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M O U S I K O R A M A
The band is back by popular 

demand!!!

SATURDAY,
NOVEMBER 11TH
St. Naum Event

SATURDAY,
NOVEMBER 18TH

Lerinsko Oro
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Join us for an evening to support the only continuously 
published monthly 

Macedonian newspaper in Canada, going on 34 years 
strong, thanks to you!

MOC  St. Clement of Ohrid, Toronto, 7:00pm
Call:  905-625-9129 E-mail: macedonia.canada@yahoo.com

Почитувани Читатели, 
Весникот ,,Македонија,, организира заедничка 
вечер посветена на читателите, спонзорите и 
соработниците на овој единиствен редовен месечен 
весник во Канада кој постои од далечната 1984 
година основан од уредникот Танас Јовановски.
Повелете на 25 ноември годинава во големата сала 
на црквата Св. Климент Охридски во Торонто и бидете 

дел од оваа вечер на која се поканети и потвредно е 
присуството на  сите лидери на македонски политички 
и патриотски органiзации од Канада и Сад.

Ќе ве забавува Оркестарот ,,Децата од Буф,, а свој 
настап ќе има и Ансамблот ,,Македонка,,.
На игранката ќе има богата лотарија, бар снабден со 
најразновидни пијалоци, масите ќе бидат збогатени 

со специјалитети од спонзорите на весникот, а ќе се 
продаваат и ќебапи.
Цената е само 20 долари.

За информации јавете се кај уредничката 
Соња Лозановска на 905-625-9129 или пишете и’ на 

е-маил: macedonia.canada@yahoo.com   

Канадско-Македонска Парламентарна
 Група за пријателство

На 26 ти октомври, 2017 
година, во Отава, Канада, 
беше реализирана значајна 
активност на Амбасадата на 
Република Македонија во Ка-
нада - Формирање на Канад-
ско-Македонска Парламен-
тарна Група за пријателство
На одржаната инаугуратив-

на седница земаа учество 
повеќе претставници на 
Парламентот на Канада, а 
исто така почесни гости беа 
повеќе значајни и видни лич-
ности од Канада со македон-
ско потекло, од Отава д-р 
Лефтер Манче, госпоѓа Кате-
рина Димовски и госпоѓиците 

Софи и Валери Блажевски, 
од Торонто г-ин Луј Темел-
ковски, г-ин Питер Медичков, 
г-ин Боне (Боби)Темелков и 
г-ин Јован Трајчевски.
Свечениот чин на озваничу-
вање и инаугурацијата на Ка-
надското-Македонска прија-
телска парламентарна група, 

се одржа во просториите на 
Wellington Building, Parliament 
Hill во Ottawa.
На оваа седница, за Претсе-
дател на Парламентарната 
група за пријателство, беше 
едногласно избран претстав-
никот на Владеачката Либе-
рална партија, Г-нот прате-
ник Брајан Меј.

Инаугуративната седница 
беше проследена со голем 
интерес од страна на сите 
присутни, а од присутните 
пратеници вкупно 14 прате-
ници заедно, од владеачката 
и од опозициската парла-
ментарна група, активно се 
вклучија во формирањето на 
истата.

Овој чин е од големо значење 
за Република Македонија и 
ќе претставува еден од мос-
товите на соработка помеѓу 
Канада и Македонија. Тој ќе 
овозможи понатамошно уна-
предување и соработка на 
повеќе нивоа и области.



 

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

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

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

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited

2 November 02, 2017Страница Македонија

Голема благодарност до нашите 
соработници:

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

човекови права
Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник, печатар
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков

Специјални Дописници:
Од Мала Преспа, 
Албанија известува 
Васил Стерјовски
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 
Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 
Георги Христов

Славе Катин 
Лилјана Трајческа

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Cafe 
Etobicoke

900 Rathburn Road W, 
Mississauga, ON L5C 4L3

(416) 546-5676
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

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

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

https://macedonianewspaper.com/
Посетете ја новата веб страница на весникот
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Join us for an evening to support the only continuously 
published monthly Macedonian newspaper in Canada, going on 

34 years strong, thanks to you!
MOC  St. Clement of Ohrid, 7:00pm

Call:  905-625-9129
E-mail: macedonia.canada@yahoo.com

Почитувани Читатели, 
Весникот ,,Македонија,, организира заедничка вечер посветена на читателите, спонзорите и соработниците на 
овој единиствен редовен месечен весник во Канада кој постои од далечната 1984 година основан од уредникот 

Танас Јовановски.
Повелете на 25 ноември годинава во големата сала на црквата Св. Климент Охридски во Торонто и бидете дел од 
оваа вечер на која се поканети и потвредно е присуството на  сите лидери на македонски политички и патриотски 

организации од Канада и Сад.
Ќе ве забавува Оркестарот ,,Децата од Буф,, а свој настап ќе има и Ансамблот ,,Македонка,,.

На игранката ќе има богата лотарија, бар снабден со најразновидни пијалоци, масите ќе бидат збогатени со 
специјалитети од спонзорите на весникот, а ќе се продаваат и ќебапи.

Цената е само 20 долари.
За информации јавете се кај уредничката 

Соња Лозановска на 905-625-9129 или пишете и’ на 
емаил: macedonia.canada@yahoo.com   
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На 26 ти октомври, 2017 
година, во Отава, Канада, 
беше реализирана значајна 
активност на Амбасадата на 
Република Македонија во Ка-
нада - Формирање на Канад-
ско-Македонска Парламен-
тарна Група за пријателство
На одржаната инаугуратив-
на седница земаа учество 

повеќе претставници на 
Парламентот на Канада, а 
исто така почесни гости беа 
повеќе значајни и видни лич-
ности од Канада со македон-
ско потекло, од Отава д-р 
Лефтер Манче, госпоѓа Кате-
рина Димовски и госпоѓиците 
Софи и Валери Блажевски, 
од Торонто г-ин Луј Темел-

ковски, г-ин Питер Медичков, 
г-ин Боне (Боби)Темелков и 
г-ин Јован Трајчевски.
Свечениот чин на озваничу-
вање и инаугурацијата на Ка-
надското-Македонска прија-
телска парламентарна група, 
се одржа во просториите на 
Wellington Building, Parliament 
Hill во Ottawa.

На оваа седница, за Претсе-
дател на Парламентарната 
група за пријателство, беше 
едногласно избран претстав-
никот на Владеачката Либе-
рална партија, Г-нот прате-
ник Брајан Меј.
Инаугуративната седница 
беше проследена со голем 
интерес од страна на сите 

присутни, а од присутните 
пратеници вкупно 14 прате-
ници заедно, од владеачката 
и од опозициската парла-
ментарна група, активно се 
вклучија во формирањето на 
истата.
Овој чин е од големо значење 
за Република Македонија и 
ќе претставува еден од мос-

товите на соработка помеѓу 
Канада и Македонија. Тој ќе 
овозможи понатамошно уна-
предување и соработка на 
повеќе нивоа и области.

Embassy of the Republic of 
Macedonia to Canada would 
like to inform that on 26th Octo-
ber, 2017, in Ottawa, one of the 
most significant activities was 
realized, Formation of Can-
adian-Macedonian Friendship 

Parliamentary Group
On this inaugural session, 
many representatives of the 
Parliament of Canada were 
taking part; also, there were 
present many prominent and 
honorary guests from Canada 

with Macedonian origin, from 
Ottawa d-r Lefter Mantse, Mrs.
Katerina Dimovski Mrs.Sofi 
and Mrs.Valeri Blazevsi,  from 
Toronto Mr. Lui Temelkov-
ski, Mr. Peter Medichkov, Mr. 
Bobby Temelkov and Mr. Jovan 

Trajcevski.
This ceremonial act 
of announcement 
and the inaugur-
ation of the Can-
adian-Macedonian 
Friendship Parlia-
mentary Group took 
place at the Wel-
lington Building, 
Parliament Hill in 
Ottawa.
At this session, 
the representative 
of the ruling Lib-
eral Party, Mr. MP 
Bryan May, was 
unanimously elect-

ed for A President of the Can-
adian-Macedonian Parliament-
ary Friendship Group.
The inaugural session was fol-
lowed with great interest. Of all 
the present MPs, 14 Members 
of Parliament, from the ruling 
and opposition parliamentary 
group, actively participated in 
the formation of this Friendship 
Group.
This is an act with a great im-
portance for the Republic of 
Macedonia and will be one of 
the bridges of cooperation be-
tween Canada and Macedonia. 
It will enable further promotion 
and cooperation on many lev-
els and areas.

Канадско-Македонска Парламентарна
 Група за пријателство

Formation of Canadian-Macedonian Friendship Parliamentary Group

Bryan May
Member of Parliament for Cambridge serving the 
communities of Cambridge, North Dumfries, and 

North Brant.
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416.421.7451

П О К А Н А
Црковниот одбор при Македонската Православна Црква – Соборен  епархиски храм  “св. 
Климент Охридски“, Торонто, во деновите од 7 до 10 декември годинава ке ја прослави 
храмовата слава. 
Св.  Климент Охридски не само што е наша црковна слава туку, Он е патрон на  Македон-
ската православна црква – Охридска архиепископија вопшто како и на целиот Македонски 
народ ширум светот. 

П р о г р а м а:
 
- 07 декември, четврток,  света Вечерна богослужба  во  03:00РМ
- 08 декември, петок, Божествена Литургија    во   10:00АМ
- 09  декември, сабота, свечен банкет  во                      07:00 РМ

Тикетите се продаваат по цена од $30.00
- 10  декември, недела, Божествена Литургија  во          10:00АМ

Овогодишните прослави ќе се одржат во знак на големиот јубилеј на нашата Македонска 
православна црква – Охридска архиепископија, 50 години самостоен црковен  живот. 
 По тој повод ги покануваме сите Македонци  да земат активно учество во одбележување-
то на споменот на нашиот Великан, просветител, учител, книжевник,  прв  наш епископ и 
Чудотворец св. Климент Охридски.
Делото Светиклиментово е длабоко врежано во душата на секој Македонец. Он е нашиот 
најголем духовник и државотворец. Затоа наша должност е достојно да му се оддолжиме 
најпрво преку принесување достојни молитви.

За резервација на тикетите ве молиме јавете се во канцеларијата на црквата 

416. 421 - 7451
Нека ни е честит празникот и на многу години.

October 15, 2017: FALL FASHION SHOW, 
MPC "ST.CLEMENT", TORONTO

Дочек на Новата 2018 година 
Во Св. Климент Охридски

За повеќе информации јавете се во 
црквата на тел:

416-421-7451



Страница 7November 02, 2017

Ручек по повод празникот Св. Никола
По повод големиот христијански празник Св. Никола, женската секција од црквата 
Св. Климент Oхридски од Торонто предводена од претседателката Лидија Браш-

нарска ве поканува на ручек кој што ќе се одржи на 17 декември годинава.
Сите сте добродојдени!

Св. Климент Охридски - Торонто
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MYNET - Macedonian Youth Network would like to thank everyone 
who came to our 3rd annual Halloween event the Halloween Dance 

and Mini Monster Mash!
Thank you, Zoran Karapancev for the beautiful pictures as always...

And Happy Halloween from the entire team at MYNET!

Role of Economic 
Diplomacy: Case 

Investment Opportunity 
in MKD

On October 26th, the Association of Macedonian Students at the University 
of Toronto held their first lecture as part of the AMSUT lecture series. The 
lecture was given by the consul general of the Republic of Macedonia in 
Toronto, Dr. Jovica Palasevski, about economic diplomacy and investing 
in Macedonia. Dr. Palasevski explained why Macedonia is one of the top 
places to do business in the world and how this puts Macedonia on the 

world map. AMSUT looks forward to hosting more lectures covering a wide 
variety of topics related to Macedonia in the future. "

AMSUT held their 2nd 
Pub Night on October 

6th, 2017.  With 
over 120 students in 

attendance, the event 
was a great success!  

Many students came out 
and made new friends, 
partied with old ones, 
and most importantly, 
enjoyed what it means 
to be Macedonian.  We 
look forward to our 3rd 

Pub Night in early 2018!  
This one, however, will 
be quite different from 
the others.  Stay tuned 

for more info!
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На 15 октомври во 
банкетната сала на 
македонската право-
славна црква Света 
Недела во Ајах се 

одржа традицио-
налната модна ре-
вија. Организатор 
беше женската сек-
ција, а прекрасните 

модели ги претста-
вија моделите на 
модното студио Ли-
дија со надалеку по-
знатата македонска 

манекенка и креатор 
Наташа Денковска.
Учествуваа бројни 
дами, а креациите 
ги понесоа повеќе 

членки на женската 
секција и професио-
нални модели кои 
пленија со раскошот 
и романсата на Па-

риз кој беше тема 
на овогодишната ре-
вија.

The Ladies Auxiliary of St Nedela Church Presents
The Annual Bazaar

December 04 th 2017
after the church service 12:00pm

Bogata Lotarija
St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral, Toronto/ Hall A

76 Overlea Blvd, East York, ON M4H 1C5
Phone: (905) 426-5355

The Ladies Auxiliary of St Nedela Church Presents
The Annual Bazaar

December 10th 2017
after the church service 12:00pm

Bogata Lotarija
St. Nedela Macedonian Orthodox Church, Ajax, Ontario

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7
Phone: (905) 426-5355

The Ladies Auxiliary of St Nedela Church

St. Nedela Macedonian Orthodox Church, Ajax, Ontario

December 17th 2017
12:00pm after the church service

Christmas Party
Music By

SONJA&OLIVER BAND
For Reservation:

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7
Phone: (905) 426-5355 $30

Традиционална модна ревија 2017 - Св.Недела

Женската секција при црквата Св. Недела од 
Ејџекс заедно со претседателката Нина Весели-

новска им се заблагодарува на сите што го збога-
тија прекрасното дружење во Нијагара.



Страница 10 November 02, 2017

   Многу врева (позитивна и 
негативна) се крена околу 
неодамнешното  потпишу-
вање на договорот за добро-
соседство со Бугарија. Дури 
и странците го испофалија 
тој договор. Зошто да не, тие 
ништо не губат. Не губи ниту 
Бугарија. Во тој договор нема 
никакви отстапки од страна 
на Бугарија. Како на пример 
признавање на македон-
скиот јазик, нацијата и што 
не друго.  Единствен губит-
ник е Македонија. Македон-
ската историја ќе се менува, 
македонските учебници ќе 
се бришат и препишуваат. 
Македонското малцинство 
кое живее на територијата на 
Бугарија ќе биде засекогаш 
заборавено и избришано. Ќе 
се оди дури дотаму што во 
македонските учебници ќе 
биде заборавено учество-
то на Бугарија во Втората 
светска војна на страната на 
фашистите!  И да не забора-
виме, тоа нема да се случува 
по 10, 20 или 30 години туку 
наскоро, сега. 
   Во пресрет на формирање-
то на мешовитата бугар-
ско-зоранзаевска комисија 
за спорните прашања од 
историјата меѓу двете земји 

претседателот на Бугарската 
академија на науките Григор 
Велев промовираше нова 
книга од неговата 10-томна 
“историја на Бугарите во Ма-
кедонија“.  Велев објаснува 
дека повеќе од два милиони 
и 500 илјади Бугари во де-
нешна Бугарија имаат крвна 
врска со граѓаните на Вар-
дарска и Егејска Македонија.  
“Го пишувам ова дело затоа 
што седум и пол милиони 
Бугари, еден милион и сто 
илјади вардарски Бугари и 
250 илјди егејски Бугари има-
ат заеднички генетски код и 
затоа што силата и духот на 
нацијата се во криза, а поли-
тичката елита е безродна и 
туѓа на националните идеа-
ли и кауза“ вели бугарскиот 
академи и претседател на 
Бугарската академија на на-
уките кои се очекува да биде 
дел од бугарско-македонска-
та комисија  за разрешување 
на историските спорови меѓу 
двете земји. Оооп, добро-
соседство? Велев вели дека 
го “сработил“ ова дело затоа 
што “Македонија била и се-
уште е неразделен дел од 
бугарската историска судби-
на“. Ајде на здравје да ни е 
добрососедството. Пардон. 
Договорот не важи за Бугари-
те. Тие можат да речат што 
сакаат, тие можат да бараат 
што сакаат. И пак да бидат 
незадоволни од Македон-
ците. Бугарските европар-
ламентарци ќе продолжат 
да ја “кодошат“ Македонија 
како знаат и умеат пред ев-
ропјаните. На другата страна 
нашиот албанско-македон-
ски  премиер Зоранчо Заев 
доброволно си стави флас-

тер на устата. И тоа не беше 
доста од Зоранчо и неговаа 
влада. 
   Министерот за надворешни 
работи на Македонија Ни-
кола(с) Димитров неодамна 
имаше средба со неговиот 
грчки колега Никос Косијас 
на која двајцата министри се 
договориле да се формира 
заедничка грчко-македон-
ска комисија која за четири 
месеци ќе треба да ја исчи-
сти сета иредентистичка 
идеологија од македонските 
учебници. Зар навистина им 
се потребни четири месеци? 
Не верувам. Грција за нешто 
повеќе од 100 години успеа 
да поништи секаков македон-
ски белег на територијата на 
Егејска Македонија. Во голе-
ма мера успеа да елинизира 
дел од македонското населе-
ние на денешната територија 
на Грција. Но голем дел од 
македонското население во 
Егејот и ден денес опстојува 
бидејќи не е гума и хартија за 
преку ноќ да се избришат и 
препишат. 
   Се чини дека Никола(с)  
Димитров Република Ма-
кедонија ја смета за негова 
сопственост и со неа може 
да прави што сака и милува. 
Тој не е свесен дека иренди-
тизам во Грција не постои. 
Таа го реши тој проблем 
на најбрутален начин пред 
многу години. Ќе се чисти 

