. 
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МАКЕДОНСКАТА ЛИКОВНА УМЕТНИЧКА И ПЛАНИНАРКА 
ИЛИНА АРСОВА Е „ЕВРОПСКА ЖЕНА НА ГОДИНАТА“

Делегацијата на 
Европската Унија во 
Скопје ја прогласи 
македонската ликовна 
уметничка и планинарка, 
Илина Арсова за 
„Европска жена на 
годината“.
Таа беше претставена 
од германската 
амбасадорка, Анке 
Холштајн. Освен Арсова, 
во изборот учествуваа и 
докторката Маја Мојсова-
Мијовска – претставена 
од амбасадорката на 
Хрватска, Нивес Тигањ; 
претприемачката Наталија 
Бургиева – претставена 
од амбасадорот на 
Европска Унија, Дејвид 
Гир; режисерката Дина 
Дума – претставена 
од амбасадорката на 
Шведска, Кристин Форсгрен 
Бенгтсон; директорката 
на Националната 
галерија Дита Старова 

Ќерими – претставена од 
амбасадорката на Романија, 
Моника Аксинте.
Нејзиниот партнер, актерот 
и шоумен Игор Џамбазов не 
криеше задоволството од 
оваа вест, велејќи дека таа 
секогаш ќе биде светска жена 
за него.
„Мојата единствена жена, 
стана ‘Европска жена на 
годината’. Честитки, љубов 
моја. За мене секогаш ќе 

си светска жена“, напиша 
Џамбазов на својот профил 
на Инстаграм.
Родена е на 31 јули 1982 
година во Скопје. Основното 
и средното образование 
ги завршила во Скопје, а 
во 2005 дипломирала на 
Факултетот за ликовна 
уметност на Универзитетот 
Св. Кирил и Методиј во 
Скопје, во класата на Рубенс 
Корубин и Јован Шумковски. 

Во 2005 станува член 
на Друштвото на 
ликовни уметници на 
Македонија, а преку 
уметноста подолго 
време ги претставува 
загадувачките 
навики и човековите 
интервенции врз 
природата, обидувајќи 
преку визуелен 
креативен израз 
да допре и делува 
врз подигнување на 
еколошката свест 
кај народот. Во 2008 
година магистрирала 
на Јазици, бизнис 

и меѓународна трговија на 
Универзитетот Св Кирил и 
Методиј и Универзитетот 
Орлеан (Франција). Како 
ликовен уметник реализира 
над десет самостојни 
изложби во Македонија и во 
странство, а учествува на 
истакнати групни изложби и 
биеналиња.
Од 2006 година почнува 
посериозно да им се 

посветува на планинските 
спортови (планинарење, 
алпинизам, слободно 
скијање, летање, качување 
по карпи и планински 
велосипедизам). Истата 
година за првпат се искачува 
на Монблан (4.810 метри), 
највисок врв во западна 
Европа, како дел на екипата 
на црвениот крст за итни 
интервенции и спасување 
во планина. Во периодот од 
2006-2016, Илина Арсова 
успева да искачи пет од 
седумте највисоки врвови, 
на 5 различни континенти[1]. 
Во 2013, по повеќемесечна 
подготовка, Илина Арсова 
станува првата жена 
Македонка која се искачува 
на Монт Еверест
Во 2020 ја добива наградата 
„13 Ноември“ од областа на 
спортот за искачување на 
7-те највисоки врвови на 7 
континенти.

YOU (MIGHT) KNOW MORE MACEDONIAN THAN YOU THINK YOU DO!
Christina Kramer Professor Emeritus April 7th, 2022, 

at 7:30 p.m. (Q & A)
Perhaps your Baba or Dedo are gone, and you don’t speak Macedonian to your children, or grandchildren, but what traces 

remain? How are Macedonian words still part of your vocabulary? And why? Are there occasions, both happy and sad where 
a Macedonian phrase still feels like the most appropriate response? Or a Macedonian phrase jumps to your lips to describe 

some special moment?
What is this thing called our heritage language, how do we use it, keep it, and pass it on?

Christina started with a questionnaire that she distributed among the community to those who actively or passively speak 
Macedonian and their children. They fi lled out the questionnaire and she discovered some surprising things.

Join us, hear what she discovered about what you actually know, and what 
you think you know about Macedonian

Our mailing address is:
Canadian Macedonian Historical Society

850 O'Connor Drive
Toronto, On M4B 3L6

Canada

We have many very important Macedonian organizations in Toronto that all 
do great work, but only one that is dedicated to preserving all things Mac-

edonian in one place. Please help to support us in our endeavours by renew-
ing your membership, becoming a member, or donating. This enables us to 
continue to provide events, such as the one above, and hopefully soon with 

scheduling events in person.
Membership fees have not changed; it is only $20 for a single membership 

and $30 for a family membership. Donations are welcome!
Please visit www.macedonianhistory.ca for more information on membership 

renewal and on how to become a new member.
Thank you.

YOU (MIGHT) KNOW MORE MACEDONIAN THAN YOU THINK YOU DO!
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MARCH    8   - INTERNATIONAL   WOMENS   DAY
МАРТ СО СЕТА ПРОЛЕТНА УБАВИНА НИ ГО НОСИ ВО ПРЕСРЕТ ПРАЗНИКОТ 8-МИ МАРТ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА И НА МАЈКАТА 

ЗАКИТЕН СО БУКЕТИ ЦВЕЌИЊА И ТОПЛИ ПРЕГРАТКИ

 „ТВОЈАТА МИСЛА МАЈКО
 НИЗ ЖИВОТОТ МЕ ВОДИ
 МНОГУ ТИ БЛАГОДАРАМ
 МИЛА ШТО МЕ РОДИ „

 „На мојата мајка“- Ненад 
Џамбазов

    
Maternal love: a miraculous 
substance which God 
multiplies as He divides it.

