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

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

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

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

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

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

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

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

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
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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

2018 Honda Odyssey Touring
Price: $45,250 Kilometers: 21,000

2016 Honda Accord Touring
Price: $25,995 Kilometers:  58,068

2015 Honda Odyssey EX
Price $26,995   Kilometers:48,148

2014 Chevrolet Equinox 1LT
 Price: $16,700 Kilometers: 56,523

2014 Chevrolet Cruze 1LT
Price: $10,500    Kilometers: 106,328

2016 Honda Pilot LX
Price $32,458   Kilometers: 30,091 

2013 Ford Edge SEL
  Price: $16,995 Kilometers:  100,501

2013 Cadillac ATS 2.0L Turbo
ACCIDENT FREE | LOW KM | PRISTINE!
  Price: $15,981 Kilometers: 40,788
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Соопштение на Глобалната Македонска Дијаспора
Во овие клучни и решавач-
ки моменти за Македонија , 
гласот и пораката на маке-
донската дијаспора се не-
миновни и толку очекувани . 
Навистина се очекувани по-
ради самиот факт што досе-
га скоро повеќето активности 
на протести во државата се 
иницирани и финансиски 
подржувани токму од неа а 
и имиџот и е непартиски и 
македонски. Со последните 
парламентарни случувања 
се здобивме со силен емо-
ционален шок но и една свет-
лина се појави во расветлу-
вањето на предавничката 
гарнитура на Македонија. 
Ударот е голем, шокот исто 
така , ама во “најтешките 
моменти се наоѓат јунаците” 
и оптимизмот мора да прев-
ладува .
Бидејќи престојат повеќе 
фази во уставната промена 
во собранието, потребно е 
уште двотретинско мнозин-
ство за усвојување на про-
мените со амандманите и 
законите. Значи тој процес ќе 
трае и се остава малку вре-
ме за наша консолидација и 
барање солуција за реализи-
рање на нашата македонска 
цел. По сите европски и свет-

ски искуства , легитимноста 
се црпи од народот и за на-
родот , а пратениците само 
ја пренесуваат и реализират 
неговата волја. Тоа што се 
случува во Македонија е на-
двор од секаква демократска 
и парламентарна рационал-
ност, бидејќи се работи по 
директиви од Калето а не од 
народот .
Тој што треба да биде водил-
ка на процесите , тој ќе треба 
и да го покаже својот револт 
на узурпацијата на неговата 
волја. Со еден збор, солу-
цијата е собирање народ на 
улица и пред парламент и 
тоа многу народ. Последни-
те случувања во Романија 
и Ерменија тоа го и покажаа 
кога три дена народот пред 
владата успеа да ги отргне 
од нивната замисла. Само 
тој е легитимен во овој случај 
знаејќи ја природата на “ма-
кедонската”политичка корум-
пирана гарнитура актуелно.
1.Поради ургентноста на си-
туацијата, во најкраток рок 
е неминовно собирање на-
род кој ќе остане со денови 
до пад на хунтата и конеч-
на победа .Тоа ќе може да 
се постигне со обновување 
на акцијата по примерот на 

“Македонија бојкотира”, каде 
скоро 80 организации и по-
веќе други движења успеа 
да го мотивираат народот за 
бојкот на референдумот , на-
спроти енормната владина и 
надворешна пропаганда .
2. Иницирање на заеднички 
состанок на сите овие про 
македонски сили и здружено 
и координирано да се поведе 
народот на улица и бојкот на 
институциите . Иницијатор 
на тоа зближување ќе треба 
да потикне од страна на про 
македонските сили во Маке-

донија како и од дијаспората, 
како чинител кој неуморно и 
чисто непартиски работи за 
Македонија .
Заради успешна реализација 
на иницијативата, неминов-
на е првична согласност на 
сите потписници за основни-
те постулати во одбраната 
на државата: - непартиско 
дејствување и еднаквост во 
донесувањето на мерките. 
-Поништување на договорот 
со Грција; - Поништување на 
сите други договори и плат-
форми донесени од сегаш-

нава анти македонска влада; 
- пад на истата ова влада 
и создавање на услови на 
формирање на привремена 
техничка влада која ќе ги по-
дготви наредните предвре-
мени парламентарни избори. 
Заедничкото прифаќање на 
предложениве точки е не-
опходно поради идеолошки-
те разлики на организациите 
и партиите , кои ќе можат 
да дојдат до израз во втора 
етапа и на наредни избори. 
Се надеваме дека предложе-
ната иницијатива која доаѓа 

во нај критичниот момент за 
судбината на Македонија и 
македонскиот народ, ќе биде 
сестрано прифатена и во нај 
краток рок и реализирана од 
страна на сите про македон-
ски сили.

Со почит, 
Координативно тело на 

македонската дијаспора 
за протести од Европа, 

Канада и Австралија.
27 Октомври 2018 ,Торонто 

Канада
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Собранието е должно да распише референдум кога предлог ќе поднесат најмалку 150.000 избирачи.
Почитувани читатели, деновиве спроведовме отворена Анкета на Ваш предлог 
и  изразена загриженост  во случај да дојде до непосакувано менување на името на нашата држава Македонија.
Се повикувате на членот 73 од Уставот на Република Македонија.
А според Членот 73 од Уставот на Република Македонија:
Собранието одлучува за распишување на референдум за одделни прашања од својата надлежност со мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници.
        Одлуката на референдумот е усвоена, ако за неа гласало мнозинството од избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од 
половината од вкупниот број избирачи.
        Собранието е должно да распише референдум кога предлог ќе поднесат најмалку 150.000 избирачи.
        Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.

Верувате ли дека (доколку дојде до несакана промена)  на тој начин ќе се врати вековното име Македонија во Уставот!?

Игор Касниоски: Уставот на Република Македонија е најви-
сок државно правен акт, и согласно член 73 став (3) од Уста-

вот, Собранието е должно да 
распише референдум кога 
предлог ќе поднесат најмал-
ку 150.000 илјади избирачи. 
Одлуката на референдумот е 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА. За највисо-
ки државни прашања согласно 
нашиот Устав е предвиден 
задолжителен референдум ( 
а не консултативен како што 
беше распишан од Собрание-
то на Р.М за кој не се донесе 

Одлука бидејќи не референдумот не гласаа мнозинство од 
вкупниот број избирачи) како највисок облик на народна , не-
посредна , дирекна демократија каде граѓаните одлучуваат 
за името на државата, идентитетот и други национални пра-
шања, бидејќи суверенитетот им припаѓа токму ним.

Томче Бојаџиески: Искрено 
речено ја сум против од една 
едноставна причина а таа е 
што името на нашата Родина 
Република Македонија веќе 
е содржана во нашиот устав . 
Тие 150.000 потписници би ги 
насочил да секој ден својот 
револт го изразуваат преку 
мирни демонстрации пред 
владата и пред амбасадите 
на НАТО и ЕУ членките се 
додека не дојде до повлеку-

вање на капитуланскиот до-
говор од Преспа

Митко Роштанковски: 

Верувам  дека на тој начин 
ќе се врати вековното име 
Македонија во Уставот.

Коле и Милица Димески: 
Веруваме во тоа и ако е 
поттребно со двете раце ќе 
потпишеме!

Соња Павловска: 
Да се разбереме.Македо-
нија не е само вековно.Со 
илјадници години постои, и 
ќе постои. Тоа не е само од 
мене, или од НАС патрио-
тите на Македонија,кои се 
бориме против злото што ни’ 
е наметнато и од предавни-
ците, но посебно од тие што 
без срам или меѓународна 

политичка етика, се изживу-
ваат врз нас, без ни малку 
човечност, уништувајќи не’. 
Најмалку 70% од книгите 
кои се кријат од човештвото, 
зборуваат за Македонија. 
Имаат причина тие што ни’ 
го ништат името. Не е тоа 
Грција, ниту Бугарија, ниту 
Албанија, ниту Србија. Тие 
се конституирани за тоа да 
бидат маса за наше уништу-

вање. Македонецот со веко-
ви се бори против ваквото 
сценарио кое ни се сервира 
како СПАС за Македонија. 
Најтешко е сега што имаме 
крвави предавници во секоја 
средина, вклучувајки и овде 
мегу нас во Канада. Од кого 
да се браниме побргу. 
Дали имаме тука во средина-
та која не опкружува луѓе кои 
се борат за зачувување на 
името и гордоста на Македо-
нецот. Нема месец дена кога 
се вивнавме до небо, горди, 
среќни, си ја Одбранивме 
Македонија . Колку пати ќе 
требаме да го повторуваме 
истото. Дури сме живи мо-
раме да се бориме за НАС 
И НАШЕТО. - МАКЕДОН-
СКОТО. НО се прашувам, 
дали си поставувате пра-
шање, дали не е време да 
отпочнеме да ги отчукуваме 
оние што се моткаат околу 
нас, Божем, наши, патриоти, 
изигруваат авторитет, а не 
отчукуваат за се што збору-
ваме, за се што планираме 
да му се спротиставиме на 
“непријателот” , а тие токму 
за тоа се убаво платени, и се 
котираат добр и се комфорни 
без да им трепнат очите дека 
се предавници.

Боне (Боби)Темелков: 
После неуспешниот рефе-
рендум од 30ти Септември 
,одлуката на задолжителниот 
референдум од 1991 година 
останува во правна сила и 
важи за сите следни влади 
се додека не се донесе нова 
референдумска одлука за 
промена на уставното име. 
Следниот референдум може 
да се одржи после 2 години од 

последниот одржан, значи следниот референдум може да се 
одржи само на или после 20ти Септември 2020 година. Или 
владата да го распише или да се соберат 150,000 потписи . 
По легален пат не е можно 80 па дури и 120 пратеници да од-
лучат за повеќе од 2.000.000 народ, како ќе им се вика држа-
вата. Секоја одлука донесена по друг пат освен Референдум 
е не обврзувачка за народот и било која следна влада ќе има 
можност да ја промени таа илегално донесена одлука.

Ѓорѓија Атанасоски: 
Нема да дозволиме да се 
смени името!
Предавници, не почитуваат 
никакви закони!

Диме Костов: 
Со референдумот на 30 Септември народот јасно и гласно 
си кажа дека е против промена на Уставното име...оваа гар-

нитура на власт не е избрана од народот туку е ставена на-
силно па затоа и не го слуша народот туку ги слуша тие што 
ги донеле на власт...историјата кажува дека секој кој што 
е против волјата на народот и секој кој што ги распродава 
националните интереси на крајот многу лошо си поминува...

Слав Македонски:
 Да, се согласувам!

Драги Дамчески: 
Да, верувам!

Горнан Јовановски:  Во Ма-
кедонија имаме влада која ги 
прекршила сите уставни про-
цедури и закони, според оваа 

проценка не гледам дека 
една таква анкета со при-
бирање на потписи може да 

изврши притисок врз владата 
на Зоран Заев за Македонија 
да го задржиуставното име. 
Единствен излез од ваквата 
ситуација е владата да нема 
мнозинство кога ќ++++++е 
се гласа за уставните про-
мени а со тоа да се дојде до 
предвремени избори.На ма-
кедонија и треба нова влада 
со нова економска програма 
и реформи што ке го гаран-
тира идентитетот на држава-
та,влада што ке може да ја 
направи Македонија пристој-
но место за живеење. 

Жаклина Блажевски: 
НИКОЈ Нема право да ГО 
МЕНУВА НАШЕТО БИ-
БЛИСКО ИМЕ МАКЕДОНИЈА! 
И ТОЧКА! Какво менуавање, 
па враќање! 

Марија Јакимоска (Ќерка на Методија-Андонов Ченто):
Во сегашнава ситуација било 
какво прогнозирање е небла-
годарно а најмалку јас би мо-
жела да ви одговирам затоа 
што се многу емотиво дожи-
вувам и не сум во состојба ра-
ционално да ги согледам сите 
можни последици а нјмалку од 
правен аспект затоа што пра-
вото стана мислена именка.
Поздрав

Филип Бојаџиески: 
Мислам дека идејата за со-
бирање на 150.000 потписи 
е добра иницијатива и лесно 
остварлив, но мислим дека 
нема да има своја завршни-
ца знаејќи го резултатот од 
референдумот од 30 септем-
ври и игнорантскиот однос на 
актуелната власт кон јасната 
изразена волја на народот да 
го бојкотира Референдумот.

Лена Џанџуровска: 
Името на Македонија  не 
смее да го менува поткупе-
но малцинство- во државата 
овие лица треба да се затво-
рат и да одговараат за тоа .
Од се срце верувам дека некој 
во мојата мајка Македонија ќе 
се разбуди и ќе ја отвори Би-
блијата која ја има целот свет 
и ќе погледне оти апостол 
Павле беше испратен во Ма-
кедонија. 

Ние сме што сме, нашите татковци ја дадоа крвта за Маке-
донија и јас сум од крв  партизанска, во моето срце останува 
само Македонија. Нека даде Господ целокупна да биде Ма-
кедонија!

Перо Гулевски: 
Не верувам се додека оваа 
влада е на власт во Македо-
нија

Драгица Димовска: 
Јас можам да кажам едно. Дека секоја одлука за промена 

на уставното име донесена од 
2/3 мнозинство на овој пар-
ламент, може да се поништи 
со доаѓање на друга влада на 
друг парламент .Поаѓајќи од 
тоа дека Референдумот на 
30 Септември 2018 беше не-
успешен. Народот си го кажа 
своето дека не се согласува 
со промена на уставното име 

на Р. Македонија и Одлуката од Државна Изборна Комисија 
беше објавена и во службен весник на Македонија.. А дали 
со 150,000 избирачи може да се врати Уставното име и тоа 
ќе зависи кој е на власт и како ќе се изведе тој референдум. 

Славе Димитров: Тоа е опција само ако 
дојде до непосакуваното менување на 
името од сегашната квинслишска влада.
Се уште името  на државата според 
уставот е Македонија!
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Мојот пријател Коста кој нео-
дамна почина на 86 годишна 
возраст беше полн со поучни 
прикаски кои ги научил од 
долгогодишното искуство. 
Една од прикаските е след-
ната: Кога моите деца беа 
мали, често оставав по до-
лар, два или пет на различни 
места во домот. Тоа го пра-
вев за да знам кој живее во 
домот, односно дали децата 
ќе ги чепнат парите, ќе ги ста-
ват во џепот. 
   Христијан Мицковски од 
доаѓањето на лидерската 
позиција на ВМРО-ДПМНЕ, 
а уште повеќе по потпишу-
вањето на Спогодбата со Гр-

ција во Нивици ја бомбарди-
раше јавноста дека ништо во 
Собранието на Македонија 
нема да помине ако не е од 
национален интерес за држа-
вата, во прв ред промена на 
Уставот, промена на устав-
ното име на нашата земја за 
што е потребно двотретинско 
мнозинство и што не друго. И 
што се случи? 
   На 19 октомври Собра-
нието на Македонија со 80 

гласа ЗА и 39 ПРОТИВ, го 
усвои предлогот за бројни 
уставни измени вклучувајќи 
го и уставното име Републи-
ка Македонија. Тоа не е по-
раз за македонскиот народ!. 
Нашиот народ го кажа својот 
збор на референдумот одр-
жан на 30 септември. На 
тој ден народот кажа НЕ на 
мангупското владеење на 
Зоранчо Заев со земјата. И 
тоа НЕ не дојде од партија-
та на ВМРО-ДПМНЕ туку од 
поситни политички движења 
во Македонија кои немаат 
ниту претставници во Собра-
нискиот дом но имаа умност 
и храброст да го изведат 

БОЈКОТОТ и да победат. 
Христијан Мицковски двае-
сет дена пред референдумот 
излезе со став во јавноста 
дека народот треба да гласа 
по своја волја. Преведено по 
мое, на гласачите им вели 
гласајте по своја волја, јас не 
се мешам во тоа. 
   Ако утре има парламентар-
ни избори, дали Мицковски ќе 
го има истиот став и истиот 
совет или ќе го убедува наро-
дот и ќе бара да се гласа за 
неговата партија? Одговорот 
е јасен. Мицковски го одбира 
полесниот пат, а велат дека 
јунаците се познаваат по ма-
ката, по тешкото. Токму тоа е 
првата компонента на еден 
лидер. 
   Погоре, каде ја започнав 
колумната со прикаската 
на пријателот Коста, пра-
вам споредба со “децата“  
на Христијан Мицковски во 
Собранието на Македонија.  

Зар е можно Мицковски како 
лидер на најголема опози-
циска партија да не ги позна-
ва своите “деца“ како дишат, 
како мислат, што прават и 
што ќе прават? 
   Не е тајна дека поделе-
носта во партијата, фрак-
ционерството кое започна 
со изборот на Мицковски за 
лидер на партијата не ќе и 
донесе многу среќа на едни 
евентуални парламентарни 
избори, уште повеќе кога е 
очигледно дека во послед-
но време во Македонија се 
изродија еден куп мали дес-
ничарски партии како резул-
тат на бајатата национална 
политика на партијата. Ма-
лите политички партии со 
свежа крв, свежи идеи, без 
никаков товар од незаконски 
прислушкуваните разговори 
го освојуваат гласачкиот па-
зар од десната страна  и тоа 
е факт. Кое е решението за 

ВМРО-ДПМНЕ?
   Јас живеам во западниот 
свет (Канада) нешто повеќе 
од половина век и со интерес 
следам политички збидну-
вања. Референдумот во Ке-
бек за отцепување од Канада 
кој за малку ќе направеше 
повеќе држави од оваа моја и 
ваша прекрасна земја го сле-
дев со голема загриженост. 
Референдуми се одржуваат 
во многу земји и за различни 
цели. На крајот од краишта-
та, вежен е резултатот. Ако 
референдумот е успешен 
за оној кој го закажува, тој е 
победник, ако изгуби, тој е 
лузер! И точка. Мицковски не 
го изгуби референдумот ниту 
го доби. Мицковски ја изгуби 
војната, не битката во маке-
донскиот Парламент. Од таа 
изгубена војна ќе ги чувству-
ваме последиците сите ние 
кои имаме дури и најмалку 
љубов за земјата каде сме 

родени и живееме или сме 
живееле. Токму затоа, за 
оваа историска загубена 
војна Христијан Мицковски 
треба да си даде оставка 
од лидерската позиција во 
ВМРО-ДПМНЕ . Можеби ова 
барање за некои од вас е не-
обично, но уште понеобично 
ќе биде ако еден македонски 
политичар го стори тоа – 
даде оставка.  

П.С. Кога тогаш ќе има избори 
за нов лидер на ВМРО-ДПМ-
НЕ. Да се надеваме дека тие 
ќе бидат демократски, со по-
веќе кандидати. Не можам да 
ги преќутам имињата на пре-
давниците од ВМРО-ДПМНЕ 
и коалицијата кои гласаа за 
уставните измени во Собра-
нието на Македонија: Сашо 
Василевски, Елизабета 
Канческа-Милевска, Љубен 
Арнаудов, Крсто Мукоски, 
Владанка Авировиќ, Еми-
лија Александрова, Нола 
Исмајловска и Закир Рам-
чиловиќ                                                                                              

Македонска Заедница

Каде е оставката?

Танас Јовановски

ММДЧП им честита на Македонците за тоа што одлучно го отфрлија 
референдумот чија цел беше да ги смени нивното име и идентитет

Македонците се обединија 
во одбрана на името и ет-
ничкиот идентитет на сите 
Македонци (вклучително и 
милионите Македонци на-
двор од Република Македо-
нија) со тоа што во огромен 
процент го бојкотираа неле-
галниот референдум кој им 
беше наметнат од страна на 
САД, ЕУ, НАТО на 30-ти сеп-
тември, 2018 година. Целта 
на оваа фарса беше да се 
смени името на Република 
Македонија во „Република 
Северна Македонија“ и да се 
редефинира се’ што е маке-
донско, со цел да и’ се удово-
ли на Грција.

Грција, од своја страна, твр-
деше дека ќе се откаже од 
своето право на вето и ќе и’ 
„дозволи“ на Република Ма-
кедонија да се приклучи на 
НАТО и ЕУ. Наместо да и’ 
помага на Грција во својот 
признат обид за културен 
геноцид над Македонците, 
Западот требаше да ја брани 
Македонија и да ги критикува 
Грците за таквото флагрант-
но кршење на човековите 
права и на меѓународните 

закони, во име на несигур-
ната цел наречена „Евроат-
лантска интеграција“.
Па сепак, Западот уште ед-
наш покажа дека ќе продол-
жи со кршење на демократ-
ските принципи кои тврди 
дека ги поддржува, со цел да 
ги постигне своите антима-
кедонски цели спротивни на 
човековите права. Во момен-
тов, нивната цел е експан-
зија на НАТО по секоја цена.

И покрај бројните изборни 
прекршоци и полнење на 
кутиите, „владата“ под кон-
трола на Западот успеа да 
собере само 36% од вкупно-
то гласачко тело, додека ви-
стинскиот одзив на изборите 
беше под 20%. Дури и Др-
жавната изборна комисија, 
која е под контрола на Вла-
дата, мораше да го прогласи 
референдумот за неважечки, 
затоа што не стигна ни бли-
ску до изборниот праг од 
50%.

Па сепак, Стејт Департмен-
тот на САД, официјални 
претставници на ЕУ и неле-
гитимниот „Премиер“ Зоран 

Заев, спротивно на секоја 
логика, прогласија победа, 
тврдејќи дека „мнозинството 
од оние кои гласаа“ (што е 
исто така неточно, и главно 
се однесува на етничките Ал-
банци), избрале да го сменат 
името на Македонија.
Ова е како некој кој има 
писмена по математика, и 
кој успеал да одговори само 
20 од 100 прашања, да твр-
ди дека добил 90% на тестот 
затоа што 18 од тие 20 пра-
шања ги одговорил точно. 
Вистината е, се разбира, 
дека тој кандидат паднал на 
тестот, со оценка од само 
20%. Во случајот на Зоран 
Заев и неговите надредени, 
дури и со измамите, исходот 
е излезност од патетични 
36%.
Македонските граѓани му за-
дадоа одлучен удар на Заев 
и неговите западни поддржу-
вачи, но Западот, како што 
само тие знаат, се осмели да 
спинува таков одлучен пораз 
како „победа“ за да ги испол-
ни своите империјалистички 
аспирации.