иредентизам во Република 
Македонија. Со блокади, ем-
барга, вета и уцени не успеа 
да ја уништи слободната те-
риторија на Македонија – Ре-
публика Македонија. Тоа што 
најмногу им боди очи. И тоа 
благодарение на сите пора-
нешни влади кои управуваа 
со Република Македонија од 
самто осамосојување. Никоја 
од поранешните влади на 
Македонија не потпиша дого-
вор на штета на национални-
те и државните интереси на 
Република Македонија. Тоа 
го прави единствено акту-
елната квинслишка влада од 
која не може да се очекува и 
ништо подобро.
   Зошто толку голем беше 
интересот  за резултатот 
од локалните избори во Ма-
кедонија месеци пред одр-
жувањето на истите? И тоа 
интерес од сие страни. Од 
Матју Нимиц, од Никос Ко-
сијас, од европските “прија-
тели“ и пред се“ од квинслин-
гот Зоранчо Заев и неговата 
дружина. Со резултатот од 
изборите сега им е даден 
легитимитет да ја обезиме-
нат нашата татковина, да го 
урнат нејзиното достоинство. 
Во која друга земја во Европа 
но и во светот се ревидира 
историја на една суверена 
земја од страна на друга? 
Одговорот е јасен. Нема!  Ќе 
се бришат и препишуваат 

македонските учебници по 
историја. Грчките нема ниту 
да се чепнат. Во нив се е 
исправно. Ќе се ништат гео-
графските карти на етничка 
Македонија. Но не и грчките 
иако егејскиот дел на Маке-
донија во постарите карти 
секогаш е во составот на Ма-
кедонија и никогаш во Грција. 
   Кога најавената комисија за 
решавање на иредентизмот 
од македонска страна (не 
е ирединтизам кога грчката 
армија маршира со песни во 
кој ќе одат во Македонија и 
ќе сечат глави) , ќе ја завр-
ши “работата“, тоа не значи 
и дека завршија македон-
ско-грчките проблеми. Таа 
комисија ќе отиде во Скопје 
и со маркер ќе ги одбележат 
спомениците на кои “не му е 
местото таму“. Ќе почнат од 
Александар, па Филип и со 
ред натаму. Ќе ги одмонтира 
Фрчко (Љубомир Фрчковски)“ 
кого академик Владо Кам-
бовски го нарекува кримоге-
на амеба и кој одамна најави 
дека тој  со француски клуч 
ќе го очисти плоштадот во 
Скопје. За оние кој не го по-
знаваат Фрчко, тој е еден од 
врвот идеолози на СДСМ. 
   На крајот една моја испо-
вед.  Мои пријатели од Ве-
лес, сега починати ми дадоа 
географскка карта на Маке-
донија во етничките граници 
и се разбира, додадени гра-

ниците на поделена Маке-
донија. Картата е голема во 
размер што никогаш и ника-
де не сум видел, 131 со 109 
сантиметри и е издадена не 
долго по распарчувањето на 
Македонија од Научниот ма-
кедонски иститут во Софија. 
“Ти ја даваме картата зашто 
знаеме дека ќе биде во до-
бри раце“ ми рече од поодам-
на починатиот чичко Лазо. И 
љубоморно ја чувам иако 
знам дека не е за чување. Ја 
виделе само неколкумина, 
меѓу првите беше Ристо Си-
деропулос при неговото прво 
доаѓање во Канада. До нео-
дамна сметав дека најдобро 
место за картата е Архивот 
на Република Македонија и 
бев спремен во наредната 
моја посета на родниот крај 
тоа да го сторам. Работите 
се изменија. Во родниот крај 
дојде живот. Око за око се 
вади. Некогаш Ганди рекол 
ако вадиме око за око сите ќе 
бидеме слепи. Ништо и ника-
де не е на сигурно место.
   И една молба да вас драги 
читатели: како што известив 
погоре, поседувам голема 
карта на Македонија во неј-
зините етнички граници. Ќе 
ве молам ова да остане меѓу 
нас. Не ви треба збор ника-
де и никому за картата. Не 
сакам оние грчиштата да дој-
дат заедно со оние на Заев 
да ми вршат претрес во куќа-
та и да ме малтретираат. И 
ако дојдат што ќе им речам. 
Не сум јас крив, крив е чичко 
Лазо, Бог да го прости него и 
тетка Вера. Молам, уште ед-
наш, псссст за картата.

Македонска заедница

Танас Јовановски

Македонија на 
garage sale



Страница 11November 02, 2017

Зборот “ангел“  значи весник, 
благовесник, оној кој ни ка-
жува убава, блага, вест. Од  
значењето на зборот про-
излегува  и нивната улога и 
задача одредена од Бога што 
ја извршуваат во светот – да 
им ја соопштуваат на луѓето 
Божјата волја. Ангелите се 
врската помеѓу Бога и чове-
кот.
 По природата тие 
се невидливи. Ние луѓето не 
можеме да ги видиме докол-
ку тие не не ни се јават. Тие  
се духовни сустества кои во 
одредено време и на одре-

дени места и одредени мо-
мети се јавуваат во видлива 
форма. Но, иако се духовни 
суштества, сепак, тие не се 
богови. Нивната духовност 
се разликува од Божјата ду-
ховност односно, нивната 
духовност заостанува зад 
Божјата.  Па така тие не се 
секаде присутни како што е 
Бог секаде и на секое место 
и во секое време. За разлика 
од Бога ако ангелите се на 
едно место во исто време не 
се и на друго место. Тие се 
јавуваат само во одредена 
задача од Бога. И нивната 
сила е ограничена за разлика 
од Бога Кој е семоќен.
Бројот на ангелите е неогра-
ничен. За нас нивниот број е 
непознат. Господ Исус Хри-
стос во св. Евангелие спо-
мнива легиони ангели, што 
значи безброј.
Според учењето на св. Црква 
св. Ангели меѓу себе не се 
еднакви по положај. Тие се 
поделени во девет ангелски 
чинови и тоа: Херувими, Се-
рафими, Престоли. Господ-

ства Сили и Власти. Начела, 
Ангели и Архангели.
 Постоењето на св. Ангели е 
потврдено во св. Писмо – Би-
блијата. Штом постои таква 
потврда ние луѓето треба да 
веруваме дека тие нависти-
на постојат. Така, во првиот 
стих од Библијата потврдено 
е нивното постоење. “Во по-
четокот Бог ги создаде Небо-
то и Земјата. Зборот “Небо“ 
го означува духовниот свет 
– ангелите.
Во почетокот сите духов-
ни сили биле создадени од 
Бога. Подоцна еден од нив, 
Сатанаил, понесен од лична-
та желба за слава ја откажал 
послушноста кон Бога и се 
одвоил од Бога. Со себе пов-
лекол и други ангели и тие во 
Библијата се наречени: лоши 
духови – ѓаволи или демони. 

Од почетокот, а и денес, тие 
работат во светот меѓу луѓе-
то да создадат кавга, неред, 
непослушност кон Бога, од-
враќање од Божјата вистина, 
одвраќање од вистинската 
вера во Бога, од моралот, 
одвраќање од Црквата и сл.. 
За жал во нивните намери 
прилично успеваат но не це-
лосно.
И Новиот Завет зборува за 
постоењето на св. Ангели. 
Всушност, Новиот Завет 
започнува со објавувањето 
на благата, пријатна, вест 
од архангелот Гаврил, кон 
Мајката Божја – Пресвета Бо-
городица, дека таа ќе го роди 
Спасителот на светот Господ 
Исус Христос.
Светата Црква од секогаш ја 
исповеда верата во посто-
ењето насветите ангели, а 

им посветила неколку дено-
ви, празници, во годината, 
како: Собро на св. Архангел 
Михаил ( се  празнува на 21 
ноември); Собор на Св. Ар-
хангел Гаврил ( сепразнува 
на 26 јули) и др.
Според учењето на света-
та Црква и според нашето 
верување секој човек, при 
крштевањето, добива свој 
ангел пазител. Тој го пази 
новокрстениот во верата. Тој 
е со него и го помага во ве-
рата. Доколку, пак, се случи 
крстениот човек да се откаже 
од верата во Бога или на-
прави тешки гревови тогаш 
ангелот пазител го напушта. 
Не е својствено на светите 
ангели да се мешаат и да вр-
шат притисок врз слободната 
волја на луѓето. Само ако 
човекот доброволно приста-

пува кон Бога ангелот чувар 
го помага. 
Зато и ние треба да веру-
ваме во постоењето на све-
тите ангели. Тие се наши 
застапници пред Бога. Да ја  
зацврстуваме верата во Бога 
и во светите ангели, а да се 
одвраќаме од лошите духови 
кои не водар во пропаст и не-
време. 
Тропар: Виодачи на небесни-
те војски, ние недостојните 
ве молиме секогаш; со ваши-
те молитви да не заштитите 
под покривот на крилјата на 
вашата бестелесна слава, 
чувајќи не нас што усрдно 
паѓаме и воскликнуваме; од 
беди избавете не, како чи-
ноначалници на небесните 
сили.

Македонска заедница

1) Native Peruvians anthropo-
logical and genetic evidence 
indicates that most of the 
original population of North 
and South America descended 
from migrants from North Asia 
(Siberia, Russia) who entered 
North America across the Ber-
ing Strait in at least three sepa-
rate waves.

 
2) I have never heard of 
any other country accepting 
forced negotiations by others 
(Greece) to change its con-
stitutional name. But this is 
happening in The Republic of 
Macedonia! This pressure for 
the name negotiation is com-
ing from the European Union, 
United Nations and NATO. 
This is catastrophic and totally 
unacceptable to be happening 

in the 21st century.  I will call it 
hypocrisy not democracy.
 
3) Комитетите за човекови 
права од Канада и 
Австралија подржани од 
ОМО илинден Пирин од 
Република Бугарија и 
Македонската Алианса од 
Република Албанија целосно 
го осудуваат договорот за 
добрососесво  меѓу Бугарија 
и Р. Македонија.  Подсетувам 

дека постојат и други 
Македонски организации 
во светот. Каде е нивното 
реагирање? Како тие си 
замислуваат да ги бранат 
Македонските национални 
интереси?
 
Human Rights Committees 
from Canada and Australia, 
backed by OMO Ilinden Pirin 
from the Republic of Bulgaria 
and the Macedonian Alliance 

of the Republic of Albania, fully 
condemn the agreement on 
goodwill between Bulgaria and 
the Republic of Macedonia.  I 
remind you that there are other 
Macedonian organizations in 
the world. Where is their re-
sponse? How do they imagine 
they defend Macedonian na-
tional interests?

George Nicholov

Readers Corner

Bapchor (Kostur Region)
(20.9.1955, Vl b/k no. 287 / 10.10.1955)

Bapchor was a beautiful village 
located northeast of Kostur 
and southwest of Lerin rest-
ing almost halfway between 
the two cities and sitting at an 
altitude of 1,250 m (20° 20' х 
40° 40').  Bapchor was a pure 
Macedonian village. Unfortu-

nately it ceased to exist after 
the Greek Civil War when it 
was destroyed barbarically 
by the Greek authorities. Ac-
cording to legend, Bapchor 
was founded at the begin-
ning of the second half of the 
18th century by Macedonian 
stock-breeders. Its name was 
derived from the word “bach” 
meaning “head of the sheep-
fold”. Before founding Bapchor 
the same stock-breeding fam-
ilies had first settled in three 
smaller settlements known as 
Koziak, Salishta and Rovitsa 
but, according to the same 
legend, they abandoned these 
three settlements in 1645 after 
they were attacked by gangs of 
robbers. For their own safety 

the families abandoned the old 
settlements and joined forces 
to create the village Bapchor. 
According to our sources, at its 
inception Bapchor was a pure 
Macedonian village with 1,080 
inhabitants (K’nchov) and had 
300 houses (Milovich). The 

1913 census recorded 1,216 
residents. In 1920 there were 
959 residents, in 1928 there 
were 844 residents and in 1940 
there were 854 residents. The 
village remained purely Mace-
donian until it was destroyed.

The reason for the number of 
residents dropping over the 
years was due to people im-
migrating overseas. The Greek 
occupation of Macedonia in 
1912, 1913 created uncertain-
ty in life especially after the 
people were intimidated, per-
secuted and forced to become 
Greeks by the Greek authori-
ties. In terms of occupation, the 
villagers were engaged mainly 
in animal husbandry, but many 

also took jobs abroad. Bap-
chor was bombed to dust and 
burned down during the Greek 
Civil War. It was completely de-
stroyed and became uninhab-
itable. To save themselves, its 
residents sought shelter mainly 
in the Republic of Macedonia. 
Some fled to eastern Europe-
an countries. After the situa-
tion normalized at home, the 
Greek authorities made sure 
the village was permanently 
uninhabitable, at least for the 
Macedonians. The vast and 
rich pastures owned by the 
Macedonians (33 square ki-
lometres) were given to the 
colonists that the Greek gov-
ernment brought from Epirus 
and settled in the surrounding 
areas. As part of the assimi-
lation process of converting 
Macedonians into Greeks, the 
Greek authorities, between the 
two world wars, initiated a pol-
icy of changing all toponyms 
and people’s names from 
Macedonian to Greek. The 
Macedonian name of the vil-
lage “Bapchor”, because it was 
destroyed and uninhabited, 
was not changed until later. It 
was changed to “Pienimonon” 
by a royal order on September 
20, 1955 and was published in 
the Government Gazette num-
ber 287 on October 10, 1955. 
Pienimonon in Greek means 
“livestock”. A little earlier, as 
announced on July 17, 1951, 

published in the Government 
Gazette number 203 of July 26, 
1951, the village was connect-
ed to the Visheni municipality.
(Todor Hristov Simovski, “Set-
tled places in Aegean Macedo-
nia”, Volume 2, Pages 7 and 8. 
Translated and edited by Risto 
Stefov)

Бапчор 
(Костурска 

околија)
(н. од 20.9.1955, 

Вл. в/к бр. 
287/10.10.1955)

Североисточно од Костyр и 
jугозападно од Лерин, речиси 
на половина пат мeѓy двата 

града и на надморска висо-
чина од 1.250 меlри (20°20' х 
40°40') до Граѓанската војнa 
се наоѓаше убавото македон-
ско село Бапчор, кое од свое-
то основање до варварското 
растурање претставуваше 
чисто македонска населба. 
Селото Бапчор, според пре-
данието, е основано во по-

четокот на втората половина 
на ХVII век од Македонци 
сточари, а името го има до-
биепо според зборот бач, 
т.е. старешина на бачило. 
Сточарските семејства наjпр-
вин подигнале три помали 
населби (Козjак, Салишча и 
Ровица), но, според истото 
предание, во 1645 годипа ги 
напуштиле поради пападите 
на разбоjпички банди и го 
основале селото Бапчор. К’н-
чов Бапчор го спомнува како 
големо македонско село со 
1,080 жители, а според Ми-
лоевиќ селото имало 300 ма-
кедонски куќи. Во пописот од 
1913 година се евидентирани 
1.216, во 1920 годипа 959, во 
1928 година 844, а во 1940 

година 854 жители.

Причината за нaмaлување-
то на броjот на населението 
е емигрирањето во пре-
куокеанските земиј поради 
несигурноста на животот и 
малтретирањето од страна 
на грчките власти. Селани-
те се занимавале главно 

со сточарство, но мнозина 
оделе и на печалба. Бапчор 
наполно се распадна во вре-
мето на Граѓанската војнa, а 
неговото населење за да се 
спаси, побара засолниште 
во Република Македоннjа, а 
извесен броj негови жители 
се наjдоа и во источноевро-
пските земjи. Грчките влас-
ти по нормализациjата на 
ситyациjата не го обновиjа 
повторно, а пространите и 
богати пасишта кои беа со-
пственост на селаните (це-
лиот атар на селото опфаќал 
33 квадратпи километри) им 
ги доделиjа на користење на 
сточари колонидти од Епир 
и тука преселени од страна 
на грчките власти. Покраj 
тоа, впacтите не заборавиjа 
да го сменат и името на се-
лото (тоа беа пропуштиле да 
го сторат мeгy двете светски 
војни), како тоа веќе беше 
растyрено, така што со цар-
ска наредба од 20 септември 
1955 година, објавeнa во 
Владиниот весник броj 287 
од 10 октомври 1955 година, 
селово е преименувано во 
Пименикон, што во македон-
ски превод значи сточарска 
населба. Малку порано, од-
носно со нарелба од 17 jули 
1951 година, обjавена во 
Владиниот весник бр. 203 од 
26 jули 1951 година, атарот 
на селото е приклучен кон 
општината Вишени.
(Тодор Христов Симовски, 
“Насилените места во Егејска 
Македонија”, том 2, ст. 7 и 8.)

Пишува: протоереј-
ставрофор ИЛИЈА ДОНЕВ

ЗА ДУХОВНИТЕ СИЛИ – 
АНГЕЛИТЕ
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Крсте Петков Мисирков
Македонски филолог, ко-

дификатор на македонскиот 
литературен јазик и право-
пис, историчар, етнограф, 
аналитичар на национал-
но-политичките проблеми, 
публицист, идеолог за един-
ство на македонскиот народ 
со интелегенцијата, а воедно 
и за единство со комитетот, 
од што произлегла самостој-
носта на Македонија, соби-
рач и проучувач на македон-
ското народно творештво.

Д-р Крсте Петков Миси-
рков роден на 18 ноември 
1874 во Постол, Егејска Ма-
кедонија а умрел на 26 јули 
1926 во Софија. 

Тој е и автор на првото 
списание на современ ма-
кедонски јазик, основопо-
ложник и активен учесник во 
македонските научно-лите-
ратурни и национално-поли-
тички друштва во Белград, 
Санкт Петерсбург, Одеса 
и Софија, раководител на 
ТМОК и личност на македон-
скиот 20 век.

Мисирков е автор на кни-
гата „За македонцките рабо-
ти“, списанието „Вардар“ и 
голем број на научни статии 
објавени во различни весни-
ци. Покрај авторската дејност 
тој се занимавал и со превод 
на литературни дела и соби-
рање на народни творби.