VICTOR HUGO
                                                    
   Во осмомартовското сон-
чево утро кога Осми март  се 
слави, пред букетите да ги 
подариме и песни на добри-
те мајки и жени да им посве-
тиме, малку назад ќе се вра-
тиме на деновите тешки кога 
тие биле нерамноправни, 
обесправена и немала право 
да гласа.
  Секоја година 8-ми март се 
слави скоро низ целиот свет 
со бројни  активности,све-
чености и културни мани-
фестации.Но,патот по кој 
жената успеа  да го запише 
во историјата како значаен 
ден за сите жени во светот 
беше долг и напорен. Ми-
нуваа години со подобри 
промени во општеството но 
тие промени како да не се 
однесуваа на жената.Врз 
неа се натрупуваа се повеќе 
и повеќе обврски. Животот 
им стана мачен,работеа 
повеќе отколку што можеа.
Награда за нивниот труд им 
беа само навредите и мал-
третирањата од општество-
то.И покрај тоа што жената 
работела подеднакво тешка 
работа со мажот, нејзините 
месечни примања биле по-
мали за разлика од мажите.
Таа немаше право да делува 
во општествениот живот или 
да се школува на високите 
школи и факултети. Жената 
беше третирана само како 
помошна сила,родилка и 
домаќинка,со обврски само 
во кругот на семејството.По-
нижувањата и стравот не им 
дозволуваше да се спроти-
стават пред неправдите.Тоа 
ќе почне да се мену со поја-
вата на штрајковите во 1857 
г. во Америка,кога долга ре-
дица од работнички  се дви-
жеше низ улиците на Њујорк, 
а потоа во Чикаго барај ќи 
равноправност и подобри 
услови за работа.Штрајкови-
те биле крваво угушувани,а 
жените завршувале во затво-
рите.                           
И покрај тоа, искрата ќе се 
разгори кога во Германија, 
Клара Цеткин го раководеше 
Меѓународното женско и ра-
ботничко востание и во  Ко-
пенхаген,1910 г. на Втората 
меѓународна конференција, 
таа го прогласи  Осми март 
за меѓународен празник на 
жените.Заедно со полјакиња-
та Роза Луксембург - основач 
на Интернационалата ќе го 
дигнат гласот за социјална 
правда на жените.Во овие 
тешки времиња  жената 
успеа да го издигне своето 
„јас“.Докажа дека е способ-
на да работи и други нешта 
освем куќната работа.Таа ја 

покажа својата решителност 
и храброст.
Дојдоа тешки денови и во 
Македонија, кога во времето 
од НОВ,многу жени,мајки и 
младинки се бореа безброј 
храбри партизанки: -

 Тагуваа за младоста,за 
слободата,

 Тагуваа за момчињата по 
затворите,

 Тагуваа за избеганите по 
горите,

 Тагуваа за раните на 
фиданките – 

  О, колку натажени беа 
партизанките!“

(„Песна за 
партизанките“) 
Бошко Смаќоски 

Рамо до рамо со партизани-
те се бореа против нашите 
непријатели, смело умираа 
и станаа народни херои; како 
Елпида Караманди,Естреја 
Овадија, Ибе Ибе Паликуќа, 
Мирка  Гинова.. На сите,веч-
на им слава, букети цвеќе и 
песна:

 „Тихо Мирка си заспала
 Во Почепските планини,
 Во Почепските планини,
 Таму долу во ливади.“

Учителката од Русилово,од 
Егејскиот дел на Македо-
нија,Мирка Гинова  борејќи 
се против германскиот 
окупатор,умрела храбро 
пеејќи ја Интернационалата.
Народот со песна и возврати 
за нејзините смели подвизи:

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 народна песна се пее-
ла низ годините а и денес ја 
пееме,зашто македонскиот 
народ нема да го заборави 
злостворството што и беше 
нанесено на „ македонската 
маченица“ Мирка Гинова.
Сите жени од светот беа 
свесни да ја бранат својата 
земја,својата слобода и ид-
нината на своите деца. Од 
овој краток преглед низ изми-
натите години,на поважните 
историски настани, сознава-
ме дека жената секогаш се 
јавувала и се јавува во при-
помош на загрозените земји 
во светот, и секаде каде е 
потребно.Таа ги негира вој-
ните,протестира против не-
правдите и расната дискри-
минација.Било сега или во 
минатото; жената се докажа 
и се докажува со сета своја 
способност и равноправност 
и ги ужива придобивките 
на 8-ми Март- прогласен за 
меѓународен ден на жената.
Таа веќе одамна рамноправ-
но чекори со мажот на поле-
то на науката и културата, 
производството и политика-
та, а може да биде се што ќе 
посака за нејзина професија.
Секоја година 8-ми Март, 
насекаде е закитен со цвеќе 
и со искрени желби.  Не 
изостануваат ни поетите со 

своите творби, инспирирани 
од жената – 
мајка,како „непресушен 
извор на животот“ со нејзи-
ната способност,дарежли-
вост,нежност и убавина,како 
да го држи светот на дланка.
Токму во поетскиот прилог 
на рубликата „Поезија со 
повод“, ќе ви презентираме 
песни од македонски  поети  
посветени на жената и на 
мајката,како честитка од по-
етски цветен венец. Верувам 
дека ќе допрат до вас и ќе ги 
разнежат вашите чувства,по-
читувани читатели.Блаже 
Конески, академик и поет; со 
поетска лиричност,префине-
ти нежни чувства,ја опишал 
во неговата песна „Жената“, 
која ви ја приведуваме:-

Блаже Конески (1921-1993) 

ЖЕНАТА
Само жената му дава
Димензија на животот,

Со својата мекота и 
Цврстина,

Со својата мазност,
Со својот свилен допир,

Пофин од допирот на
Нејзината

Свилена облека,
Со своите брановити дви-

жења
Да си помисли човекот

Дека е исполнет со смисла
И дека се гушка со

Бескрајот.

Поетесата Љубица Недел-
ковска,која живее и твори во 
Скопје, преку нејзината пес-
на ќе даде тажна слика со ви-
стински реален опис и случка 
за една женска - моминска 
судбина во горноселито, од 
поодамнешно време:

Љубица Неделковска

ЖЕНАТА ЧЕМЕРНА

Сред лето огнено
В црепна и под вршник,
Сомуни бели си пекла,

Ти жено чемерна.

Со коњи млади,
Во гумното со лепешки 

послано,
Пченица жолта си вршела,

Ти жено чемерна.

За момче јабанџија,
Од Туѓина пуста,ни видено 

ни чуено
На Богородица Голема,те 

свршија,
Тебе жено чемерна.

Во валавница студена те 
фрлија

И од бегалка потомдесана,
Старица од тебе сторија,

Жено чемерна.

Животот грд и кусовечен,
Ко вејка на ветрот,скршена

Си проживеала,
Ти жено чемерна.

Од Мара во Мери прекрсте-
на,

без босилек и скутина алена,
Кажуваат си умрела,

Ти жено чемерна.

Во Канада, во провинцијата 
Онтарио,

На денот на Св. Катерина,
Ти жено чемерна. 

Бабино, август 1984 г.  