Од претставниците на САД, 
ЕУ и НАТО, ММДЧП бара 
објаснување за тоа како е 
можно ова да се смета за 
„победа“.

Од западните медиуми, кои 
ја објавија истата дезинфор-
мација, исто така очекуваме 
смешно објаснување.

Освен ако западните поли-
тичари и медиуми сакаат да 
продолжат да го потврдуваат 
својот очигледен расизам и 
мешање во политиките на 

суверени земји, тие точно ќе 
известуваат - и ќе ги бранат 
- Македонија и Македонците.
Не зборуваме само за Ма-
кедонците во Република 
Македонија. Целиот ре-
гион на Македонија беше 
поделен во 1913 (факт кој 
го признаваат сите, дури и 
окупаторите) помеѓу Србија/
Југославија (делот кој сега 
е независна Република Ма-
кедонија), Бугарија, Грција 
и, подоцна, Албанија. Маке-
донците се борат со обидите 
за нивно бришење уште од 
тогаш. Иронично е што Гр-
ција ја забрани употребата 
на терминот „Македонија“ и 
го одрекуваше нејзиното по-
стоење, се’ до драматичната 
промена на пропагандата во 
1988, кога започна кампања 
со која се обидува да го пре-
лаже светот дека Македонија 
е „грчка“.

Понатаму, „договорот“ од 
Преспа кој Западот се оби-
дува да и’ го наметне на Ма-
кедонија, би го редефинирал 
самото значење на поимите 
„Македонија“ и „Македонци“, 
и со тоа сосем би го избри-
шал етничкиот идентитет на 
сите Македонци и нивните 
најосновни човекови права. 
Но, Западот го знае ова, и 
не се грижи за истото. Един-
ствено им е важно да се 
исполнат нивните планови 
за „европска интеграција“.
Ако западните лидери се 

навистина заинтересирани 
за човекови права, демокра-
тија, владеење на правото 
и „волјата на народот“, како 
што тврдат, тие ќе го запрат 
дебаклот со името на Ма-
кедонија и ќе бараат итно 
апсење на Зоран Заев - како 
што тоа го прави Македон-
ското меѓународно движење 
за човекови права. Ќе пре-
станат да му помагаат на 
Заев во неговото прекршу-
вање на законот, уставот и 
собраниските правила, затоа 
што сите овие постапки се 
прекршоци казниви со закон 
- според Уставот на Репу-
блика Македонија и на секоја 
друга независна земја.

Најпосле, западните дипло-
мати тврдат дека „шефовите 
на државите“ имаат право да 
ги спроведуваат постапките 
на Заев. Но ова секако не 
може да се прави во спро-
тивност со законот, демокра-
тијата и основните човекови 
права, кои (наводно) се зага-
рантирани со сите конвенции 
за човекови права. Најважен, 
но намерно прескокнуван мо-
мент е што вистинскиот „шеф 
на државата“ во Република 
Македонија е всушност Прет-
седателот Ѓорге Иванов - кој 
го осуди нелегалниот рефе-
рендум.
Македонското меѓународно 
движење за човекови права 
му благодари на Претседа-
телот Иванов што во своето 

одлучно обраќање во Гене-
ралното Собрание на ООН 
на 27-ми септември, 2018, и 
во своето својство на шеф на 
државата во Република Ма-
кедонија, го изложи ставот 
на ММДЧП дека правото на 
самоопределување на Маке-
донија мора да се почитува 
и брани од страна на сите 
земји-членки на ООН. Тој ги 
отфрли тактиките кои се ко-
ристат против македонскиот 
народ и побара сите диску-
сии за името веднаш да пре-
станат. Претседателот Ива-
нов објави пред светот дека 
Нашето име е Македонија - и 
дека истото никогаш нема да 
се смени.

Според сопствените повел-
би, Обединетите Нации мо-
раат веднаш да дејствуваат 
за да ги заштитат името на 
Македонија и идентитетот на 
сите Македонци. Македонија 
и целиот свет чекаат.

Бил Николов

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонци-
те и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации: 1-416-850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.

org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/OurNameIsMacedonia.
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МПЦ останува против промената на 
името на црквата и на државата

Македонската православ-
на црква останува  против 
промена на името на црква-
та, што е тесно поврзано со 

процесите за решавање на 
деценискиот спор за името 
на државата, за што МПЦ 
исто така останува на своите 
поранешни позиции. Ставо-
вите по овие исклуително 
чувствителни прашања, 
МПЦ уште еднаш ги потвр-
ди и реафирмира во Резо-
луцијата која произлезе од 
јубилејното заседание на 
највисокото црковно тело, 
Архиепископскиот црковно – 
народен Собор, што се одр-

жа на почетокот од октомври 
во Струга и Охрид.
• Членовите на Цр-
ковно – народниот собор 

воедно упатија апел за на-
ционално единство и искрен 
и молитвен повик до сите 
политички субјекти во земја-
та за одговорен пристап во 
овој исклучителен и полн со 
предизвици период за на-
шата земја, да се употребат 
сите сили за запазување на 
националниот и духовниот 
идентитет на македонскиот 
народ и се што е Македонско, 
изјави Митрополит Тимотеј – 
портпарол на МПЦ – ОА

Со Резолуцијата која Собо-
рот ја усвои по пет часовна 
работа зад затворени врати, 
се изврши измена на повеќе 

членови на Уставот на црква-
та, меѓу другото и на името 
на МПЦ и титулата на погла-
варот.
• Се дополнија чл. 2 
од Уставот на Македонска-
та православна црква, кој ќе 
гласи: „Македонската пра-
вославна црква – иаториска 
и правна наследничка на 
Охридската Архиепископија 
и на Јустинијана Прима, има 
достоинство на Архиеписко-
пија и се именува Маке-

донска Православна Црква 
– Охридска Архиепископија, 
а во комуникацијата Маке-
донска православна црква“.  
Б. Се дополнува чл. 9, став 
2 од Уставот на Македон-
ската православна црква, 
кој ќе гласи: „Титулата на 
Архипископот е Митропо-
лит Скопски, Архиепископ 
Охридски и Македонски и на 
Јустинијана Прима и се осло-
вува со „Ваше Блаженство“, 
соопшти митрополит Тимо-
теј.
Соборот го корегира и член 

23 од црковниот Устав со 
што викарните епископи се 
исклучуваат од Пленарниот 
состав на Синодот и немаат 
право на глас. Усвоена е и 
одлука за поделба на Поло-
шко-кумановска епархија на 
две засебни: Тетовско–гос-
тиварска и Кумановско-Осо-
говска православна епархија.
Прецизирани се границите 
на епархиите во земјата и 
дијаспората, кои со уставни-
те измени добиваат засебен 
правен статус.
Соборот на МПЦ која година-

ва одбележува неколку зна-
чајни јубилеји, 60 години од 
возобновувањето на Охрид-
ската архиепископија во ли-
цето на Македонската пра-
вославна црква, 1000 години 
од нејзиното формирање, 75 
години од Свештенското за-
седание во охридското село 
Издеглавје и 1155 години од 
Моравската мисија на све-
тите браќа Кирил и Методиј, 
заврши со богослужба во ка-
тедралниот храм Св. Софија 
во Охрид.

Делегацијата на Американско-канадската македонска православна епархија 
во Лесновскиот Манастир беше срдечно примена од   владиката Иларион.

Ник Ночевич потпретседател на Епархијското собрание на Американ-
ско-канадската македонска православна епархија Митрополитот Скопски, 

Архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима  г-ин г-ин 
Стефан, Благој Станишовски американски делегат и Митко Роштанковски 

канадски епапархијски делегат на  јубилејното заседание на највисокото 
црковно тело, Архиепископскиот црковно – народен Собор, што се одржа 

на почетокот од октомври во Струга и Охрид.
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Слово на Митрополитот Агатангел на АЦНС  
Слово по повод 60-годишниот јубилеј од обновата на Охридската архиепископија
9.10.2018.  
Како што сончевата свет-
лина и топлина го храни 
и поттикнува животот на 
земјата и неговиот опстој, 
така и духовната светлина, 
односно Божјата благодат, 
е неоходна за да расте и да 
се развива духот на чове-
кот, кој живеејќи праведно и 
чинејќи дела на милосрдие, 
го облагородува целото соз-
дание, станувајќи преку тоа 
сотрудник на Бога. Она што 
е сонцето за материјата, тоа 
е Македонската православна 
црква, односно Охридската 
архиепископија за нашиот 
македонски православен на-
род. Охридската архиеписко-
пија, повеќе од еден миле-
ниум е нашето најскапоцено 
училиште, нашата највредна 
работилница на духовната 
просвета, каде се создавала 
базата и се удирале темели-
те врз кои се градел целиот 
напредок и сиот духовен раз-
вој на православниот народ 
во нашата древна татковина 
Македонија. Сите ние, по-
средно или непосредно, сме 
родени, воспитувани, пазени 
и закрилени под нејзиното 
спасоносно лоно и нејзината 
топла мајчинска прегратка. 
Словото Христово и Свето-
то Апостолско предание и 
ден денеска свето, чисто и 
неосквернето се чува и про-
поведа во македонските ду-
ховни светилишта, правејќи 
од нас верни синови и керќи 
Христови, кои достојно ја 
пазат и слават наследената 
бесценета духовна тради-
ција од нашите славни пред-
ци и духовни патријарси. 

Охридската архиепископија 
со вистински и благословен 
наук ја напојува жедната ма-
кедонска земја, посветено 
и грижливо посадува, р‘ти и 
израснува нежни фиданки 
од дрвото на животот и во 
исто време ископува бунар 
и создава кладенец од кој 
веќе 1000 години истекува 
бистриот поток на животвор-
ната вода Христова. Преку 
Павловата мисија и пропо-
вед најпрво бил разгорен фа-
келот во македонската душа, 
кој неизгаснат, со истата 
сила, и ден денеска се чува 
како најголема и највредна 
народна светиња. Потоа, 
преку жртвата и самопре-
горот на Светите Браќа, 
Светите Седмочисленици и 
на сите македонски светите-
ли бил озарен и просветен 
целиот македонски и сло-
венски род, а македонскиот 
јазик, поточно, македонскиот 
солунски дијалект, станал 
носечки столб на целата 
словенска култура, духовна 
просвета и народна сло-
венска писменост. Од овде, 
од Македонија, источните 
народи ги примиле првите 
богослужбени книги на цр-
ковнословенско писмо, кое 
било создадено од првите 
македонски апостоли, учите-

ли и просветители. Овој дух 
на светите рамноапостолни 
Кирил и Методиј и ден дене-
ска ја нема напуштено наша-
та Света Црква. Нивниот жив 
збор и евангелската љубов 
кон луѓето, нивниот вечен 
лик и нивното свето дело се 
длабоко врежани во сечие 
македонско срце и во секоја 
македонска душа која актив-
но се црквува и спасува во 
парохиските заедници во Ма-
кедонија. 

Значењето на Охридската 
архиепископија е огромно и 
непроценливо, бидејќи, пре-
ку нејзината вековна мисија и 
евангелско човекољубие ма-
кедонскиот народ го зачувал 
својот јазик и својата иден-
титетската посебност, па 
затоа, со молитвен вознес и 
огромен сенароден духовен 
пиетет годинава ја просла-
вуваме илјадагодишнината 
од нејзиното формирање. 
Малку народи во светот има-
ат можност да прославува-
ат вакви јубилеи и значајни 
историски настани. Токму 
Охридската архиепископија 
е потврда за древноста на 
македонскиот народ и него-
вата цивилизација, која на 
Европа во наследство и ос-
тавила огромни и бесценети 
духовни вредности. Основна 
карактеристика на богољуби-
виот македонскиот народ е 
дека целата негова историја 
на свештени основи е поста-
вена, а неговиот дух низ ога-
нот на спасоносното трпение 
и покајание е прекален и воз-
вишуван. Македонскиот на-
род, чува во својата ризница 
огромно духовно богатство, 
кое потоа братски и со многу 
љубов го дели и преумножу-
ва и со другите народи во 
сите временски и историски 
епохи. Благочестивиот маке-
донскиот народ овие вредно-
сти и доблести и во иднина 
достојно, достоинствено и 
неосквернето ќе ги пази, а 
во исто време ќе создава и 
нови духовни бисери и до-
стигнувања, со кои ќе бидат 
накитени и украсени идните 
генерации Македонци. 

Задоени со Светиклимен-
товиот дух и раководени од 
Божјата Света Промисла, 
на 23 јули 1958 година, Ини-
цијативниот одбор за орга-
низирање на Македонската 
православна црква, заедно 
со целокупното македонско 
благочестиво свештенство, 
најпрво донел одлука за 
свикување на Вториот Цр-
ковно-народен собор, кој 
помеѓу 4 и 6 октомври, иста-
та година, се одржал во 
царскиот и архиепископски 
соборен храм „Света Софи-
ја“ во Охрид, и на кој била 
обновена Охридската архие-
пископија како Македонска 
православна црква, а потоа 
бил усвоен и првиот Устав, 
според кој таа во иднина ќе 
биде раководена. На истиот 
Собор, Епископот Топлич-
ки г. Доситеј по потекло од 
Маврово, бил избран за прв 
поглавар на Македонската 
православна црква, кој ја до-
бил титулата, „Охридски ар-
хиепископ“. Во 1959 година, 
Архиерејскиот собор на СПЦ 
се согласил со одлуките на 
Македонскиот Црковно-на-
роден собор, а Одлуката за 
самостојност на МПЦ, што 
е еквивалент на автокефал-
ност, била потврдена преку 
отслужувањето на заедничка 
Архиерејска Литургија со ср-
пскиот патријарх Герман, на 
19 јули 1959 година во црква-
та „Свети Мина“ во Скопје, 
каде истовремено била 
извршена и хиротонија 
на Преспанско-бито-
лскиот Митрополит г. 
Климент. По неколку 
дена, во црквата „Све-
ти Никола“ во Штип е 
хиротонисан за владика 
на Злетовско-струмич-
ката епархија г. Наум, 
со што конечно се кон-
ститутирал Синодот на 
МПЦ според Уставот на 
МПЦ, а биле оформени 
и другите администра-
тивни органи и тела во 
Архиепископијата и во 
македонските епархии. 

Помеѓу македонскиот 
народ се родила надеж-
та дека конечно ќе биде 

разрешено македонското цр-
ковно прашање. Но, раковод-
ството на Српската право-
славна црква неизвршувајќи 
ги преземените обврски, 
меѓу кои и тоа да ја претста-
ви самостојната Македонска 
православна црква пред дру-
гите сестрински православни 
цркви, и понатаму настоју-
вала одново да ги потчини 
македонските православни 
епархии под целосна своја 
јурисдикција, не срамејќи се 
од тоа на каков нецрковен, 
неканонски и перфиден на-
чин ги присвоила овие наши 
епархии по Првата светска 
војна.

Поради ваквото мешање 
во внатрешните работи на 
Македонската православна 
црква и по неисполнувањето 
на преземените обврски од 
страна на СПЦ, Светиот Ар-
хијерејски Синод на МПЦ бил 
принуден да го свика Третиот 
македонски Црковно-наро-
ден собор, на кој е донесена 
одлуката за возобновување 
на автокефалноста на Маке-
донската православна црква 
како наследничка на слав-
ната Охридска архиеписко-
пија.

На Вториот Црковно - на-
роден собор е поставен 
темелот за идната црковна 
автокефалност. Македон-
скиот православен народ, 
по долги години на ропство 

и угнетување, во слобода 
ќе може да ја гради својата 
црковна иднина и на Бога да 
му го принесува највредното 
и најскапоценото од својата 
преубава душа. Во текот на 
овие 60 години по возоб-
новувањето на Охридската 
архиепископија во лицето на 
Македонската православна 
црква, со голема љубов и 
трпение, се обновуваше за-
пуштеноста на црквите и ма-
настирите во Македонија, се 
создаваа богословските учи-
лишта, на македонски јазик 
се проповедаше Евангелие-
то и постепено и трпеливо се 
градеше Телото Христово во 
нашата татковина. Македон-
ците ја доживуваа Црквата 
како своја предобра и грижна 
мајка, како духовна работил-
ница за спасение на душата и 
унапредување на личноста, а 
не како поробителка и алатка 
во рацете на алчните поро-
бувачи. И по поминати толку 
години, за жал, сеништата 
од минатото повторно се 
појавуваат и го вознемиру-
ваат кроткото и мирољубиво 
македонско битие. Денес, 
не само што се одрекува 
македонската црковна авто-
кефалност, туку се негира и 
македонскиот национален 
идентитет, а се загрозува и 
опстојот на македонската др-
жава. Преку перфидни пред-
лози и лицемерни решенија 
му се нуди на македонскиот 
народ самоукинување и ав-

тогеноцид. Овие современи 
Понтиј Пилати и апостоли 
на немирот, надоградени со 
заслепувачка безумна омра-
за и со високото мислење 
за себе, кои се далеку од 
Бога и од Неговата Света 
правда и вистина, со години 
ја пеплосуваат македонска-
та душа, го вознемируваат 
и разединуваат народот по 
сите основи. Но, македон-
скиот народ е умен, трпелив 
и сталожен народ. Ги знае 
своите потреби и интереси, 
добро ја владее ситуацијата 
и донесува правилни одлуки, 
тогаш кога се загрозува него-
вото достоинство и неговото 
право на живот и постоење. 
Ние, како Македонци и како 
Македонска православна цр-
ква, наследничка на велика-
та Охридска архиепископија, 
и понатаму во слобода и ав-
токефалност ќе ги славиме 
своите јубилеи, ќе го градиме 
мирот и љубовта во душите 
човечки, потпирајќи се на 
Исуса Христа и на Неговите 
спасоносни пораки и посла-
нија. Македонската право-
славна црква, посветено и 
предадено, и понатаму ќе 
го сее Словото Христово на 
нивата Господова, од каде 
ќе никнува свет, просветен 
и осветен македонски народ 
Божји. 

Нека ни е вечна и вековита 
нашата татковина Македо-
нија и нејзината душа - Маке-
донската православна црква 
- Охридска архиепископија. 
Господ Исус Христос, Него-
вата Света Мајка - Пресвета 
Богородица и сите македон-
ски светители нека ни ги чу-
ваат и бранат тешко стекна-
тата национална слобода и 
црковна автокефалност.

Бог да ја благослови и крепи 
Македонија, македонскиот 
народ и Светата Македонска 
православна црква - Охрид-
ска архиепископија.

МИТРОПОЛИТ 
ПОВАРДАРСКИ

      †Агатангел 
(Станковски)
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Ден пред монструозниот 19 
октомври, започнувајќи ја 
оваа колумна, го напишав 
следново:  Нема да наброју-
вам колкупати досега овој 
пратенички состав излезе 
надвор од својот мандат 
злоупотребувајќи ја волјата 
на граѓаните.. Ќе се задржам 
само на последново безумие, 
оваа седница за промена на 
Уставот заради геноцидниот 
договор со Грција.  Дами и 
господа пратеници, го позна-
вате ли вие воопшто Уста-
вот и законот на Република 
Македонија? Знаете ли во 
чии раце е суверенитетот на 
оваа држава? Јасно ли ви е 
кој го има последниот збор? 
Ма имате ли вие воопшто 
поим како функционира де-
мократија?
Сеедно што разно разни бе-
лосветски политичари ве по-
лнат со моќ, помислувате ли 
за миг дека на крајот народот 
ја испорачува сметката?  
Во рацете на народот е су-
веренитетот на оваа држава. 
Тој ви дава, тој ви одзема 
право на одлучување. Наро-
дот го има последниот збор.
Така е устроена секоја де-
мократска држава во све-

тот. Народот е закон, догма 
и нема мрдање лево десно. 
Така пишува во Уставот. А 
последниот збор народот го 
дава преку институцијата ре-
ферендум.
Октроираната влада потпи-
ша договор со Грција немајќи 
мандат за такво нешто. До-
говорот беше ставен на ре-
ферендум и ние, народот на 
оваа држава, го отфрливме. 
Тука завршува секоја при-
казна. Но, вие очигледно сте 
западнале во налудничава 
горделивост мислејќи дека 
сте над народот, законите и 
Уставот на Република Маке-
донија. Од каде црпите леги-
тимитет, откако ви кажавме 
НЕ на референдумот, па 
сега продолжувате да терате 
уставни измени според отф-
рлениот од нас договор со 
Грција?
Велите ова било најдобриот 
договор. Сеедно, ние го 
отфрливме. Велите, вие сте 
народни избраници и имате 
законско право да одлучу-
вате во име на народот кој 
ве гласал. Навистина имате 
право. Можете да носите за-
кони, но ние на референдум 
ви го одземавме правото да 
продолжите да се занимава-
те со Преспанскиот договор. 
Значи да повторам, тука 
завршува приказната со тој 
договор.
Тоа беше пред 19 октомври. 
А потоа, црната чума се за-
даде, таму долу Македонија. 
Македонското собрание ја 
погази волјата на народот. 
Се случи најстрашниот ан-
тиуставен и незаконски акт 
во поновата македонска ре-
алност. Она што го гледавме 

во Собранието ќе биде запи-
шано во најцрните страници 
на македонската историја. 
Ај што нашиве извршија ве-
лепредавство, ама целата, 
таканаречена меѓународна 
заедница (читај САД, ЕУ и 
НАТО), повторно падна на 
испитот по цивилизација, то-
кму во Македонија. Како во 
1913 година, така и сега. Ев-
рокомесарот Јоханес Хан по-
бара „балкански методи“ на 
уцена, поткуп и тортура за да 
се оствари нивното безумно 
антихумано сценарио. Велат, 
американскиот амбасадор 
Бејли седел во канцеларија-
та на собранискиот спикер. 
Со ветена слобода или ку-
ферче со пари се купуваа 
пратеници. Бевме сведоци 
на безумен чин, укинување 
на демократијата и сувере-
нитеот на Македонија. се 
затресе светата македонска 
земја. Црна темница навлезе 
во срцата на македонскиот 
народ. Заплаче небото со 
утрински дожд. Дури и Панос 
Каменос се засрами од „ев-
ропските вредности“.
А ништо од ова не смееше 
по Устав и закон да се случи. 
Сè е антиуставно, незакон-
ски. Одлуката донесена на 
референдумот во 1991 годи-
на, каде народот одлучи да 

живее во држава чие име е 
Република Македонија, може 
да се промени само со друга 
референдумска одлука. Не 
со собраниска седница. Така 
вели Уставот и законот. Така 
функционира сиот демократ-
ски свет кон кој ние, демек се 
стремиме. Но, ова наеднаш 
не важи за нас. Историјата ќе 
запише дека на 19 октомври 
2018 година во Република 
Македонија укинати се де-
мократијата и суверенитетот 
на државата по што следи 

окупација од страна на меѓу-
народната заедница преку 
својата октроирана власт.
И така дојдовме до крајот на 
безумноста. Оттука започну-
ва агонијата. Понатаму веќе 
никој не може да предвиди 
како ќе се одвива катастро-
фата. Но, можат да се пофа-
тат нејзините почетоци. За-
почна терор, малтретирање, 
полициски интервенции. Низ 
државата се спроведува нов 

вид инквизиција. Кренати се 
кладите за палење неисто-
мисленици. Македонија е 
претворена во концлогор во 
чии гасни комори треба да 
согори македонското посто-
ење. Нашиот вековен бит 
спремен е да биде замрзнат 
во модерниот евроатлантски 
Гулаг. Започна макартиевски 
лов не вештерки. Среде 21 
век, на наша териотрија, 
отворен е новиот балкански 
Голи оток. Се приведуваат 
новинари за фејсбук статуси. 