Селото Постол - Ениџе-
вардарско каде е роден 
Крсте Петков Мисирков се 
наоѓа во Егејска Македонија, 
недалеку од древната маке-
донска престолнина Пела. 
Шест одделенија основно 
училиште завршил во род-
ното место, слушајќи наста-
ва на грчки јазик и на таков 
начин го совладал туѓиот, 
наметнат јазик. Лошата ма-
теријална сoстојба на него-
вото семејство не му дозво-
лила да го продолжи веднаш 
неговото образование. По 
неколкугодишна пауза, Ми-
сирков се здобил со стипен-
дија од српското друштво 
„Свети Сава“. Тоа биле пр-

вите закани за навлегување 
и на српската пропаганда во 
Македонија, преку инстали-
рање на разни стипендии за 
едуцирање на т.н. свој кадар 
како што веќе правеле грчка-
та и бугарската пропаганда 
во Македонија.

Користејќи ја извесно 
време оваа стипендија, Кр-
сте Петков Мисирков сфатил 
многу добро дека српската 
буржуазија ја започнала 
својата грда игра. Чувству-
вајќи ја денационализатор-
ската политика, изразена 
преку дејноста на друштвото 
„Свети Сава“, Крсте Мисир-
ков учествувал во немирите 
што ги пројавиле македон-
ските стипендисти. Потоа со 
неколкумина свои едномис-
леници избегал од Белград 
во Софија. Тоа што го доче-
кало во Бугарија, речиси, по 
ништо не се разликувало од 
почувствуваниот режим во 
Србија. За да го продолжат 
понормално своето образо-
вание во Софија, македон-
ските студенти морале да 
се пишат како бугари за да 
не би биле малтретирани. 
Мисирков не го прифатил 
тоа. Тој повторно пребег-
нал во Србија, за да запише 
трет клас, но сепак тоа не му 
успеало. Во Белград, сакал 
или несакал, се запишал со 
прва година како семинарист 
на богословско-учителската 
школа, која имала своја по-
себна цел и тоа: македонски-
те ученици да ги подготвува 
за српски свештеници и учи-
тели кои подоцна би се вклу-
чиле на македонски терен за 
да го пропагираат српство-
то. Овојпат македонските 
ученици го искажале своето 
незадоволство: тие кренале 
бунт, по кој училиштето било 
затворено, а македонските 
ученици биле испратени во 
внатрешноста на Србија. 
Така Мисирков се нашол во 
Шабац, каде завршил четвр-
ти клас гимназија.

Крсте Петков Mисирков, 

иако ја завршил гимназијата, 
сепак се решил повторно да 
се запише во друго средно 
училиште: белградската учи-
телска школа, која целосно 
ја завршил во 1895 година. 
Во ова училиште Мисирков 
основал ученичка дружина и 
ја нарекол „Вардар“, со своја 
програма која членовите на 
дружината Неговите членови 
да се запознаат и да си изра-
ботат една програма, која ќе 
ја пропагираат во Македонја 
тајно од србската пропаган-
да. Членовите на дружината 
во извесна смисла ја продол-
жиле идејата на т.н. „Лозари“. 
Тоа за Мисирков претставу-
вало почеток на организи-
рана национално-политичка 
активност која ќе продолжи 
околу 30 години.

По завршувањето на учи-
телската школа Мисирков се 
здобил со служба во Пришти-
на. Но, наместо да се појави 
на своето работно место, 
Мисирков тајно се префрлил 
во Одеса. Таму не му го при-
фатиле и признале образо-
ванието. Така, Мисирков бил 
принуден да се запише во 
духовна семинарија во Пол-
тава и дури по две години 
да започне со студирањето: 
отпрвин на медицинскиот 
факултет во Петродонски 
Словен. Вклучувајќи се во 
птероградската студентска 
средина, Мисирков станал 
многу активен. Меѓу друго-
то, напишал и еден реферат 
под наслов За значењето на 
моравското или ресавското 

наречје за современата и 
историската етнографија на 
Балканскиот Полуостров, 
што го прочитал пред чле-
новите на Имераторското 
руско географско друштво, 
а го објавил и во списанието 
„Живија старина“.

Во екот на најголемата 
борба за превласт на пропа-
гандите во Македонија, Ми-
сирков се вратил во својата 
Mакедонија, во родното село 
Постол. Тогаш и се запознал 
потемелно со македонското 
револуционерно движење. 
Во исто време собрал бо-
гат фолклорен и етнограф-
ско-топографски материјал 
што подоцна го објавил во 
своето списание „Вардар“.

При следното доаѓање во 
Петроград Мисирков станал 
член на Бугарското студент-
ско друштво и со неколкуми-
на истомисленици го основал 
Тајниот македонско-одрин-
ски комитет. Меѓутоа, Русија 
се наоѓала во еден предре-
волуционерен период и ру-
ската влада го затворила 
Петроградскиот универзитет. 
Поради тоа на Мисирков не 
му останало ништо друго, а 
и здравствено се почувству-
вал лошо, па заминал во 
Одеса. Од тоа време датира 
студијата кон прашањето за 
народноста и причината за 
популарноста на македон-
скиот крал Марко, што била 
неговата дипломска работа. 
Во 1902 година, Мисирков го 
завршил факултетот во Пе-
троград.

Во истата таа година, 
било основано и Македон-
ското студентско другарство 
во руската престолнина. Во 
организирањето на ова дру-
штво значаен придонес дал и 
самиот Мисирков. Само една 
година подоцна ова науч-
но-литературно другарство 
било преименувано и отто-
гаш дејствувало како Маке-
донско научно-литературно 
друштво „Свети Климент“ . 
Членовите на ова другарство 
испраќале од своите редовни 
седници барања пред се до 
руската влада , па и до вла-
дите на другите европски др-
жави , да се признае правото 
на македонскиот народ на 
самостојност, да му се при-
знае правото на литературен 
јазик, правото за обновување 
на Охридската архиеписко-
пија.

„За македонцките 
работи“ 

Најзначајно дело на-
пишано од раката на Крсте 
Петков Мисирков е книгата 
„За македонцките работи“ 
објавена во Софија во 1903 
година. Во таа книга Мисир-
ков ја обработува положбата 
на македонскиот народ, акту-
елната тогашна политичка и 
етнографска состојба на Ма-
кедонија и пошироко. Најзна-
чаен дел е последната глава 
од книгата наречена „Некол-
ку зборои за македонцкиіот 
литературен іазик“ во кој јас-
но Мисрков дава предлог за 
оформување на литературен 

стандарден македонски јазик 
базирн врз централните го-
вори. Од поголемо значење е 
и тоа што Мисирков користи 
азбука што е база за денеш-
ната македонска кирилична 
азбука.

Книгата „За македонцки-
те работи“ била испечатена 
во 1903 година во Софија, 
тогашно Кнежество Буга-
рија, и била печатена во т.н. 
„Либерален клуб“. Самата 
книга има над 120 страници 
и поделена на пет дела и 
предговор. Четири од петте 
поглавја се всушност и го-
вори кои Мисирков ги читал 
на состаноците на македон-
скиот литературен кружок во 
Русија. Поглавјата на книгата 
се:

Сите делови, со исклу-
чок на предговорот и послед-
ните две глави, биле про-
читани пред македонското 
друштво „Свети Климент“ во 
Русија. Така, втората глава 
од книгата била прочитана 
на 21 септември на 1-та сед-
ница на петроградското Ма-
кедонско научно-литератур-
но другарство „Св. Климент“, 
третата глава била прочи-
тана на втората седница и 
четвртата глава била прочи-
тана на третата седница на 
друштвото.

Значењето на книгата 
„За Македонцките работи“

Остварување на идејата 
за одделен македонски јазик 
е објавувањето на книгата 
„За македонцките работи“ 
(во Софија, 1903) од Крсте 
Петков Мисирков. Книгата 
на Мисирков е политичка 
анализа на положбата на 
македонскиот народ и пред-
лог-програма за македонско-
то народноослободително 
движење. Истовремено, таа 
ја разоткрива асимилатор-
ската политика на соседните 
земји насочена против маке-
донскиот народ и против ма-
кедонскиот јазичен, културен 
и етнички идентитет.

12th Annual Macedonian Film Festival: Announcing our 2017 Winners

TORONTO, ONTARIO - Oct. 
27, 2017 - The 2017 Toronto 
Macedonian Film Festival 
(MFF) proudly announces:
Best Feature: Liberation of 
Skopje, directed by Rade & 
Danilo Serbedzija
Best Documentary: Balkan 
Roots, directed by Chris 
Rabbitt & Anthony Fletcher
Best Short Film: Fighting for 
Death, directed by Eleonora 
Veninova
Our three Festival judges are 
prominent filmmakers and 
experts: Larry Anklewicz, B.A., 

LL.B., Christina Pochmursky, 
Producer/Director and Writer of 
Walk the Talk Productions Inc., 
and Frank A. Caruso of Caruso 
Visual Productions Inc.
Our judges declared 
Liberation of Skopje ... 
"Exceptional in every way 
(acting, directing, screenplay 
and cinematography) ... 
Liberation of Skopje reveals 
the soul and suffering of 
ordinary Macedonians trying 
to survive the devastating 
fallout of war with dignity." 
Its Silvija Stojanovska was 
chosen as Best Actress. Our 
judges said Balkan Roots "is 
a "wonderfully produced - well 
paced documentary, alive with 
fabulous music and musicians 
who show love for their chosen 
field." About the Best Short 
Film, the judges said, "Fighting 

for Death mixes comedy and 
old-country reality in a unique 
and entertaining way in dealing 
with a subject most of us shy 
away from."
For more information and to 
view the film schedule, visit 
www.macedonianfilmfestival.
com  and join our Facebook 
page for updates on this year's 
festival highlights.

Nasdaq is the official media 
sponsor for the Macedonian 
Film Festival.

Contact Information

    Media enquiries:
    Elizabeth Naumovski
    416-500-1016
    enaumovski@hotmail.com

 Virginija Evans, Silvija Stojanovska & Elizabeth Naumovski
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На 22-ри октомври 2017 
година, во салата на Кате-
дралната македонска пра-
вославна црква „Свети Кли-
мент Охридски“ во Торонто, 
се одржа промоција на мо-
нографското дело „Израел и 
Македонија“ од Славе Катин. 
Делото, за кое се рецензенти 
д-р Петко Златески, профе-
сор на Теолошкиот факултет 
„Свети Климент Охридски“ 
во Скопје и Горан Садика-
рио, директор на Еврејскиот 
центар на холокаустот во 
Скопје, е на на 416 страници, 
на англиски, македонски и 
хебрејски јазик, а е издание 
на книгоиздателството „Ма-
кедонска искра“ од Скопје.
          Тоа беше промовирано 
во рамките на активностите 
на Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“, кое е 
во состав на црквата „Све-
ти Климент Охридски“, а во 
присуство на голем број ма-
кедонски иселеници од сите 
делови на Македонија и дру-
ги гости.
           Овој културен настан 
го отвори и за делото збо-
руваше потпретседателот 
на Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“, Драги-
ца Димовска, која е и уредник 
и водител на Македонскиот 
радио час „Обединета Ма-
кедонија“, потоа зборуваа 
Соња Лозановска, естраден 
уметник и главен и одгово-
рен уредник на весникот „Ма-
кедонија“ од Торонто и Тодор 
(Тони) Марковски, претсе-
дател на Канадско-македон-
ското историско друштво од 
Торонто.
Инаку, во делото „Израел и 
Македонија“, меѓу другото 
се вели дека патувањето во 
Израел беше дел од посети-
те на педесетина различни 
земји во светот. Но, тоа беше  
највозбудливото патување, 
исполнето со многу искуше-
нија, сознанија и предизвици 
да ја запознаеме „Светата 
земја“, нејзините библиски 
места, градови, култури, ре-
лигии, обичаи и многу карак-
теристики на нејзиниот со-
времен свет. Притоа имавме 
можност да посетивме бројни 
споменици кои имаат светско 
значење и кои оставаат веч-
ни траги во сеќавањата на 
посетителот.
Израел за Евреите е ветена-
та земја од Господа на Ав-
рама и на неговите следбе-
ници. Според библиските 
преданија од Стариот завет, 
првите доселувања на Ев-
реите во ветената земја - Ка-
наан започнале околу 2.000 
години пред новата ера.
Израел бил и останал факе-
лот на светоста каде, раѓање-
то, чудотворието и моќта на 
Спасителот Исус Христос, е 
божествено сочинение и ово-
земна припадност следена 
од  многуте стотици милиони 
следбеници кои ги има во 
сите земји од целиот свет. 
Кога се пишува за Израел 
треба да се каже дека цен-
тарот на светот е точно таму, 

на меѓата меѓу европскиот, 
азискиот и африканскиот 
континент. Токму таму е 
сместена „Светата земја“, 
чие име е добиено поради 
настаните поврзани за рели-
гиите и бидејќи копјата секо-
гаш се кршат токму тука, на 
израелската територија.
Од друга страна, пак, приказ-
ните кажуваат нешто друго. 
Имено, „Светата земја“,  го 
добила своето име, затоа 
што Бог се погрижил таму да 
растат овошја и зеленчуци, 
кои давале плодови (храна) 
за тамошните жители. На тој 
начин, тамошните луѓе мис-
леле дека Бог ги сака прем-
ногу, се грижи за нив, им дава 
храна и затоа тие се свети, а 
земјата на која растат тие ра-
стенија е света. 
Исто така, Црквата на Све-
тиот гроб, каде што Исус 
Христос бил погребан и во-
скреснал, е најсветото ме-
сто за христијаните од сите 
меридијани, па не случајно 
се вели и дека е место на 
верата, надежта и љубовта 
на луѓето  кои доаѓаат секој 
со својата вистина и исчеку-
вања, поклонение и молитва,  
радост и тага. 
Според библиските преда-
нија од Новиот завет за Хри-
стовото раѓање и неговото 
детство, посебен интерес 
привлекуваат градовите Вит-
леем и Назарет. Двата града 
де¬нес се под палестинска 
управа, како автономни те-
ритории. 
Според Новиот завет, Исус 
Христос е роден во градот 
Витлеем, каде се наоѓа све-
тото место во пештерата и во 
црквата „Раѓањето на Исус 
Христос“. Овој храм доживе-
ал многу архитектонски град-
би и надградби и постојано 
бил зголемуван во различни 
периоди од историјата. 
Црквата претставува тво-
речко постигнување на чо-
вештвото преку вонредно 
убавите креации на повеќе 
библиски мотиви, содржини 
и специфични христијански 
карактеристики. Денес, Вит-

леем е туристичко место и е 
преполно со гости од целиот 
свет, особено за време на 
деновите на одбележување-
то на раѓањето на Исус Хри-
стос - Божиќ. Таму Божиќ се 
слави три пати во текот на 
годината. 
Назарет, пак, е свето место 
за христијаните, бидејќи во 
него се изградени бројни 
хри¬стијански цркви, ма-
настири и други религиозни 
објекти. Овде се наоѓаат цр-
квите: „Благовестие“, „Све-
ти Архангел Гаврил“, која е 
изградена врз природните 
извори на „Пре-света Бого-
родица“ и црквата „Свети 
Јосиф“. Тоа е градот во кој 
пораснал Исус Хри¬стос.
Црквата на Светиот гроб е 
симбол на единството на 
сите кои веруваат во Синот 
Божји и жив сведок на по-
деленоста на христијаните. 
Животот, учењето и смрт-
та на Исус ќе означат нова 
страница во историјата на 
чо¬вештвото. 
Во времето кога Евреите го 
оплакуваат уривањето на 
храмот, учениците на Исус 
од Назарет веќе го шират 
новото, христијанско учење. 
Ерусалим, градот на Ису-
со¬во¬то страдање, смрт 
и воскресение, до денес ќе 
остане најголемото светили-
ште во хрис¬ти-јанството.
Ерусалим е град на вечните 
убавини и на светите места. 
Низ милениуми, населението 
на Ерусалим, но и тие што 
доаѓале и доаѓаат да му се 
поклонат, го воспевале и го 
воспеваат како град на веч-
носта, како центар на светот, 
како главен град, како град со 
голема политичка моќ…
Според тоа, тој има повеќе 
имиња што му се дадени во 
Светото писмо, во Мојсиеви-
те записи и во литературата. 
Израелците го нарекуваат 
Јерушалаим, од каде потек-
нува и денешното негово име 
– Ерусалим, што значи „град 
на мирот“. 
Меѓутоа, за постоењето на 
Ерусалим – градот на Хри-

стовите маки, смрт и во-
скреснување, во текот на 
последните два милениума 
не е врзан поимот мир. Ниту 
на едно свето место во све-
тот не потекле толку потоци 
крв како овде. Никаде толку 
жестоко не се бореле, никаде 
толку длабоко не се мразеле 
и напаѓале како во овој свет 
град што е сместен на ладни-
те и сиви карпи на планината 
Јуда. Трите светски религии 
– еврејската, христијанската 
и муслиманската, од градот 
направиле центар на раздо-
рот. Истовремено, никаде не 
се кажале толку многу молит-
ви како во Ерусалим.
             Зачетоците на 
христијанството датираат 
уште од I век во Палестина, 
која тогаш се наоѓала под 
власт на Римската Империја. 
Во почетокот христијанство-
то се проширило меѓу Евреи-
те, за подоцна да се развие и 
меѓу другите етнички припад-
ници. Првобитните апостоли 
и мисионери на христијан-
ството биле Евреите, а не-
говите корени произлегуваат 
од староза-
ветниот ју-
даизам.
Исто така 
треба да се 
нагласи дека 
Ерусалим е 
светото ме-
сто на трите 
н а ј г о л е м и 
религии, цен-
тарот на све-
тот, местото 
каде може 
да се сретнат 
локации на 
кои во исто 
време има 
остатоци од 
црква која била изградена и 
срушена, па на истото место 
синагога изградена па сру-
шена, и на крај изградена џа-
мија.  Ерусалим е место кое е 
свето и за христијаните, и за 
Евреите и за муслиманите. 
Местото каде што е создаде-
но сè што е свето, но во исто 
време е срушено и повторно 

изградено.
Градот е единственото ме-
сто каде што една до друга 
се најблиску трите религии, 
но и место каде што се и 
најмногу поделени. Тоа се 
гледа во организацијата на 
стариот град на Ерусалим кој 
е поделен на четири дела, 
христијански, муслимански, 
еврејски и ерменски. Ермен-
ците се сметаат како најста-
ра христијанска нација, затоа 
што биле први кои го прими-
ле христијанството.
Ова место по многу нешта е 
поврзано со Исус и неговите 
последни денови, местото на 
Исусовата голгота. Главната 
фигура на оваа слика е Ал 
-Акса џамијата, свето место 
за муслиманите. 
Според преданијата, 
христијаните го чекаат пов-
торното појавување на Исус, 
муслиманите го чекаат поја-
вувањето на зелениот конец 
кој треба да ја поврзе Ал - 
Акса со Маслиновата Гора, а 
Евреите чекаат да се појави, 
како што тие велат, вистин-
скиот месија, но не знаат 

како точно треба да изгледа.
Израел не е само земјата на 
минатото, туку таа е земја 
на денешницата и иднина-
та. Во Ерусалим се наоѓа 
музејот „Јад ва’Шем“ чија 
мисија била да изврши ко-
меморација и документација 
на настаните, како и целосна 
селекција, истражување и 

публикување на доказите за 
холокаустот, потоа да напра-
ви избор и регистрација на 
имињата од жртвите, како и 
понатаму да истражува и да 
ги едуцира генерациите што 
доаѓаат. Оваа современа ин-
ституција на Израел е една 
од најопремените во светот 
која може да послужи за при-
мер.
Во Тел Авив, пак, се наоѓа 
Музејот за дијаспората. 
Овој музеј ја отсликува и 
презентира историјата на 
еврејскиот народ од време-
то кога тие биле истерани 
од земјата Израел. Музејот 
за дијаспората го презен-
тира вистинскиот и един-
ствен историски развој на 
еврејскиот на¬род конти-
нуирано во целиот период 
на постоењето. Преку при-
кажување на култур¬ни¬те, 
националните, образовните, 
семејните, религиозните и 
друг напредок, преку на¬по-
¬рите и настојувањата кон 
поубава иднина се сака да 
се стекне, да се придобие, 
од-носно да се трасира 
еден широк двонасочен пат 
на личната и многувековна 
историска карта на иденти-
фикацијата на еврејскиот 
народ.
Македонско-израелските 
мостови на поврзување, 
соработка и заемно почиту-
вање траат од многу одамна. 
Почнувајќи од древниот пе-
риод па сè до денес, Израел 
како и Македонија бил, е и 
ќе биде раскрсница на раз-
лични нации, цивилизации, 
култури, јазици и религии. 
Затоа, со право се вели 
дека историјата на Евреите 
и историјата на Македонци-
те е тесно поврзана. Почну-
вајќи од древните времиња 
на Александар Македонски, 
периодот на Римјаните и Ви-
зантија, отоманскиот период 
па сè до следните светски 
војни, ќе се види дека Израел 
и Македонија имале слична, 
ако не и идентична судбина. 