И нашата мајка ни пееше 
песна низ годините, пее и 
сега, бидејќи нејзината пес-
на е незапирлива „најнежна 
харфа“ и сончев патоказ кој 
не води по правиот пат на 
животот проткаен со добри-
на и љубов.И ние со песни и 
возвраќаме, и благодариме, 
ја славиме и ја возвишува-
ме нејзината благодат при 
што нема да изостанат ни 
поетските нежни изливи на 
поетесите,членки при Лите-
ратурното друштво „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, 
Вера Петревска, иниција-
тор на Друштвото,како и 
Блага Дафовска.На Вера 
Петревска ја приведуваме 
песната „МАЈКА“ која беше 
објавена во книга „Глас од 
далечината“поетско дело на 
Друштвото, кое оваа година 
во месец март ја одбележува 
31-та годишнина од неговото 
постоење. Со тажни чувства 
поетесата и се обраќа на 
својата мајка, која и недоста-
сува: 

Вера Петревска 
– Вржовска                        

МАЈКА
Кога сонцето грее
Темнина ме фаќа

Кога зората зазори
Мајко каде си

Со мене прозбори!

Светот да го колнам не 
можам

Господ да колнам не сакам
Кога мајко си отиде 
Од мене зеде се.

Чекам со солзи во очите
Животот во оган и пламен

Не е од бога, мајко не .
Судбина пуста и клета.

                    
Март, 1993-Торонто

Со поетски далечен збор 
Блага Г. Дафовска, се обраќа 
до нејзината мајка Ангелина 
Поповска – Грашиновска, за 
да и каже дека преку океан-
ските далечини го понесе 
нејзиниот аманет и молитва,-
со сите македонски белези 
опеани во следнава песна, 
застапена во нејзината по-
етска книга „Ноќ во Канада“( 
1996 )

Блага Грашиновска –
 Дафовска

МАЈКО, СЛУШНИ МЕ !

Моите секојдневни мигови   
и сеќавања ги прати и 

осветлува
Твојот поглед со сјајното 

зеленилото 
На твоите убави и питоми 

очи, 
Како две пролетни детелин-

ки;                  
ме греат со твојот аманет; -

ме будат и ме заспиваат
со божјиот крст, -               

со духот твој христијански.
*******

Кога поаѓам со моето 
семејство

Некаде, на подолг пат,
Мислата моја кај тебе ме 

води...
Се сеќавам на тебе мајко,

на мојот роден кат.
Те гледам...

 Занесно се крстиш
И тивко со шепот се молиш
За среќно пристигнување

До Пелистер,
Охрид,
Струга,

Бабино...

Кога поаѓам со моето 
семејство

Некаде на подолг пат,
Без да сетам, мајко -

Истото го правам и јас.

Се крстам
Зашто верувам во тебе
И во твојата молитва.

Се крстам 
И децата мои да се крстат

Се крстам и се молам 
Да ја зачуваме од заборавот:

„Нашата вера убава
Сека недела Велигден“

Сочувана и овде, во Канада
Благословена од божјиот 

Чудотворец
Свети Климент Охридски.

Ноември,1996-Торонто

Било сега или во минатото, 
жената насекаде игра голема 
улога како во семејството,та-
ка и во општеството. Затоа 
денес нејзиното име и нејзи-
ниот празник се слави насе-
каде во светот.
Во Македонија, на 8-ми Март 
1945 г.во Скопје, за првпат е 
прославен  Денот на жената 
и секоја година се слави.
Во почетокот на март, во 
Торонто и во другите места 
жените од сите бои и нацио-
налносте ќе се соединат и ќе 
маршираат низ улиците; ќе 
ја осудат секоја дискримина-
ција и ќе апелираат за мир во 
светот.
Во македонската заедница, 
8-ми Март по традиција ќе 
биде прославен во свечено 
украсените банкетни сали со 
богата програма, песна,музи-
ка и оро.Сето тоа ќе биде по-
дготвено и изведено од стра-
на на членките при Женските 
секции кои активно работат 
во македонските Црковни 
општини и сеопфатно делу-
ваат во нашата заедница и 
пошироко.
- Браво !   -  Браво ! 
– Да и подариме букет цвеќе 
на секоја жена.
Осмомартовски празнич-
ни честитки испраќаме и за 
Соња Лозановска,  уредник 
на весникот „Македонија“, 
како и активист во македон-
ската заедница.
    -     Браво Соња, и за тебе 
букет цвеќе !
Нека им е честит празникот 
8-ми Март на нашите мајки и 
на сите жени во светот.

Happy Women’s Day!                                                                           
Март, 2018 - Торонто

ПОЕЗИЈА   СО   ПОВОД

Пишува и уредува: 
БЛАГА ДАФОВСКА

Македонска заедница
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Март низ годините

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

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

Македонска Заедница

На 1 март 1913 
година во Петроград 
е објавен и издаден 
Меморандумот за 
независноста на Ма-
кедонија од страна на 
ополномоштените Ма-
кедонци, членови на 
МНЛД. Испратен до 
британскиот и рускиот 
министер за надво-
решни работи, амба-
садорите на големите 
сили и објавен во 
европскиот печат.
На 2 март 1942 
година близу до 
Плетвар, загинале 
Борка Талески - Цр-
ниот и Лазо Колевски 
- Лавски, народни 
херои на Македонија.

На 4 март 1945 
година во Скопје е 
одржан првиот слобо-
ден црковно-народен 
собор. Во присуство 
на над триста деле-
гати, свештеници, 
претставници на 
народната власт и на 
Народниот фронт, де-
легатите го искажале 
расположението на 
македонскиот народ 
за создавање на 
Македонска право-
славна црква преку 
обнова на старата 
Охридска архие-
пископија, во 1767 
година незаконски 
укината од турскиот 
султан Мустафа 
III, а по барање 
на Цариградската 

патријаршија.

На 4 март 1965 
година со премиерата 
на претставата „Бого-
милска балада“, спо-
ред романот на Владо 
Малески, а во режија 
на Тодорка Кондова, 
започнал со работа 
Драмскиот театар во 
Скопје.
На 5 март 1993 
година авион од типот 
„Фокер 100“ на авио-
компанијата „Палер 
Македонија“, веднаш 
по полетувањето 
од аеродромот во 
Петровец кај Скопје, 
се урна. 83 лица го 
загубија животот.

На 8 март 1946 
година Президиумот 
на Народното собра-
ние донел закон за 
измена на името на 
Демократска Феде-
рална Македонија во 
„Народна Република 
Македонија“.

На 8 март во 
Скопје првпат е 

прославен Денот на 
жената. По тој повод 
во салата на Офицер-
скиот дом се одржа 
голем митинг.