Се застрашуваат професори, 
се вршат полициско политич-
ки прогони против уметници. 
Како да осамна 6 април 1941 
година, по кобниот 19 октом-
ври. Да не се чудите ако и ва-
шиот колумнист, чии редови 
сега ги читате, веќе утре го 
изеде темницата на „евро-
пските вредности“.
Ама, не грижете се за мене. 
Јас се плашам само од Бога 
и од себе. А Македонија ја 

сакам повеќе од својата удо-
бност, посилно од сопстве-
ниот живот.
Не е крај на светот. Омра-
зата е контрапродуктивна. 
Злорадоста треба да им ја 
оставиме на полтроните, 
безрбетниците. Горчлив е 
фактот дека криминалот 
стана закон со амин на Ев-
ропската Унија. Поразително 
звучи дека во име на демо-
кратските вредности, укината 
е демократијата со поништу-
вање на референдумските 
резултати. Страшно е кога ќе 
сфатиш дека  една забегана 
нацилиберална глобалистич-
ка елита брише од историја-
та цел еден народ. Застра-
шувачки звучи податокот 
дека сега уште повеќе ќе 
применуваат терор врз неи-
стомисленици. Ама па злото 
не знае поинаку, злото не 
сака слобода, избор, правда, 
злото не умее да биде добро, 
зошто тогаш се исчудуваме? 
Ќе го цитирам Ричард Бах. 
Тоа што гасеницата го дожи-
вува како крај на светот, Ме-
сијата го нарекува пеперутка. 
Можеби треба да ја испиеме 
и оваа чаша. Секогаш мора 
да се надеваме на Божјата 
промисла. Македонија ја уки-
нувале, бришеле, пеплосува-
ле, но идејата за неа никогаш 
не ја убиле. Таа се пренесува 
од душа на душа, од здив на 
здив.
Дишете со Македонија, пре-
несувајте ја љубовта кон 
Македонија, раскажувајте за 
геноцидот врз Македонија. 
Ако тука, на сила, на хартија 
нè избришат, не може и вас 
да ве збришат. 

Македонска Заедница

Александар Русјаков

Концлогор Македонија
Го познавате ли вие воопшто Уставот и законот на Република Македонија? 
Знаете ли во чии раце е суверенитетот на оваа држава? Јасно ли ви е кој 
го има последниот збор? 

МА ИМАТЕ ЛИ ВИЕ ВООПШТО ПОИМ КАКО
 ФУНКЦИОНИРА ДЕМОКРАТИЈА?

Дишете со Македонија, пренесувајте ја 
љубовта кон Македонија, раскажувајте за 

геноцидот врз Македонија. Ако тука, на 
сила, на хартија нè избришат, не може и 

вас да ве збришат. 

Писмо на г-ин Никола Петковски еден од постојаните соработници на весникот ,,Македонија,, 
испратено на 11-ти октомври од Скопје, Република Македонија:

Упатувам одовде до сите 
нашинци таму честитки по 
повод големиот македонски 
празник 11. Октомври - денот 
на востанието на македон-
скиот народ против бугар-
скиот фашистички окупатор. 
Ова посебно го нагласувам 
затоа што денес ми се испо-
лни срцето со пламен и во-
схит. Разговорот започна 
кога на улица ме пресретнаа 
четворица луѓе (тројца мажи 
и една жена) се претставија 
дека се Бугари и ме запрашаа 
зошто улиците се закитени 
со знамиња и кога им реков 
дека е државен празник на 
Република Македонија, па 
ме прашаа што празник сла-
виме, јас тогаш саркастично 
им го честитав и ним велејќи 
им дека е тоа и „нивен“ праз-
ник штом со договорот за 
ВЗАЕМНО добрососедство 
заеднички славиме македон-
ски празници.. Тие се чудеа 
каков е тоа нивни празник, па 
јас им образложив вака: 

„Бидејќи тврдите дека не по-
стојат Македонци, туку сме 
„един народ во две држави“ 
и дека ние Македонците сме 
Бугари, па го присвојувате 
Илинденското востание како 
бугарско, затоа што го дигна-
ле (како што велите) Бугари 
против Турците, знајте дека 
тоа востание го дигнале 20-
25 годишни момци - Митре, 
Петре, Станко, Јанко, Петко, 
Стојко ... Тие исти Митре, 
Петре, Станко, Јанко, Петко, 
Стојко ... сега веќе возрасни 
55-60 годишни луѓе и нив-
ните во меѓувреме родени 
синови и ќерки на 11 октом-
ври 1941 година ПОВТОРНО 
дигаат востание, ама сега 
против БУГАРСКИОТ окупа-
тор. Па ако тие луѓе 1903 го-

дина биле Бугари, значи дека 
и 1941 година биле Бугари. 
Ама како може Бугари да 
бидат окупатори на Бугари, 
Бугари да дигаат востание 
против Бугари, Бугари да се 
борат против Бугари, Бугари 
да победат Бугари, Бугари да 
ги избркаат Бугарите, Бугари 
да се ослободат од Бугари и 
да прогласат слободна др-
жава МАКЕДОНИЈА? Значи 
овие луѓе не се Бугари, туку 
Македонци, а Македонци 
биле и 1903 година, ама то-
гаш окупатори биле Турците, 
а 1941 Бугарите. И затоа ви 
го честитам бугарскиот праз-
ник - востание на Бугарите 
против Бугарите. Го крадете 
и славите Илинденското вос-
тание - ИЛИНДЕН, ама само 

1903, ама овој народ има 
уште еден ИЛИНДЕН, многу 
позначаен - 2 август 1944 го-
дина - денот кога е одржано 
првото Антифашистичко со-
брание на народното осло-
бодување на МАКЕДОНИЈА - 
АСНОМ на кое била објавена 
и прославена победата над 
БУГАРСКИОТ ОКУПАТОР 
и неговата капитулација и 
е прокламирана слободна 
ДРЖАВА МАКЕДОНИЈА. 
Овој ИЛИНДЕН не го слави-

те. Зошто не го славите ако 
сме „един народ“? Зошто 
вие Бугарите ги прогласува-
те за Бугари сите знаменити 
Македонци до 1941 година, 
а после тоа молк? Зошто 
не ги славите и чествувате 
Народните херои Македон-
ци - Мирче Ацев, Страшо 
Пинџур, Цветан Димов, Куз-
ман Јосифовски Питу, Тодор 
Циповски Мерџан ... и уште 
многу други? Затоа што заги-
нале и ѕверски биле убиени 

од бугарските фашистички 
окупатори против кои се бо-
реле за слобода исто како и 
нивните татковци и дедовци 
во 1903 година. Е, па не сме 
„един народ“, вие сте Буга-
ри, ние сме Македонци - два 
сосема различни народи во 
две различни држави. На-
шето потекло е словенско, 
вашето е татарско“.

Е, па не сме „един народ“, вие сте 
Бугари, ние сме Македонци

Никола Петковски Ама како може Бугари да бидат окупатори 
на Бугари, Бугари да дигаат востание против 

Бугари, Бугари да се борат против Бугари, 
Бугари да победат Бугари, Бугари да ги 

избркаат Бугарите, Бугари да се ослободат 
од Бугари и да прогласат слободна држава 

МАКЕДОНИЈА? 
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I've condemned racism my 
entire life. I've been a human 
rights activist for as long as I 
can remember. When some-
one gets discriminated against 
based on their ethnic back-
ground it makes me livid. And 
for my entire life, I've endured 
hate because of my ethnicity. 
Now, I'm asking you for help. 
Will you help me? No, you 
probably won't. Actually, I can 
almost guarantee it. But we'll 
get to that in a bit.

I'll tell you why I'm writing this 
op-ed. Because I was watch-
ing another news talk show 
that made me want to vomit. 
Pundits were talking about hu-
man rights, equality, and con-
demning one specific side, the 
Republican Party, for stoking 
racism and hatred. And guess 
what? They're RIGHT. But 
they're not looking in the mir-
ror. And this is what makes me 
sick. The generic “glass house” 
analogy applies, but I'll get 
right to the point. Don't bother 
condemning racism if you're a 
racist. You have no right.

My ethnic group is on the 
verge of collapse because 
of the people who are con-
demning the OTHER side for 
racism. You see, Democrats, 
the supposed "good guys", 
instituted a policy many years 
ago to rename and redefine my 
ethnic group, country, language 
and history to appease our op-
pressors. And the Republicans 
are continuing this racist policy. 
It has now reached a boiling 
point and with each passing 
day, my ethnic group is going, 
going...

So does it matter what my 
ethnicity is before you act to 

prevent its extinction? Sadly, it 
does. For you. But tell me that 
you need help, and I'm there 
for you. This is what a real hu-
man rights activist does.

Because of the United 
States and its racist foreign 
policy, there is now a 19-page 
document redefining who I al-
ways was, and now telling me 
who I am. It hands over my 
ethnic group's name to 
our biggest oppressor 
(while ignoring our 
other oppressors 
who also claim our 
name, what hap-
pened to "equal-
ity"?) and it outlines 
specific instances on 
how and when I can define 
myself. It gives full control to 
our oppressor to punish my 
country and ethnic group for 
"misusing" any of the terms 
that they give us permission to 
use. Does this seem normal?

Sadly, what is normal is that 
the United States practices the 
complete opposite of what it 
preaches. Democracy, human 
rights, the rule of law and the 
will of the people are taglines. 
In reality, the US has perfected 
the art of blackmail, bribery, 
threats and intimidation until 
it gets its way. Case in point, 
Jess Baily, the US ambassador 
to my country was in a recent 
parliamentary session holding 
female opposition MPs in pri-
vate meeting rooms against 
their will until they caved into 
his demands and voted to 
commit treason to change our 
name. The consequences if 
they refused? Prison time for 
their family members. The re-
ward? Hundreds of thousands 

of Euros. And the US accuses 
other countries of meddling. 
Offence is the best defence, I 
guess...

The saddest part of all of 
this, other than the cultural 
genocide of my ethnic group 
due to US foreign policy, is that 
many of the pundits that I re-
ferred to earlier actually believe 
in the lies that they're spewing. 
They are accustomed to the 
American superiority complex 
and believe that American val-
ues should be spread around 
the world. As we so often hear 
when these pundits disagree 
with each other, "You should've 
done your homework". Well, 
I couldn't agree more. Please 

learn what 
Amer-

ican 
v a l u e s 

really are first, then you'll def-
initely want to keep them to 
yourselves.

Actually, the second sad-
dest part is that, still, nobody 
will come to our defence in 
any meaningful way. Will you 
prove me wrong? Will you de-
fend us even though we're not 
high-profile? I doubt it. But I will 
still help you. Because I believe 
in the values that I espouse.

And here it is - I'm Macedon-
ian. My family fought against 
Greek, Bulgarian, Serbian and 
Albanian oppression since 
1913, when the partition of 
Macedonia occurred and our 
country was ripped into four 
pieces and handed over to 
our new oppressors. My family 
fought against Turkish oppres-
sion for 500 years before that. 
And others before that. Yet, our 
name, ethnicity, language and 
history endured. So why is the 
United States aiding one of our 

oppressors? The "winner", by 
the way, in the anti-Macedon-
ian lottery of racists, is Greece. 
But, fear not, Albania and Bul-
garia, the US is still helping you 
discriminate against Macedon-
ians in different ways.

The Republic of Macedonia, 
independent since 1991, is 
about to lose its sovereignty, 
name and identity because of 
US foreign policy. The name 
and identity of all parts of 

Macedonia would disappear 
with it. Ask yourself what you 
would do if this were happening 
to your ethnic group.

Our Name Is Macedonia. 
Decency tells you to defend us. 
I'll be waiting, but I'm not hold-
ing my breath.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human 

Rights Movement 
International

MHRMI

When asked by Macedon-
ian Human Rights Movement 
International to make a state-
ment in support of Macedonia 
and against any Western-im-
posed name change, former 
Tampa Bay Lightning player, 
Mike Angelidis (Angelevski), 
emphatically said "Yes."

He followed up with a 
tweet, in which he wrote:

"I’m a Canadian Mace-
donian who is shocked that 
the west is forcing Macedonia 
to change its name and our 
identity in order to appease 
other people. Calling on 
high-profile Macedonians to 
use their influence to demand 
international support for our 
human rights. Our Name Is 
Macedonia"

This is a welcome depar-
ture from other Macedonian 
celebrities, as Mr. Angelidis 

immediately came to the de-
fence of all Macedonians' 
most basic human rights.

Other well-known Mace-
donians, citing the excuse that 
this is a “political” issue have 
declined to support their own 
ethnic group. When needed, 
other celebrities of different 
backgrounds, as they should, 
support their own human 
rights with no hesitation.

With roots from Armensko 
and Bouf in Aegean Mace-
donia, Mr. Angelidis points out 
that the Prespa Agreement 
mandates that the identity of 
Macedonians even outside 
the Republic of Macedonia be 
changed. Mr. Angelidis asked,

"How can the West im-
pose a new identity on an en-
tire ethnic group to appease a 
country intent on our destruc-
tion? Greece already changed 

the last names of hundreds of 
thousands of Macedonians, 
including mine, in an attempt 
to eradicate our existence."

MHRMI and Mr. An-
gelidis reiterate our call for 
well-known Macedonians to 
demand an end to the US/
EU-imposed name change. 
The violation of an entire 
country and ethnic group's hu-
man rights to appease a racist 
foreign policy objective cannot 
be left unchallenged.

MHRMI thanks Mr. An-
gelidis for his support of the 
Our Name Is Macedonia 
campaign and his vehement 
defence of all Macedonians. 
We await, and expect, other 
high-profile Macedonians to 
join us in defending our home-
land.

Why won’t you defend my ethnic 
group against hate?

Our Name Is 
Macedonia. Decency 

tells you to defend us. I'll be 
waiting, but I'm not holding 

my breath.

Mike Angelidis (Angelevski), Former NHL Player, 
Joins the Our Name Is Macedonia Campaign in 

Defence of Macedonia and Macedonians
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Кога работите не одат како 
треба народот ќе рече – да 
не чува Бог од полошо. А 
може ли Бог или св. Петар 
да ни помогне? Не верувам. 
Нашата Македонија е толку 
многу поларизирана, толку 
многу поделена, толку многу 
омразата го надвладеа разу-
мот што никој не може да го 
предвиде крајот. И тоа не е 
нешто ново, денешно. И ние 
сите тоа го знаеме. Дали Ма-
кедонија со ратификација на 
Наредбата (Спогодбата) со 
Грција ќе влезе во Европска-
та унија е под знак прашање. 
И да влезе не верувам дека 
нешто ќе се смени од проста 
причина што омразата, пола-
ризација и понатаму расте. 
Но за сето ова сум пишувал 
повеќе пати. Ќе се вратам на 
насловот од оваа колумна.     
   Пред подолго време пи-
шував за погребената енци-
клопедија на Македонија во 
издание на Македонската 
академија на науките и умет-
носта чиј прв редакциски 
човек беше историчарот 
Блаже Ристовски. Како што е 
познато, Енциклопедијата не 
виде бел ден, односно само 
неколку дена за потоа да ја 
снема како што го снема Абе-
цедарот наменет за македон-
ските деца во Егејска Маке-
донија од страна на властите 
во Грција. Енциклопедијата 

на Македонија ја снема по-
ради незадоволството од 
содржината во неа од страна 
на албанската заедница ва 
Македонија. И толку. Никој 
повеќе не зборува за нова 
енциклопедија. Ниту пак не-
когаш ќе излезе нешто такво. 
И еве зошто. При обидот за 
нова енциклопедија каде ќе 
биде местото на Тиранска-
та платформа? Ќе биде таа 
прикажана како подарок од 
албанската Влада? Ќе бидат 
ли Албанците во Македонија 
прикажани како државотво-
рен народ во истата кога и 
врапците знаат дека Албан-
ците во Македонија застанаа 
на страната на Хитлер и фа-
шистите и се бореа против 
македонските партизани?  
Албанските балисти насилно 
го тераа македонското на-
селение да го учи и зборува 
албанскиот јазик. 
   Денешната владејачка 
хунта во Македонија потпи-
ша добрососедски договор 
со Бугарија, земјата која до 
денешен ден не ни ја при-
знава ниту националноста 
ниту јазикот. Тоа не беше 
доволно, ниту пак  пречка за 
Македонската православна 
црква – Охридска архие-
пископија , а сега уште една 
додавка и Прима Јустинијана 
да побара од Бугарската пра-
вославна црква да и’ биде 
мајка. Јас- човек на возраст 
влезен во осмата деценија 
од животот не знаев дека 
ние (Македонците) сме биле 
сирачиња. Бугарска црква 
не може во никој случај да 
ни биде мајка. Може да биде 
маќеа (маштеја). Мајка е 
една на светот и големџиите 
во нашата црква тоа го знаат   
или не сакаат да го знаат. И 
сега, кога ќе ја пишуваме но-
вата енциклопедија, каде ќе 

ги сврстиме Бугарите во неа? 
Дека ние имаме заедничка 
историја? Дека Македонците 
и Бугарите се бореа на иста 
страна против Хитлер и фа-
шизмот? Дека Бугарите беа 
гости, а не окупатори во Ма-
кедонија во Втората светска 
војна? Подолго време рабо-
ти комисија формирана од 
претставници (историчари) 
од двете земји. До ден дене-
шен не сме слушнале ништо 
или сосема малку за рабо-
тата односно за “успесите“ 
на комисијата во расчисту-
вањето на историските недо-
разбирања меѓу двете земји. 
Никаде во таа енциклопедија 
нема да има ниту збор дека 
во Бугарија  (Пиринска Маке-
донија) живеат Македонци. 
Јас сум убеден дека извеш-
тајот од истата комисија ќе 
биде сличен на Наредбата 
(Спогодбата) со Грција. Буга-
рите ќе диктираат, нашите ќе 
пишуваат тоа што Бугарите 
им диктираат и ете ти добро-
соседски договор кој ќе ги за-
доволи двете страни. И така 
ние ќе живееме со браќата  
Бугари до век и веков.
   Посебна приказна е голе-
мата Елада. Сега, кога ја по-
тпишавме Наредбата (Спо-
годбата) со Грција. Се чини 
дека многумина од нас не 
знаат или не разбираат што 
всушност потпишаа војни-
ците на НАТО и ЕУ Зоранчо 
Заев и Николче Димитров. 
Еве на кратко: македонската 
историја почнува од АСНОМ 
1944. Немој некој истори-
чар, овчар, професор, поли-
тичар...  да спомне дека во 

Букурешт на 10 август 1913 
година Македонија беше по-
делена и распарчена. Пред 
тоа Македонците се кренаа 
на востание за ослободу-
вање на целата територија 
на Македонија  од стегите 
на Отоманската империја. 
Во тоа востание учествуваа 
родољуби од сите краишта 
на Македонија, но за такво 
нешто нема да има место 
во евентуалната македон-
ска енциклопедија. Како 
ќе се скријат или комента-
рираат бројните антички 
археолошки локалитети на 
територијата на Вардарска 
Македонија ниту Бог може да 
даде одговор. Утеха за Грци-
те може да биде тоа што со 
оваа Наредба ќе можат на 
Република Македонија да и’ 
забранат понатамошни архе-
олошки ископувања со изго-
вор за иредентизам.И тоа не 
е се’.
   После повеќе од сто години 
под невидена тортура од грч-
ките терористички власти врз 
македонското население и 

ден денес можат да се срет-
нат голем број наши браќа 
и сестри Македонци и Ма-
кедонки кои си го зачувале 
својот македонски идентитет, 
својот јазик и својата култура.  
И тоа е факт. Постоењето на 
партијата на Македонците во 
Грција Виножито е несобор-
лив факт и покрај сите сопки 
од страна на грчките власти. 
Македонските песни и ора 
кои се пеат и играат денес 
во Егејскиот дел на Македо-
нија се исто така факт кој не 
треба да се прескокне. Велат 
дека пред фактите и богови-
те молчат. Не во нашиот и 
нивниот случај. Такви нешта 
во таа енциклопедија нема 
да има.? Кое е решението 
за да се издаде македонска 
ециклопедија?Има начин! Во 
еден од претходните брое-
ви пишував дека најлесен 
пат за Македонија да стане 
членка на Европската унија 
е да се тргне границата со 
Бугарија! Ете го решение-
то но очекувано никој не ме 
послуша. Решение за маке-

донска енциклопедија исто 
така има. Дали е прифатливо 
одлучете сами. Трите “прија-
телски“ земји на Македонија: 
Бугарија, Грција и Албанија 
да формираат комисија за 
издавање на македонска ен-
циклопедија. Бугарите веќе 
ни пишуваат историја. Грци-
те многу ќе помогнат за ан-
тиката. Нели тие успеаја да 
го убедат светот дека Алек-
сандар, Филип... се Грци. 
Тоа  значи дека се експерти 
за културата. Албанија ни 
тренира врвни политичари. 
Не им зеде многу време да ги 
изедначат знамињата, јази-
ците, дури да ни кажат дека 
и тие се државотворен народ 
во Македонија. Силен народ. 
Албанија, Косово, ... Сигурен 
сум дека и овој пат никој не 
ќе ме послуша.