Имено, низ овој долг и важен 
период во Македонија само 
две нации го избрале името 
на земјата како дел од нив-
ниот идентитет - древните 
Македонци и Македонците 
денес. 

             

ПРВА ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛОТО „ИЗРАЕЛ И 
МАКЕДОНИЈА“ ОД СЛАВЕ КАТИН ВО ТОРОНТО
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 Македонците ја добија своја-
та независност, социјалните, 
политичките и културните 
права во 1944 година, за во 
1991 година да се консти-
туира независна, суверена 
и самостојна држава - Репу-
блика Македонија, а Евреите 
ја конституираа својата прва 
татковина Израел во 1948 
година. 
Меѓу другото, во летописот 
на Ерусалим се наоѓа и името 
на Александар Македонски. 
Имено, Ерусалим бил освоју-
ван од бројни воини, меѓу кои 
и од Александар Македонски. 
Ин¬тересно е тоа што градот 
доживува значаен процут за 
времето на Александар Ма-
кедонски, кој овде дошол во 
332 година пред новата ера, 
про¬терувајќи ги оттука Пер-
сијците. Во неговото време, 
како и во времето на него-
виот наследник Птоломеј, 
Ерусалим јакнел како рели-
гиозен центар и станал израз 
на духовната хармонија на 
Израелците.
Христијанството во Македо-
нија започнало да се про-
поведа уште во апостолско 
време. По прифаќањето на 
христијанството, апостол 
Павле станал првиот пропо-
ведник на новото месијанско 
учење при своите мисионер-
ски патувања. Апостол Пав-
ле, за време на својата ми-
сионерска дејност, спровел 
повеќе патувања, во текот на 
коишто тој проповедал меѓу 
еврејското и паганското на-
селение. Апостол Павле во 
Македонија бил четири пати. 
             Во тоа време Ма-
кедонија била во составот 
на  Римската Империја, исто 
како Израел, така што често 
ги менувала своите граници 
и својот етнички состав. Едно 
од првите споменувања за 
патувањата на апостолите 
во Македонија се наоѓа во 
„Дела на светите апостоли“ 
најверојатно напишано од 
страна на апостол Лука, 
             Евреите, пак, во 
долгиот и тежок пат на оп-
стојување, во времето кога 
Римјаните го разрушиле Еру-
салим и во пламенот на оги-
нот изгорел Светиот храм, 

тогаш Јудеја била разграбе-
на и опустошена. На Евреите 
им било забрането да живеат 
во нивната татковина Јудеја, 
со што настапува големото 
еврејско раселување по све-
тот. Потоа во Јудеја доаѓаат 
муслиманите, крстоносците, 
Отоманците и секој на свој 
начин се однесува кон овој 
народ. 
Според пишаните документи 
првите Евреи пристигнале 
во Македонија за време на 
Римското Царство, кога Ев-
реите пребегнувале од Изра-
ел поради гонење. Најстар 
доказ за постоењето на Ев-
реите во Македонија е ста-
рата синагога која потекнува 
од III век пр.н.е. во античкиот 
град Стоби.
Поголемите македонски 
градови како што се Солун, 
Скопје, Битола, Штип и дру-
ги привлекле голем број Ев-
реи и оваа заедница била 
во мошне добри односи со 
другото население во Маке-
донија.
Кога се пишува, пак, за тој 
мрачен дел од историскиот 
развој на Евреите во Маке-
донија треба да се каже дека 
тоа има една друга димен-
зија. Имено, судбината се по-
играла со Евреите во април 
1941 година, кога бугарската 
војска, која била сојузник на 
Силите на оската, навлегла 
во Македонија и окупирала 
голем дел од територијата.  
Така, на 4 октомври 1941 го-
дина, Бугарите вовеле закон 
со кој меѓу другото им забра-
ниле на Евреите да бидат на 
каков било начин вмешани 
во општеството. Малку по-
доцна, Бугарите ги собрале 
речиси сите Евреи од Битола 
и ги преместувале во поси-
ромашни и помизерни де-
лови за живеење.  Наскоро, 
во 1942 година, Бугарите во 
Македонија и Егејска Маке-
донија (северна Грција) за-
почнале со депортирање на 
Евреите.
Во ноќта меѓу 10 и 11 март 
1943 година, биле уапсени 
сите Евреи во Македонија и 
затворени во Монополот, во 
Скопје, кој тогаш бил привре-
мен концентрационен логор. 

Според евиденцијата на то-
гашните бугарски и герман-
ски окупаторски власти, биле 
уапсени 7.144 Евреи, потоа 
транспортирани во тогаш 
окупираната Полска, во ло-
горот на смртта Треблинка, 
каде што биле егзекутирани. 
Во спомен и сеќавање на 
погубените Евреи, во Скопје 
е изграден Музејот на хо-
локаустот, кој по музеите 
во Ерусалим и Вашингтон е 
трет музеј во светот и прв во 
Европа посветен на жртвите 
на холокаустот.
             Во текот на нашите 
патувања и посети на над пе-
десет земји, научивме многу 

од нивните народи, култури, 
истории од секоја земја по-
единечно. Многу од земјите 
треба посебно да се почиту-
ваат, некои не‘ импресиони-
раа повеќе, некои помалку, 
а ни една земја во светот 
не’ не восхити со своите по-
стигнувања како што тоа го 
направи Израел и еврејскиот 
народ.
Во исто време да се патува 
по „Светата земја“ е голем 
предизвик, зашто таквото 
патување е повеќе од секое 
друго; таму се патува низ 
библиската земја, во земјата 
на пророците и патријарси-
те, низ земјата на царевите, 

земјата на апостолите… Да 
се чекори по земјата на Хри-
стовото детство, по брегови-
те на реката Јордан, на Гали-
лејското Езеро и на Мртвото 
Море, по земјата осветена од 
Исуса Христа е ретко дожи-
вување за секој христијанин, 
за секој човек без разлика на 
неговите религиски убеду-
вања и верувања.
Што е тоа и зошто Израел 
напредува многу повеќе во 
споредба со Македонија, во 
многу аспекти од животот; на 
економски план, во религија-
та, културата, земјоделство-
то, армијата, соседството, 
дијаспората... Тие беа пра-

шањата кои не‘ заинтри-
гираа, а кои се обидовме 
да ги елаборираме во ова 
дело. Сакавме да види-
ме како Израел ги решава 
прашањата и проблемите, 
слични на оние што Маке-
донија се соочува денес. 
Како и што треба да се учи 
од Израел и еврејскиот на-
род, што би помогнало на 
Македонија и македонскиот 
народ за подобрување на 
иднината на државата, неј-
зината економија и живот 
во целина?  
Исто така, преку репортер-
ските записи од патувањата 
по „Светата земја“ во кои 
се дадени бројни податоци, 
нашата цел во ова дело е 
да ги запознаеме Македон-
ците во Татковината и во 
дијаспората со историскиот 
развој на Израел, периодот 
на Исус Христос, со јудаиз-
мот и христијанството, како 
и со вистината за Израел и 
Евреите. Од друга страна, 
пак, нашите намери се на 
Евреите да им презентира-
ме дел од историските фак-
ти за Македонија и маке-
донскиот народ од времето 
на Филип и Александар Ма-
кедонски до денес. Потоа, 
нашата цел е да го прика-
жеме историскиот развој на 
Македонската православ-
на црква, на Македонците 
во соседните земји и во 
дијаспората, на Евреите во 
Македонија, со што читате-
лот ќе може да добие поце-
лосна слика за судбината и 
вистината на македонскиот 
народ и на Македонија.

Славе Катин 

Фото Зоран Карапанчев

        ПОЕЗИЈА  СО  ПОВОД
Пишува и уредува: Благица 
Дафовска
Во рубриката„ Поезија со 
повод“ ќе биде застапена 
поезија за деца со цел да ги 

привлечиме најмладите чи-
татели и љубителите на ва-
ков вид поетски творби, испо-
лнети со многу желби,детски 
соништа,игри,роденденски 

прослави и пода-
роци.Да се про-
најде патот кон 
детето,детската 
психа и неговиот 
свет,потребен е 
контакт и дружење 
со децата.Секако 
дека жив и слико-
вит контакт прет-
ставува и создава 
секоја испеана 
песна, песничка, 
изрецитирана сти-
хотворба или изве-
ден рецитал наме-
нети за децата од 
сите возрасти.
Литературниот по-
етски прилог кон 

сето ова ќе биде проследен 
со роденденската песна “По-
дарок за Дарија“: -

Роденденска честитка од 
Торонто до Битола за Да-
рија Видановиќ

               
ПОДАРОК  ЗА   ДАРИЈА 

Дарија од Битола
во недела роденден ќе 

слави,
гости ќе чека и торта со 

мама прави.
секој сака  најубав дар да и 

подари.

Сите  пристигнаа веќе....
Празнична музика се слуша,
Роденденски песни се пеат,

Подароци, дар по дар се 
редат.

На Дарија кукла и подарија:
 Има руси коси

 Фустан убав носи.

-Голема сум сега веќе,
В училиште одам.

Куклата сака со неа да 
бидам

и  со приспивна песна да ја 
заспивам,

  -Дарија рече.

Митровденско цветно венче 
на  Дарија и подарија

долги коси да и краси,   
роденденски симбол венчето 

и значи.
-Убаво е, убаво е, в коси ќе 

го носам,
 Но оставете,

Цвеќата в широки паркови 
да растат             

и пеперуги да ги надлету-
ваат,

 -Дарија рече.

На Дарија голем балон и 
подарија,

-    Не, не сакам балон..
Балонот лесно од рака ќе ми 

летне

Ветрот в далечни облаци ќе 
го одвлече

 -Дарија рече.

На  Дарија книга и подарија
Со приказни, бајки и сказни 

разни
Дарија се насмевна и радо-

сно рече:
 -Книгата ја сакам,убав дар 

ми значи!
На нејзините волшебни 

крила 
Насекаде ќе летам, во 

бајките
Ноќе ќе заспивам.

Во Земјата на царството,
Кај Алиса ќе бидам

И Заспаната убавица ќе ја 
видам

Со книгата по цел свет ќе 
шетам

Над Канада високо ќе летам,
Во Торонто за час ќе заста-

нам
Моите братучеди Симона,-

Милена

Адам,Ева и Лука сакам да ги 
видам.

Роденденската слава 
При крај се ближи...

-  СРЕЌЕН  РОДЕНДЕН !
На Дарија сите и пожелија,

 Тортата ја снема
  Секој парче зема.

БЛАГИЦА  ДАФОВСКА
 Торонто
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Свечено прославен празникот на 
Света Злата Мегленска во Мисисага

На 28 октомври, Македон-
ската православна црковна 
црква Свети Илија од Мис-
исага, свечено го одбележа 
свјот втор храмовен празник 
посветен на најпочитуваната 
македонска маченичка Света 
Злата Мегленска .

Беше отслужена Света Ар-
хиерејска Литургија во која 
учествуваа архиерејскиот 
намесник прота –ставрофор 
Трајко Босеовски, протојереј 
Константин Митровски(паро-
хиски свештеник во црквата 
Св. Илија), прота-ставрофор 

Дане Илиевски, Отец Драги 
Костадиновски и Отец Гоце 
Деспотовски.
По одржаната света литур-
гија свештенослужителите 
од капелата посветена на 
Света Злата Мегленска све-
ченостите ги продолжија во 

банкетната сала. Кума за 
овогодишната слава беше 
фамилијата на Трпана Мар-
ковиќ, а за идната година 
желба за кумство изрази фа-
милијата на Соња Димческа..
Во продолжение на просла-
вата, во вечерните часови, 
во организација на женската 
секција и пензионерското 
друштво Ривер Сајд беше по-

дготвен свечен банкет во цр-
ковната сала, каде што свој 
настап имаше Фолклорниот 
Ансамбл ,,Илинден,, а музи-
чиот дел го исполнија Соња 
и Оливер Бенд. Присутните 
гости ги поздравија черменот 
на овогодишната прослава 
Зоран Иваноски, претседа-
телот на Управниот одбор 
Коле Димески, директорот 

на Фолклорниот Ансамбл 
,,Илинден,, Александар Вра-
жиновски и протојереј Кон-
стантин Митровски.
За многу години нека е хра-
мовиот празник и втората 
заштитничка на храмот Све-
ти Илија од Мисисага, Света 
Злата Мегленска!

Порака до сите родители!
 
Неделното училиште  при  Македонската православна црква Св. Илија ја отпочна новата 
учебна година со првиот час на 24ти Септември.
 
Едноставно е ! Повелете дојдете во црква секоја недела во 10 часот. Откако ќе запалите 
свеќа, оставете ги вашите деца во училиштето во училниците на вториот спрат . Таму 
тие ќе го изучуваат македонскиот јазик и култура. Во изминатите неколку часови, децата 
имаа можност да ја изучуваат македонската азбука, македонските симболи како што е 
македонската химна, знаме и географски карактеристики за република Македонија.  Де-
цата секој час учествуваат во Божествената Литургија  и земаат света Причест. Вториот 
дел овозможува вашето дете да биде дел од наставата по веронаука. Очекуваме добра 
соработка па заедно да го изградиме светот на верата, духовноста, моралното воспиту-
вање и култура на вашите децата.

Женската Секција од црквата Св. Илија во посета на Пресвета Богородица од Стерлинг Хајтс-Детрот

Од 21 до 22-ри октомври го-
динава женската секција од 
црквата Св. Илија од Миси-
сага реализираше патување 
до Детроит кое што опфати 
и еднодневна посета и сред-
би со женската секција од 
црквата Раѓање на Пресве-
та Богородица од Стерлинг 
Хајтс. 
За впечатоците од оваа по-
сета говорат изјавите на жен-
ските секции кои ви ги прене-
суваме во целост:

Катерина Пегело, претседа-
телка на женската секција од 
црквата Раѓање на Пресве-
та Богородица од Стерлинг 
Хајтс Детроит:
На 22 октомври годинава 
ја имавме честа да бидеме 
домаќини при нашата цр-
ква Пресвета  Богородица 
од Стерлинг Хајтс Детроит 
за посетата на нашите 
христијански сестри од цр-
квата Св. Илија од Мисисага. 
Ги пречекавме нашите гости 

на еден скромен и традицио-
нален начин како Бог оставил 
во нашата вера и традиција.
Чувството да се биде до-
маќин во нашата црква е се-
когаш посебно, исполнето со 
љубов и благослов како што 
и нашата црква функциони-
ра.
Таа средба беше полна со 
љубов, запознавање, дру-
жење, прегратки, полни срца 
и насмеани лица.
После неделната богослуж-
ба женската секција и се-
којдневните помагатели се 
разбира од понежниот пол се 
потрудивме да ја збогатиме 
нашата трпеза достојно и да 
ги послужиме нашите гости.
После ручекот имавме 
средба со управниот одбор 
при нашата црква во кој на-
шиот претседател Горан 
Антовски ги поздрави и во 
името на целата управа им 
се заблагодари за посетата.
Средбата и дружењето про-
должи назад во светите вра-
ти при нашата црква каде со 
љубов и благослов нашите 

свештеници Отецот (став-
рофор) Синиша Ристовски 
и Отец Драган Јорданов ги 
запознаа со неделното учи-
лиште по религија, хорот во 
црквата, новите и прекрасни 
фрески кои се мир за душата 
на секој посетител.
Беа добродојдени и од стра-
на на Американско-Канад-
ската Епархија со Владиката 
Господин Методиј.
И за крај ни остана уште ед-
наш со прегратки и љубов да 
ги испратиме со договор дека 
на пролет ќе се сретнеме во 
црквата СВ. Илија во Миси-
сага.
Од името на женската сек-
ција им се заблагодаруваме 

за нивната донација и љубез-
ност. Се надевам дека овие 
средби ќе продолжат поната-
му и со многу други цркви. За 
самиот крај би додала дека 
оваа средба за жал траеше 
многу кратко. Поздрав до 
сите.
Женската секција од црква-
та Св. Илија од Мисисага со 
претседателката Дијана Ве-
селиновска:
 Би сакале најсрдечно да 
им се заблагодариме за 
топлото добредојде и пре-
красната црковна служба. 
Прекрасниот ручек кој беше 
организиран од страна на 
претседателката Катерина 
Пегело заедно со женската 

секција , беше најелегантна 
и спектакуларна презента-
ција, ние сме воодушевени и 
многу почестени. Стекнавме 
нови убави пријателства и 
сеќавања кои ќе ни траат цел 
живот. Засекогаш ќе бидеме 
благодарни. Ќе ни биде чест 
ако еден ден бидеме во мож-
ност да возвратиме на вели-
кодушноста.
Благодарност до:
Претседателката Катерина, 
Наташа, Султанка, Сашка, 
Сузи, Оливера, Анѓа, Трпана, 
Ротка, Соња и Благица.