На 10 март 
1965
 година починал 
познатиот македонски 
раскажувач и рома-
нописец Стале Попов 
(роден на 25 мај 1902  
во селото Мелница, 
Мариово) Автор е 
на делата: „Крпен 
живот“,„Опасна 
печалба"“, „Толе 
Паша „Калеш Анѓа“ 
„Дилбер Стана“„-
Мариовскиот па-
наѓур“ „Мариовски 
раскази“, „Итар 
Пејо“и др.
На 13 март 
1944 година во 
Охрид  се родила 
македонската ма-
ратонка во пливање 
Атина Бојаџи (почи-
нала на 28 декември 
2010 во Скопје) Уште 
на 11 годишна воз-
раст успева да ги 
собори сите македон-

ски рекорди 
во пливање на 
кратки патеки 
во слободен 
стил, делфин 
стил итн.
Таа била свет-
ски шампион 
во маратонско 
пливање на 
слатки води 
на Охридскиот 

маратон одржан во 
1962 година.

На 14 март 
2002 година Судии-
те на Основниот суд 
Скопје 2 ги потпишаа 
решенијата за амне-
стија на политичкиот 
водач на поранешна-
та ОНА, Али Ахмети 
и на неговиот вујко, 
водачот на кичевски-
те бомбаши и органи-
заторот на повеќето 
бомбашки напади на 

полициските станици 
во Македонија, Фазли 
Велиу.
На 18 март 1996 
година Амбасадата на 
САД во Скопје започ-
на со издавање визи.

На 18 март 
1909 година почи-
нал Кузман Шапкарев 
— еден од најзначај-
ните собирачи, публи-
катори, афирматори 
на македонски народ-
ни умотворби и еден 
од првите македонски 
учебникари.

На 19 март 
1903 година иде-
ологот на ТМОРО, 
Гоце Делчев со 
својата чета го разур-
на тунелот кај реката 
Драматица (Ангиста), 
Серско. Тоа беше 
последната негова 
акција против осман-
лиската власт пред 
неговата смрт.

На 20 март 
1992 година во 
Скопје е формиран 
Македонскиот олим-
писки комитет (MOK). 
За претседател 
е избран Васил 
Тупурковски.

На 22 
март 1943 
година сите 
Евреи од 
Македонија кои 
беа собрани 
од страна на 
Бугарскиот 
окупатор во 
Монополот 
во Скопје беа 
транспортирани 
во логорот на смртта 
Треблинка, во Полска, 
во кој по извесно 
време беа ликвиди-
рани од германските 
фашисти.

На 24 март 
1949 година во 
Скопје е формиран 
Државниот ансамбл 
на народни игри и 
песни на Народна 

Република Македо-
нија, кој од 2.06.1953 
година го носи денеш-
ното име - Ансамбл 
за народни игри и 
песни на Македонија 
„Танец“.

На 25 март 
1860 година на 
традиционалниот 
конкурс за поема, што 
се одржа во Атина, 
македонскиот писател 
Григор Прличев доби 
ловоров венец за 
поемата „Сердарот“.

На 27 март 
1992 година врз 
основа на Договорот 
од Скопје, потпишан 
од претседателот 
Киро Глигоров и гене-
ралот на ЈНА Никола 
Узелац, војската на 
ЈНА ја напуштила 
територијата на Репу-
блика Македонија.
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Dear Readers, 
We are presenting our talented Macedonian cook Sue 
Eastwood who is known by the Macedonian commu-
nity and worldwide for her cooking. She is popular on 

Facebook, and has her own group called 
“Macedonian Cooking and Culture” .

Some people call these Ohridski Pinerli, and some people just 
Pinerli . They have been very popular all over Macedonia and 
with the Diaspora around the world. 
I saw so many recipes and pictures on the internet, that I fi nally 

gave in a made them. This is a good recipe. One tip 
I learned by making a bad batch my fi rst try is this: 
Make sure your baking dish is large enough to allow 
these to properly rise. Otherwise, they will not be 
fl uffy and will not cook through enough to the middle. 
Also resist the temptation to add too much cheese. 
Yes, I made this mistake as well. Too much cheese, 
will release too much moisture, and again the baking 
chemistry will be off. 
I will make the mistakes for you and let you know 
only the good stuff! When I fi nally made a perfect 
batch, I was so happy! They were beautiful, golden, 
soft and delicious. You can not eat just one. So 
make them now, and enjoy them guilt free, before 
the warm comes around and you have to fi t into that 
bathing suit. 
These are actually quite easy to make ( especially 
since I already made the mistakes for you!).
They also freeze well. Here is the recipe: 

Ingredients

500 ml warm milk
750-800 g all purpose fl our

1 package yeast ( 40g)
1 tsp sugar
1 tsp salt
9 tbsp oil 

1 tbsp butter
Sesame seeds to sprinkle

1 egg to coat
500 g ricotta/feta

Method

1-Dissolve the yeast in the warm mil with the 
sugar. Let it froth. Then add oil, salt and 700-750g fl our.
2-Knead or about 10 minutes until smooth. Let it ret for 20 
minutes.
3-Divide into 5 parts. Roll each into rectangle and coat 

with butter then sprinkle with cheese and 
roll into a log. 
4-Place onto parchment paper and cut 
them. Coat with the egg wash and sprinkle 
the sesame seeds.
5-Cover with a towel and let rise for 30 
minutes in a warm place
6-Bake at 180c until golden or about 30 
minutes.

Stuffed pepper 
boats

Switching gears a little to something 
lighter, after eating all those pinerli! This 
one is even easier, if that is possible. To 
make these beautiful red pepper boats, 
you will nice fi rm red shepherd peppers. 

The bigger the better for this, as they do not hold very much. 
I like to add rice to the base. Cook your rice however you like. 
Any type is nice in this dish, but try wild rice for something 
different. To cook rice always add double water to rice as a rule 
of thumb ratio. Simmer on low heat in a covered saucepan until 
the water absorbed. For wild rice, I always fi nd I need add a little 
more water.
Cut the peppers in half length wise, as in the photo.
Start with fi lling the bottom of the peppers with your rice and 
then add what you like, make sure you add feta ( belo sirenje) 
as part of your topping. Add onions, cucumber, tomato. Season 
with a little salt and even add a drizzle of reduced balsamic 
vinegar. 
Your guests or family will be impressed with this gorgeous 
salad, or even main dish.