П.С. Весникот ,,Македо-
нија,, влезе во 35 (триесет 
и петтиот ) роден ден. Да ни 
живее вечно, да ни служи 
на сите нас кои ја сакаме 
Ма-кедонија, да ја брани 
вистината, да не’ брани нас 
како народ и нација. да го 
помагаме за да не го изгу-
биме.

Македонска Заедница

1) The Greek Newspaper 
Ekathimerini  wrote:
“Russia's Orthodox Church 
freezes ties with Constantin-
ople over Ukraine spat”.
If you call it Constantinople 
now in the present, then you 
have to call New York “New 
Amsterdam”, and Kitchener- 
Waterloo would be called “Ber-
lin.” Because these are their 

original names. The name 
Constantinople was changed 
in 1930 to Istanbul. And Kitch-
ener=Waterloo became “Ber-
lin” in 1916.
How come the Greek mass 
media is behind times. Oh 
yes, I forgot, the Greek mass 
media is only ever behind the 
times. Not to mention that truth 
in journalism does not apply to 
them.
 
2) USA does not recognize that 

Crimea was and is Russian. In 
1954 Nikita Khrushchev gave 
Crimea to the Ukraine.  I would 
like to ask the US about Cal-
ifornia, Arizona, New Mexico, 
Texas, and a part of Colorado 
which were Mexican territor-
ies.  Does the US government 
admit this? Would the US ever 
give these lands back to Mex-
ico?
 
3)Turkish archives show that 
Macedonia was never Greek. 

The Ottoman Empire ruled 
in Macedonia for 540 years.  
Who would know more about 
Macedonia? Would it be the 
Turks or the EU? We all know 
the answer to that. The EU 
goes along with whatever lies 
the Greeks pull out of thin air. 
Why do the EU and Greece 
never tell the truth?
 
Турските архиви покажуваат 
дека Македонија никогаш 
не била грчка. Отоманската 

империја владеела во 
Македонија 540 години. 
Кој би знаел повеќе за 
Македонија? Дали би биле 
Турците или ЕУ? Ние сите 
го знаеме одговорот на тоа. 
ЕУ оди заедно со какви лаги 
Грците се повлекуваат од 
воздух. Зошто ЕУ и Грција 
никогаш не ја кажуваат 
вистината?
George Nicholov

Readers Corner

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

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

Танас Јовановски

Македонија никогаш нема 
да има своја енциклопедија

П.С. Весникот ,,Македонија,, влезе во 35 (триесет и 
петтиот ) роден ден. Да ни живее вечно, да ни служи 
на сите нас кои ја сакаме Македонија, да ја брани 
вистината, да не’ брани нас како народ и нација. да 
го помагаме за да не го изгубиме.

Анета Наковска ги осуди ракометарите: “Срам 
да ви е што игравте во дрес “no name”!

Деновиве во центарот на 
вниманието е македонската 
ракометарска репрезента-
ција која на натпреварот со 
Грција играше во дрес на кој 
не беше испишано името на 
нашата држава. Со свој став 
околу ова се јави и фолкер-
ката Анета Наковска која на 
Фејсбук напиша:
Незнам како ќе ме сфати-
те,но да бев јас на местото 
на ракометарите ни во лу-
дило немаше да си дозво-
лам да заиграм во дрес “no 
name”,без држава,без ни-
што,како некој дух непосто-
ечки,многу жално….па нека 
ме избркаа, таман никогаш 

да не заиграм,не ми е гајле,-
но мојата земја никогаш не 
би ја предала на тој начин…
Во Грција кога одам кога ќе 
ме прашаат од каде си јас 
секогаш гордо одговарам од 
Македонија,макар и да збес-
нат од лутина,макар и кола 

да ми искршат,вистината е 
таа и не може да биде дру-
га!!!Нема друга Македонија!!, 
напишала Анета која наиде 
на доста позитивни комен-
тари и реакции од страна на 
фановите.
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On October 17, 2018, UMD met with the new Macedonia Desk 
Officer of the U.S. Department of State, Jill W. Dietrich, at UMD’s 
offices in Washington, D.C. The meeting was a follow-up to the 
one held in early August 2018 between UMD President Metodija 
A. Koloski, Acting Deputy Assistant Secretary of State for Europe, 
Matthew Palmer, EUR/SCE Acting Director Susan Falatko, and 
Jill Dietrich. During that meeting, Koloski stressed UMD’s strong 

opposition to holding a referendum on Macedonia’s name and to 
allocating USAID funds to support that referendum.
In yesterday’s meeting, UMD representatives harshly criticized 
calls for changes to Macedonia’s constitutional name and asso-
ciated provisions outlined in the Prespa Agreement. UMD also 
expressed vigorous opposition to recent U.S. Department of State 

statements, which appeared to 
wrongly recognize the results 
of the September 30th referen-
dum as successful. The State 
Electoral Commission (SEC) of 
Macedonia pronounced the ref-
erendum legally invalid, as the 
referendum did not meet the 
50% turnout threshold mandat-
ed by the constitution.
UMD objects to the recent let-
ter from Assistant Secretary 
of State for European and Eurasian Affairs Wess Mitchell to the 
VMRO-DPMNE opposition leader, which gave the impression that 
the U.S. is favoring one political party over another in Macedonia. 
This letter, coupled with Vice President Pence’s statement which 
appeared to urge the changing of Macedonia’s constitution, are 
noteworthy and troubling examples of inappropriate U.S. meddling 
in the internal affairs of Macedonia.
Putting the onus on Macedonia to make constitutional chang-
es goes against a key stated tenet of the Trump administration 
— non-interference in the internal affairs of sovereign nations. 
The U.S. is attempting to force Macedonia to change its name 
to appease the demands of Greece — a counterproductive and 
inappropriate act. Macedonia’s consideration for NATO and EU 
membership should not rest on the name issue. Instead, the U.S. 
should help Macedonia in satisfying the criteria for membership, 
which necessitates structural reforms, rule of law, and strong gov-
ernmental institutions.

UMD has also expressed ongoing concerns over the alleged in-
terference of U.S. Ambassador Jess Baily in the everyday lives of 
Macedonians – in particular pressuring members of Parliament to 
vote for constitutional changes and requested for his immediate 
recall from his post as Ambassador in Macedonia. Such actions 
have harmed the U.S. image abroad and have decreased Mace-
donian support for joining NATO and the EU. UMD supports U.S. 
citizens demanding investigations into Ambassador Baily’s con-
duct, including the inappropriate use of U.S. taxpayer dollars to 
sway Macedonians to support one outcome over another.

UMD firmly believes that U.S. support of the Prespa Agreement 
undermines democracy in Macedonia and will lead to even more 
instability in the region.

By: Sam Gibson, UMD Inter-
national Policy and Diplomacy 
Fellow
During the height of the United 
Nation’s 73rd Session for the 
General Assembly, UMD took 
its advocacy efforts to New York 
City, engaging in multilateral dis-
cussions with Mission represen-
tatives from all over the world. 
Convening delegates from all 
193 delegations of the United 
Nations, the General Assembly 
represents a flurry of diplomatic 
and political activity, communi-
cation, and dialogue on the most 
pressing issues facing the world 
today. The UN General Assem-
bly allows world leaders and rep-
resentatives to make their case 
on the world stage.
UMD could not miss the oppor-
tunity to advance the causes 
of the diaspora community and 
Macedonian people amidst so 
many world leaders and repre-
sentatives of the international 
community. UMD’s delegation 
included President, Metodija A. 
Koloski, UMD Macedonia Coun-
try Director, Veronika Tomova, 
Chair of UMD’s Women in Lead-
ership Program, Ana Dukoska, 

and Director of the Joint Rep-
resentative Office to the United 
Nations Office in Geneva, Dr. 
Vera Lalchevska.
During the UNGA, UMD had the 
chance to meet with various of-
ficials, including deputy Perma-
nent Representative of Tuvalu 
to the UN, Fakasoa Tealei, the 
permanent representative of 
Paraguay to the UN, Julio Cesar 
Arriola Ramirez, an advisor to 
the Nigerian President, as well 
as hear speeches by leaders of 
the African Union.
In meeting with these officials, 
UMD representatives explained 
the significance of Macedonia’s 
constitutional name, and why it 
is relevant to any member of the 
UN who cherishes the value of 
self-determination. Tuvalu’s rep-
resentatives advocated for great-
er international commitment to 
the Paris Climate Accords, while 
UMD also had valuable dialogue 
with the representative from Par-
aguay about the challenges fac-
ing landlocked countries and the 
power of alliances.
Turkish public broadcaster TRT 
World interviewed UMD Presi-
dent Koloski, during the UNGA, 

on the then impending referen-
dum. Asked by the host for his 
thoughts on the proposed com-
promise with Greece, Koloski 
replied:
“Macedonia is recognized by 
137 countries worldwide. Mace-
donia signed up to this Interim 
Accord back in 1995 to negoti-
ate – full stop – only the use of 
a name for the UN and Interna-
tional organizations. What this 
government did, was they nego-
tiated everything down, meaning 
a new name for the country, the 
constitutional name, domestical-
ly… We are changing the very 
fabric of Macedonian society.”
Koloski also affirmed that he 
has always considered himself 
Macedonian, and that after 75 
years of statehood, the people 
of Macedonia surely deserve the 
right to self-determination.
The UMD delegation also had 
the chance to hear President of 
Macedonia, Dr. Gjorge Ivanov, 
address the UN General As-
sembly. President Ivanov’s his-
toric speech rejected the terms 
of the Prespa Agreement and 
urged the assembled delegates 
to respect the UN’s values of 
self-determination: He conclud-
ed his speech with an appeal 
to common respect: “the simple 
truth is that we are Macedonians 
and our country is the Republic 
of Macedonia. By respecting this 
simple truth for our identity, you 
respect our human dignity which 
built in the foundations of free-
dom, justice, and peace in the 
world.”

CMLC2018 PUTS DISABILITY RIGHTS, WOMEN’S RIGHTS, AND MACEDONIA AT FOREFRONT

The 4th Canadian-Mace-
donian Leadership Conference 
(CMLC2018) was held in Otta-
wa, Ontario on September 27-
29, 2018.

Organized by Canada’s fac-
tion of the United Macedonian 
Diaspora, and its next generation 
program for young leaders, Gen-
eration M, it successfully gath-
ered a group of Macedonians 
from various disciplines and lo-
cations globally. UMD (Canada) 
and Generation M would like to 
cordially thank Canadiana Flow-
ers and California Pub and Grill 

for their support for CMLC2018.
The conference commenced 

on September 27th, with three 
meetings taking place with 
Members of Parliament. The 
first MP was Bryan May, who is 
President of the Canada Mace-
donia Parliamentary Friendship 
Group, followed by MP Rob Oli-
phant, and finished with MP Erin 
O’Toole. During these meetings 
with the MPs, topics related to 
Canadian-Macedonian relations 
were discussed. More specifi-
cally, how our two countries’ ties 
can be strengthened, as well as 

the current situation unfolding in 
Macedonia, and Canada’s views 
on the topic.

The second day, Septem-
ber 28th, CMLC2018 attendees 
went to Parliament Hill for a 
private tour of the building. Plac-
es in which the tour took place 
were the Reading Room, Library, 
Peace Tower, Memorial Room, 
as well as the Senate and House 
of Commons. The attendees 
were honoured to be on this tour 
before the Parliament Building 
closes down for a 10-year reno-
vation project.

This tour was followed by 
a reception at the Macedonian 
Embassy in Canada that eve-
ning, which was hosted by Am-
bassador Toni Dimovski. At the 
reception, attendees networked 
with the Ambassador and other 
members of the Ottawa Macedo-
nian community.

On the final day of 
CMLC2018, September 29th, 
the Conference commenced with 
an introduction of the topics and 
keynote speakers by Kristina 

Dimitrievski. Topics which were 
included in the conference were 
Disabilities, Women’s Rights and 
Current Events in the Republic 
of Macedonia. Afterwards, UMD 
President, Metodija A. Koloski, 
gave a speech.

The first presentation was 
titled “Disability, Equity and The 
Republic of Macedonia” by Lile 
Pop-Nikolova. It discussed is-
sues such as ableism, traditional 
mentalities towards disabilities 
and access to education, health 
and equity in both the Canadian 
and Macedonian communities. 
This evolved into a discussion 
as to how we can improve in-
clusion within our community 
and change methods of thinking 
towards persons with disabilities.

The next part of the confer-
ence was followed by a panel 
that was moderated by Genera-
tion M Global Co-Chair Kristina 
Dimitrievski regarding Women’s 
Rights and Macedonia, topics 
discussed were Romanian laws 
affecting Romania’s Macedo-
nian minority, women on social 

media, women in STEM fields, 
and the concept of, “what is a 
‘domakinka.’” This panel includ-
ed the first Romanian female 
Member of Parliament, Venera 
Mariana Popescu, Elica Efremo-
va, Jana Savevska, and Emilija 
Dimitrievski. MP Popescu spoke 
about legislations she has cre-
ated and passed in Romanian 
Parliament, including the cre-
ation of a Macedonian Language 
Day in Romania and an increase 
to sports programs in schools. 
In the panel discussion, MP 
Popescu also spoke about her 
experience of what it is like to be 
a woman in politics and shared 
her thoughts on also being a 
working mother and the balance 
between work life and family life.

The discussion was then 
followed by Jana Savevska’s on 
her experience on social media 
and the attitudes towards wom-
en. Elica Efremova focused on 
her experience as a woman in 
a STEM field, and Emilija Dim-
itrievski discussed her experi-
ence as a first generation-born 

Canadian-Macedonian woman 
in the diaspora, and challenges 
young women face.

The current affairs panel fea-
tured past Generation M Global 
Chair Mario Hristovski who thor-
oughly discussed the downfalls 
of the Prespa Agreement and 
UMD’s President who briefed the 
audience on potential outcomes 
from the referendum.

This year’s Canadian-Mace-
donian Leadership Conference 
was our biggest success yet, and 
we are very excited to start plan-
ning next year’s CMLC2019, as 
well as the Macedonian-Amer-
ican Leadership Conference, 
happening in Miami in February 
2019.

Thank you to all who attend-
ed and supported this event!

Enrollment for the 2019 Birthright Macedonia 
Summer Session is now open. Apply to this inter-
national program that brings Macedonian youth 
from around the world to the Republic.

Declare your Macedonia Heritage and assert 
your cultural identity.

Come to Macedonia – the land of your fore-
fathers and experience a once in a lifetime oppor-
tunity to rediscover your roots – or discover them 
for the first time!

WHY BIRTHRIGHT MACEDONIA?
* Spend three incredible weeks in Macedonia 

in an Internship Work Program that compliments 

your academic and career goals 
or your general interest. College 
credit is available with the approv-
al of your college or university.

* Live with a host family and 
become immersed in the daily life 
of Macedonians. Experience the 
sights, sounds and flavors of your 
ancestral homeland.

* Take selected field trips and 
discover the traditional, cultural 
and natural beauty of the Repub-
lic.

* Meet and bond with young, 
like-minded Macedonians from all over the world 
and with native Macedonian youth. Create long 
term friendships – or perhaps find a partner for life.

WHEN?
The 2019 Birthright Macedonia Summer Ses-

sion begins on June 28, 2019 and ends on July 
19, 2019.

WHERE?
The 2019 Birthright Macedonia Summer Ses-

sion will be in Skopje or Bitola – your choice.
HOW TO APPLY?
http://umdiaspora.org/

BIRTHRIGHT MACEDONIA NOW 
ACCEPTING APPLICATIONS FOR 2019

UMD TAKES ITS ADVOCACY TO THE UNITED NATIONS

UMD: STATE DEPARTMENT MEDDLING IN MACEDONIAN 
AFFAIRS IS COUNTERPRODUCTIVE AND WRONG

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

Прослава на денот на  благодарноста во македонскиот пензионерски клуб од Вудбриџ

Секоја година од неговото 
6 годишно постоење пен-
зионерскиот клуб од грат-
чето Вудбриџ - Woodbridge 
Macedonian Seniors Club го 
прославува Денот на бла-
годарноста или на aнглиски 

Thanksgiving day, со богата 
вечера и убава македонска 
музика. 
Повеќе од 150 македонски 
пензионери од сите делови 
на Македонија членуваат во 
овој клуб. 

Клубот ги празнува и орга-
низира прослави скоро на 
сите поголеми македонски и 
канадски празници и тоа за . 
Christmas, Божик, Easter, Ве-
лигден, денот на мајката, де-
нот на таткото и др. Управата 

на клубот во текот на година-
та организира екскурзии до 
некои градови и туристички 
места во Канада и Америка,а  
исто така групно посетуваат 
и некои од нашите македон-
ските православни цркви во 
Канада . 
Оваа година беа во посета 
на М.П.Ц. Св.Наум Охридски 

во Хамилтон и на М.П.Ц. Св. 
Мала Богородица во Кемб-
риџ. Во тек е подготовката 
за прослава на канадскиот 
Божик или Christmas Party, 
која ќе се одржи на 15 декем-
ври 2018. година. Клубот е 
отворен секој ден предплад-
не од понеделник до петок, 
а навечер во понеделник, 

среда и петок. Се игра, кар-
ти, бинго и македонски ора. 
Сето ова заедничко члену-
вање и другарување во ма-
кедонскиот пензионерскиот 
клуб во Вудбриџ, им ги прави 
интересни и занимливи дено-
вите на секој пензионер. 

Драгица Димовска 

Играорната група од градот Вудбриџ најмлад 
амбасадор на македонската фолклорна култура

Во македонската играорна 
група која работи во градот 
Woodbridge членуваат околу 
20-тина  деца од македонско 
потекло, а со нив работи 
познатиот македонски коре-
ограф и добар познавач на 
балканскиот фолклор Власто 
Петковски. 

Играорната група учествува 
и на други значајни мани-
фестации  што се одржуваат 
во овој град. 
Овде ги би ги споменале: 
божикната парада што секоја 
година ја организира градот 
Вудбриџ,  божикни концерти 
и други настани..

 Нашиот македонски 
фолклор, јазик и култура се 
негува насекаде во светот 
каде што има Македонци. 
Македонското име нема да 
загине!

Драгица Димовска

Fellow Family & Friends, 
Let's come together on Friday, November 9th at 7pm at St Nedela 

Macedonian Orthodox Church and help Sara Nasteska beat leukemia. 
Sara is a 15 year old girl from Ohrid, Macedonia who has been recently 

diagnosed with Anemia Aplastica and is in need of a bone marrow transplant. 
Her 13 year old brother is her match and both are seeking treatment in Germany. 

Sara needs our help to make this happen and reach her €200,000+ goal. 
We ask our fellow Macedonian community to come together and unite for this 

cause. 
Together we can make a difference in Sara's life. 

LIVE ENTERTAINMENT 
BAKE SALE 
LOTTERY 

All Proceeds will be Donated to Sara Nasteska
Please spread the word. We hope to see you all there.

Македонија на јуниорски евровизиски 
фестивал во Белорусија

 
Песната ,,Дома,, во изведба 
на Марија Спасовска со која 
Македонија ќе се претстави 
на Детската Евровизија во 
Минск, Белорусија на 25 
nоември 2018 е веќе објаве-
на на официјалниот канал 
на Junior Eurovision Song 
Contest.

Музиката и аранжманот на 
песната се дело на Дарко 
Димитров, а текстот го напи-
шаа Елена Ристеска и Дарко 
Димитров. Песната ,,Дома,, 
има топла и хумана порака 
за сите: Секое дете да го 
најде својот топол дом, да 
се згрижат децата од целиот 
свет кои немаат Дома, за 
сите да имаат Дома! Сите му 
се радуваат на снегот, никој 
не сака да врне дожд, за 
да не го стопи снегот. Но, ви-
стинската радост и неопход-

носта за секој е топол дом.
Токму таа порака најемо-
тивно во вид на Молитва 
ја пренесува Марија пред 

европската публика за Ју-
ниорската Евровизија 2018 
година.

Македонска Заедница
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Lena Argiropoulos travelled from Toronto to  Detroit on September 22, 
along with her sons Bill and Terry, to attend  the United Macedonian Diaspora 
Tribute Ball. Lena proudly joined the gathering of fellow Macedonians 
honouring  guests and friends of Macedonia, including the president of 
Macedonia Dr. Gjorge Ivanov.  Lena who is soon to be celebrating her 80th 
birthday said it was the ”best birthday gift in the world” to see her beloved 
Macedonia celebrated in such a grand manner.  From her childhood in the 
beautiful village of Besfina to her present life as an adored baba and mother, 
Macedonia is always in her heart.