St.Ilija’s Ladies Auxiliary  
annual  Christmas Party
Saturday November 11, 2017

    Please join us for a fun filled evening with Delicious food, 
Lively music, Lottery         

with wonderful prizes + exciting surprises :)
    Tickets: $50.00

    To reserve a ticket please contact :
    Dijana Veselinovska 647-537-6194 dijanaveselinovska@yahoo.ca

    Vesna Amicone 416-838-1501 v.amicone@yahoo.ca

Sv. Ilija - Misisaga
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

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

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

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

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

Buy and Sell 
with 

Con� dence.

D: 416-988-2696    
MaryHome.ca

mary@maryhome.ca 

(905) 270-2000
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Our interview is with Sasha Uzunov, a Macedonian from Australia 
who is an independent reporter and a producer of documentary 
films.  At a recent press conference of ministers of Foreign Affairs 
where the minister Nikola Dimitrov and the Greek minister Nikos 
Kosijas were present, Sasha asked the Greek minister about the 
rights of the Macedonians in Greece and there was only silence 
from the Greek minister for one minute.  Sasha was a reporter 
in war torn places such as Iraq and Afghanistan.  He is a brave 
Macedonian who displays professionalism in his field and recent-
ly he was in Macedonia.  We will find out about his mission in this 
interview.  
,,Makedonija,,: Sasha, thank 
you for taking the time to inform 
our readers of the newspaper 
“Macedonia”.
What was your main reason for 
your recent visit to Macedonia?

Sasha Uzunov: My main rea-
son for visiting Macedonia was 
for health reasons as well as 
for journalism reasons. I have 
some issues with arthritic pain 
in my knees and undertook 
treatment at a thermal spa in 
the Debar region. I also had 
a close look at the situation in 
Macedonia as well.
,,Makedonija,,: As a reporter 
and as someone who is very 
knowledgeable in regards to 
the situation in Macedonia,  
living in a multicultural coun-
try such as Australia,  how do 
you view and judge  all the  
processes that are happening 
in Macedonia on the recent 
political scene.  Recently, you 
spoke publically that you have 
proof from your sources that 
show serious international 
interferences in the domestic 
affairs of Macedonia.  Who is 
dictating the situations in our 
country and for whose interest?
Sasha Uzunov: Answer to 
both questions With the Kos-
ovo War of 1999 and the fall of 
Serb dictator Slobodan Milos-
evic in 2000, Macedonia is no 
longer of strategic use for the 
United States. There was no 
thank you from Washington 
for Macedonia in assisting. 
Instead the US let loose the 
Kosovo Liberation Army into 
Macedonia in 2001 to create a 
Greater Albania but two things 
stopped this from happening: 
the Macedonian security forces 
after getting off to a bad start 
recovered and were about to 
defeat the KLA in battle before 
the US intervened to save its 
KLA allies; and secondly the 
9/11 attack happened in New 
York City. The KLA had links 
to Al Qaeda the perpetrators of 
9/11, so it would have looked 
really bad if the KLA had taken 
territory. So the narrative in 
The West was quickly changed 
from terrorists to freedom fight-
ers and the Ohrid Framework 
Agreement was cooked up 
to get the US off the hook for 
letting loose the KLA in Mace-

donia and to create a defacto 
Albanian state in Macedonia, 
which would eventually break-
away….9/11 attack in a bizarre 
way put on hold or delayed the 
creation of a Greater Albania 
project. Surprisingly, in all the 
claims of corruption against 
ex Prime Minister Nikola Grue-
vski, probably true in some 
or most cases, his coalition 
partner from the Albanian 
nationalist party DUI, Ali Ah-
meti, ended up smelling like a 
bouquet of roses. It beggars 
belief that somehow Ahmeti, 
a former terrorist who started 
the 2001 war in Macedonia, 
wasn’t involved in any of the 
action or taking a piece of the 
pie. It has been a very select-
ive look at corruption, bypass-
ing Ahmeti, the other Albanian 
parties as well as SDSM, the 
Social Democrats of Mace-
donia, Zaev’s party. Ahmeti has 
a powerful patron in the United 
States.
,,Makedonija,,: Will the agree-
ment for good neighborly rela-
tions with Bulgaria, the instant 
friendliness with Greece and 
the law for bilingual languages 
be of benefit to Macedonia?
Sasha Uzunov: 
The Colour Revolution in 
Macedonia which was funded 
by the West and kicked off in 
2016 was ostensibly to pro-
test against corrupt behaviour 
by the Gruevski government 
then claimed it was anti-na-
tionalist. But this was odd. It 
didn't make any sense. Many 
of the leading activists are of 
Serb background who happily 
attacked Macedonian statues 
but ignored protesting outside 
the Serb Embassy in Skopje 
over rising Serbian national-
ism and alleged interference in 
Macedonia, and no paint was 
thrown at Albanian nationalist 
monuments, including a statue 
to a Nazi collaborator Xhem 
Hasa, who in World War II as 
an Albanian nationalist with the 
Bali Kombetar group murdered 
both Macedonians and Alban-
ians. So you know straight 
away that this movement 
wasn't so much about fighting 
against corruption but had a 
hidden agenda, Macedonia's 
problem is not so called Mace-
donian nationalism but dealing 
with a weak identity caused 
by successive waves of brutal 
foreign occupation. Macedonia 
only became fully independent 
in 1991. The US's strategic in-
terests are to satisfy its allies: 
Greece, Bulgaria, Kosovo and 
to some extent Serbia, in order 
to tempt it away from Russia. 
To do this, Macedonia has to 
be sacrificed. Macedonia's 
name has to be changed for 
Greece; bilingualism has to be 

introduced to satisfy the Alban-
ian bloc in Macedonia; Mace-
donia's history and Bulgaria's 
brutal WWII occupation has to 
be forgotten to satisfy Bulgar-
ian demands; and finally the 
US deliberately uses people 
of Serb background in Mace-
donia, the remnants of Serb-
ian-Yugoslavist cultural coloni-
alism, so called activists such 
as Borjan Jovanovski, Pavle 
Bogoevski, Branimir Jovanovic 
etc. to attack Macedonian iden-
tity even though Macedonians 
are the victims of brutal Greek, 
Serb and Bulgarian, Albanian 
colonisation. This is done to 
take away historical focus off 
Serbia's brutal colonial occu-

pation of Vardarska (now the 
Republic of) Macedonia from 
1912-41 and Greek and Bul-
garian colonial occupation.. 
Greek Colonialism reached 
its peak of brutality under the 
Metaxas regime of the 1930s 
where Macedonians were tor-
tured or imprisoned just for 
speaking Macedonian, the 
same happened in Serbian oc-
cupied Macedonia in the exact 
period. During World War II, 
Macedonians and Macedonian 

Jews witnessed the brutality 
of Bulgarian fascism. This is 
something Bulgaria wants to 
bury under the carpet and 
never mention. This is shame-
ful and must never be forgot-
ten. Today by the West, namely 
the US and EU, deliberately 

turning Macedonians from vic-
tims into so called nationalists 
then it becomes easier to parti-
tion the Republic of Macedonia 
and erase their identity. That is 
the objective. The strategy is 
polarisation - pushing and pull-
ing Macedonia and by nastily 
labelling Macedonians as so 
called "extremists." Australia 
is one of the most multicultur-
al countries on planet earth, 
yet English is the defacto offi-
cial language in the country. It 
is not a bi-lingual state, even 
though hundreds of languages 
are spoken. There is no justi-
fication for Macedonia to be 
bi-lingual. This is simply a step 
leading to federalisation and 

partition and the creation of a 
Greater Albania.
,,Makedonija,,: When you 
were in Skopje, the capital 
city of Macedonia, you asked, 
Kotzias, the Greek Foreign 
Minister, “ Why does Greece 
deny human rights to the 
Macedonians in Greece,” He 
did not give any answer and 
instead there was an uncom-
fortable silence of more than 
a minute. In your work as a re-
porter, have you encountered 

such silence when a politician 
is asked a question? 
Sasha Uzunov:  This is was 
puzzling and alarming. There 
was a deliberate attempt to 
silence my question by the 
Macedonian Foreign Minis-
ter Nikola Dimtrov. The local 

Macedonian journalists, many 
who know English, didn't react 
or even ask why my question, 
which I posed in English, was 
deliberately ignored. Instead 
a Greek journalist accused 
Macedonia of being "national-
istic." This is absurd as what 
happened to me just confirmed 
that Macedonians are not na-
tionalistic. Their problem is 
weak identity caused by his-
torical factors such as foreign 
colonialism. Greece refuses to 
give Macedonians basic rights 
because Greece as a state is 
founded on a lie, a fabrication. 
It's recent history is littered 
with colonial brutality towards 
ethnic Macedonians. It's not 
something Greece wants to 
discuss, likewise some people 
of Serb background in the Re-
public of Macedonia don't want 
to discuss the touchy subject of 
Serbian colonialism in Mace-
donia - it is actually more taboo 
than Gay marriage ! 
,,Makedonija,,: Recently, 
you were in the Aegean part 
of Macedonia. What are your 
impressions of the situation 
there, especially after your met 
with our people and the well 

known activist for 
Macedonian rights 
in Greece, Father 
Nikodim Tsarknias.
Sasha Uzunov:  I 
was impressed with 
Father Tsarknias's 
commitment to and 
passion for the 
Macedonian people 
in Aegean Mace-
donia. I was also 
impressed with a 
highly articulate 
and brave Mace-
donian woman 
from Voden Eu-
genia Natsoulidou 
who has faced 
Greek extremists. 
There seems to be 
a reawakening of 

Macedonian consciousness 
in Aegean Macedonia which 
unfortunately we are not wit-
nessing in the Republic of 
Macedonia.
,,Makedonija,,: According to 
you, what is a real political op-
tion in Macedonia to save the 
national interests of the Mace-
donian people. Do you think it 
is one of the existing parties or 
do you foresee the coming of a 
new party?
Sasha Uzunov: Macedonia 
needs to keep its identity in 
order to survive. It needs to 
develop strong economic ties 
with all countries. Macedonia 
can still be part of the West 
and satisfy US strategic needs 
by having a bi-lateral defence 
treaty which would make it a 
defacto NATO ally without hav-
ing to join NATO and therefore 
hange its name. Joining the 
European Union is at least 10 
years away - there is no guar-
antee that Macedonia will get 
in or even if the EU will sur-
vive. Greece is an EU mem-
ber but has gone through an 
economic meltdown. The EU 
is not a guaranteed utopia as 
some people naively believe. 

But there is hypocrisy here. 
When EU member Croatia 
threatened to block Serbia's 
membership application for the 
EU, the West pressured Cro-
atia to remove its veto but has 
refused to do the same in help-
ing Macedonia by pressuring 
Greece to drop its veto.
,,Makedonija,,: For the next 
question, can you please com-
ment on the last two incidents 
that occurred in our community 
in Toronto.  The first was the 
removal of the Macedonian 
General Council Palashevski 
for having greeted  the thou-
sands of Macedonians who 
were present at the Ilinden Pic-
nic and the second incident oc-
curred on September 8th when 
the Council Alexandra Stojkova 
covered the microphone and 
with that she stopped Mendo 
Bakalovski the President of 
the United Macedonian Organ-
ization of Canada, from freely 
expressing himself.   What con-
clusions have you made from 
these two incidents.
Sasha Uzunov: This is a huge 
scandal and a crude form of 
political censorship. Consul 
Stojkova's behaviour breaks 
the Vienna Convention gov-
erning the behaviour of inter-
national diplomatic relations. 
Mr Bakalovski should make a 
formal complaint to the Toron-
to City or Ontario Provincial 
Police forces, whichever has 
jurisdiction or even the RCMP 
(Royal Canadian Mounted 
Police), over Ms Stojkova's as-
sault on him. Consul General 
Palasevski was an innocent 
victim of, a political sacrifice a 
for Greek Foreign Policy, which 
has always been anti Mace-
donian. It is a pity the Mace-
donian government has naively 
buckled and appeased Greece 
over the clever trap of so called 
good neighbourly relations

You might recall Macedonian 
Diplomat Alexandra Stojkova's 
assault on Canadian Macedon-
ian leader Mendo Bakalovski 
on 8 September 2017 in Toron-
to when she tried to physically 
gag him from speaking... 

As far as I know the last time 
prior to the above incident a 
Macedonian or "Yugoslavist" 
diplomat attacked a Macedon-
ian abroad was in Melbourne 
1974 during the Yugoslavist 
era..

,,Makedonija,,: What is your 
advice to the readers of the 
newspaper, “Macedonia”?
Sasha Uzunov: Finally, my 
advice to the readers of Mace-
donian newspaper in Toronto 
is tell the world of Macedonia’s 
tragic history and how it has 
been a victim of brutal foreign 
colonisation and not allow this 
nasty wrong portrayal of Mace-
donians as being so called “ex-
tremists.”
,,Makedonija,,:Thank you very 
much!  

interview is with Sasha Uzunov

Македонска заедница
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M O U S I K O R A M A Two Dances To Kick Up 
Your Heels!

Kids 13 & under FREE                     Cash Bar & Food AvailableFrom Lerin

The band is back by 
popular demand!!!

SATURDAY,
NOVEMBER 11TH
St. Naum Event

The Parish Hall
at St. Naum

1150 Stone Church Rd. E.
HAMILTON

Doors open 7 pm
$20 per person

Contact: Steve Massis   smassis@trimakcapital.com

SATURDAY,
NOVEMBER 18TH

Lerinsko Oro
 

St. Clement of Ohrid
76 Overlea Blvd, 

Toronto
Doors open 6:30 pm

$25 per person

Contact: Greg Tsanis            gligor1@sympatico.ca  

Македонска Заедница
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**ПРОБЛЕМИ СО ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ - ДЕЛ I - **
Јас како човек кој излечи крварење во желудник 
и воспаление на тенкото црево, ќе си земам за 
"право", да кажам неколку совети кои освен јас, 
ги потврдуваат и други тренери и лекари, а јас им 
верувам и ги почитувам. Сигурно сите сте почув-
ствувале барем еднаш во животот надуеност, га-
сови, желба за повраќање, киселини во желудник, 
запек,дијареа итн..Тие работи се предизвикани од 
начинот на исхрана, редовноста, видот, пушење-
то, алкохолот и друго. Во овој ПРВ дел, ќе напи-
шам неколку работи на кои треба да внимавате:

-ГЛУТЕН- растителен протеин кои слободно ќе ка-
жам дека прави "КАША-ПОПАРА" на Вашето тело. 
Го има во пченицата, јачменот, 'рж, и овесот. Во 
следна статија ќе напишам детално за глутенот, 
но доколку сакате да направите тест за тоа дали 

го поднесувате глутенот или не, едноставно исф-
рлете го 2 недели. Потоа, пробајте производ со 
претходно наведените житни растенија, и доколку 
осетите мачнина, одговорот е дека Вие не подне-
сувате глутен.

-Глутен, грав, брокули, краставици,инулин, веш-
тачки засладувачи, алкохол, СОЈА, фруктоза, 
протеински барови, можат да бидат предизвикува-
чи на гастро-интестинални проблеми.

-Џвакајте ја храната и не зборувајте додека јадете 
- на тој начин не голтате воздух,па така шансите 
се помали, за после оброкот да имате гасови. Која 
јадете, секогаш јадете на маса, и бидете релакси-
рани.

-Употребувајте билки против надуеност - камили-
ца, ким, анасон и пеперминт се совршените билки 
кои ќе Ви помогнат да ги ублажите симптомите.

-САКАЈТЕ ГИ МАСТИТЕ- Погрешно е ако мислите 
дека мастите не се здрави за човекот. Еден од 
контра-ефектите кои можат да Ви се случат од 
исхрана сиромашна со масти е ЗАПЕК т.е. ОПС-
ТИПАЦИЈА. Диетите без масти го предизвикуваат 
запекот, бидејќи мастите се природен лубрикант, 
и го олеснуваат исфрлувањето на измет. Мастите 
помагаат во клеточната сигнализација и организи-
рање на дигестивната активност и го олеснуваат 
запекот преку повеќе од еден механизам. 

Вториот дел следува наскоро,
ФитФло
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И оваа година македонското 
културно и патриотско дру-
штво,,Никола Карев,, кое се 
наоѓа со седиште во Мисиса-
га и своите соирања и актив-
ности ги извршува во црквата 
Св. Илија од Мисисага тради-
ционално на 20 октомври го 

одржа своето ,, стек парти,,.
Се собраа бројни членови и 
почитувачи на друштвото,  
а приходот од годинашната 
средба, повторно беше по-
дарен на црквата Св. Илија.
Годинава беше една од нају-
спешните во досегашното 

работење на друштвото за 
што зборува и големата по-
сета, а таа се должи пред се 
на доброто дружење и бога-
тата вечера со печени пра-
сиња и бројн и македонски 
специјалитети.