Also resist the temptation to add too much cheese. 
Yes, I made this mistake as well. Too much cheese, 
will release too much moisture, and again the baking 
chemistry will be off. 
I will make the mistakes for you and let you know 
only the good stuff! When I fi nally made a perfect 
batch, I was so happy! They were beautiful, golden, 
soft and delicious. You can not eat just one. So 
make them now, and enjoy them guilt free, before 
the warm comes around and you have to fi t into that 
bathing suit. 
These are actually quite easy to make ( especially 
since I already made the mistakes for you!).
They also freeze well. Here is the recipe: 

1-Dissolve the yeast in the warm mil with the 

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

Wage: $ 17/hour 
Terms of employment: 
Permanent, Full time 

40 hours/week
Education: Secondary 
(high) school gradua-

tion certifi cate
Experience: 3 years to 
less than 5 years as 

Macedonian food cook 
required

Languages: English

Job Duties:

• Planning 
menus, determining 
size of food portions, 
estimating food re-

quirements and costs, 
and monitoring and 
ordering supplies

• Preparing soft 
dough for fl at breads, 
pies, bread bites and 

sticks
• Preparing slow 

cooked dishes, pot 
roasts, roasted meats, 

stocks and sauces
• Preparing and 
cooking special meals 
for patrons as instruct-

ed by dietitian or chef
• Hiring and 

training kitchen staff 
• Schedul-

ing and supervising 
kitchen helpers

• Overseeing 
kitchen operations

• Maintaining 
inventory and records 
of food, supplies and 

equipment
• Setting up and 

overseeing buff ets
• Cleaning 
kitchen and work area

Specifi c skills: 
Prepare and cook 
Macedonian meals 
and food: (1) slow 
cooked dishes, pot 

roasts, roasted meats, 
stocks and sauces; 
and (2) soft dough 

products (70% hydra-
tion) including fl at 

breads, pies, bread 
bites and sticks; 
Food specialties: 

Macedonian traditional 
and modern cuisine 

and cooking op-

erations; Macedonian 
slow cooked dishes, 
soft dough products, 

pot roasts and roasted 
meats prepared in 

traditional wood/gas 
fi red oven.

Personal suitability: 
Dependability, Client 
focus, Initiative, Team 
player, Flexibility, Reli-

ability, Organized. 

Employment groups: 

Visible minorities, Per-
sons with disabilities, 
Indigenous people, 

Youth, Newcomers to 
Canada. 

Contact Information: 
343 988 7997; E-mail: 

vladoristovski@
gmail.com

Only the selected 
candidates will be con-
tacted for an interview.

BISTRO RISTORO
17 Clarence Street,

 Ottawa, ON, K1P 5P4

WE ARE HIRING: 
COOK, ETHNIC 
FOODS, NOC 

6322

Start date: March 15, 
2022

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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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 
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VICTIMS OF HOLOCAUST

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

Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)

Македонска заедница

VICTIMS OF HOLOCAUST
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.
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ПАТРИОТСКИОТ ВОЗНЕС НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
ДИЈАСПОРАТА  (3)

Кога пишуваме за македон-
ската историја ќе мора да 
отпочнеме од првите заче-
тоци на првото човечко жи-
веење на територијата што 
се вика Македонија. Секој 
зачеток , секој воведен  мо-
мент како почнува и така 
останува, можеш да го про-
мениш крајот но не и почето-
кот. Тие зачетоци ни даваат 
точно определени времен-
ски потврдени факти на која 
основа ние го определуваме  
човековото мислење  и ве-
рување. Тој утврден факт ни 
дава светлосни сигнали дека 
на македонската територија 
е пронајден (според некои 
извори) најстариот човечки 
скелет стар 160   илјади   го-
дини. Затоа се тврди дека 
најстарите пронајдоци од пр-
вите организирани човечки 
населби биле откриени ток-
му во Македонија, некои по-
датоци потврдуваат дека тие 
датираат уште од младото 
камено време (неолитското). 
Не се испушта фактот што 
ни сигнализира  дека во таа 
доба на регионот на Маке-
донија се забележува дури и 
формирање на прва државна 
формација, а како потврда  
на тоа , и основање на прво-
то кралство некаде околу 808 
година пред новата ера (а 
според други извори 825 год.  
пред новата ера). Основач 
на царството и прв македон-
ски крал се смета дека бил  
Каран (808-878 пред новата 
ера). А пак, според Херодот,  
основачот на првата маке-
донска монархија бил кралот 
Пердика l, (700-678) и со тоа 
се сметал како обединител 
на македонските племиња. 
По сите наоди се тврди дека 
сепак Каран фактички бил 
првиот македонски крал. Тој 
своето кралство го основал 
во месноста Ајга  (Кутлеш). 
Се мисли дека според не-
кое предание, Аполон, имал 
видение и му  ја претскажал 
иднината на Каран дека тој 
ќе има тешки борбени пово-
ди но сепак ќе биде победник 
во сите битки. Кога  кралот 
по долгото војување, во едно 
дождливо и магличаво време 
тешко се гледал дури и па-
тот, но со помошта на стадо 
кози успеал незабележано 
да влезе во градот, така Апо-
лон му кажал дека козата ќе  
му го покаже патот до градот. 
Иако Каран не верувал  во 
суеверие но на жалост  и така 
се случило. Кога градот бил 
целосно  заземен ,  Каран го 
поставил својот престол и од 
тука  тој  владеел. И од тогаш 
на сите војнички походи пред 
војничките  единици оделе 
козите за што Каран почнува 
да верува дека тие му носат 
среќа за да победува.
И покрај сите овие важни 
историски настани, сепак  
македонското историско по-
главје забележува најголем 
подем во времето на вла-
деењето  на македонските 
кралеви Филип ll македонски 
(359-336 пне)  и Александар 
lll македонски (336-323 пне). 

Филип и Александар ја на-
следиле династијата Аргеа-
ди  чии основач бил кралот 
Каран. 
Македонскиот народ почнува 
да се оформува како посе-
бен етникум уште во раното 
средновековие, како античко 
домородно население.
Драган Ташковски во не-
говата книга “Македонска 
нација” , 1976 год. Ќе запи-
ше: “ Македонската нација 
, која израснува  од овој “ 
етногравски материјал” , не 
настанала од вакуум, туку 
своите корени ги влече дла-
болко во историјата на оние 
словенски племиња, кои кон 
крајот на 6 от и почетокот 
на 7 от век од нашата ера ги 
населиле просториите на де-
нешна Македонија, односно 
просториите на некогашната 
татковина на Филип и Алек-
сандар Македонски”. Можеби 
нашите соседи нема никогаш 
да се сложат  на ваквите 
историски искази, што е оче-
кувано, нити пак ние можеме 
да ги прифатиме нивните 
вештачки искажувања . Исти 
такви потврдени мислења 
наведува и Блаже Ристовски 
во неговата книга “Македон-
скиот народ и македонската 
нација”, 1983.
“Во историјата на македон-
скиот народ несомнено важ-
на улога играл словенскиот 
карактер на основниот етник, 
но не може и не треба да се 
превиди  ни значењето на 
античките Македонци што 
посредно му дадоа на овој 
народ територија , име и 
крв”. Во еден друг цитат Ри-
стовски како да сака да не 
упати кон еден нов  видик, но 
по ист пат  по кој ние сите че-
кориме, без да знаеме дека 
тој е општонароден долг што 
и на нас ни припаѓа. “Долгот 
кон народот е тесно врзан 
со долгот кон татковината, 
зашто поимот народ  е тесно 
врзан со поимот татковина. 
Долгот кон народот и татко-
вината зависи од историски-
те прилики што ги преживува 
еден народ и една земја. Тој 
се применува според прили-
ките. Долгот кон татковината 
и народот, до неговото испо-
лнување , се вика народен 
идеал и кон неговото испол-
нување треба да се стреми 
секој свесен човек. Искажу-
вањето  на своето разби-