43 години на Мариовското 
друштво од Канада

Сместено во јужниот дел на 
Македонија, Мариово се про-
стира на површина од околу 
1390 километри квадратни, 
што е околу пет отсто од ма-
кедонската територија, Спо-
ред Пописот од 2002 година 
имало 839 жители. Ама, спо-
ред „пописот“ на сегашните 
жители претежно стари, има 
околу 300. И не се сите по-
стојани. Дел од годината по-
минуваат во блискиот град, а 
на лето се во родниот крај. 
И ден денес по некое трло 
и стада овци се белеаат низ 
мариовските падини. Но тоа 
е само мал процент од илјад-
ниците. Цело Мариово се 
белееше. А кога ќе каснеш 
мариовско „тепано“ сирење 
(биено), како да си допрел 
рајски вкус.
За Мариово секогаш се збо-
рувало дека е неосвоиво. 
Тоа е висорамнина оградена 
со планини. Има малку пре-
мини кои лесно се бранат. 

Тука поминува патот „Виа 
Игнација Салутарис“, патот 
на порезите кои се пренесу-
вале низ оваа териоторија. 
Поврзан бил со Хераклеја, 
па оттука со пристаништето 
Драч. За да се пренесуваат 
тие пари безбедно. И за да 
се живее во Мариово, велат, 
треба да си роден таму во 
специфичните услови за жи-
вот. Затоа Мариовци изгра-
диле специфична материјал-
на и духовна култура. 

Годинава Мариовското дру-
штво го одбележа својот 43-
ти роденден од постоењето 
со свечен банкет кој се одржа 
на ден Петковден,во малата 
сала на македонската пра-
вославна црква Св. Климент 
Охридски во Торонто.
Претседателот Перо Гу-
левски во препознатлив стил 
изрази огромно задоволство 
од  посетата на бројните Ма-

риовци и драги гости кои ја 
почитуваат и слават тради-
цијата во чест на празникот 
Св. Петка. Беседа за  Света 
Петка одржа Отец Трајко 
Босеовски потсетувајќи ги 
присутните за значењето 
на светицата, нејзиниот жи-
вот и дело за македонската 
православна вера. Во чинот 
на осветувањето учествуваа 
и отците Јован Босеовски и 
Горан Ристевски. Годинашни 
кумови на Петковденската 
мариовска слава беа:  Џеф 
и Стефани со Аби Клостер-
ман а догодина кумството 
го презедоа и ќе ја принесат 
жртвата на виното, пченица-
та и лебот Стефан и Мери со 
Јован и Ева Босеовски. 
За забавата и годинава се 
погрижи двојката Соња и 
Оливер со бројни мариовски 
и други македонски празнич-
ни песни.
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30 години на Литературното друштво 
,,Браќа Миладиновци,, од црквата 

Св. Климент Охридски и промоција 
на книгата ,,My Broken Heart,, од Вера 

Вржовска - Петревска
Во доцно-октомвриското по-
пладне на 28-ми октомври 
во најмалата и најинтимна 
сала за поетски читања во 
црквата Св. Климент Охрид-
ски во Торонто во еден ден 
беа прославени два значајни 
настана, случувања исчеку-
вани долго време особено од 
овдешната читачка публика. 
Станува збор за прославата 
на 30 годишниот јубилеј на 
друштвото Браќа Милади-
новци, кое работи како црков-
на гранка и промоцијата на 
романот,, ,,My Broken Heart,, 
од Вера Вржовска Петреска.
Настаните ги следеа буд-
ните очи на убаво напиша-
ниот збор, а директно во 
промоцијата учествуваа: 
претседателката Маја До-
невска-Ивановска,Јовица 
Палашевски-генерален кон-
зул на Р. Македонија во То-
ронто, Драгица Димовска, 
поранешна претседателка, 
Алек Петличков претседател 
на црквата Св. Климент за 
чиј што мандат било осно-
вано друштвото, познатата 
новинарка од македонската 
телевизија  Ели Танасковска, 
Отец Илија Донев и Отец Јо-
ван Босеовски.

  За значањето и за важноста 
на зборот македонски кој е 

негува во друштвото,,Браќа 
Миладиновци,, како  и за но-
вото дело на Вера Вржовска 
Петревска освен спомене-
натите истакнати личности  
проговорија  и  посведочија 
со своите творби и поети-
те: Зора Карапанчев, Лена 
Таскас, Рада Видиновска, 
Димитар Цонев и Блага Да-
фовска.
Драгица Димовска во својот 
говор истакна: 
-Денес друштвото брои околу 
20 членови , од кои повеќето 
од нив имаат издадено свои 
книги на поезија или проза. 
Друштвото има издадено 
бројни списанија заеднички 
збирки на песни, додека пак 
некои членови  се и членови 
на друштвото на писатели 
во Македонија, мнозина од 
нас сме присуствувале и 
прочитале своја поезија и 
на Струшките Вечери на по-
езијата кои секоја година се 
одржуваат во Македонија во 
градот Струга на крајот од 
август.
Сите овие активности на 
друштвото од неговото по-
стоење не би се замислиле 
без поетесата, инцијатор а 
денес и автор на романот 
“My Broken Heart”, Вера Вр-
жовска Петревска. Тука мо-
рам да го спомнам и првиот 

претседател на друштвото 
Благица Дафовска, а потоа 
и:  Драгица Димовска, Вера 
Петревска, Данче Ничевски, 
Рада Видиновска, Петар Ги-
невски, Алексо Лозановски,
Петси Сидер, Гордана  Кр-
стевска ,Мицко Димовски, 
Вера Белчевска,  Борис Ви-
диновски, Круме Старковски 
и сегашната пртседателка 
Маја Доневска Ивановска.  
Честитки до сите нив! 
Г-ѓа Димовска потоа продо-
лжи: Ова е прекрасна книга 
напишана на лесен разбир-

лив англински јазик во која 
се опишува животот на едно 
девојче, жена од Македо-
нија преселена во Канада, 
опишан од младите години 
до ден денешен. Читајќи ја 
книгата читателот мисли 
дека авторот е во негово 
присуство и раскажува за 
неговиот живот. Вера има 
опфатено се: ,,нејзината 
љубов, семејството, сестри-
те, нејзините муштерии од 
бутикот каде со години ра-
ботеше, нејзините пријатели, 
убавината на нашата Маке-
донија, а најповеќе се посве-
тила на нејзиното семејство, 
сопругот, синот и внучињата. 
Можам со гордост да речам: 
Се гордеам Вера со тебе, со 

се’ што си напишала во оваа 
прекрасна книга во која може 
да се најде секој читател.  
Честито! 
И на крајот честита 30 годиш-
нина на сите нас поети и пи-
сатели на друштвото Браќа 
Миладиновци!
По обраќањата и поетските 
читања следуваше заеднич-
ко фотографирање со г-ѓа 
Вржовска и со сите присутни 
кои имаа можност да купат 
примерок од новото дело, во 
македонски превод : ,, Моето 
скршено срце,,. Промоција-
та ќе остане запаметена и 
по прогласувањето на г-ѓа 
Ели Танасковска за почесен 
претседател на друштвото 
,,Браќа Миладиновци,,.

Од креативното перо на оваа 
авторка неодамна се изро-
дија и поетските текстови 
кои подоцна беа преточени 
во народни песни отпеани од 
грлото на  далеку прочуениот 
Петар Нечовски,, Песна за 
Св. Петка од Брајчино,, и пе-
сна за ,,Владо Печалбарот,, 
посветена на големиот ма-
кедонски бизнисмен, патриот 
и дарител Владо Мачковски, 
кој пред повеќе од една годи-
на замина од овој свет.
Овие песни беа промовирани 
пред публиката во Торонто 
од страна на дуото Соња и 
Оливер кои подоцна заедно 
со членовите на друштвото 
изведоа повеќе  македонски 
музчки евергрини.  

Македонска Заедница
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The Association of Macedonian Students at the University of Toronto is 
celebrating its 30th Anniversary and we are inviting you all to help us celebrate 
this milestone! Please join us in the Great Hall of Hart House on Saturday, 
November 10th to reconnect with old friends, dance the night away, and honour 
all Macedonian students, university alumni and youth. For more information 
about the event and how to purchase tickets please contact AMSUT.UTSG@
gmail.com.
#AMSUT #30thAnniversary #Macedonia #Toronto #UofT

The 
Macedonian 

Youth Network's 
4th annual Mini 

Monster Mash at St. 
Clement of Ohrid Macedonian 

Orthodox Cathedral, Toronto a huge 
success!We would like to thank all of our 

young, dedicated members and volunteers for 

making 
this year's 

kids costume party 
the biggest and best 
organized it has ever 
been.Thank you especially to everyone who attended and we hope your Mini 

Monsters had a blast!
*All photos by the talented Zoran Karapancev.
#MYNET #MiniMonsterMash #CostumeParty #Toronto 
#Canada#Macedonian #Youth #Network

On Sunday, October 14th, the 
Macedonian Youth Network @ St. Clement of Ohrid 
MOC, Toronto organized a day trip to Applewood 
Farm and Winery for pumpkin picking. The 
trip included pumpkin picking, wagon 
rides, corn mazes and more. MYNET 
would like to thank everyone who 
participated in this trip and 
hopes to see it become 
an annual event at 
St. Clement of 
Ohrid. 
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Млади македонски таленти: Невена и Калина 
Нешкоски авторки на ,,Дарко Биберко,, првата 
македонска анимирана серија за деца 
Целта е да се заштити македонскиот јазик и да се 
промовира нашата култура за идните генерации

Деновиве беше претставена  прва-
та епизода на новата анимирана 
серија, наменета за изучување на 
македонскиот јазик наречена ,,Дар-
ко Биберко,,.
Врз проектот работеа двете сестри 
Нешкоски, Невена и Калина. Ин-
тервјуто го реализираме со Неве-
на која за читателите на весникот 
,,Македонија,, ќе ни каже зошто то-
кму ,,Дарко Биберко,, и како дојдоа 
на идеја да создадат ваков проект.
,,Македонија,,: 
За почеток да откриеме и да ве 
запознаеме од поблиску кои се се-
стрите Калина и Невена, авторките 
на Дарко Биберко, од каде се ва-
шите корени, каде сте денес, каде 
живеете и творите?
Невена:
Ние сме охриѓанки со валан-
довска крв. Фамилијарно се 
преселивме во Чикаго во 2000та 
година, значи повеќето од живо-
тот ни е поминат во Америка. 
Јас имав 8 години и се повеќе 
и повеќе сакав да зборувам 
англиски во домот. За среќа 
имаме брат кој е голем патриот 
и не дозволи толку лесно да го 
заборавиме македонскиот јазик. 
Мислам дека тоа е голема при-
чина поради тоа што денеска 
сме горди македонки и затоа 
одлучивме да им ја овозможиме 
истата шансата на децата во 
дијаспората. Моментално јас и 
Калина живееме во Бостон. Јас 
привршувам на музичкиот фа-
култет Berklee но и двете дипло-
миравме во DePaul University во 
Чикаго. Калина учеше маркетинг 
и шпански јазик а јас педагогија 
и шпански јазик. 
,,Македонија,,:
Која е возрасната група за која 
се наменети епизодите на ,,Дар-
ко Биберко,, и какви се вашите 
планови за промовирање на 

серијалот и доближување кон најм-
ладите?
Невена: 
Дарко Биберко е наменет за деца 
но и за сите оние кои осеќаат по-
врзаност со Македонија и македон-
скиот јазик. Од кога ја лансиравме 
првата епизода, добивме многу по-
зитивни коментари од родители од 
1 до 3 годишни деца но исто така 
и од тие со 10 годишни деца. До 
сега сме воделе промовирање на 
Facebook и YouTube (www.youtube.
com/DarkoBiberko), каде што се 
наоѓа каналот. Спремаме додатни 
материјали за предавање на маке-
донски кои што ќе се во склоп со се-
која епизода и кои што ќе можат да 
се најдат на нашата веб страница 

www.darkobiberko.com. 
,,Македонија,,:   
Што може да се научи од ,,Дарко 
Биберко,,  и каков е интересот 
за првата епизода ,,Колку Бана-
ни,,,?
Невена: 
Дарко е фиктивен лик од при-
казните кои мајка ми ги измислу-
ваше со цел да не насочи мене, 
брат ми и сестра ми да ги сле-
диме своите сништа. Иако Дар-
ко е мал како биберче, со силна 
волја, тој може да постигне сé. 
Серијата Дарко Биберко ќе ово-

зможи изучување на македонскиот 
јазик и запознавање со македонска-
та култура низ анимирани емисии 
исполнети со певливи рефрени. Ќе 
бидат прикажани македонски тра-
диционални игри, празнични песни, 
итн. 
Колку банани е песничка низ која се 
учи броење. Бидејќи нашите ани-
мации секогаш ќе имаат песнички, 
децата ќе учат преку забава. 
,,Македонија,,: Како млади Маке-
однки кои стремат кон заштита на 
македонскиот јазик и промовирање 
на нашата култура за идните ге-
нерации што би им порачале на 
нашите читатели, особено на пом-
ладите?
Невена: 

Ве молиме придружетени се. Упо-
требете ги вашите таленти да ја за-
штитите иднината на македонскиот 
народ. Можда сега не ги чувствува-
те последиците на неправдините 
што се случуваа во Македонија, но 
за 20 години ќе сватите баш колку 
битен бил вашиот глас. Сеуште има 
време. Не е касно. Напишете пес-
на. Организирајте Македонски фе-
ствал. Предавајте Македонски во 
вашата црква. Не се делете. Под-
држете ги сите македонски органи-
зации затоа што целта ни е иста. 
,,Македонија,,:  Деновиве ја промо-
виравте песната посветена на ,,Ма-
кедонија,, која ја отпеавте  токму 
во време-невреме за Македонија и 
македонскиот народ, кажете ни по-

веќе за настанокот и пораката која 
ја носи оваа песна и како ги дожи-
вувате последните случувања во 
нашата татковина? 
Невена: 
Разочарани и погазени сме. Уште 
не можеме да се свестиме и да се 
соочиме со реалноста. Ни останува 
со сите сили да се спротивставиме 
и да се бориме за нашето право 
да сме Македонци, право кое за 
жал ни го ускратува дури и нашата 
матична држава. Јас и Калина се 
спротивставуваме со песна.  

,,Дарко Биберко,,

‘Македонија’ 
 

Парче, парче земја
за кое срцево силно бие.
Љубов, љубовта е вечна

која арно и зло во себе крие.
 

Македонија, земјо најмила.
Кога и да ми падне тешко јас на тебе 

мислам.
Македонија, љубов голема.

Една си од бога!
За нас си скроена!

Една за навека!
 

Тешко, леле колку тешко
оваа сенка над тебе да ја следам.

Тажно, леле колку тажно,
твојата судбина со солзи да ја гледам.

 
Македонија, земјо најмила.

Кога и да ми падне тешко јас на тебе 
мислам.

Македонија, љубов голема.
Една си од бога!

За нас си скроена!
Една за навека!

www.youtube.com/DarkoBiberko 
www.darkobiberko.com

Македонска Заедница
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По повод  прославата на црковната слава и патрониот ден на 
Македонската православна црква – Охридска Архиепископија, 

црковниот одбор при Македонската Православна Црква – Соборен 
епархиски храм “Св. Климент Охридски“, Торонто организира 

прослава со следната 

П Р О Г Р А М А
7-ми декември, петок, света Вечерна богослужба  во   3:00 попладне 
 8-ми декември, сабота, Света Литургија во  10:00 наутро.
8-ми декември, сабота, свечен банкет  во големата сала при црквата. 
Почеток 7:00 навечер. Цена на картите $35.00 
9-ти декември, недела, Света Литругија во 10:00 наутро
Црковниот одбор Ве поканува  за учество на прославите и на светите 
богослужби.
Ве очекуваме.

За резервација на тикетите ве молиме јавете се во канцеларијата на црквата 
416. 421 - 7451

Нека ни е честит празникот и на многу години!
Од Црковниот одбор

Покана за Св. Климентовата патронова слава

Почитувани верници, драги паро-
хијани, ми причинува големо задово-
лство да Ве поканам на прославата 

на нашиот патронен празник Св. 
Климент Охридски на свечениот бан-
кет кој ќе се одржи на 8-ми декември 

2018-та со почеток во 7:00 часот 
навечер. 

Воедно,Ви го честитам големиот празник и 
патрон на нашата македонска православна 

катедрална црква.

Со почит од Чедо Миленковски претсе-
дател на извршниот  одбор во 

МПЦ Св. Климент Охридски Торонто.

416-421-7451

October 21, 2018 - FALL FASHION SHOW at St.Clement of Ohrid

Св. Климент Охридски - Торонто

Женската секција од македонската православна 
црква Св. Климент Охридски од Торонто со прет-
седателката Марина Атанасовска  Ве покануваат 

на традиционалниот

  Митровденски Базар 
    Во недела на 11 ноември 2018

За повеќе информации јавете се на: 416421-7451
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ВО МАКЕДОНИЈА СВЕЧЕНО ПРОСЛАВЕН ПРАЗНИКОТ 11 ОКТОМВРИ 

ДОДЕЛЕНО НАЈВИСОКОТО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО НА ПОЛЕТО НА НАУ-
КАТА, УМЕТНОСТА И ЗДРАВСТВОТО
Со бројни свечености и културни манифеста-
ции насекаде низ нашата татковина Македо-

нија свечено и достоинствено се славеше 11 
Октомври – Денот на востанието на македон-
скиот народ со кое се истакна  значењето и 
важноста на 77-годишнината од почетокот на 
антифашистичката војна.
„НАШАТА ЗЕМЈА Е МАЈКА НА БЕЗБРОЈ ХЕ-
РОИ,

  ТИЕ ЗАГИНАА ЗА НАС.
НАША Е ДОЛЖНОСТА ДА ИМ ИЗГРАДИМЕ

БЕСМРТНИ СПОМЕНИЦИ ВО СРЦАТА.“

Во историјата на македонскиот народ запи-
шани се многу важни датуми кои трајно се 
врежани во колективната меморија, зашто 
од давнина оставиле неизбришливи траги. 
Еден од тие датуми е и празникот  11 Ок-
томври. Неговото значение се истакнува со 
тоа што на тој ден, 1941 год. во Прилеп и 
Куманово пукнале првите востанички пушки 
против фашистичкиот окупатор и домашни-
те предавници. Тоа го означи почетокот на 
четиригодишната ослободителна борба, во 
која зедоа учество и народностите во Маке-
донија. Во славните битки на Мукос и Козјак 
и Февруарскиот поход при што триумфираше 
решителноста и силата на борците, беше 
скршена моќта на германските, бугарските и 
италијанските окупатори и фашисти.Со тоа 
покасно ќе се остварат вековните стремежи 
на македонскиот наро за  национално осло-
бодување и слободно живеење.
Со рубликата „Поезија со повод“ ќе се потру-
диме со венец од стихови за  татковината, за 
борците, за изгревот на слободата, да евоци-
раме спомени со потресни и херојски слики 
од тоа  тешко и крваво револуционерно ми-
нато преку поетско-писателските вредности 
и видувања на нашите писатели. Посебно 
КИРО ДОНЕВ, со следнава творба ќе ја на-
слика судбината македонска:

ОКТОМВРИ – ФАКЕЛ НА РЕВОЛУЦИЈАТА

Единаесетти  Октомври – Ден 
Поцрвен од крвта човечка !

Единаесетти  Октомври – Ден молња
Што ни го осветли патот кон Слободата.

Глас што ни го најави новото утро.
Два истрела – два гласа.

Едниот од Прилеп, другиот од Куманово,
Ја пронижаа црната шамија на ропството.

Бурата почна!
Востание !

Борба до конечна победа!
Да се истера окупаторот !

Да се уништат домашните предавници !
И Македонија пламна !

Факелот на Револуцијата тргна од Прилеп и 

Куманово
И се всели во градите на секој  

Македонец.
Песната беше смрт, смртта песна !

Во борбените редови се најдоа
Рамо до рамо мажи, жени деца.

  И победивме!

Победивме, зашто нема похрабра борба
Од онаа што се води за родниот дом,

И за Сонцето на слободата !
За тоа  „ Сонце на слободата “ тешкото ми-
нато ќе не врати назат: ќе се потсетиме на 
храбтите борци и ќе ги спомниме нивните 
имиња славни, кои се прогласени  за народ-
ни херои на Македонија: Кузман Јосифовски 
– Питу, Христијан Тодоровски Карпош,Таќи 
Даскало, Елпида Караманди, Мирка Гинова, 
Страшо Пинџур, Трифун Пановски, Мите 
Богоевски, Кочо Рацин  Коле Неделковски 
и др.,Овие храбри синови и ќерки на Ма-
кедонија од долгата партизанска колона, 
„ЗА СЛОБОДА ЖИВОТОТ  ШГО  ГО ДАЛЕ“, 
смело и самопожртвовано се бореле, за да 
се вее македонското знаме, а  нив народот 
песна им пее:

„ТАМУ ЛЕ МАЈКО; БЛИЗУ БИТОЛА
ВО БИТОЛСКАТА ГУСТА КОРИЈА
ТАКИ ДАСКАЛО СМЕЛО ЗАГИНА

СО НЕГОВАТА ВЕРНА ДРУЖИНА..
СО НИВ ЗАГИНА ВЕРНА ДРУГАРКА
МЛАДА ЕЛПИДА КАРАМАНДОВА.“

    (Народна песна)

И многу други партизанки како Елпида, ста-
пиле во редовите на НОБ и се бореле против 
непријателот. Поетот БОШКО СМАЌОСКИ, 
роден во 1938 г. во с. Модрич, Дебарско 
напишал доста песни за херојските подви-
зи на партизаните и партизанките од кои во 
следната поетска творба ја опева тагата  за 
„момчињата по затворите“ и песната што ги 
бодреше во најтешките мигови во очекување 
на слободата:

ПЕСНА ЗА ПАРТИЗАНКИТЕ

Тагуваа за младоста, за слободата,
Тагуваа за згазениот цвет на јагодата,
Тагуваа за момчињата по затворите,

Тагуваа за избеганите по горите,
О, колку натажени беа партизанките!