Друштвото ,,Никола Карев,, 
брои над 80 активни членови 
и во оваа прилика ги повику-
ва сите македонски патриоти 
кои ги почитуваат и живеат 
во духот на богатите маке-
донски роднокрајни тардиции 
да повелат да се зачленат во 

неговите редови.
Претседателот на македон-
ското комитско културно  дру-
штво ,,Никола Карев’’
Трајче Јанакиевски на сите 
членови и на целиот маке-
донскиот народ во Канада, 
Македонија 

и насекаде во светот им по-
сакува братска љубов и сло-
га, разбирање, мир и благо-
состојба!

Традиционална ,,Стек Парти,, на патриотското друштво ,,Никола Карев,, од Канада

,,Во историја да се запише, Никој никогаш да не избрише, За чедата што загинаа за слободата на Македонија.
Знаме носеа клетва даваа, Смрт или Слобода за Македонија...,,

On Saturday October 7th the 
Trsye Benevolent Society held 
a very successful banquet 
at St. Clement’s Church. We 
had a wonderful dinner, wine, 
drinks, great company and of 
course lots of dancing thanks 
to the great music of the Sonja 
and Oliver Band. 

The Trsye Benevolent Society 
has been active in Toronto 
for over 100 years. When we 
had our 100 Year Anniversary 
Banquet we had an interest-
ing video tribute to Trsyiani 

prepared by my cousin Velika 
Mangova. We also commis-
sioned Sonja and Oliver to 
write a beautiful song for our 
village. Next time you hear 
them play you can request the 
song. It has a wonderful dan-
cing melody and the words are 
very moving. 

Shortly after the 100 Year An-
niversary Banquet we had a 
meeting of the society. Since 
so many of the committee 
members were getting to be in 
their 70s and 80s there was a 

great deal of discussion about 
dissolving the society as many 
other societies have done in 
recent years. Younger mem-
bers, although always sup-
portive by attending events, 
were too busy to take over the 
responsibilities of organizing 

events. 

Thankfully the committee did 
not give up and we were able 
to have another banquet this 
year. We had two Trsyiani 
guest speakers. One spoke 
about growing up Macedonian 
in Toronto and the impact that 
the Macedonians had in Toron-
to, especially in the restaurant 
businesses and how so many 
of us grew up and were able 
to become successful Can-
adians because of the values 
and work ethics that we learn-
ed from our parents. The next 
speaker told us of his recent 
trip to Trsye and how moving 
it was for him to go to the vil-
lage and see where his father 
and grandfather had grown up 

and lived. Even though there is 
not much left in the village he 
visited Sveti Nikola, the church 
that has recently reopened and 
they actually had a church ser-
vice there this year.  We would 
like to thank both of our guest 
speakers and Velika for their 
inspiration and also for their 
enthusiasm and Macedonian 
pride. 
Because of the constant suc-
cesses of the Trsye Benevo-
lent Society, several of us have 
decided that we can't let our 
roots, culture, customs and 
memories be dissolved and 
we are keeping the Trsye Be-
nevolent Society active. We 

will continue to rely on our 
predecessors for their exper-
tise and opinions and we hope 
to have many more events in 
the future. Of course we need 
everyone’s help and support 

to do this. My mother always 
says you need people for 
everything. So we're counting 
on everyone to be involved and 
attend our events.  We do not 
plan on collecting membership 
fees as was done in the past. 
We are also recruiting commit-
tee members. It shouldn't be 
too much work if we all chip in a 
little bit. Let us know if you can 
help or if you have any ideas. 
We plan on sharing informa-
tion by word of mouth and 
also by email. Just like in the 
village!  Please email the Trsye 
Benevolent Society so that we 
can keep you informed about 
upcoming events.   tbsmace-
donia@gmail.com

Gloria Mangos

Trsye Benevolent 
Society 2017

Stogodishna - Trsjanska 
Ne e lesno da se pojde duri preku voda

Bez drugari, prijateli i bez prva roda
Vo Kanada  ubav zivot samo edno fali

Ona vreme v’ Belomorsko koga bevme mali

Ref:
Braka Sestri Trsjani Makedonci

Dojde vreme eden vek da proslavime
Vaka slozni kako eden obedineti

Vecno da sme i od boga blagosloveni

Kako ptici letnavme ne se vrativme
Rodna grutka rodno Trsje go ostavivme
Ama cel vek v’ dusa gori kako kandilo

Seloto od detsvtvoto moe najmilo

Kolku samo sakavme da se vratime 
Na tatkovo ogniste da ostarime

Kaj sto Otec Gerasim crkva gradese
Tamu deca vnucinja da krstevame



Страница 23November 02, 2017 Successful Macedonian Businesses

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

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2013 Hyundai Santa Fe PREMIUM ALL WHEEL 
DRIVE HEATED SEATS AWD 

Price: $18,877  Kilometers: 100,182

Pre-Owned 2013 Ford Edge SEL HEATED SEATS BLUETOOTH 
AWD! AWD

Price: $17,595 Kilometers: 83,263

Pre-Owned 2013 Lexus GS 350 NAVIGATION ALL-
WHEEL DRIVE ONLY $29,936 AWD

Kilometers: 59,754

Certified Pre-Owned 2014 Honda Accord Sedan TOURING TOP OF 
THE LINE NAVIGATION FWD Car

Price $20,995  Kilometers: 81,651

Certified Pre-Owned 2014 Honda CR-V EX HEATED SEATS 
BLUETOOTH FWD Sport Utility

Price: 19,456  Kilometers: 89,020

Pre-Owned 2017 Honda Pilot EX-L WITH ONLY 746KM LIKE 
NEW AWD

Price $44,936   Kilometers:746

Pre-Owned 2016 BMW X5 XDRIVE 35i ALL WHEEL 
DRIVE IMPECCABLE CONDITIO AWD

Price: 49,966  Kilometers:43,612

Pre-Owned 2016 Lexus NX 200t ALL WHEEL DRIVE! 
MANAGER SPECIAL ONLY $37,547! AWD

 Kilometers: 34,915
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Од непознати причини, по-
литиката на Сорос, Хилари и 
Обама се' уште е на сила во 
Македонија (ќе ја наречеме 
оваа политика „СХО“, бидејќи 
сите многу сакаат акроними), 
а Републиканската партија 
не сака да стори ништо во 
врска со тоа. Добро, почнаа 
да се занимаваат со тоа, со 
тоа што започнаа истрага 
во Конгресот за мешањето 
на СХО во Македонија, но 
изгледа дека вниманието им 
го одвлече некоја верверичка 
или Трамп.
Претпоставката дека земја 
како Македонија не е од 
интерес на американската 

надворешна политика е аргу-
мент на наивните. Американ-
ската надворешна политика 
е политика на интервенцио-
низам, секаде, за што има 
неброени примери од изми-
натите седумдесет години, 
вклучително и многубројни 
примери во Македонија во 
последните неколку години. 
Сега се соочуваме со нешто 
поинакво, па клучното пра-
шање е: Зошто Републикан-
ската партија толку целосно 
и' се предаде на политиката 
на Демократската партија и 
дозволи непречен државен 
преврат предводен од СХО? 
Постојат само две опции: не-
компетентност или соучесни-
штво.
Не можев ниту да замислам 
дека соучесништвото е мож-
на опција се' додека Држав-
ниот Секретар Тилерсон не 
му честиташе на новиот ма-
кедонски „Премиер“, поста-
вен од СХО, за освојувањето 
на непостоечкиот мандат. 

Неговата партија всушност 
ги изгуби парламентарните 
избори, но Стејт Департмен-
тот на САД се потруди про-
СХО, левичарска коалиција 
сепак да ја раководи Маке-
донија. Господине Тилерсон, 
поправете ме ако грешам 
дека сте соучесник. Можно 
ли е да се работи за неком-
петентност? Најдобро е да 
му укажете на Стејт Департ-
ментот да ја следи ВАШАТА 
политика и да престане со 
неуморните напади на маке-
донскиот идентитет и неза-
висност.
Простете ми го гневот - или 
немојте, искрено, не ми е 
гајле - зашто името на моја-
та земја, нејзиното етничко 
потекло, јазик, идентитет и 
територијален интегритет се 
под закана за да се испол-
ни целта на американската 
надворешна политика да се 
негира постоењето на маке-
донците за да им се удово-
ли на нашите потчинители, 

Бугарија, Албанија и Грција. 
БАГ, ако сакате. Или да не 
претеруваме со акронимите, 
да не го збуниме Претседа-
телот на САД, ако случајно 
ни обраќа внимание.
Македонија е нашето име. 
Нашата етничка припадност 
е македонска. Од секогаш 
било така. Го објаснив идио-
тизмот на вештачки созда-
деното, анти-македонско 
„прашање за името“, кое е 
во суштината на кризата во 
Македонија и регионот, во 
оваа колумна во The Hill. Не 
би требало да постои потре-
ба да се брани постоењето 
на мојата или која било друга 
етничка група.
Во една друга моја колумна 
во The Hill го повикав Доналд 
Трамп да ја поправи штетата 
што на Македонија и' ја нане-
се претходната администра-
ција на САД. Но, ете, Трамп 
не дејствува освен ако не се 

работи за НФЛ, белите на-
ционалисти, или Боб Коркер. 
Господине Коркер, можеби 
можам да ве научам неколку 
македонски одбрани зборови 
да му ги напишете на Трамп 
на Твитер за да му го привле-
чете вниманието. Пишете ми 
на Твитер.
А може и Републиканската 
партија да се заангажира и 
да ја заврши истрагата во 
Конгресот - пред неколку 
месеци. Но почекајте, веќе 
потрошивте премногу време 
и веќе го знаеме исходот. 
Мајк Ли, Тед Круз и другите 
што ја започнаа истрагата 
треба да дејствуваат СЕГА. 
Македонија и Македонците 
бараат буквално да ја спа-
сите нашата земја и етничка 
група од истребување. Се' 
што треба да сторите е да 
потенцирате дека САД заста-
нува во одбрана на нашите 
најосновни човекови права 

- нашето право да постоиме 
- и дека САД бара веднаш да 
престанат расистичките, ан-
ти-македонски преговори за 
името. Една реченица ќе ја 
спаси нашата земја. За само 
140 знаци или и помалку од 
тоа.

Бил Николов
Македонско Меѓународно 

Движење за Човекови 
Права

www.mhrmi.org

Републиканската партија ја 
остави Македонија на цедило

MHRMI Launches New OUR NAME IS MACEDONIA 
Campaign With Billboards Throughout Macedonia. 

END THE NAME NEGOTIATIONS NOW!

MHRMI has launched a new Our Name Is Macedonia campaign - demanding an immediate end 
to the racist, anti-Macedonian name negotiations - with billboards in Skopje, Bitola, Tetovo (see 
the pics below) and soon in additional cities throughout Macedonia, along with television & radio 
commercials, newspaper & online ads, press conferences and hundreds of thousands of flyers.

MHRMI calls on all Macedonians, and others who support the most basic of human rights, to join 
our call. We ask that Macedonian organizations issue statements in support of our campaign and 
pressure Macedonia to end the name negotiations NOW.

As our billboard asks, WHO GAVE YOU THE RIGHT TO NEGOTIATE MY NAME AND 
IDENTITY? UN Envoy Matthew Nimetz claims that the Macedonian identity is not being 
negotiated, yet we can see through the Bulgaria agreement, Law on Languages, public 
statements by Macedonian, American and European politicians that it is precisely Macedonia's 
NAME and IDENTITY that are being negotiated and this is a direct result of the name 
negotiations. MHRMI repeats that current citizens and politicians of a country do not have the 
right to negotiate an age-old ethnicity.

As Nimetz told MHRMI, "Off the record, if I were Macedonian, I would NOT negotiate my name." 
Nimetz and the US State Department both told MHRMI President, Bill Nicholov, that there 
would be absolutely NO consequences if Macedonia stopped negotiating its name and identity. 
Further, and despite their public statements, the US State Department said that there is no 
solution to the name dispute and the ONLY logical next step would be if Macedonia ENDS THE 
NEGOTIATIONS.

As MHRMI has repeatedly stated – the artificial name dispute is the overarching issue that is 
wreaking havoc in ALL aspects of life in Macedonia. Negotiating our name is precisely the reason 
that Macedonia is not in the EU and NATO. The reason that the West calls for Macedonia to 
change its name is BECAUSE Macedonia is negotiating its name. Our Name Is Macedonia. Our 
Identity Is Macedonian. END THE NAME NEGOTIATIONS NOW.

Free Democratic Elections or a Continuation of 
the American-Led Coup of Macedonia?

Macedonia's local elections 
on October 15, 2017 were 
marred with US-instigated 
irregularities. One could ac-
cept the election results as the 
democratic will of voters if they 
were peaceful, honest and 
transparent. They were not. 
The independent candidate 
for mayor of Kichevo was shot 
and killed for daring to run 
against a candidate supported 
jointly by SDS and DUI. The 
DPMNE candidate for mayor 
of Shuto Orizari was attacked 
and beaten in front of SDS's 
election office.
The SDS party resorted to 
violence and terrorism. SDS 
bought votes, threatened and 
assaulted candidates and vot-
ers alike. As a consequence 
the local election results have 
no credibility. But the US State 

Department, US Embassy 
in Macedonia and European 
Union have remained silent – 
because they played a huge 
part in orchestrating these 
events. However, any past 
wrongdoing by DPMNE while 
they were in power led to con-
demnation and, ultimately, 
their overthrow.
The State Election Commis-
sion bears responsibility for 
the proper conduct of elec-
tions. There cannot be fair 
elections if the SEC takes the 
lead in orchestrating election 
fraud and then excludes the 
media and public from their 
hearings on election com-
plaints, and finally, dismisses 
every complaint submitted.

The claims by the US, EU and 
OSCE about upholding the 

rule of law and democratic 
election standards ring hollow. 
They discarded their “morals” 
to pursue regime change in 
Macedonia.
Our organizations demand 
that Western hypocrisy and 
interventionism end. And 
we demand that all Mace-
donian political parties put 
Macedonia's interests first for 
once and defend our country 
against attacks on our name, 
identity, ethnic origin and terri-
torial integrity.

United Macedonians 
Organization of Canada

Macedonian Human 
Rights Movement 

International
World Macedonian 
Congress Canada
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New UMD Publication: Macedonia 2013: 
100 years after the Treaty  of Bucharest

The United Macedonian Di-
aspora is proud to announce 
the publication of a 474-page 
academic journal Macedonia 
2013: 100 Years After the 
Treaty of Bucharest, which 
features the proceedings of 
UMD’s 4th Annual Global Con-
ference of the same name held 
July 24 through August 2, 2013 
in Skopje and Ohrid, Mace-
donia. The Conference sought 
to explore “the implications the 
Balkan Wars and the Treaty 
had on Macedonians and 
Macedonian identity in the con-
text of domestic and regional 
politics, particularly after the 
establishment of an independ-
ent and sovereign Republic of 
Macedonia,” as UMD Chair-
man Stojan Nikolov writes in 

the introduction.
Papers were presented by 44 
academics, hailing from 12 dif-
ferent countries including Bos-
nia and Herzegovina, Canada, 
Romania, Switzerland, United 
Kingdom and United States, 
and representing the Univer-
sity of Bucharest, University 
of Exeter, Oxford University, 

American University, Jahja 
Kemal College, University of 
East Anglia, University of Zur-
ich, Western New England 
University, Institute for National 
History, and University of Ss. 
Cyril and Methodius. These 
papers—included in full in the 
book—addressed topics ran-

ging from an analysis of events 
and war tactics of the Balkan 
Wars; the impacts of the Treaty 
of Bucharest on contemporary 
politics; the challenges current-
ly facing the Republic of Mace-
donia; and the status of minor-
ity Macedonian populations in 
other Balkan nations.
Dr. Natasha Garrett, UMD 

Board Member, who is a Dir-
ector of International Student 
Services at La Roche College, 
edited the proceedings. She 
writes about contemporary mi-
gration and frequently presents 
on international education and 
cross-cultural communication 
topics.

Dr. Natasha Garrett  named to UMD Board
Donald L. Sazdanoff to UMD Advisory Council

United Macedonian Diaspora 
(UMD) – a non-partisan or-
ganization serving the global 
Macedonian community – has 
named Dr. Natasha Garrett to 
the UMD Board of Directors 
and Donald L. Sazdanoff to the 
UMD Advisory Council – who 
is an inaugural Macedonian 
Companion member.
“I am thrilled to be joining 
UMD’s Board and excited to be 
working with an amazing team 
of dedicated Macedonians that 
tackle critical issues facing our 
global family,” said Garrett.
“It is a real privilege to be 
among such a fine group of 
public servants for the Mace-
donian cause; the future of our 
people depends on each and 
every one of us to uphold the 
same values our ancestors, like 
my grandparents, brought over 
with them when immigrating to 
the U.S.,” said Sazdanoff, who 
developed and spearheads 
UMD’s “Funding the Future” 
Endowment program through 
the Cleveland Foundation.
UMD Chairman Stojan Nikolov 
warmly welcomed Garrett and 
Sazdanoff’s appointments.
“We’re fortunate to have 
Natasha and Don on board – 
their wealth of experience and 
knowledge is a real asset to 
UMD’s mission and that of pro-
moting and safeguarding our 

homeland Macedonia,” said 
Nikolov.
Dr. Natasha Garrett was born 
in Skopje, Macedonia. She 
came to the United States as 
an undergraduate student at 
La Roche College, Pittsburgh, 
Pennsylvania. She obtained 
her Master’s degree in English 
Literature from Duquesne Uni-
versity and her PhD in Social 

and Comparative Analysis in 
Education from the University 
of Pittsburgh. She is currently 
the Director of International 
Student Services and an ad-
junct professor at La Roche 
College. Dr. Garrett is very ac-
tive in the Pittsburgh commun-
ity. She has served as a trans-
lator, interpreter, a volunteer to 
welcome recent U.S. citizens, 
and a liaison between inter-
national students and their re-
spective national/ethnic groups 
in the area. Her research and 
publications focus on topics 
related to international educa-
tion and cross-cultural com-
munication. In recognition of 
her achievements, Dr. Garrett 
was included in UMD’s first 
“40 Under 40” list in 2014. She 
was also a recipient of the La 
Roche College Distinguished 
Alumni award in 2015.