рање на народните идеали 
и критиката на таквите  не е 
празна работа, зашто идеа-
лите се душата  на општата 
народна работа  и од здра-
воста  на таа  душа зависи 
и здравоста  и плодовитоста 
на самата општонародна ра-
бота. Лошо разбраните на-
родни идеали само ги зголе-
муваат народните несреќи, 
без да му донесат полза на 
народот”.
Џорџ Орвел познат и по 
името Ерин Артур  Блер, 
англиски есеист, новинар и 
литературен критичар. Тој 
спаѓа меѓу  50 те најголеми 
британски писатели од  1945 
година. Кога Орвел прв пат 
се сретнал со поетесата Ја-
синта  што ќе биде и негова 
другарка низ целиот негов 
живот, тој стоел на глава во 
полето. Таа го запрашала  
зошто така стој, тој и одго-
ворил: “Повеќе ве забеле-
жуваат ако стоите на глава  
отколку ако стоите  испра-
вени”. Зар тоа не ви нали-
кува на кутриот Заев кој ја 
искрши кичмата  за да биде 
препознаен? Џорџ Орвел  и 
поетесата  Јасинта во  сво-
ето другарување   заедно 
читале и пишувале поезија  и 
сонувале еден ден да станат 
познати писатели. На  Орвел 
му се  исполнила  замислата, 
а Заев за секогаш ќе остане 
со скршена кичма.
Џорџ Орвел не потсетува 
како можеме да се избри-
шеме  од меморијата на на-
шата историја. Тој  ќе рече: 
“Најефикасен начин да се 
уништи еден народ  е да се 
избрише неговото сопствено 
сеќавање на неговата исто-
рија”. Нашите соседи претен-
дираат дека ни се некакви 
пријатели а со векови се оби-
дуваат да не обезличат. Од 
една страна ни велат дека не 
постоиме а од друга страна 
зборуваат дека сме имале 
заедничка историја. Како 
можеш  заеднички да споде-
луваш нешто, или да честву-
ваш  празници и личности со 
некој што веќе не постои, тоа 
нема никаков сенс. 
Има многу историски факти 
и познати светски  личности 
што го потврдуваат македон-
ското постоење како посебен 
и многу поразличен народ од 
другите словенски народи. 
Меѓу нив е и  австрискиот 

македонолог  Карл Хрон  кој 
во својата брошура  “На-
родноста на македонските 
Словени”  јасно ги објаснува 
неговите погледи на маке-
донското прашање. Хрон из-
несе уште во 1889-та година 
дека “Македонците не се ни 
Срби, уште помалку Бугари, 
туку Македонци”, дека се по-
себен народ, со самостоен 
и самобитен развиток, дека 
решавањето на политичка-
та судбина на македонскиот 
народ ќе и припадне на една 
подоцнежна генерација дека 
треба да се мисли на пот-
тикнување самостојна ма-
кедонска литература, итн. 
Оваа духовитост ја потврди 
времето, бездруго не слу-
чајно, затоа што Хрон прем-
ногу компетентно и строго 
егзактно беше завлезен во 
проблематиката на компли-
цираното и тогаш магловито 
македонско прашање. Тоа 
беше време кога Мисирков 
се школуваше  во Србија и 
најверојатно имаше прилика 
да се запознае со идеите на 
овој австриски публицист  и 
сериозен , објективен позна-
вач на македонските пробле-
ми.( Гане Тодоровски “Прет-
ходниците на Мисирков”).
Карл Хрон  иако остро  кри-
тикуван од некои српски пи-
сатели каде што тој наведува 
дека македонците не збору-
вале српски, туку македонски 
или посебна припадност тој 
цврсто стои на своите ста-
вови со посебноста на маке-
донците во сите нивоа. Затоа 
тој се  обидува да го дообјас-
ни за некои несватлив  ма-
кедонски  опстој посебно ср-
пскиот  критичар  Гопчевиќ. ” 
... Би морал да се задоволам 
со тоа најпрво еден неквали-
фикуван литерат каков што е 
Гопчевиќ , да го покажам со 
сите негови недостатоци и да 
ја жигосам  неговата леплива 
дрскост, со која тој ги осуду-
ва високо заслужените науч-
ници, за да ги маскира со тоа 
своите граници на дозволено 
пречекорените литерарни  
“позајмици” пред површните  
осудувања  Гопчевиќ опишу-
ва области во кои никогаш 
не бил и дава суд за работи 
што воопшто не ги разбира. 
Нешто подрско долго време 
не и беше понудено на гер-
манската читачка публика
Денешните акти за пра-

шањето на националната  
припадност на Македонија 
се уште не се затворени а 
пред тоа да може конечно 
да се реши ќе биде потреб-
но  непартијно и стручно , на 
самото место да се соберат 
истражувачки извештаи за 
особеностите на јазикот, 
обичаите, навиките, тради-
цијата, народните песни и 
друго. Колку повеќе ја гле-
дам целината на досегаш-
ните заклучоци , станувам се 
поцврсто дека посебната на-
ционалност на Македонците 
ќе биде со напредувањето 
во испитувањата се појасна 
и подокажлива”. 
Големо-српскиот пропаган-
дист, шовинисти и анти-ма-
кедонист Спиридон  Гопче-
виќ  во 1890 година ќе рече 
за Македонија : ” Морам да  
забележам дека има луѓе 
кои не се занесени  ниту по 
Србија, ни за Грција, ниту за 
Бугарија, туку сонуваат за 
самостојна држава. Тие не 
сакат да знаат за Грците, оти 
самите се Словени, но не ги 
сакаат ниту Србите, а ни 
Бугарите, оти нивниот јазик 
им е непознат, но и зашто ја 
замразиле “пан-бугарската” 
идеја. Бројот на овие “само-
стојници” (афтономисти) е 
непознат”.
Во 1888-та година Гопче-
виќ ја издава својата книга  
“Стара Србија и Македонија”  
финансирана од владата на 
тогашна Србија, со цел како 
што тој вели: “Да се изнесе 
на светот да види дека тие 
земји навистина се  српски”. 
Гледаме колку неговите по-
ранешни тврдења се контра-
дикторни, каде зборува дека 
македонците сонувале за 
некаква самостална држава. 
Сите или поголем број од не-
говите книги во кои се опишу-
вала македонската книжевна 
но и историска вистина тие 
биле обележани како критич-
ки метод од големосрпската 
пропаганда  врз  македон-
скиот постоечки етникум. 
Нашите историчари или 
истражувачи не треба да се  
занимаваат  со истражување 
или докажување оти тоа е 
докажано и потврдено многу 
столетија на назад. И на кого 
ние треба да му докажуваме 
и зошто, прашањето е само 
кој да го понесе тој македон-
ски вознес и кога.
Тоа ми го потврди пред 
многу години (1988) Миле 
Илиевски, еден од поборни-
ците за македонската кауза 
меѓу емигрантите во Европа. 
Тој ми рече на  интервјуто 
на радиочасот “Македонски 
свет” тогаш под моја дирек-
ција: “Ние не треба воопшто 
да се занимаваме со докажу-
вање на некому, што сме и од 
кај сме, тоа значи снижување 
на нашата историска вред-
ност. Тој облик на нашето 
историско чувство , таа наша 
идеализација го надградила  
секој наш одамна изоден  
чекор, ние сме повозвишени  
од колку што мислат другите, 
а со времето и во историјата 