И даруваа светлина на ѕвездата,
Им даруваа топлина на гнездата,
Им даруваа личнина на горите,

Им даруваа игривост на гранките
О, колку дарежливи беа партизанките!

Народно-ослободителната војна најде од-
глас  како во народната поезија така и во 
уметничката литература ,а посебно во пое-
зијата.  Во овој долг временски период по-
стигнати се значајни  промени и успеси на 
литературното поле. Повеќе поети, особено 
од постарата генерација, како мотив и ин-
спирација  за творење им беа доживувањата 

од војната со бруталните напади од многу 
непријатели при што настрада македонскиот 
народ, а голем дел на деца и младинци поги-
наа  во виорот на војната. Од таа генерација 
на поети за одбележување е тоа што некои 
од нив биле учесници во војната и очевидци 
на ѕверските напади врз населението. Меѓу 

нив најзаслужени се: Ацо Шо-
пов, Лазо Каровски, Славко Ја-
невски, Глигор Поповски и др.
За ова празнично славје зна-
чајно место ќе му оддадеме 
на поетот АЦО ШОПОВ ( 1923 
– 1982 ) кој е роден во Штип. 
Во Скопје завршил Филозоф-
ски факултет. Оваа година се 
навршуваат 40 години од него-
вата смрт.  Учествувал во НОБ 
и израснал во еден од најпо-
знатите македонски поети. Бил 
претседател на Друштвото на 
писатели на Македонија и ака-
демик  на МАНУ. Зад себе ос-
тавил неколку поетски книги и 
е носител е на повеќе награди. 
За Шопов има многу да се збо-
рува,но сега ќе оставиме пое-
тот „ да проговори “ со силата 
на поетскиот збор, на неговата 
позната  песна:

КАРПОШ

.Кој не го знае Карпош војвода,
Кој не е слушал песни за него?

Бучна му Пчиња приказни шуми,
                                                                                            

Бунтовник Козјак  спомени чува! 

Арслан му сковал карпена снага,
И ножој сторил тивко од раце голи

Орел му горски изострил очи
Народ  го прибрал во своите поли.

Пламен е карпош – век не го држи,
Дружинаводи – врагој решети,
По гори, полја – на сите страни
Бој крвав бие и народ свети !

Кој не го знае Карпош војвода
Кој не е слушал песни за него !

Бучна му Пчиња приказни  шуми,
Бунтовник Козјак спомени чува.

Во оваа песна, Шопов пее за  храброста на 
познатиот народен херој Христијан Тодо-
ровски – Карпош и ја напишал за време  на 
неговото учество во партизанските редови. 
Со возвишени поетски слики, поетот ја опи-
шал храброста и силата на Карпош, и пови-
кот на народот во бој.
Со своја поезија ќе дојде до израз и СЛАВКО 
ЈАНЕВСКИ ( 1920 – 2000 ), еден од  најплод-
ните писатели во македонската литерату-
ра. Роден е во Скопје каде се школувал и 
работел. Во 1944 г. стапува во редовите на 
Козјачката партизанска бригада Тој е еден од 
првите академици на МАНУ. Зад себе оста-
вил богато и разноврсно творештво, меѓу кои 
делата „Две Марии“, „И бол и бес“ „Егејска 
барутна бајка“ и др. Автор е на првиот маке-
донски роман„ Село зад седумте јасени.“ Она 
што поетот го возвиши на поетскотоп поле и 
достигна кулминација на чувствата е негова-
та  потресна песна: 
                               ЦВЕТОВИ

В Тиквешко негде, в некое село
Кај слана тивко венеше цвете

Убија дете.

Последна солза од око капна...
Кога на ридот есента стапна,
В крви се изми утрото бело,

Последна мисла ко птица летна:
„Мајка ми сама остана в село“.

О, детски очи !
Криевте в себе небесно катче...

Румено крвје течеше в жили

В радост без почин...

Кај око детско натопи земја
Гороцвет никна, разлиста пролет,

Кај крвта врела натопи слана
Црвена роза закити поле.

Мајската роза и цветот модер
В миризма молат:

Закити друже, огнена пушка
Со цвеќа млади,

Па напред појди и други деца
Брани со гради.

Мотивот за песната кај поетот се јавува со 
самото учество во НОБ, кога фашистите уби-
вале и невини деца. Трогнат од тие ужасни 
настани, Јаневски ќе ја напише оваа „тажна 
елегија“, која сите до солзи не растажува.  
Револтот ќе го доведе до силен протест и 
молба до борците за  заштитување на деца-
та. И „Карпош“ и „Цветови“ имаат слична те-
матика со потресни жалосни  напеви и слики 
од „тешка војна“. Многумина од вас, почиту-
вани читатели, кои растевте и се школовав-
те во Македонија, имате трајни сеќавања од 
училишните денови, кога овие наши поети 
со нивниот бурен живот и богато поетско 
творештво, ни беа лекција на часовите по 
македонски јазик, а „Цветови“ беше една од  
најрецитираните песни за празникот 11 Ок-
томври, како и за други свечености.
За одбележување е тоа што во рамките на 
Октомвриските свечености беше доделена 
наградата „11 ОКТОМВРИ,,. Ова највисоко  
признание се доделува за  значајни оствару-
вања во науката, уметноста културата и дру-
ги дејности дејности.Оваа државна награда 
- признание за животно дело од областа на 
уметноста и културата им беше доделена на 
проф. д-р Драги  Михајловски, писател и пре-
ведувач роден во Битола а живее во Скопје, 
на писателот и новинар Ристо Лазаров од 
Штип,како и на Петре Арсовски, актер од 
Скопје, роден во с.Мокрени. За животно дело 
во областа на здравството, наградата ја доби 
проф. Д-р Александар Ставридис. Им чести-
таме ! Во Македонија се одржаа Октомвриски 
свечености низ повеќе градови; во Скопје, 
Битола, Прилеп, Тетово Гостивар со поло-
жување на венци на спомениците, со култур-
но-уметничка програма од рецитали, музички 
изведбе и изложби од страна на учениците и 
наставниците.Во тие празнични чевствувања 
одекнуваа песни и стихови за борците и за 
Македонија, зашто 11 ОКТОМВРИ отвори 
нови и светли страници во нашата историја:

„НЕКА ДЕНЕС СПОМЕНИ НЕ НОСАТ
ЗА ГОДИНИ ОДМИНАТИ В ЛЕТ

КОГА БЕЗБРОЈ ЈУНАЦИ ДО СМРТТА
СЕ БОРЕА СО ДУШМАНОТ КЛЕТ“

Подигнатите  споменици во нивна чест, ќе 
останат  како вечни сведоштва на минатото 
и инспирација за понатамошно творење.Со 
овие октомвриски честитки со венец од сти-
хови, искажуваме благодарност и почит кон 
хероите а воедно и кон  македонскиот народ 
со желби за мир, благосостојба и успешна 
иднина во нашата татковина Македонија и 
насекаде.   

Празникот 11ОКТОМВРИ вечно ќе се 
слави !

Октомври, 2018 - Торонто 
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

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

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

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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Никола Ставрески, Македонец од Мелбурн 
номиниран за независен пратеник

Никола Ставрески, Македонец од Мелбурн (по потекло од Лескоец, Охридско) е номиниран 
за незвисен пратеник за населбите: Томастон, Лајлор, Епинг и Епинг Норт во парламентот 
на Викторија - Македонци да покажеме единство и да се избориме за наш претставник во 
парламентот на Викторија кој ке се бори за интересите и повеке бенефиции на Македонци-
те кои живеат овде во Мелбурн и Викторија
Authorised by Nikola Stavreski 1/7 Alexander Ave, Thomastown
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It was red, hot, controversial, 
unforgettable and good for 
you.  That was the Macedonian 
Film Festival 2018.  The selec-
tion of films featured this year 
contained an excellent mix of 
debuts and repeat screenings. 
Our opening night film, Secret 
Ingredient, (chosen as Best 
Feature film by our judges 
this year) was screened twice, 
opening night and Sunday.  It 
was also Macedonia’s entry 
in the Foreign Film category 
for the Oscars.  The timing 
was perfect, two days after 
the legalization of Cannabis in 
Canada on October 17th.  We 
had a near sell-out crowd on 
the 19th. (No samples though!) 
Our audience was able to pur-
chase tickets online for both 
the film and the afterparty.  The 
response was phenomenal.  
We hope to expand our online 

ticket purchases next year.
A Name is a Name was a re-
peat screening.  This film was 
World Premiered by the MFF 
in 2009.  For decades, Mace-
donia had been allowed to 
name itself to the world. It was 
a good time to repeat the film. 
Jason Miko, the Producer was 
here from Arizona to remind us 
of how the film began.  He told 
us about the director, Sigurjon 
Einarsson, an Icelander who 
drove around Macedonia on 
a motorcycle, asking people 
about the name of their coun-
try. Miko has written extensive-
ly about Macedonia for some 
years. 
We continue to screen Man-
chevski films by presenting his 
latest Bikini Moon. Manchev-
ski always writes and directs 
intelligent films that provoke 
and question. This was no 

exception. It was a Canadian 
premiere and may have been 
your only chance to see it in 
Toronto.  
We had an opportunity, just 
before the program was to 
be printed, to acquire the 
screening rights for the Mock-
ing of Christ, directed by Jani 
Bojadzi.  It won an Innovation 
Award at the Montreal World 
Film Festival this year.  We 
were fortunate to screen it for 
our Toronto community.  And 
they responded by making it a 
rousing success.  Mark Branov 
wrote a wonderful review of the 
film on his Facebook.  
The program this year had 
a piece written previously by 
Sandra Danilovic (now Sandra 
Danilovic, PhD) about Why Do 
We go to Film Festivals, and 
Why Bother?   Her answer is 
that one gets to see films that 
are outside of the Hollywood 
genres. “How about a taste of 
chocolate and chili pepper, or 
ajvar?”  “…open a window on 
a different “world” and perspec-
tive…”  
Films that speak about the cul-
ture of the area, with stories 
that are unique, yet reflect the 
character of Macedonians and 
their history. We cannot be ig-
nored or dismissed as long as 
we are able to tell our stories, 
either through films, books, 
articles, or art.  
Another debut film was a docu-
mentary about a woman’s 
journey from (Macedonia) 
Yugoslavia to Canada, Story 
of Vasilka.  This one was dif-
ferent.  Vasilka and her family 

settled in  French Canada be-
fore 1991.  She told her unique 
story in French, but never 
forgot her own language.  We 
may repeat this film for a joint 
MFF/Canadian Macedonian 
Historical Society event. 
Lake of Apples was chosen as 
Best Documentary this year 
by our three judges.  It was 
an excellent film that told the 
story of how Lake Prespa, one 
of the oldest freshwater lakes 
on Earth, was cleaned up and 
brought back to life. 
We were fortunate to have Mit-
ko Panov as our guest director 
this year.  He has taught in 
New York, lives in Switzerland 
with his family and is a global 
citizen. Among his many ac-
complishments was being a 
founding member of the New 
York Film Academy and its 
Paris branch. His feature film I 
Witness, had only been shown 
previously to the case workers 
at the International Criminal 
Court at the Hague, with de-
served accolades.  This was 
the second screening of this 
film, and Elizabeth Naumovski 
conducted the Q & A with Pa-
nov after the film to the delight 
of the audience. 
We had a series of short films 
from Macedonia which gave 
us a cross-section of life in 
Macedonia which included The 
Last Church Bells.  The judges 
loved it and it was chosen Best 
Short Film. The Macedonian 
Film Agency has been very 
helpful in the acquisition of 
short films from filmmakers.  
Depending on availability of 

films, we sometimes expand to 
include films from surrounding 
countries, if there is some con-
nection with Macedonia.  Both 
Secrets from the Past (a Turk-

ish director) had a Macedonian 
lead actress (Natasha Petro-
vic) and Requiem of Mrs. J, (a 
Serbian film) that was co-pro-
duced with a Macedonian pro-
duction company.  Requiem 
spoke about the overwhelming 
bureaucracy, which is preva-
lent not just in Serbia but also 
throughout the Balkans.
We had a very exciting and 
iconic poster designed this year 
by Jana Acevska, a designer 
from Skopje.  The poster in-
spired us to have T-shirts, ear-
rings and a pendant available 
for sale at the festival. There 
is not a balcony or village in 
Macedonia that does not sport 
a string of red peppers!  What 
better symbol than the “Piper-
ka”, red, spicy, necessary, and 
unforgettable.  These  items 
are available on the Merchan-

dise page of our website www.
macedonianfilmfestival.com.  
Check them out. Make sure 
you get on our Email List, Fa-
cebook and Instagram.  

The Macedonian Film Festival 
strives to be non-political so 
that it can present a variety of 
stories, regardless of what side 
of the spectrum one is on.  It 
is important for our community 
that events like this film festival 
be supported, both by attend-
ance and donations.

Virginia Andreoff

THE 3 DAYS OF THE PIPERKA 

MOCKING OF CHRIST Jani Bojadzi (Macedonian 
Film Festival - Toronto, 20 Oct 2018)
There is nothing about the 
Macedonian story that is 
straightforward. Our history is 
ancient and it is also "byzan-
tine" in the figurative sense 
of that English word - a com-
plex enigma of themes, under 
constant pressure from the 
contradicting messaging of 
anti-Macedonian political inter-
ests. Because of Macedonia's 
unique predicament in world af-
fairs, our truth doesn't tell itself 
easily, it takes some hard work. 
And because of that inherent 
complexity, the medium of cine-
matic imagery and music offers 
the artist a set of tools which 
can cut through the white noise 
of a hostile propaganda cam-
paign; our truth can emerge 
through film undeniably, with a 
genuine impact on the heart as 
well as on the mind. 

The film Mocking of Christ is a 
very ambitious project, and it 
covers a large emotional, his-
torical and spiritual territory. It 
does not attempt to dissect and 
repackage our Macedonian 
story into something easy to di-
gest for third parties, and it re-
jects any sort of familiar formu-
la. Instead, it uses a non-linear 
style of "code switching" be-
tween time lines, contexts, lo-
cations and languages. These 
themes are woven together 
to conspire in the mind of the 
audience with the effect of a 
complex dream. And while this 
approach means it can at times 
be a difficult film, it is also the 
secret to the film's power, and 
arguably, this particular story 
cannot be told any other way. 
The film's great strength is - in 
my opinion - the power of its 

imagery. As an ethnic Mace-
donian with heritage from the 
Aegean region, as someone 
raised in the culture and hav-
ing interacted intimately with 
various human remnants of 
the extreme violence that took 
place there, I have never seen 
anything quite like the film 
Mocking of Christ. I have never 
seen a work capture the mod-
ern day effects of our history so 
poignantly - sometimes beauti-
fully, sometimes painfully - and 
yet very disciplined to avoid 
any of the rhetoric that tends 
to accompany a purely political 
speech or form of communica-
tion. The filmmakers and actors 
successfully navigate around 
all of those traps, and present 
us with a rich series of powerful 
moments that document and 
illustrate our unique experi-
ences as Macedonians, and 

especially in the context of the 
Aegean Genocide. And dozens 
of those moments that I saw 
depicted on the screen were 
moments that I have also ex-
perienced personally, moments 
that, in many cases, would only 
have only been experienced 
by other Macedonians, and in 
some cases, would only have 
been experienced by my broth-
ers and sisters from Egej. 
In terms of the (apparently 
failed) attempts to ban the film 
in the Republic of Macedonia, 
there are some scenes which 
depict the real history of the in-
vasion of 2001, when a NATO-
backed bastard army of ter-
rorists kidnapped and tortured 
Macedonian citizens, only to 
later on be amnestied and to 
become ministers and speak-
ers of parliament with the full 
blessing the European Union 
and other morally corrupt 
international organizations. It 
should come as no surprise 

that the murderers of Albanian 
extremism who go by various 
names such as UCK and DUI, 
do not want this truth of this film 
to be shown in the country that 
they are currently occupying, 
since it obviously documents 
their crimes. As such, the film 
is very important in the narrow 
sense that it has the courage 
to tell the truth about a particu-
lar set of sins related to 2001, 
which the world political estab-
lishment is still actively conspir-
ing to hide. 
However, it would be wrong to 
conclude that Mocking of Christ 
is about 2001. This film is much 
larger than that. It is more 
about the cyclical nature of 
Macedonian history, the close 
relationship of our ancestors to 
the daily events in Macedonia, 
and the process by which his-
torical sin manifests at a later 
time throughout that turbulent 
history. It is also about the arro-
gant and false belief among the 

perpetrators of great sin that if 
they simply hide their crimes 
effectively, then, "no one will 
ever know." Our Macedonian 
experience teaches us the op-
posite, that indeed, there is a 
justice principle at work in this 
world, and that we mock that 
principle at our own peril. 
I would like to thank the or-
ganizers of the MFF, Virginia 
Evans and others, for their 
tireless efforts over 13 years to 
bring the MFF to our commun-
ity in Toronto.

Mark Branov



Страница 27November 04, 2018

Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com
Macedonian Wines and Spirits

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, 
VRANEC- SEMI DRY, 
VRANEC RESERVE, 

VRANEC BARRIQUE, 
CABERNET SAUVIGNON, 

MERLOT, SHIRAZ, PLAVAC

WHITE WINES: 
PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, 

CHARDONNAY BARRIQUE, 
MUSCAT FRONTIGNAN, 

SAUVIGNON BLANC

ROSE WINE:  
ROSE PINOT NOIR

MAKEDONSKA 
LOZOVA RAKIJA:
       ZOLTA - BRANDY, 

BELA - STAROKRAJSKA

Македонска Заедница
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Вчерашниот ден Недела 
21 Октомври 2018 година, 
во нашата црква беше по-
ставен новиот иконостас 
израборен во резба од ком-
панијата “Свети Стилијан”  
сопственост на Веселин 
Иванов завршен теолог од 
Пловдив, Бугарија. Нашава 
црква прекрасно изгледа со 
иконостасот. Нејзината уба-
вина е изблик на верата на 
нашите македонски верници. 
Тоа е нивниот дар, и нивната 
жртва  со која ја украсија цр-
квата Света Недела.
 Овде би сакал пре-

ку страниците на весникот 
Македонија да дадам кус 
опис на значението на ико-
ностасот во православната 
црква.
 Во православната 
црква не постои предмет или 
работа која во себе не носи 
длабоко духовно значење. 
Па така и иконостасот или 
преградата заедно со цар-
ските врати се активни де-
лови во светите богослужби. 
Архитектурата и ентериерот 
во православната црквасе, 
ако може така да се каже 
рај на земјата. Тие предста-
вуваат модел на духовниот 
свет – на Небеското царство, 
кое за нас Господ ни го от-

крил преку пророкот Мојсеј 
на Синајската планина. Тука 
Бог заповедал да се изгради 
старозаветниот храм – та-

барнекал, според упатствата 
што му ги кажал на Мојсеј. 
 Н о в о з а в е т н а т а 
православна цркваима иста 
уредба како таа од стариот 
завет, но со таа разлика што 
нашиот Бог Исус Христос 
стана човек и прими тело и 
така о довршил делото на 
спасениетѕо на човештвото.
 Според светиот 
пророк Мојсеј црквата имала 
три дела: 1). Двориште, 2). 
Среден дел – светилиште, 
и 3). Светилиште над све-
тилиштето. Новозаветните 
храмови исто така имаат три 

делови и тие се: 1). Нартек 
– преддворје, 2). Наос – сре-
ден дел и 3). Олтар.
Нартексот и Наосот ја пред-
ставуваат земната црква. Се-
кој православен верник може 
да влегува во тие делови на 
црквата. Наосот одговара 
на старозаветното светили-
ште. Во стариот завет само 
свештеникот можел тука да 
влегува, но денес – затоа 
што нас Господ Исус Хри-
стос не искупил, не очистил 
со својата пречиста крв и не 
измирил и соединил преку 
светата Тајна Крштевање, 
овој дел е отворен за сите 
православни христијани.
 Светилиштето над 

светилиштата од старозавет-
ниот храм одговара на Олта-
рот во новозаветната црква. 
Олтарот го симболизира 

Царството Небесно, и затоа 
не е без разлог физички по-
високо над Наосот и Нартек-
сот. Самиот збор “Алтус” во 
превод од латински значи 
“Високо”. Во средината на 
Олтарот е средишниот стол 
наречен “Престол”, на тој 
Престол сам Бог невидливо 
седи во Св. Црква. Престо-
лот е централно место во 
Православната црква. Дури 
ни свештениците не смеат 
да се допираат без посебна 
потреба (Света служба или 
прослава) со потребна ли-
тургиска облека (како што се 
свештеничките одежди или 
свештеничката мантија) .
 Светиот Престол 
е свето место – Господово 
место. Вобичаено е помеѓу 
Олтарот и Наосот да се по-
стави посебен зид украсен 
со икони наречен Иконо-
стас. Зборот иконостас е 
составен од два збора: ико-
на и стоење, и потекнува од 
грчкиот збор “Иконостасис” 
што значи место каде стојат 
иконите. Оваа преграда не 
е подигната како што мно-
гумина погрешно мислат, со 
цел да се сокрие од народот 
што прави свештеникот во 
олтарот.  Секако не е за тоа. 
Иконостасот  има големо ли-
тургиско и духовно значење. 
Самиот иконостас го симбо-
лизира светот на ангелите 
и на светителите односно 
го симболизира Царство-
то Небесно, кое за нас е во 
потполност непознато. Тоа 
Царство е местото кон кое 
нашите души се стремат. Не-
бесното царство за нас што 
живееме на земјава, и пона-
таму останува одделено и 
недостапно. Но секој право-
славен христијанин е должен 
да се движи кон него и кон 
него да се искачува со пом-
ош на оние средства за спа-
сение кои нам светата црква 
и нејзината глава Христос ни 
ги нуди.
Визуелното одделување на 
Олтарот од средниот дел на 
црквата треба да не моти-
вира да настојуваме да се 
движиме спрема небесното, 
и тоа треба да биде целта 
во животот на секој право-
славен христијанин. Ние 
веруваме дека милостивиот 
Бог повторно ќе ни ја отвори 
вратата на Рајоти во него ќе 
не воведи, како што таткото 
ги воведува своите сакани 
деца.
 Од друга страна 
иконите на Иконостасот ни 
зборуваат за спасението на 
човечкиот род кое го изршил 
нашиот Господ Исус Христос. 
Иконостасот може да има 
еден или повеќе редови. На 
средина од првиот ред, кој 
се нарекува централен, се 
најдуваат Царските Врати 
– (познати под името Свети 
Двери или Красна Врата), 
кои исто така означуваат ме-
сто на кое Бог пребива. Дури 
ни свештеникот нема право 

низ нив да поминува, освен 
кога извршува литургиско 
чинодејство и е облечен во 
одежди и тоа во многу спе-
цифични делови од Светата 
Богослужба. 
 Лево и десно се 
најдуваат таканаречените 
ѓаконски врати, преку кои во 
Олтарот влегуваат свеште-
ниците и послужителите. Од 
десната страна на Царските 
врати се најдува Иконата на 
Христа Седржителот, а од 
левата страна иконата на 
Пресвета Богородица. На ѓа-
конските врати по правило се 
најдуваат иконите на Светите 
Архангели Михаил и Гаврил- 
кои се Божји небесни ѓакони, 
или иконите на Светите ово-
земни ѓакони Свети Архиѓа-
кон и Првомаченик Стефан 
и Светиот ѓакон Лавр. Ретко 
постојат некои други икони. 