Donald L. Sazdanoff has 
been a market strategist and 
portfolio manager for the past 
35 years and is President 
and CEO of Sovereign Asset 
Management, an investment 
advisory firm he founded in 
1991. Over the years his views 
on macroeconomic and invest-
ment topics have been widely 
disseminated in both the finan-

cial and popular media. His 
opinions and strategy have 
appeared in a wide range of 
publications, including The 
Wall Street Journal, Barron’s, 
CNBC, Investor’s Business 
Daily, and The New York Times. 
Sazdanoff holds a Bachelor’s 
degree from Purdue University 
and a Master’s degree from 
Iowa State University, in both 
Agricultural Economics and 
Marketing.
A proud second generation 
Macedonian, his grandpar-
ents immigrated to the United 
States in 1912-1913 from the 
Village of Capari, Bitola, and 
Skopje. He and his wife Hen-
rietta reside in Mansfield, Ohio 
and have three children: Isa-
belle, Alexandra, and Michael.

UMD Florida Promotes Macedonia; 
Meets Governor  Ricks Scott

On October 17-18, 2017, 
Macedonia was one of thirty 
nations promoted at the 2017 
Florida International Trade and 
Cultural Expo (FITCE)—held at 
the Broward County Conven-
tion Center in Fort Lauderdale, 
Florida thanks to the efforts of 
UMD Advisory Council Mem-
ber and Honorary Consul of 
the Republic of Macedonia 
Dana Klein, and UMD Florida 
Representative Mishko Josifov.
The Expo, which included 

many panels on exporting, im-
porting, and global business 
dealings, featured a presenta-
tion by Josifov before a few 
hundred attendees on increas-
ing U.S.-Macedonia trade, and 
various investment opportun-
ities in Macedonia. The Expo’s 
Presidential Reception show-
cased Macedonian wines, 
Chardonnay, and Vranec by 
Bovin Winery.
Josifov was able to meet with 
Florida Governor Rick Scott, 

who expressed a real inter-
est in the growing Macedon-
ian-American community in 
the State of Florida. Also, in 
attendance were the former 
President of Bolivia, Carlos 
Mesa, the former President of 
Guatemala, Alvaro Colom, and 
Mayor of Broward County Bar-
bara Sharief.
Last month, on September 
25, 2017, UMD partnered with 
Wines of Macedonia to show-
case Macedonian wines in 
South Florida. Over 120 hos-
pitality industry leaders and the 
Consul Generals of Colombia, 
France, Jamaica, and Japan 
attended the Miami event host-
ed by East Hotel Beverage 
Director Nino Milenkovski and 
supported by Klein and Josifov. 
Attendees were able to sample 
wines from the Tikvesh, Bovin, 
Stobi, Popov, Dalvina, and 
Royal wineries in Macedonia.

OCTOBER 27, 2017

We have always been, are and will 
always be  Macedonia

Just hours ago, Greece’s 
President, Prokopis Pavlopoul-
os, made inflammatory and 
patently false remarks about 
Macedonia, claiming that 
Macedonia “was, is, and will 
remain Greek.” He continued 
his historically illiterate diatribe 
by claiming that Macedonians 
“falsify history” and “use a 
name that it is not entitled to.”
We here at the United Mace-
donian Diaspora strongly con-
demn these statements. We 
find it ironic that the Greek 
president accuses Macedon-
ians of utilizing a false histor-
ical narrative, when the only 
way that he could possibly 
believe that is if he is using 

one himself. The long and 
distinguished history of the 
Macedonian people, culture, 
and way of life is self-evident, 
and anyone who does not ac-
knowledge this reality is simply 
willfully ignorant and beyond 
the ability to be reasoned with.
This is yet another example 
of Greece’s many attempts to 
delegitimize our identity and 
our very existence. However, 
the Greek President has made 
the egregious error of assum-

ing that the Macedonian com-
munity is going to allow his 
statements to go by unacknow-
ledged and unchallenged.
As the most prolific voice for the 
global Macedonian community, 
UMD stands vehemently op-
posed to this blatant bigotry, 
and calls upon Macedonians 
everywhere to take part in 
showing the Greek president 
that Macedonia is proud, in-
dependent, and here to stay.

Македонска Заедница
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John Biteove’s Memory lives on through education of future Macedonian Leaders
OCTOBER 25, 2017 
The memory of the late John 
L. N. Bitove—a champion of 
Macedonian human rights, 
who was passionately devoted 
to the betterment of Macedo-
nians throughout the world—
lives on through the annual 
United Macedonian Diaspora 
John L. N. Bitove, C.M. Mac-
edonian Heritage Scholarship 
Awards (UMD Bitove Scholar-
ship). UMD is pleased to an-
nounce the first-round of 2016 
recipients: Lisa Evans, Sara 
Gichevska, Aleksandar Trajko-
vski from Canada, and John Vi-
dovichfrom Australia. The sec-
ond-round will be announced 
later in the year, as well as the 
call for applicants for the 2017 
UMD Bitove Scholarship.
Since 2010, UMD’s merit-
based scholarship program 
has held the name of John L. 
N. Bitove—a long-time sup-
porter, activist, and pillar of the 
Macedonian Community. Over 
$60,000 have been awarded in 
scholarships to high-achieving 
individuals of the Macedonian 
diaspora who are pursuing 
undergraduate or graduate 
studies in the U.S., Australia, 
Canada, or Europe.
“UMD congratulates Lisa, 
Sara, Aleksandar, and John – 
we are proud of these talented 
and promising individuals; we 
wish them the best of luck and 
we are certain they will make 
us proud,” said UMD Canada 
Director Jim Daikos. “We are 
grateful to the Bitove family 
and the Bitove Foundation for 

their investment in our future 
leaders.”
Vonna Bitove, daughter of the 
late Mr. Bitove and UMD Advi-
sory Council Member, offered 
the following advice: “My father 
had full faith in UMD’s work, 
and would be proud to see the 
young leaders supported in his 
name. Education was essential 
in my family, and my parents 
pushed us to excel no mat-
ter what. I would like to pass 
on that advice to students like 
Lisa, Sara, Aleksandar, and 
John – you make us proud, 
keep excelling.”
Lisa Evans was born in To-
ronto, Canada on June 16th, 
1992. She is a fourth-year 
criminology student at the Uni-
versity of Toronto, pursuing a 
future career in law. Her Mac-
edonian heritage is well rooted 
in Aegean Macedonia. Her 
paternal grandfather, the late 
James Evans (Dmitri Dmitroff), 
was born in the village of Bes-
fina, and her grandmother, the 
late Mary (Kiproff) Evans, hails 
from the village of Buf. She 
hopes to visit Macedonia in 
connection with UMD following 
commencement. Her father, 
John Evans Jr, has been very 
active in the Canadian Mac-
edonian community, while Lisa 
is fluent in French, reflecting 
the French-Canadian heritage 
of her mother, Lyne Tremblay. 
Also skilled in the performing 
arts, Lisa graduated from Eto-
bicoke School of the Arts and 
Randolph School of the Arts. 
She has performed in musicals 

and dramas, and was a pro-
ducer/performer for Black His-
tory Month. To supplement her 
education, Lisa works as a pro-
ducer and client representative 

in the experiential marketing 
industry. She is honored by this 
scholarship and would like to 
thank the United Macedonian 
Diaspora and the Bitove Foun-
dation.
Sara Gichevska was born on 
October 3rd, 1996 in Skopje, 
Macedonia. In 2012, Sara de-
cided to invest in her educa-
tion and pursue her dream. 
She went abroad, leaving her 
friends and family in Skopje, 
to study at Branksome Hall—
a private high school in To-

ronto—for the last two years 
of her secondary education. 
She graduated with high hon-
ors and received the Interna-
tional Baccalaureate Award 

for higher-level economics and 
Spanish. Presently, Sara is a 
second-year student in the Rot-
man Commerce program at the 
University of Toronto. She is 
passionate about finance and 
investing, and plans to become 
an investment banking analyst 
or an electronic trader—she 
also plans to pursue an MBA 
or CFA certification. For over 
11 years, Sara has been train-
ing karate and has won gold 
medals in national champion-

ships, bronze medals in world 
and European championships, 
and seminar certificates. Sara 
is proud of her Macedonian 
heritage and believes that her 
Macedonian roots have had an 
immense impact on her view 
of the world. She is delighted 
to have received this award, 
as it shows the strength of the 
Macedonian community and its 
people.
Aleksandar Trajkovski was 
born on April 27th, 1991 in 
Skopje, Macedonia. He is cur-
rently in the 3rd year of his MD 
program at Queen’s University 
in Kingston, Ontario, studying 
to become an Emergency Phy-
sician. He received an Honors 
Bachelor of Science degree 
in Immunology and Human 
Biology at the University of 
Toronto, St. George Campus 
and graduated on the Dean’s 
List. During his undergraduate 
studies, he took Macedonian 
Language courses with Pro-
fessor Christina Kramer and 
lead the revival of the Associa-
tion of Macedonian Students 
there. His mother (Evangelia) 
and father (Viktor) immigrated 
with him to Toronto, Canada in 
1993, and ensured Macedoni-
an culture always played a role 
in his life, despite being raised 
in Canada. He grew up speak-
ing both Macedonian and Eng-
lish, ate a hearty diet filled with 
Macedonian foods, celebrated 
Orthodox holidays, and has 
visited Macedonia on numer-
ous occasions. After becom-

ing a physician, he desires to 
travel to Macedonia to provide 
medical aid.
John Vidovich was born in 
Perth, Western Australia. He is 
currently pursuing a Joint Mas-
ters Programme in Southeast-
ern European Studies between 
the Universities of Belgarde 
and Graz. He received an un-
dergraduate degree from the 
University of Notre Dame Aus-
tralia, where he studied politics 
and international relations. He 
was a recent participant in the 
Office of Multicultural Interests 
Leadership and Governance 
Programme in Perth, and has 
attended a variety of regional 
conferences regarding the 
changing modernity of South-
eastern Europe. John is im-
mensely conscious and proud 
of his maternal Macedonian 
heritage, acting as a commit-
tee member of the Macedonian 
Community of Western Austral-
ia. Most of his maternal family 
lives in the Republic of Mace-
donia in the town of Kumanovo, 
though his dearest connection 
to Macedonia is a family friend, 
93 years old, known as Baba 
Lena from Lerin. She has been 
a constant figure throughout 
his life. John was a former fi-
nalist in the Western Australian 
Youth Awards, an honor which 
foreshadowed his recognition 
as an outstanding young per-
son by UMD.

Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage 
Meadowtowne Realty 

Brokerage Inc. 
Direct 647.333.9628

vasko@royallepage.ca

Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски
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Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

Young Macedonian Talents in Canada
Aleesia Stamkos

Aleesia’s parents knew at a young age that she was born to be an entertainer, born and raised in 
the suburbs north of Toronto, Canada. Aleesia started at the age of four when she joined Toronto’s 
prestigious Vlad’s Dance Company. Aleesia is an award-winning and accomplished dancer 
throughtout North-America and can witness this in her video “Bubble Gum”. Aleesia’s singing 
training came four years later at the age of eight. Her influences include: Christina Aguilera, Alicia 
Keys, Beyonce Knowles and Nelly Furtado, and her inimitable style can be described as a mix 
of pop, dance & r&b. A natural born entertainer with devotion to sing, write and dance with soul. 
Anyone who sees her live will say she performs her heart out. Her first album “Girl Talk,,
Checkout Aleesia’s Official Website http://www.aleesiamusic.com
Follow Aleesia On Twitter http://www.twitter.com/aleesiamusic
Aleesia’s Official Myspace http://www.myspace.com/aleesiamusic
Like Aleesia’s Facebook Page http://www.facebook.com/aleesiamusic” hits stores March 2012



Страница 29November 02, 2017 Македонска заедница

Македонска Радио Програма 
Обединета Македонија

Секоја сабота од 9-10 наутро на
 CHKT AM 1430

Тел. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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In Memory Of

Krste Aleksovski
1953-2017

Жална вест
На 21 октомври 2017 година на  64 
годишна возраст  почина Крсте (Кице) 
Алексовски - Претседател на управниот 
Одбор на македонската православна 
црква Св. Димитрија Солунски од Маркам.
Крсте беше роден на 25 август 1953 
година во селото Бач, Битолско.
Во Канада се доселува во 1970 година, а 
во 1972 година се жени со Вера Гацовска 
исто така од селото Бач.
Неколку години потоа во 1976 година ја 
добиваат првата ќерка Соња Алексовска 
((Srdan Miric), а во 1978 година и Силвана 
Алексовска (Lee Burke).
Ќерките се омажија и Крсте Алексовски 

стана дедо на Јасмина Мириќ, Маја 
Мириќ и Николина Мириќ, Џошуа Бурке и 
Александар Бурке.
Кице професионално започна да работи 
со занаетот за теписони, по што работи 
за Metro Works Toronto. Во текот на 
последните 25 години го работеше својот 
Fence & Deck/Construction business.
Крсте Алексовски биеше претседател на 
,,Битолското Друштво,, од 1995 до1998 
и се истакнуваше по својата вредност и  
активност.
Кога започна изградбата на црквата 
Св. Димитрија, Крсте беше назначен 
за потпретседател и оттогаш активно 

работи во црквата, се до крајот на својот 
живот.
Од  2014/2015 - 2017 беше претседател 
на управниот одбор на црквата Св. 
Димитрија Солунски во Маркам.
Освен тоа Крсте беше активен во 
сите македонски православни цркви 
во Канада, како и во Организацијата 
Обединети Македонци, а беше и тренер 
и на фудбалскиот тим  од Св. Димитрија.
Ќе остане запаметен како многу добар, 
вреден и дарежлив Македонец кој 
помагаше секаде и  секому.

Бог да го прости!
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Macedonian Orthodox church St  Dimitrija Solunski invites you to join them for
Banquet and celebration of the patronal day 

Mitrovden 
For the honor and glory of St. Dimitrija Solunski

      On November 11th, 2017  From 
7:00pm

At their location: 201 Main Street Markham N, Markham, ON
Please call the church and talk to the priest 

Trajko Boseovski (905) 471-5555

Митровденски Базар

Женската секција од црквата Св. Димитрија Солунски 
ве поканува на Митровденски Базар кој ќе се одржи на 

12 -ти ноември веднаш по црковната богослужба. 
Повелете, дојдете и купете од богатиот избор на  

македонски домашни солени и слатки специјалитети 
изработени од вредните раце на Македонките.

Повелете сите!

Со почит од претседателката 
Љуба Панос. 

Ladies Auxilary from the
Macedonian Orthodox church St  
Dimitrija Solunski 

  invites you to join 
them for

Ladies 
Christmas 

Party
      On December 3 th, 2017

  After the Service
At

St Dimitria Solunski
201 Main Street Markham N, Markham, ON

Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski"
Makedonska Pravoslavna Crkva Sv. Dimitrija Solunski

www.stdimitrijasolunski.com;     E-mail:info@stdimitrijasolunski.com 
Very Rev. Trajko Boseovski       905-471-8488  E-mail: trajkob@aol.com

Upravniot odbor i zenskata sekcija prireduvaat 

BANKET za VASILICA
Sabota, 13 JANUARI, 2018 godina

vo 7:00 navecer
Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario

Св. Димитрија - Мркам
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 ► Бесен сум што служев воен ро во 
комунистичката циркусијада.

 ► Не сме канибали, но требаше некои да 
испечеме на ражен.

 ► Комунизам е комунален грабеж.
 ► Највисока форма на поразот е 

,,комунист,,.
 ► Будала ја предизвикува војната, будала ја почнува - умни гинат.
 ► Комунистите го пцуеја Бога, а сега се постојано в’црква - запнале 

да им прости!
 ► Никако да одвагам што повеќе носи бол: Кога сопствената жена 

побегне со непријател или со пријател?
 ► Револуцијата ја дигнаа револуционери - ја завршија профитери.
 ► Смртта е последниот неканет гостин.
 ► Револуцијата ни’ донесе тазе мајмуни на фотелја.
 ► Ништо не го разбирам: Или е многу учен или е политичар.
 ► Во бајките свири штурецот - во реалноста политичарот.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

НАПРАВИ САМ
          Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе може да се запознаете 
како да направите прекрасен дизајн , декорација ,украс, нова 
облека, разни акцесорис за вас лично или во вашиот дом. 
Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш на маши-
на за шиење . Материјалите кои ги користам  во изработката 
на предметите и облеката се веќе искористени или постоеч-
ки во некој друг дезен и вид ,кој се разбира не ни треба по-
веќе.Рециклирањето 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 направи-
те од тексас 
м а т е р и ј а л 
н а ј р а з л и ч н и 
д и з а ј н и р а н и 
парчиња обле-
ка и предмети. 
Потребни ви се 
стари износени 
фармерки,жел-

ба за работа и дизајн.
1.Блуза и сукња од фустан и фармерки:
- Фустан;
- Фармерки(горниот дел);
- Машина за шиење;
Фустанот го сечете на половина мерејќи по ваша желба до 
каде сакате да ви биде должината на блузата и сукњата. 
Овојпат јас фустанот го исеков точно до должината на патен-
тот од задниот дел.

Го обработив со подрабување горниот дел и ја добив маи-
цата која се облекува со отворање на патентот кој веќе го 

имаше на фустанот. Сукњата ја направив со додавање на 
долниот дел од стариот фустан точно околу фармерките кои 
ги исеков малку подолу од џебовите. Откако  ја добив мини 
тексас сукњата ги споив двата дела и ги штепував украсно со 
конец во боја ист како кај фармерките.
   2. Сукња од тексас панталони:
-Фармерки;
-Украсни парчиња материјал за декорација;
-Машина за шиење;
Фармерките ги сечете над колена и ги отворате во парчиња 
од сите четири страни. Предните отвори ги правите малку 
подолги од задните. Материјалот кој ќе го користите за диза-
јн нека биде искомбиниран со шарени и еднобојни нијанси. 
Парчињата треба претходно да бидат скроени и осмислени. 
На крајот можете да ставите 
на долниот дел од сукњата 
украсна трака или чипка.
     Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 
         Рубриката НАПРАВИ 

САМ ви ја подготви 
Каролина Ристеска.