сето тоа сме го претстави-
ле во најсветли црти што е 
можно. Па најпосле нека на-
шите негатори ја сфатат ре-
алноста еднаш за секогаш, 
дека ние сме таму каде што 
се и тие, ние низ врвиците 
на историското премрежје  го 
облагородивме нашиот стре-
меж кон возвишеното, и ако 
тие сметаат дека ние не сме 
таму, тогаш , тие нема што 
да барат од нас. Ти бараш 
нешто од некого заради тоа 
што тој постои. Нашето по-
стоење одамна го потврдиле 
нашите соседи, Грција,Ср-
бија,Бугарија и други, ние не 
треба да правиме никакви 
усилби за докажување. Таа  
не е  наша облигација по-
стојано да се оправдуваме  
пред светот дека постоиме, 
доста со тоа, доста со обе-
диенција, ние сме народ да 
се обединиме еднаш за секо-
гаш , да ја покажеме нашата 
духовност и да се вознесеме  
како некогаш во онаа дам-
нешно  челично  време, кога 
и Александар Македонски 
еднаш рече: “  Нема ништо 
невозможно  за тој што ќе се 
обиде ”, дај да се воздигнеме 
на неговата инспирација, ние 
имаме божји дар, моќ, мож-
ност, и способност и знаење, 
само сето тоа ќе треба да го 
ставиме во движење”. 
Во 1988 година Македон-
скиот Национален  Комитет 
од Торонто, на 10 Август  
истата година одржа се ма-
кедонски  протест пред пала-
тата на Обединетите Нации, 
по повод 75 години од по-
делбата на Македонија. На 
тој протест присуствуваше 
и Миле Илиевски како деле-
гат на ОКМ (Ослободителен 
Комитет на Македонија). 
Неговото активно делување 
кон македонската  кауза не 
ќе минува така лесно, тој  ќе  
биде многу години главен 
редактор на весникот “Маке-
донија” и покасно на “Маке-
донска нација”, но за  сето 
тоа време тој ќе се согледува 
со многу непријатни настани, 
дури и најблиските на него ќе 
се обидат да го провоцираат, 
да предизвикуваат  некаков 
настан за да му се одземе 
редакторската работа, тој 
ќе треба лавовски да се 
бори за да ја задржи својата 
позиција. На крај Миле 
Илиевски остана таков како и 
што започна. Дијаспората ќе 
го запамети како тврд,корав, 
непопустлив, неменлив, 
непоколеблив, со цврст 
карактер и решителен во 
сите насоки.
(Продолжува)

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ
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Книга
Бела нива црно семе ражџа.
Бела нива црно семе, со рака го сејат 
со уста го берат.
Ум немат, а секому дават.
Бела ливада, со црни цвеќа.
Ум дават, а не зборуват.
Уста немат, а сос секого зборвит.
Нивата е бела, семето е црно, пет 
сејат, а едно трча. (Книга мастило, 
прсти, перо)
Да е чоек, не е чоек, а со чоека ти 

НАПРАВИ САМ 
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 ► Зетот го сакаме поради ќерката, а синот го 
мразиме поради снаата.

 ► Не постојат добри шофери – постојат само 
лоши и среќни.

 ► Зимата е убава ако ја гледаш од внатрешната 
страна на прозорецот.

 ► Луѓето не се програмираат.
 ► Многу повеќе муви се фаќаат со мед 

отколку со киселина.
 ► Вистинската среќа доаѓа од чесно живеење.
 ► Добар совет од еден човек вреди сребро, а добар совет од повеќе 

луѓе вреди злато.
 ► Богатство не значи да ги имаш сите пари што ги поскауваш, туку да ги 

имаш сите пари што ти се потребни.
 ► Како што се однесуваш, такви резултати ќе добиеш.
 ► Јас сум благодарен што господ бог не ми одговара на сите мои 

молитви.
 ► Доброто и верно пријателство е најголемо богатство.
 ► Ако човекот не ја запознае црната страна на животот не може да има 

светла иднина.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш само тогаш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Има стотици стотици смешни шеги измислени "во чест" на Меѓународниот ден на 

жената - 8 март. Ви претставуваме некои од нив, кои навистина ќе ве воодушевуват.

Младичот и продавачот на 
цвеќиња

Еден млад и убав човек 
минува покрај цвеќарницата 
на 8-ми март.
Продавачот го гледа и вели:
"Младичу, нема ли да  купи-
те букет за вашата девојка?"
- Не.
- Зошто?
- Затоа што немам девојка.
"Како може да има таков до-
бар човек да нема девојка?"
- Мојата сопруга не ми 
дозволува ...

Размислување
- Драги, што би ми подарил 
за 8 март?
- Ох, драга ... Не знам уште, 
се прашувам.
"Океј, ќе ти дадам уште една 
година за размислување".

Тој и таа
"Таа: Сакам да ми подару-
ваш цвеќе секој ден, не само 
на 8 март!"
Тој: "Сакам да бидеш 
вештерка во Ноќта на 
вештерките, а не секој ден 
..."

Подарок од Доларама
- Драга, дојди во продав-
ницава! Избери го својот 
подарок за 8 март ... Дури и 
две, ако сакаш.
- Идиот! Ова е 1 долар 
(Доларама)...

За вашата жена, или нешто 
поскапо?