Веднаш до Пресвета Богоро-
дица се најдува и иконата на 
Светителот на храмот. 
 Ако постои горен 
ред на иконостасот; тој ред 
се вика “Деисис” што во 
превод значи: “Молитва”. Во 
средината се најдува голема 
икона на Христа востоличен 
како Цар, од десната стра-
на е иконата на Пресвета 
Богородица во молитвена 
положба, а од левата страна 
иконата на Свети Јован Крс-
тител исто така во молитве-
на положба. Пред нив исто 
така се икони на различни 
светители во православната 
црква и тие исто така се во 
молитвена положба,  сврте-
ни наспроти Спасителот Хри-
стос. Најчесто тоа се иконите 
на 12 Апостоли. Веднаш над 
Царските врати е иконата 
Тајна Вечера – и таа пред-
ставува прва Литургија која ја 
одслужил Самиот Бог. Таа е 
симбол на најважната служ-
ба на Светата Црква – тое е 
службата Света Евхаристија 
– Причестувањето со Телото 
и Крвта Христови.
 Ако постои трет ред 
на иконостасот, тој ред се на-
рекува славенички и ги пред-
ставува 12 Големи Празници 
на Литургиската година. Тие 
го симболизираат Христо-
вото спасение на паднатото 

човештво. Четвртиот и пет-
тиот ред се ретки и најчесто 
постојат само во големи 
катедрали.На четвртиот 
ред се поставуваат Светите 
Пророци а на петтиот ред се 
поставуваат Праотците Адам 
и Ева, потоа Патријархот Ав-
раам, Исак и други. Во сре-
дината на последниот ред 
е иконата на Света Троица, 
над која стои Светиот Крст- 
кој крст е средство за нашето 
спасение.
  Се во Црквата, па 
така и Царските врати, како и 
завесата и Светиот Престол 
се има строго одредено зна-
чение. На пример може да се 
каже дека Царските врати се 
Христови врати. Затоа често 
на нив се реди иконата на 
Светото Благовештение и на 
четирите свети Евангелисти 
кои проповедаат радосна 

вест за Христа – кој е вистин-
ски Бог и вистински човек. 
Отварањето на Царските 
врати во текот на службата 
и минувањето на свештени-
кот низ нив ја симболизира 
Господовата присутност во 
Црквата и е знак на Благо-
словот на сите кои се собра-
ни на Светата Богослужба.  

Пример: На почеток од ве-
черното Бдение, кое се слу-
жи во Сабота или во очи на 
големи празници, после де-
ветитот час се отвараат Цар-
ските врати и свештеникот 
во тишина кади, по кадењето 
пред олтарот кажува доксо-
логија на Света Троица, и ос-
танатите пропшани молитви. 
По ова излегува од Олтарот 
низ Царските врати и ја кади 
целата црква, иконите и при-
сутните верници. Сето тоа го 
симболизира почетокот на 
Светотот предание за ства-
рањето на светот и на чивеч-
киот род.
 Свештеничкото ка-
дење на олтарот и на дојде-
ните на молитва  симболизи-
ра Божја присутност.

Присутност во Рајот каде 
што Бог и човекот можеле 
видливо да комуницираат. 
По кадењето Царските врати 
се затвараат, и ова го пред-

ставува човековото паѓање 
во грев и истерувањето од 
Рајот. 
Вратите повторно се отва-
раат на почетокот на малиот 
вход односно входот со кади-
лница во текот на вечерните 
молитви кои се пеат од Ча-
сословот. Тоа го представува 
Божјото ветување дека нема 
да го остави грешниот човек, 
туку дека ќе му го испрати 
Својот Единороден Син за 
човековото спасение.
Исто така и во текот на Све-
тата Литургија, Царските 
врати се отвараат пред Ма-
лиот вход , кој представува 
почеток на Христовата про-
повед, зашто малку подоцна, 
после тоа се читаат Светиот 
Апостол, и Светото Еванге-
лие. 
Големиот вход се извршува 
со Дискосот и Светиот Путир, 
во кои се подготвени Дарови-
те. Овој вход го симболизира 
Спасителот Христос како оди 
на Своите страдања на Крс-
тот.
Затварањето на завесата 
пред извикот: “Да Внимава-
ме! Светињата е за Светии-
те!” представува симбол на 
Христовата смрт, полагање-
то на Неговото тело во гроб 
и полагањето камен врз гро-
бот.
Многу големи харизматични 
служби се служат не само 
со затворени Царски врати 
туку и со затворена Завеса. 
Тоа представува симбол на 
човековото истерување од 
Рајот, заради што сега мора-
ме да плачеме и да се каеме 
за своите гревови пред за-
творениот влез во Царството 
небесно.
Отварањето на Завесата и 
на Царските врати на Пас-
халните служби го симболи-
зира обновувањето на изгу-
беното заедништво со Бога, 
потоа Христовата победа на 
ѓаволот, на смртта и на гре-
вот и отварањето на патот 
кон Небесното Царство за 
секого од нас.
Сето ова, потврдува дека 
нашите Православни Бого-
служби како и структурата 
на црквите не се без целни 
и безнадежни. И така се е 
едноставно, хармонично и со 
цел православните христија-
ни да ги воведе во Царството 
Небеско. 

Пишува Отец Илија 
Димитриески  

Парохијски свештеник во 
МПЦ Св. Недела

Св. Недела - Ејџекс

Новиот иконостас во црквата Св. Недела е изблик 
на верата на нашите македонски верници
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Новиот иконостас во Македонската Православна Црква Св. Недела во Ејџекс
Недела 21 Октомври 2018 година   

Св. Недела - Ејџекс
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Разговор со претседтелот на 
МПЦ Св. Недела г-ин Славе 
Бунтески
- Црквата Св недела доби 
нов иконостас, за каков 
проект се работи?
Славе Бунтески: Токму 
така, неодамна е инсталиран 
новиот иконостас во црквата, 

со кој таа заблеска со нов сјај 
и убавина. Проектот беше 
обемен и врз него се рабо-
теше темелно и искуствено, 
се посветивме сите ние за 
денес да го имаме овој пре-
красен иконостас.
- Какви се првичните ре-
акции на верниците кои ја 
посетуваат вашата црква?
Славе Бунтески: Без лажна 
скромност, сите се презадо-
волни, од директните посети-
тели, верниците, членовите 
на црквата, до оние кои имаа 
можност фотографиите да ги 
видат на фејзбук, црквата е 
целосно преобразена.
- Кога се очекува сите за-

фати да бидат конечно за-
вршени?
Славе Бунтески: 
Големиот проект можам со 
задовослтво да кажам дека  
полека,  но сигурно се ближи 
кон својата завршница, а тоа 
ќе биде до крајот на февруа-
ри 2019-та година.
-Кој го изработи иконоста-
сот?
Славе Бунтески: Иконоста-
сот е изработен во Пиринска 
Македонија и е прекрасно 
дело кое ќе остане наслед-
ство за идните генерации. 
За реализацијата најголема 
заслуга имаат отецот Илија 
Димитриески кој дојде по 

божја волја во нашата црква, 
како и целата управа заедно 
со архитектот Ристо Камчев. 

Без донациите на нашите 
бројни дарители ова дело 
немаше да биде остварено. 

Ви благодариме на сите!

Црквата Св. Недела доби нов иконостас

Модната ревија во Св. Недела 
неповторливо доживување

Женската секција од црквата Св. Недела предводена од претседателката Нина Веселиновска организи-
раа модна ревија која се одржа годинава на 14-ти октомври за што банкетната сала беше претворена во 
вистинска модна писта по која манекенките сеедно која со колкаво искуство, од професионалци како што 
беше Нашата Денковска, до волонтерки со чекор на газели ја претставуваа најновата есенска мода од 
познати локални креатори.
Претседателката Нина испраќа огромно задоволство за масовното присуство на модната ревија и порачу-
ва:
Бидете ми здрави, живи и среќни до наредната година во истото место на истиот ден!

The Ladies Auxiliary of St Nedela Church Presents
The Annual Bazaar

November 25 th 2018
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 2th 2018
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

St. Nedela Macedonian Orthodox Church, Ajax, Ontario

December 09th 2018
12:00pm after the church service

Christmas Party
Live Music
For Reservation:

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

Св. Недела - Ејџекс
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Претставен албумот „Secret place“ со 
досега необјавени песни на Тоше

Андреј Николовски, директор 
на Фондацијата „Тодор Про-
ески“ на прес конференција 
извести дека две години се 
работело на албумот. 
Изданието содржи десет пес-
ни, седум сосема нови, а три 
веќе познати рефрени за кои 
Енди Рајт напиша нови аран-

жмани.
-Тоше остави многу необјаве-
ни песни и во овие седум што 
се најдоа на новиот албум, 
исто така ќе ги препознаете 
силните емоции, љубовта на 
Тоше за музиката и неговата 
искреност. Секако да беше 
тој тука сега можеби тие ќе 

звучеа многу поразлично, но 
сите ние, а тука мислам и на 
луѓето од Фондацијата, но и 
на членовите на семејството 
на Тоше, се надеваме дека 
направивме добар избор. Се-
дум песни тој пее на англиски 
јазик, а за : „Боже чувај ја од 
зло“, „Среќна ли си ти“ и Игри 
без граници“ јас направив 
нови аранжмани. Драго ми 
е што една од песните што 
се најдоа на албумот е дует, 
што Тоше го сними со Ребе-
ка Пул, позната британска 
пејачка.
-Дел од песните се снимени 
во Загреб, некои во Лондон, 
а мастерингот е направен во 
Париз.

Анета Мицевска: “Патот кон успехот е трнлив,но со 
многу труд и работа сите препреки се рушат!”

Анета Мицевска и групата 
“Молика” наскоро заминува-
ат на турнеја во Австралија 
каде се чести гости и ова ќе 
им биде 14. турнеја по ред во 
земјата преку барата. Иако 
нејзините колеги се жалат и 
велат дека заработката во 
однос на настапи е драстич-
но помала од претходните 
години, фолкерката не се 
согласува со оваа констата-
ција и потенцира дека оние 

кои вредно работат секогаш 
печалат.
Патот кон успехот е трнлив, 
тоа го знаеме и го имаме 
почувствувано на сопствена 
кожа, но со труд, љубов, по-
светеност и работа сите пре-
преки можат да се срушат, во 
тоа сме сигурни. Најбарани 
сме, а тоа е така затоа што 
сме неуморни. Понекогаш 
доаѓаат и моменти кога сум 
уморна или болна и не мо-

жам да пеам, но во ниту еден 
момент го немам откриено 
тоа. Се појавувам на бина и 
професионално и до крај си 
ја извршувам работата. Тоа 
е товарот на нашата профе-
сија, но јас не се жалам, вели 
Анета и додава дека за пен-
зионирање се уште е рано, 
бидејќи допрва следуваат 
нејзините пет минути.

МАРЈАН КОЦЕВ СТАНА ТАТКО ПО ВТОР ПАТ
Познатиот фолк пејач, Марјан 
Коцев стана татко по втор пат. 
Гордиот татко оваа вест ја 
соопшти на социјалните мре-
жи, со саканата уште еднаш 
станале родители, овој пат на 
машко бебе.
-Дуња си доби братче, Дани-
ло, а ние со мама Билјана си 
добивме уште едно ангелче. 
Фала мама!– напиша пејачот 
во објавата за убавата вест.
Инаку, Марјан и неговата сопруга веќе ја имаат нивната ќеркичка Дуња која од приложеното 
може да се види дека е пресреќна за братчето кое и го подарија мама и тато.

“РОСА ФЕСТ” ПО 19-ТИ ПАТ ГОДИНАВА 
ПЛАСИРАШЕ НОВИ 17 ФОЛК КОМПОЗИЦИИ

Крајот на октомври помина 
во знакот на 19-то издание 
на музичкиот фестивал фолк 
фест “Роса”.
Имено на едно место се со-
бра познатата фолк елита 
од македонската музичка 
сцена, каде се отпеаја  број-
ни рефрени. На сцената во 
Македонската опера и балет 

со свои песни 
се претставија, 
Анета-Молика, 
Наум Петрески, 
Зуица Лазова, 
Благица  Пав-
ловска, Сузана 
Гавазова, Душ-
ко Георгиевски, 
Сузана Спа-
совска, Миле 
Кузмановски , 

Анета Наковска, групата 
Соната и уште многу други 
фолк имиња. Сите со свои 
особености и специфики да-
доа свој допринос во збогату-
вање на македонкста музич-
ка ризиница. 
Што се однесува пак до орга-
низаторот, односно главниот 
виновник за долгогодишното 

опстојување на “Роса Фест” 
Милош Дејановиќ, директор 
на Роса продукција, посебно 
се гордни на јубилејот од 25 
години постоење на радиото 
како и 19то издание на овој 
фестивал на кој во последни-
ве години и тоа како исфрла 
бројни хитовски рефрени.
-Пресреќен сум што успе-
авме ова јубилејно издание 
да го изведеме во најдобар 
ред. Секогаш може подобро 
, меѓутоа како што покажа и 
самата публика со многу воо-
душевување, како што и са-
мите гости вечерва се добро 
расположени, верувам дека 
успеавме да направиме една 
доста квалитетна јубилејна 
прослава, истакна Дејановиќ.
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Еден од најинтересните и 
највозбудливи празници во 
Америка е Ноќ на вештерките 
или попознат како Halloween. 
Заштитен знак на овој праз-
ник е маскирањето. Секој на 
свој начин му дава значење, 
го прославува и се маскира. 
Една од легендите вели дека 
на ноќта на вештерките, кога 
се веруваше дека духовите 
се вратија во земниот свет, 
луѓето мислеа дека ќе се 
судрат со духови ако ги на-
пуштаат своите домови. За 
да не бидат препознаени од 
овие духови, луѓето носеле 
маски за кога ќе ги напуштат 
своите домови по темнина,  
духовите да ги грешат со 
други духови.
Во таа чест секоја година во 
сите места се организираат 
големи забави на кои се ра-
дуваат, маскираат и забаву-
ваат сите. Во црквата св.Ки-
рил и Методиј во Чикаго во 
големта сала беше органи-
зирана прослава- маскенбал, 
за најмалите со цел да се 
дружат, да си играат и има-
ат забава. За големите беше 
организиран ручек по повод 
празникот св. Петка.
Маскенбалот и ручекот се 
одржаа во недела на 28-ми 
октомври во големата сала 
на црквата.  
Малите не можеа да оста-
нат рамнодушни на сите из-
ненадувања подготвени за 
нив. Игри за едукација, игри 
за забава како и избирање 
на најубава, најстрашна и 
најсмешна маска. Сите деца 
беа убави и оригинални на 
свој начин. Можеа да се ви-
дат многу маски меѓу кои 
принцези, полицајци, роботи, 
ликови од цртаните, еднорог, 

вештерки, пингвини, пирати и 
капетани.
Надобрите маски и најуспеш-
ните деца во игрите добија 
награди. Меѓу останатите, на 
овој маскенбал беа присутни 
и децата од македонското 
училиште св. Наум.
Оваа забава крадеше воз-
дишки. Никој не остана рам-
нодушен на детската смеа и 
џагор. Организатор на заба-
вата и ручекот беше управ-
ниот одбор и женската сек-
ција на македонската црква 
св. Кирил и Методиј.

Од Чикаго известува
 Марија Главчева

Ноќ на вештерките, на 
македонски начин во Чикаго
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Патриотското друштво ,,Никола Карев,, 
од Канада

Македонското комитско 
културно друштво ,,Никола 
Карев,, на 12 октомври годи-
нава ја организираше своја-

та традиционална годишна 
,,стек парти,, која се одржа во 
банкетната сала на црквата 
Св. Илија во Мисисага каде 

што се одвиваат речиси сите 
активности на членовите и на 
самото друштво.
Бројни патриоти, честити Ма-
кедонци со должност и грижа 
татковинскиа на челата ја 
споделуваа тежината од ак-
туелниот миг што ја зафати 
и втурна во немилост нашата 
родина, дедовината Македо-
нија.
Членовите на друштвото 
разговараа покрај богатата 
софра за која се погрижи 
друштвото околу плановите 
и активностите, а својот при-
ход го даруваа како и досега 
на црквата Св. Илија. 
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.
И овој пат претседателот на 
друштво ,,Никола Карев’’
Трајче Јанакиевски на сите 
членови и на целиот маке

++донскиот народ во Канада, 
Македонија и насекаде во 
светот им посакува братска 
љубов и слога, разбирање, 
мир и благосостојба!

,,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...,,
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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

      Saturday November 10th 2018
7:00pm

Please join us for this special day.
* Dinner and Banquet $50.00 Includes Dinner and Wine

* Dance performance from our church dance group Biljana 
* Dance performance by ensemble Zdravec

* Music by Makedonski Melos
For table reservations please contact us at 905 471-5555

We look forward to seeing you
Thank you

Митровденски Базар
Женската секција од црквата Св. Димитрија Солунски ве поканува 

на Митровденски Базар кој ќе се одржи на 11-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 

Мерион Ангелевски

Ladies Auxilary from the
Macedonian Orthodox 

church St  Dimitrija 
Solunski 

  invites you to join them 
for

Ladies 
Christmas 

Party
      On December 9 th, 2018

  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, 12 JANUARI, 2019 godina

vo 7:00 navecer
Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario
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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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st. iLija’s Ladies auxiLiary  annuaL  christMas party
saturday deceMber 1, 2018

pLease join us for a fun fiLLed evening with deLicious food, LiveLy Music,
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

Ансамблот ,,Илинден,, воодушеви 
со својот настап на најпознатиот 
кинески фестивал во Мисисага

Фолклорниот Ансамбл ,,Илинден,, од црквата Св. Илија бележи една од своите најуспешни 
години, барем кога станува збор за бројот на настапи на македонски и интернационални 
фестивали, како во Канада така и во соседните Соединети Американски држави. 
Неодамна големата група на ансамблот со која работи кореографот Ивица Анастасов се 
претстави на познатиот кинески месечев фестивал кој е еден од најтрактивните и најпо-
сетени  фестивали во градот Мисисага. За  таа цел беше подготвена кореографија со 
која се претставија во неколкуминутното мултикултурно шоу рамо до рамо со останатите 
фолклорни групи од различни светски националности. На сцената со енергични чекори 
младите момчиња и девојчиња  и овојпат  на најавтентичен начин низ песна, игра и топла 
насмевка го пренесоа духот на нашата татковина Македонија. 

Прослава на Василица 
на 12 јануари 2018

Повеќе 
информации 

наскоро...

Честититки по повод вториот храмовен празник 
во нашата црква Св. Илија

Драги верници, почитувани Македонци и наши пријатели, почитувани членови 
на црковните управи, дозволете ми во  име на извршниот одбор на црквата Св. 
Илија и во мое лично име да Ви го честитам празникот Света Злата Мегленска,  
втор храмовен празник посветен на најпочитуваната македонска маченичка која 
годинава ја славиме со свечен банкет на 3-ти ноември. Овој банкет традицио-
нално се одржува во организиција на  женската секција и пензионерското  дру-
штво кои работат во нашата црква. На сите кои со волонтерска и дарителска 
работа се посветувате за добробит на храмот Св. Илија во оваа прилика би 
сакал најсрдечно да ви се заблагодарам.