Животе Мој
Еден ден ќе се сретнеме на 
раскрсницата
Каде младоста и староста разговараат.
 Јас тебе не ти се лутам,
Ама никогаш нема да ти простам.
Ти, прерано ми го одзеде најсаканото и 
најљубеното.
Кога зората го објавува денот,
за мене е сеуште црна темнина.
Ти ми го одзеде мојот животен сопатник 
И ме затвори во осамени темни ѕидови.
Лажна светлост ѓаволот ми подари
И со мене загосподари.
По греша рака дадов
И бол во душа зададов.
Не беше болест што се лечи

И не беше болест што се умира.
Животе мој: Те земам како чаша вино
Со насмевка на усните.
И ако срцето ми крвари
Не плачам, но ги кријам моите рани.
Размислувам: Зошто живеам.
Јас не сакам да живеам, 
Нема зошто да живеам.
Мене ништо не ме задржува да живеам.
Често пати го чувствував вкусот на 
дождот
Сокриен под старата стреа и старата 
рана.
Ќе ме жегнеше на левата страна.

Ташко Кубановски

Тежок живот
Тате ќе се мажам за Трпе 
комшијата!
– Немој ќерко, сирак е и си-
ромав, работи во три смени. 
Не е тој за тебе.
– Ама татко јас го сакам и 
готово одлучив!
– Ќерко имај барем малку 
милост за Трпе. На него 
животот му е доволно тежок 
и без тебе!

Карта
Влегува Трпе во автобус и 
возачот го прашува:
– Колку години имаш?
– Седум.
– Добро, кога ќе дојде 
кондуктерот и ако те праша 
кажи му дека имаш шест.
– Зошто?
– За да те пушти да се 
возиш без да треба да купиш 
карта.
Поминува некое време и во 
автобусот влегува кондукте-
рот и го прашува Трпе:
– Колку години имаш ти?
– Шест.
– А кога ќе полниш седум?
– Веднаш штом се симнам 
од автобусот.
Македонско семејство во 

ресторан 

Македонско семејство со 
дете се во ресторан. По 
вечерата, мајката му вели на 
келнерот:
– Ќе може ли да ми го спаку-
вате остатокот од храната за 
кучето?
Келнерот:
– Се разбира! Веднаш.
Детето:
– Јухуууу! Мама ќе ми купи 
куче!

Македонецот и златната 
рипка

Македонски рибар фатил 
златна рипка и таман да ја 
стави тавата на огнот да ја 
пржи, рибата му проговори-
ла со човечки глас:
– Добар човеку, кажи која ти 
е најголема желба да ти ја 
исполнам за да ме пуштиш?
Македонецот без многу 
размислување:
– Во Македонија да нема 
повеќе крадци и предавници 
и македонската економијата 
да тргне нагоре.
Рипката го погледнала и со 
човечки глас му рекла:
– Ставај ја тавата на огнот, 
говедо едно!

Учителка
Учителката на училиште го 

кара малиот Трпе:
– Ти си срам за овој клас. 
Јас на твоите години веќе 
знаев да читам и да пишу-
вам, а ти за ништо не си 
способен.
А Трпе на тоа и одговара:
– Гледате, Вие сте имале 
добра учителка.
На привремена работа во 

Лондон 
– Зошто толку брзо се врати 
од Лондон?
– Не можев да најдам рабо-
та. Проблем со комуника-
цијата.
– Не знаеш англиски?
– Англиски знам. Пакистан-
ски не знам.

Распродажба
На час по македонски јазик 
наставничката ги испрашува 
учениците:
– Купувам, купуваш, купу-
ваат, купуваме, купувате… 
Трпе, ајде ти кажи ми кое 
време е ова?
– Време на распродажба.

Цезар салата
Кумановец оди во Скопје во 
кафана.
– За мене цезар салата.
– Сакате сос?
– Сос ракију

L o u i s  P .  S t r e z o s
B a r r i s t e r  &  S o l i c i t o r

Criminal, Constitutional and Appellate Advocacy

Te l :   4 1 6 - 9 4 4 - 0 2 4 4
C e l l :  4 1 6 - 4 5 9 - 0 5 7 5
l p s @ 1 5 b e d f o r d . c o m

1 5  B e d f o r d  R o a d
To r o n t o  O n t a r i o 
M 5 R  2 J 7

Lawyer

Гатанки
Кога има вода пие вино, кога нема вода пие 
вода?
- Воденичар
Како срце чука, бие. Постојано време вие. 
По потреба ти се нуди и наутро да те буди. 
На ѕид ил` на маса стои и секунди везден 
брои
Часовник
Тргнал Петко на гости ќе оди три дни оди и 
куќа си води.
Полжав
Има долги уши, грицка зелка, круши, не е 
волк, ни пајак – туку страшлив
Зајак
На кутија личи, а кутија не е,своја уста 
нема,со туѓите пее.
Радио
Колку е повалкана се повеќе е бела, кога ќе 
ја избришеш, во црно е цела.
Училишна табла
Студена змија на гуша виси.

Ѓердан
Си имав една невеста, кој ја виде, ја бакна. 
И јас ја видов и јас ја бакнав.
Стомна
Си имав една воденица со триесет и два 
камења.
Уста
Заби нема и пак каса.
Студ
Една тиква со седум дупки.
Глава
Долг Тодор без коски.
Чад
Да е човек, не е човек, а со човек зборува.
Книга
Бела рада по рид пасе.
Магла
Ако сум мала, ама цело село го облекувам.
Што сум јас?
Игла
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Posno Jadene od Ochra (Macedonian Bamja)
A very healthy, nice and light meal for the whole body. It is also very easy to prepare!

A lot of people ask me for this 
recipe.

Ingredients:
1.5 lbs. ochra 
1 large onion chopped
1 large tomato - chopped
salt & pepper to taste
1 tsp. red paprika
1 clove garlic
parsley
4 tbsp. vegetable oil
4 cups chicken stock
1 tbsp. fl our

Recipe:
Take a pot and pour in your 
oil and onions, fry them for 
a little while until they are 
golden brown, then add your 
tomatoes.
Fry for a couple minutes and 
add the red paprika and ochra 
(make sure to clean both 
sides, cut and wash it)
Put the chicken stock in and 
mix together.

Leave to boil on medium for 
45 minutes (or until the ochra 
becomes nice and soft.

Before you take it off the heat, 
on a separate plate pour your 
fl our and cold water and mix 
together so it becomes a semi-
thick mixture (not to thin either, 
has to be a sort of gravy). 
Leave it for a couple minutes.

Here you will add it into the 
simmering pot and mix it all 
together. 
Leave it to simmer on low for 
a couple minutes and you will 
add the salt, pepper and garlic 
to taste.

For decoration on top place 
some chopped parsley.

Dessert by Marija: Homemade Fudge Cake
Ingredients
1 + 1/2 cup Miracle Whip 
Salad Dressing (Mayo)
2 + 1/4 cup brown sugar
2 tbsp. vanilla
3 large eggs
2 + 1/2 cup fl our 
2 tsp. baking soda
1/2 tsp. salt
1 + 1/4 cup HOT, HOT water 
(almost boiled)

Ingredients for Fudge Glaze:
4 squares milk chocolate 
1/4 cup butter (unsalted)
3 cups powdered sugar
1 tsp. vanilla
1/2 cup milk

Preparation for Cake:
In mixing bowl mix in the eggs 
and brown sugar on high 

speed until thick texture
Mix in the rest of cake ingre-
dients, make sure to pour the 
water in SLOWLY !
Mix all together until nice and 
smooth.

Then pour batter into greased 
9-inch pan 

Preheat oven to 350degrees F. 
Place pan in oven for 40-45 
minutes

When baked, take out by 
fl ipping over onto plate, wait 
to cool.

During this time prepare the 
fudge glaze

Preparation for Fudge Glaze:

Mix milk and butter together in 
sauce pan and boil
Pour in chocolate and vanilla, 
then stir
Mix in powder sugar 
And mix on LOW until thick 
and remove off heat

When cake is cooled, pour 
HOT glaze over, with decora-
tions of choice.
Optional: ice cream, whip 
cream, more chocolate.

Dinner by Marija: Posni Stuffed Dried Red Peppers
Posni meals are served during fasting before Easter Dinner for 4 people

Ingredients:
- 12 dried red peppers
- 4 large onions - chopped
- 16 tbsp cooked parboiled rice
- 1/4 cup olive oil
- 2 tbsp chopped fresh parsley
- 1 tbsp red sweet paprika
- 1 to 2 cloves of garlic - fi nely 
chopped
- 4 tbsp of tomato sauce - salt 
& pepper to taste

Preparation:
- Remove all seeds from dried 
red peppers

- Place all red dried peppers in 
large bowl
- Pour boiling hot water over 
dried red peppers in bowl. En-
sure peppers are completely 
covered by boiling hot water.
- Keep red peppers in boiling 
water for 10 - 15 min. until soft 
- In large frying pan, add 1/4 
cup olive
- when oil is hot, add all onions 
- once onions have caramel-
ized, add balance of ingredi-
ents (not red peppers)
- mix and fry for approx. 5-10 
min
- place frying pan to side
- remove and drain red pep-
pers
- with tablespoon, stuff ingre-
dients from frying pan into red 
peppers

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

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

Appetizers by Marija: Stuffed Cheese Tortillas
Ingredients:
1 pkg - 10 piece Tortilla wraps 
- white or brown
1 cup milk 
1/2 cup feta cheese
1 cup ricotta cheese
2 eggs
2 tbsp. olive oil

Preparation:
Take package of tortilla wraps, 
open.
Take a bowl fi ll it with the milk
Mix together feta and ricotta 
cheese with the eggs in 
a separate bowl - this is 
essentially the stuffi ng, note* 
that you can also add meat 
or spinach here instead the 
cheese, whatever you like!*

Take a large round cake pan 
(preferably as big as the 
tortillas)
- In the pan pour 1 tbsp. olive 
oil

Now you take a tortilla shell 
you dip it in the milk, soak it 
and place on cake pan. 
Take the cheese and egg 

stuffi ng and spread a thin layer 
over the tortilla.
Now take another tortilla wrap 
and soak it in the milk, and 
cover the fi rst tortilla.
Repeat this exact process of 
spreading the mixture and 
placing new wraps, until all 
wraps are stacked. On the 
last wrap DO NOT spread 
any cheese on it, you brush it 
lightly with olive oil.
Last step, you take the rest of 
the milk and pour it over the 
stacked wraps.

Cover with pan-cover (if you 
do not have cover, use tin foil).

Turn stove to 350.F - cook for 
30 minutes covered.
Then take off the cover and 
keep uncovered in oven for 
30 minutes at 300.F (or until 
golden brown).

Remove from oven to let it 
cool, cut and enjoy with some 
fat-free yogurt!
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 416-476- 4133
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

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

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

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј
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Се продава Монографијаta  ,,The Soul of Macedonia,,
 
Излезе од печат Монографијата ,,The Soul of 
Macedonia,,
 која за првпат е отпечатена на англиски јазик.
Прекрасна книга во која се опфатени 38 цркви и 

манастири кои гордо сведочат за историјата, рели-
гијата и душата на нашата земја, нашата Македо-
нија.Оваа книга е промовирана на 17 октомври  во 
Македонија, а одобрена е  од министерството за 
култура и со љубов од Македонската православна 
црква.
Монографијата е направена со врвен кваллитет,  а 
истата можете да ја купите и во Торонто по цена 
од 80 долари.
Купете ја и подарете ја на нашите деца, нашите 
соработници и на нашите пријатели.
Покажете им дека доаѓате од една земја со богата 
историја, земја која постои од одамна, земја која 

има прекрасна душа.
Заинтересираните можат да се јават кај  Наде на 
телефонскиот број: 

647 -700 – 7793 или на е-мејлот: 
bt.nr@hotmail. com

Македонска Заедница

Душан/Шан Нечески, единствениот мајстор за изработка на секаков 
вид опинци за народни танци: македонски, српски, шопски, црногорски, 

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

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

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

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

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

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

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

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

www.shanshoes.com

Мали Огласи:  

Apartments for senior citizens 55+
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and 

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

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

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

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

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6
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222 Rowntree Dairy Rd Woodbridge, Ontario, L4L 9T2  
 T:  905-652-4140 F. 905-652-4139

www.carpenterslocal27.ca

BUILDING A BETTER FUTURE

Local 27
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На 3 ноември 1944 година 
на предлог на Поверенство-
то за просвета, Президиумот 
на АСНОМ донесол решение 
за отворање на гимназии во 
градовите: Скопје, Битола, 

Штип, Куманово, Прилеп, 
Струмица, Тетово,Велес и 
Охрид.
На 4 ноември 2004 година 
САД ја признаа Република 
Македонија под уставното 
име.
07. 11.1829 год. – роден е 
Марко Цепенков, еден од 
најистакнатите собирачи 
на македонскиот фоклор и 
народното наративно тво-
рештво.
07. 11.1947 год. – во Горна 
Џумаја (денешен Благоев-
град) со изведувањето на 
пиесата “Печалбари” од 
македонскиот писател Ан-
тон Панов, Обласниот ма-
кедонски народен театар 
официјално ја почна својата 
дејност среде македонскиот 
народ од Пиринска Македо-
нија.

На 10 ноември 1994 година 
во Прилеп било основано 
Здружението на ликовните 
уметници при што за прв 
претседател бил избран Ни-
кола Мартиноски.

16. 11.1962 год. – Скопје е 
катастрофално поплавено 
од Вардар кој се излеа.
17 ноември 1984 година 
прогласен е Светскиот ден 
на непушењето, на Петтата 
светска конференција за пу-
шењето и за здравјето одр-
жана во Канада.
17.11 1991 год. беше доне-
сен првиот Устав на Сувере-
на Македонија
18.11.1874 год. роден е Д-р 
Крсте Петков Мисирков  
 во селото Постол, Ениџе-
вардарско во Егејска Ма-
кедонија. Селото се наоѓа 
недалеку од античката маке-
донска престолнина Пела.
Бил македонски филолог, ко-
дификатор на македонскиот 
литературен јазик и пра-
вопис, славист, историчар, 
етнограф, аналитичар на на-

ционално-политичките про-
блеми,публицист, собирач и 
проучувач на македонското 
народно творештво. Тој е и 
автор на првото списание на 

современ македонски јазик, 
основоположник и активен 
учесник во македонските 
научно-литературни и нацио-
нално-политички друштва во 
Белград, Санкт Петерсбург, 
Одеса и Софија, раководи-
тел на ТМОК и личност на 
македонскиот 20 век. 
Мисирков е автор на книгата 
„За македонцките работи“, 
списанието „Вардар“ и голем 
број на научни статии обја-
вени во различни весници. 
Покрај авторската дејност 
тој се занимавал и со превод 
на литературни дела и соби-
рање на народни творби.

19 ноември 1991 година 
пратениците на Собранието 
на Република Македонија 
едногласно донеле Де-
кларација за меѓународно 
признавање на Република 
Македонија како суверена и 

независна држава.
23.11.1877 во Крушево е ро-
ден Македонскиот револу-
ционер и социјалист Никола 
Јанакиев Карев . Бил учесник  

во македонското револуцио-
нерно движење, член и рако-
водител на Македонската ре-
волуционерна организација 
и раководител на Крушевска-
та република.  
На чело на Крушевскиот ре-
волуционерен комитет заста-
нува во јануари 1903 година. 
Во својство на началник на 
Горскиот крушевски штаб, 
Карев активно учествува во 
подготовка и организација 
на Илинденското востание. 
Спроти Востанието, тој, во 
име на Штабот, објавува 
Проглас во кој го повикува 
народот на востание. Ноќта 
на 2 август 1903 година око-
лу 750 востаници, предво-
дени од горскиот начелник 
Никола Карев, го нападнале 
и го ослободиле Крушево. 
23.11.1944 год. – формира-
на е Народната Библиотека, 
денес Народна и Универзи-

третска Библиотека  “Свети 
Климент Охридски” – Скопје.
На 25 ноември 1939 годи-
на во Самобор, Хрватска, 
во печатницата на Драгутин 
Шпулер, излезе од печат 
збирката песни „Бели му-
гри“ од македонскиот поет и 
револуционер Кочо Рацин. 

Таа претставуваше стремеж 
за афирмација на македон-
ската национална култура и 
на современата македонска 
поезија.
27.11.1946 год. – Солунскиот 
партиски весник “Лаки Фони 
“објави список со имиња на 
преку 100 лица од Леринско 
и Воденско скоро сите Маке-

донци , кои беа интернирани 
на Егејските острови.
На 29 ноември 1926 година 
во Тетово е пуштена во ре-
довно производство хидро-
електраната „Пена“, прв 
и најстархидроенергетски 
објект во Македонија (до-
тогаш сите биле на јаглен). 

Изградена е во периодот 
од1924 до септември 1926 
година. Инвеститор беше Те-
товското индустриско акцио-
нерско друштво формирано 
на иницијатива на Михајло-
вич, руски емигрант кој жи-
вееел во Тетово.

Македонска заедница

Низ Годините
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“ M y  c h e f s  b r i n g  t h e  w i d e  p a l e t t e  o f  f l a v o u r s  f r o M  h o M e .  t h i s  i s  w h at  M a k e s  o u r  f o o d  s o  a u t h e n t i c . 
p e o p l e  s ay  c o M i n g  h e r e  i s  l i k e  h a v i n g  a  l i t t l e  t r i p  t o  e u r o p e . 

C A L I F O R N I A  P u b  &  G r i l l
      

 4 1 6 - 4 6 1 - 1 2 5 1

”Janette, owner

Every Saturday

LIVE MUSIC

Experience European home - cooking, culture and style with your family and friends,

Located in the friendly Pape and 
Mortimer area, in the heart of East York,

California Pub&Grill is simply perfect 
for sharing wine, stories and food with 

family and friends.

Available for private functions 
and special booking.

914 Pape Ave (at Mortimer)
Open 7 Days a week    10am to closing

Home-cooking!
Affordable prices!
Relaxed atmospere!
Great place to watch the game!

Good food-friendly people-We look forvard to being a part of your community

Successful Macedonian Businesses