Пред 8 март, еден човек 
избира подарок во про-
давницата. Продавачот го 
прашува:
"За вашата жена, или нешто 
поскапо?"

Изненадување
Изненадете го своето момче 
за 8-ми март. Запознајте го 
со неговата сопруга.

Сапун
- Добра моја драга, каков 
подарок сакаш за 8 март?
"Нешто добро за моите 
прекрасни прсти.
- Аха, тоа е сапун ...

8-ми Март или ноќ на 
вештерките?

"Тато, тато, што е празник на 
Ноќта на вештерките?"
"Исто како и 8 март, сине! 
Пијани вештерки шетаат низ 
улиците.

Несреќници
Три жени, несреќни со 
своите сопрузи за 8 март, 
одлучија да слават за себе. 
Не можеа да најдат места 
во ресторан и и отидоа на 
гробиштата. Се напијаа и си 
отидоа дома.
Нивните мажи беа пријатели 
и се сретнаа следното утро. 
Еден вели:
- Мојата има  љубовник! 
Ова е крај! Таа донесе дома 
букет цвеќе!
Другиот:
"Ха и мојата мора да има!" 
Таа, исто така, донесе букет 
цвеќе!
Третиот:
- Вам ви е лесно! Мојата 
сопруга донесе  венец, на кој 
пишува: "Од моите колеги!"

Сон Сонила....
Сопругот и сопругата се 
разбудија на 8-ми март.
Жената, која се шири:
"О, што убав сон имав - ми 
даваш палто на 8 март и 
дијамантски прстен! Што 
значи тоа?
Човекот ја бакна и рече со 
насмевка:
"Чекај, ќе разбереш вечер-
ва!"
Во вечерните часови, жената 
се врати од работа, подготви 
празнична вечера, запали 
свеќи ... Човекот дојде и и 
даде убав пакет. Таа го отво-
ра брзо и ја гледа книгата 
"Интервју со соништа"

Колку ли вреди жената?
8 март е единствениот ден 
од годината кога можете да 
го слушнете следново:
- Колку чини розата? ... 
ШТО? ... ...

Слободен ден
8-ми март. Човекот седи 
пред телевизорот и чита вес-
ник, а жената мие садови. 
Одеднаш, човекот се сеќава 
дека е 8 март, па дури и 
подарок не купи. Без да 
престане да чита, тој вели:
"Остави, мила, денес е 8 
март, утре ќе работиш низ 
дома".

Кусур и на 8-ми март
Една продавачка и се жали 
на другарката:
-Ех, не сум веќе убава како 
порано.
– Како го заклучи тоа?
– Па мажите почнаа да ги 
бројат парите кога им враќам 
кусур.

Наопаку
Сопругата стана Љубовница, 
Љубовницата – Сопруга, 
Партијата стана Црква, 
Црквата – Партија, 
Времето стана Невреме, 
Невремето – Време...

Кога слушам:
-На запад се побогати
-На запад се покултурни
-На запад животот е поубав
Се си мислам за Гостивар и 
Тетово зборат.

Докторе, жена ми се 
мрднала од умот 

Маж оди на психијатар.
– Докторе, жена ми се 
мрднала од умот. Има 
некоја фикс идеја дека некој 
постојано сака да и ја украде 
облеката…
– А вие како го заклучивте 
ова? – Прашува психијата-
рот.
– Како нема да заклучам, 
кога таа дури и најмила 
посебен човек за да и ја чува 
облеката бе докторе. Вчера 
го најдов во шифоњерот…

Македонскo право
- Колега, ти нов ли си?
– Да, денес ми е прв ден.
– Што имаш завршено?
– ПРАВО!
– Е па супер. Тогаш земај ја 
количката и терај ПРАВО кај 
мајсторот на скелето.

3 степени на лажење 
Да лажеш – тоа е криминал.
Да лажеш многу – тоа е 
бизнис.
Да го лажеш целиот народ – 
тоа е веќе политика.

Македонија нуди многу 
можности за работа 

Во Заводот за вработување.
– Барам работа.
– Што знаете да работите?
– Ништо.
– Сите места во собранието 
се зафатени. Имаме сло-
бодно работно место како 
репрезентативен фудбалски 
тренер.

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн , декорација 
,украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна 
и понекогаш  на машина за 
шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе. Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како да 
направите пролетен фустан 
од памучна блуза со ликра 
и дотаток карнери од стар 
фустан. 
1. Црна памучна блуза со 
ликра;
2. Карнери од стар фустан;
3. Машина за шиење;
4. Ластик. 
  Блузата која ќе ја одберете 
да ја направите фустан тре-

ба да биде во горниот дел 
со поголем отвор на кој ќе 
го пришиете украсниот дел 
во случајов карнер од стар 
комплет. Внимателно го исе-
ков карнерот и бидејќи ми 
недостасуваше уште десе-
тина сантиметри самата на-
правив ист таков карнер од 
остатокот на материјалот на 
старата блуза и го додадов 
на големиот карнер. Горниот 
дел на блузата го обиколив 
со карнерот и го сошив на 
машина за шиење. Од дол-
ниот дел на стариот комплет 
сукњата го извадив појасот 
до патентот и таквото парче 
го спремив како додаток на 

веќе спремната блу-
за со карнерот. Двата 
дела ги сошив на ма-
шина за шиење. Од 
останатите парчиња 
направив каиш во 
иста боја со карнери-
те. Направив и укра-
сно венче за во коса  
од истиот материјал. 
Овој фустан е многу 
пријатен за носење и 
лесно се комбинира 
со летни сандали во 
повеќе бои и можете 
да го носите на свече-
ности ,летни прошетки 

и коктел забави.

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина 

Ристеска.

Книга

Бела нива црно семе ражџа.
Бела нива црно семе, со рака го 

сејат со уста го берат.
Ум немат, а секому дават.

Бела ливада, со црни цвеќа.
Ум дават, а не зборуват.

Уста немат, а сос секого зборвит.
Нивата е бела, семето е црно, 
пет сејат, а едно трча. (Книга 

мастило, прсти, перо)
Да е чоек, не е чоек, а со чоека 

ти зборуа.
Бела бела леица, сос црна ситна 

пченица.

Лице

Честа, честа горица (коса)
под горица полица (чело)

под полица сорпец (вежди)
под сорпец зорцала, (очи)

под зорцала сморчало (нос)
под сморчало ламија (уста)
под ламија чоканче (брада)

Во двор имат седум чешми, четири солени, две 
горчливи и една блага.

Коса

Крива Деспина по ливада псит.

Костен

Кожата му е црна, срцето му е бело.
Црно каче, бело сиренце.

Бело месо, црна кожа.
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

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