 Нека  е за многу години Св. Злата Мегленска!
Поздрав со почит од претседателот на црковната  управа Коле Димески.
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На 2-ри ноември 1908 го-
дина се родил Кочо (Солев) 

Рацин, (Костадин, Коста) 
Апостолов (загинал кај 
Лопушник, Кичевско, 13. ВИ 
1943).
Тој  е македонски поет, ра-
скажувач, есеист, публи-
цист, филозоф, општестве-
но-политички деец, исторски 
истражувач, комунист и пар-
тизански борец. Иако самоук, 
Рацин е еден од најистакна-
тите македонски интелекту-
алци во меѓувоениот период, 
еден од основоположниците 
на современата македон-
ска литература. Познат е по 
својата збирка песни „Бели 
мугри“. Освен со поезијата, 
Рацин пишува проза и има 
неколку значајни трудови 
од областа на литературна-
та критика, филозофијата и 
историјата.
На 4 ноември 1944, Седма-
та македонска бригада по-
беднички влегла во Битола. 
На 6 февруари 1945 година, 
во Битола била отворена 
првата гимназија (наречена 
„Јосип Броз Тито“) на која 
се предавало на македонски 
јазик. За време на Втората 
светска војна, градот најпрво 
го окупирале Германците, а 
подоцна Бугарите. Во сеп-
тември 1944, Бугарија капи-
тулирала и започнала да се 
повлекува од Југославија и 
Битола била ослободена од 
македонските партизани. 
На 5-ти нември 1944 година 
е ослободен Дојран откако за 
време на Втората Светска 
Војна Дојран повторно бил 
цел на желбите на соседите.. 
Тоа значело квалитативно 
нов почеток и подеднаков и 
впечатлив напредок за двата 
Дојрана.
На 11-ти ноември 1944 годи-
на, Куманово е ослободено 
од фашистичката војска.
Жестоки борби се воделе од 
1-ви до 11-ти ноември, а во 
акциите за ослободување на 
Куманово учествувале две 
бригади од составот на Кума-
новската дивизија и батаљон 

на народната одбрана. Осо-
бено тешки борби се воделе 
на северниот дел на градот 
и на приодите на Куманово. 
На 11 Ноември градот бил ко-
нечно ослободен, а народот 
ја прославил победата на-
редниот ден со голем митинг 
на Градскиот плоштад. Во че-
тиригодишната крвава борба 
против моќниот фашистички 
непријател, учествувале над 
2000 борци од кумановскиот 
регион, од кои 455 загинале 
по разни боишта низ целата 
земја. Куманово, градот пр-
воборец даде и осум народ-
ни херои: Киро Фетак, Перо 
Чичо, Боро Менков, Бајрам 
Шабани, Боро Петрушевски 
Папучар, Христијан Тодо-
ровски Карпош и Трајко Стој-
ковски -Бузо.
На 8 ноември, 1878 година 
во селото Папрадиште, Ве-
лешко се родил Димитрија 
Чуповски (починал во Ле-
нинград, СССР, 29 октом-
ври, 1940) бил македонски 
национален деец, опште-
ственик,револуционер, поли-
тичар, дипломат, публицист, 

научник, издавач, истори-
чар, картограф и филолог 
и еден од најистакнатите и 
најдоследни организатори и 
афирматори на македонска-
та национална мислаШ1Ќ. 
Чуповски е силен заштитник 
и бранител на македонската 
национална самобитност и 
посебност, а по поделбата 
на Македонија во 1913 го-
дина, силно се залагал за 
нејзино обединување и кон-
ституирање како национална 
држава на македонскиот на-
род. Познат и како Димитрија 
Павле Чуповски или Дими-
трија Димов Чуповски.
На 13 ноември 1944 година 
борците од 42-та и 50-та на-
родноослободителна диви-
зија на македонската војска 
и 16-та македонска бригада 
го ослободуваат Скопје од 
германската фашистичка 
окупација.
Во Втората светска војна 
Скопје повторно било окупи-
рано од Бугарија, сојузник на 
нацистичка Германија. На 22 
април 1941 година бугарска-
та Петта армија го окупира 
Скопје и остана во градот сè 
до 9 септември 1944 година..
По ослободувањето од фа-
шистичкиот окупатор на 13 
ноември 1944 година, градот 
брзо се развива и станува 
индустриски, културен и ад-
министративен центар на 
Социјалистичка Република 
Македонија која е во соста-
вот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југосла-
вија.
На 17 ноември  1991 година 
беше донесен првиот Устав 
на Суверена Македонија
Откако беа спроведени по-
веќе клучни чекори на патот 
до осамостојување на Репу-
блика Македонија, 
Претходеа настаните: 
• Самостојноста на Републи-
ка Македонија, која одбеле-
жува 16 години од успешно 
спроведениот референдум 
на кој македонските граѓани 
се изјаснија за самостојна и 
суверена држава. 
• Убедливо мнозинство над 
95 отсто од граѓаните што 
излегоа на референдумот 
на 8 септември 1991 годи-
на позитивно одговорија на 
референдумско прашање - 
Дали сте за самостојна Маке-
донија со право да стапи во 
иден сојуз на суверени држа-
ви на Југославија.

• На референдумот му 
предходеше Декларација 
за независност што првиот 
повеќепартиски македонски 
Парламент ја усвои на 25 
јануари 1991 година. Фор-
мално волјата на народот 
за самостојна држава беше 
потврдена со Декларација 
за прифаќање на референ-
думските резултати на 18 
септември 1991 во Собра-
нието на Република Македо-
нија.
На 19 ноември 1944 годи-
на е ослободено Тетово од 
страна на Третата, Тринае-
сеттата, Четиринаесеттата и 
Деветнаесеттата македонска 
бригада како последен осло-
боден град на територијата 
на Македонија зафатен со 
Втората светска војна.
На 21 ноември 1875  во 
Русиново е роден Никола 
Петров Русински (починал 
во февруари 1943) бил ма-
кедонски социјалист, учесник 
во македонското револуцио-
нерно движење, член, рако-
водител и војвода на Маке-
донската револуционерна 
организација. Бил близок 
соработник на Гоце Делчев, 
Васил Главинов и на други 
истакнати маке-
донски револу-
ционери.
На 23 ноември 
1877 во Круше-
во  се родил Ни-
кола Јанакиев 
Карев (загинал 
во с. Рајчани, 
Кочанско, 27 
април 1905) 
— македонски 
с о ц и ј а л и с т , 
учесник во ма-
кедонското ре-
волуционерно 
движење, член 
и раководител 
на Македонска-

та револуционерна органи-

зација и раководител („прет-
седател“) на Крушевската 
република.
На чело на Крушевскиот ре-
волуционерен комитет заста-
нува во јануари 1903 година. 
Учествува на Смилевскиот 
конгрес во мај истата годи-
на и се спротивставува на 
решението за кревање на 

Илинденското востание, сме-
тајќи дека народот сè уште 
не е доволно подготвен да се 
крене на востание. Сепак, по 
одлуката за кревање воста-
ние, во својство на началник 
на Горскиот крушевски штаб, 
Карев активно учествува во 
подготовка и организација на 
востанието. Спроти Воста-
нието, тој, во име на Штабот, 
објавува Проглас во кој го 
повикува народот на воста-
ние. Ноќта на 2 август 1903 
година околу 750 востани-
ци, предводени од горскиот 
начелник Никола Карев, го 

нападнале и го ослободиле 
Крушево. За време на вос-
таничката власт во Крушево, 
Карев е на чело на Штабот 
на крушевските востаници 
на новата востаничка власт 
во Крушево, поради му се 
припишува функцијата прет-
седател на Крушевската ре-
публика.

Македонска Заедница

Низ Годините

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

ДЕНОВИ (Кочо Рацин)

Како на вратот гердани
ниски камења студени
така на плешки денови
легнале та натежнале

Денови ли се – денови
аргатски маки големи!

Стани си утре порано
дојди си вечер подоцна,
наутро радост понеси
навечер тага донеси –

ај, пусти да е, пуст да би
останал живот кучешки!

Роди се човек – роб биди
роди се човек – скот умри,
скотски цел живот работи

за други туѓи имоти.

За туѓи бели дворови
копај си црни гробови!

За себе само ргај си
за себе маки тргај си –
нижи си гердан денови
нижи си алки ковани,

нижи си синџир железен
околу вратот навезен!

Ослободување на Скопје на 13 ноември 1944 година. 
Партизаните на чело со Методија Андонов Ченто, 

Димитар Влахов и Михајло Апостолски пречекани од 
народот во ослободено Скопје.

По неполна четиригодишна окупација македонските борци го 
ослободија својот град Битола.

Битола славеше. Секаде се чуствуваше празнично расположение. 
Луѓето беа радосни, што ете, конечно изгреа ново сонце на 

слободата…
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 ► Лошата жена е како јаглен: ако не те 
изгори, ќе те оцрни.

 ► Тоа што сега се вика женска интуиција, 
порано се викало сомнеж.

 ► Неверноста на жената се познава кога 
ќе ги покаже забите.

 ► Кога љубовниот оган ќе згасне, 
се гледа многу пепел.

 ► Да се греши е човечки, но да се обвинува погрешно е 
ѓаволски.

 ► Од лоша жена треба да се плашиш повеќе отколку од диво 
животно. Ѕверот може да го рани телото, а лошата жена душата.

 ► Љубовта не е слободна, таа по дефиниција е ропство.
 ► Не се срамеше пред себе, сега се усрами пред сите.
 ► Кај неверната жена дури и кучето гладува.
 ► И пеколот е подобар од незадоволната жена.
 ► Доцна разбрав дека: При промена на климата жената 

збеснува или е заплеткана со друг глупак.
 ► Некои жени љубовта ја замислуваат како детска играчка.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Нов телефон

Рамче се фали на девојка му:
– Ти се свиѓа ли мојот нов 
ајфон?
– Да, колку го купи?
– Не го купив, го добив…
– Каде бе?
– Победив на трка!
– А колку учествуваа?
– Јас, полицаецот и сопстве-
никот на телефонот.

Причина…
– Причината за вашата соо-
браќајна несреќа е алкохо-
лот.
– Уф, добро е. А, јас мислев 
дека јас сум крив.

КАКО ЗНАЕШ ДЕКА 
ПОТЕКНУВАШ ОД 

МАКЕДОНИЈА?
– На сопствената венчавка 
познаваш една третина од 
гостите
– Секоја свадба почнува со 
песната „Ерген одев мила 
мамо„
– Имаш барем еден роднина 
со кого си скаран
– Во домот имаш календар 
со светци
– Мислиш дека се е некаква 
завера
– Мајка ти уште од мал те учи 
дека провевот убива
– Во домот ракијата служи за 
лекување на сите болести, за 
прослави, за сите пригоди и 
како лосион за масажа
– Баба ти никогаш не го при-
фаќа фактот дека не си гла-
ден
– Кога ќе запознаеш странец 
прво го учиш да пцуе
– Кај баба ти мора да изедеш 
супа, сарми, печење, салати, 
гибаница,печена пиперка со 
лук, пача и ванилици и ни-
како не смееш да оставиш 
нешто во чинијата
– Кога си бил мал ти велеле 
дека ќе ти порасне опашка 

ако пиеш кафе
– Кога ќе видиш бебе, мора 
прво да го поплукаш три пати
– Кога си бил мал те плаше-
ле со вештерка
– Ако дремнеш попладне, 
мора да ја покриеш полови-
ната
– Мајка ти не ти дава да пиеш 
студена вода кога си испотен
– Удираш по маса и кршиш 
чаши кога си пијан
– Ако реченицата „Немој да 
се смееш, подоцна ќе пла-
чеш„ ти изгледа логично
– Една недела по Божик или 
Велигден имаш сарми за ру-
чек
– Живееш во земја во која ќо-
текот излегол од рајот
– За време на ручек, се јаде 
цел леб
– Ракија се пие пред појадок, 
за циркулација
– Родителите го менуваат ка-
налот ако има бакнување на 
телевизија.

Каде одат парите на 
Македончето

Ако купи гардероба парите 
одат во Кинезите.
Ако купи кола парите одат 
во Германија, Италија или 
Франција.
Ако купи нафта парите одат 
кај Арапите.
Ако купи гас парите одат во 
Русите.
Ако купи овошје парите одат 
во Еквадор ,Гватемала или 
Хондурас.
Ако купи мобилен парите 
одат во Кореја.
Ако купи патики парите одат 
во Тајван.
Ако оди на одмор парите 
одат кај Грците, Бугарите, 
Црногорците или Турците.
Единствен начин парите да 
останат во Македонија е ако 
пие домашна ракија.

Да и помогнеме на македон-
ската економија најдобро 
што можеме!

Разговараат двајца 
затвореници 

– На колку години те усудија 
тебе? – прашува едниот
– На десет.
– А зошто, што направи?
– За ништо, навистина ни-
што…
– Аха, на друг да му ги кажу-
ваш тие приказни… Кај нас 
за ништо осудуват на пет 
години.

Во Америка и кај нас
Во Америка:
-Што правиш?
-Еве јадам торта.
-На здравје јадење.
Кај нас:
-Што правиш?
-Јадам торта.
-А НЕ ВИКАШ А??? Е да даде 
Господ во грлото да ти заста-
не. 

Новинар:
– Господине пратеник, ќе да-
дете ли интервју за нашиот 
весник?
– Времето ми е пари!
– Ве разбирам, од редак-
цијата ми дадоа 500 евра за 
оваа задача. Да се договори-
ме, 350 евра за вас а 150 за 
мене.
– Може! А која е темата?
– За рушветот и корупцијата!

Холивудски брачни 
незгоди 

Xоливудска актерка му се об-
раќа на сопругот:
- Побрзај Џон, твоите и моите 
деца се степаа со нашите!

Вонземјани постојат
Што е разликата меѓу вон-
земјани и животот во држа-
вава?
– Вонземјани постојат.

Мали поуки за животот

Што и да започнеш не се откажувај, секој почеток е најтежок.
Ако сакаш да ти се остварат твоите сништа, првото нешто што треба да го 
оствариш  е да се разбудиш.
Немој да се качуваш на планина за да те види светот, туку да можеш ти да 
го видиш светот.
Оди исправено бидејќи секогаш ќе лежиш.
Научи се да ги исполниш годините со живот, а не животот со години.
Не барај го Гопсод таму горе, тој е постојано со тебе.
Никогаш не загризувај повеќе отколку што можеш да изџвакаш.
Труди се во расправиите зборовите да и бидат меки, а доказите јаки.
Подобро е вистината да ти удри шлаканица, отколку лагата да те бакне.

Ташко Кубановски

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн , декорација 
,украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна 
и понекогаш  на машина за 
шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како 
да направите пижами од стар 
пењуар направен од плиш 
материјал со ликра:
1. Пењуар (плиш ма-
теријал со ликра);
2. Ножици;
3. Ластик;
4. Копчиња и конец;
5. Бела блуза;
6.           Машина за шиење.
 
Пењуарот кој сакате да го 
рециклирате во пижами тре-

ба да биде долг и со долги 
ракави. Доколку е со други 
димензии ќе морате да ги 
прилагодите пижамите спре-
ма нив. Најпрвин цртате крој 
врз долниот дел од пењуарот 
за панталони палазио затоа 
што тие се најкомотни и уба-
во изгледаат. За крој може 
да ви послужат и некои ваши 
тренерки, панталони или пи-
жами. Горниот дел од пижа-
мите ќе има поширок појас за 
ластик. Џебот од предниот 
дел на пењуарот го скроив да 
дојде на предната ногавица 
од пижамите. Белата маица 

ја исеков малку 
повеќе од поло-
вина и на горниот 
дел го сошив гор-
ниот дел од пењу-
арот со ракавите.
Така споени два-
та дела ги споив 
со остатокот од 
маицата и го до-
бив комплетно 
горниот дел од 
пижамите. На 
блузата и дода-
дов сини копчиња 
и го додадов 
синото коланче 
од пењуарот за 
декорација. Нави-

стина е убаво чувството кога 
ќе направите нешто ново и 
интересно од старо парче 
облека кое веќе не го носите.                                                             
Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

    Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви 
Каролина Ристеска.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Main Course by Marija: Roast Beef Dinner

These are one of my 
special meals that I can 
prepare that can be 
modifi ed and changed 
to fi t your liking. I am 
going to display a couple 
of different ways you 
can prepare this meal 
as you will see below. 
Each one of these options are 
tasty, simple and easy to do, 
whatever combination you 
choose will surely satisfy your 
dinner guests!

Ingredients for Roast Beef:
One large slab of roast beef - 
size varies depending on how 
many you're serving.

Montreal Beef Seasoning 
Spice
1 Large Carrot - Peeled & 
Chopped
1 Piece Cellary 
1 Medium Onion - Peeled & 

Chopped
1/2 Clove Garlic - Peeled & 
Chopped
1/2 Glass Dry White Wine

Preparation:
Heat oven to 350°C 

Take on large pan - take 
vegetable ingredients and 
place at the bottom.
Place the roast beef and put 
on top, spice it with Montreal 
Beef Seasoning all over.
Pour in the wine, inside the 
pan around the beef.
Then add 1 cup water here to 
the mix.
 
Place in oven for (My dinner 
serves 6 people) 3 hours. 
Time will vary depending on 
the size of your beef.

**My special secret: make 
sure the roast beef is 
cooked 3 hours before 
serving! This is for the 
juices to marinate within the 
meat for a savoury fl avour. 
This means not to cut the 
meat until right before you 
serve it on the plate, so the 
beef doesn't get too tough.

My Easy Gravy Recipe: I 
will give you 3 different gravy 
recipes for Roast Beef, all 
similar but great distinct 
tastes.

Herb & Garlic Beef Gravy
Using 1 pouch prepared gravy 
mix follow the directions for 
gravy, add:
2-3 Garlic Cloves - Crushed
1/2 cup parsley - Chopped
2 tsp. Basil - Dried
2 tsp. Rosemary - Dried

Burgandy Beef Gravy
Using 1 pouch prepared gravy 
mix follow the directions for 
gravy, add:
2 cups Red Wine
1 lb. Onions - 
1 tsp. Dijon Mustard
1/2 cup Parsley - Chopped

Mushroom Beef Sauce
Using 1 pouch prepared gravy 
mix follow the directions for 
gravy, add:
1 lb. Mushrooms - Sliced, 
Sauteed
1 large Onion - Chopped

My Famous Mashed 
Potatoes Recipe:
I serve my meal with mashed 
potatoes, but you can serve 
with boiled, roasted, or any 
other.

This recipe is nice and easy:
Take the potatoes (6-8 
depending on serving) Peel 
and wash and put in a large 
pot. 
Cover them with water and 
place on stove top over 
medium heat until they have 
reached a boil (or feel tender). 

Roughly 45 minutes - 1 hour.
If they are ready, drain the 
Water and in same pot sprinke 
in salt, margarine, butter or 
olive oil (or any kind of oil) to 
taste. 
Mix all together by hand very 
quickly, pour in warm milk to 
make them nice and fl uffl y. 

Keep mixing until they are 
mashed to your liking. They 
are now ready to serve.

Vegetables Preparation:
You can use any vegetables 
to boil, steam or whatever you 
like!

*You can also instead add 
grilled vegetables: asparagus, 
green bell peppers, yellow bell 
peppers, and red bell peppers, 
with some Zucchini. You would 
add pinch of salt, balsamic 
vinegar and some oil!

Also in my meal I prepared 
and served Coleslaw, for this 
I used:
1/4 of a head of Cabbage - 
Shredded
1/4 of a medium Carrot - 
Peeled & Shredded
3 tbsp. Parsley - Chopped
Salt, vinegar & oil to taste.
Mix all together and place on 
platter to serve.

Now Enjoy your Roast Beef 
Dinner with tastey sides and 
healthy choices! 

***You also have the option 
to serve Prime Roast Beef 
or Rib-Eye Beef in place of 
the one seen here, served 
in the same way, but with 
mushrooms on top!

Recipes by Marija: Roasted Veggie Tray
Preparation:
Wash all vegetables.
Cut the red, yellow and green bell peppers into 
6 pieces each,
Take the green zucchini and slice it long ways 
in half, then cut each half into 4-5 slices.
Take your asparagus and add your carrots - 
peeled, boiled and slices long ways (depending 
on the size of the carrot).

Grill the bell peppers and zucchini. Boil the 
asparagus for 4-5 minutes. Boil the carrots 
(depending on how big they are, it might take 
up to 10 minutes) until soft.
If they are all ready, keep the separate. Season 
them with salt, pepper, oregano, lemon, a little 
garlic, olive oil and mix them together.

You are now ready to serve for special 
occasions and holidays.

Recipes by Marija: Burek with ready-made Pastry and Cheese
Ingredients
1 pkg. 500g pastry
1/2 cup sour cream
1/4 cup milk
2 eggs
1/4 cup soda water
1/4 cup vegetable oil
1 cup feta cheese
(or you can mix half and half 
with ricotta cheese)

Preparation
Mix all ingredients in one 
bowl (except the pastry & 
INCLUDING the cheese)
Open the pastry and take the 
pan.
Lay 4 of the pastries laying 
across from each other with 
half of the pastry lying over 
the pan. So 4 of the sides are 

meeting in the middle and 
laying over each other.
Take another pastry sheet and 
scrunch it up to fi t the pan and 
lay it on top of the ones laid 
down already.
Put another one on top then 
add the feta cheese mix from 

earlier.
Repeat for every 2 layers of 
pastry until the package and 
stuffi ng is done.

Now fold the edges hanging 
over the sides to meet in the 
middle and cover the rest of 
the pastry layers.

Brush on the top with 1 egg 
and 1 spoon vegetable oil mix 
before baking in the oven.
Bake for the fi rst 10 minutes 
at 425°F and after turn it down 
to 300°F for another 30-45 
minutes or until golden brown.

Enjoy with a nice glass of 
yogurt.

Recipes by Marija: Coconut Syrup Cake
Ingredients:
7 eggs
1 cup sugar
mix together in electric mixer 
on high speed for 10 minutes, 
until thickens and becomes 
nice and creamy.
then pour in - 1 cup vegetable 
oil and keep mixing.
 
- In a separate bowl take 
1 + 1/2 cup shredded 
unsweetened coconut
with 1 + 1/2 cup fl our 
Add in 2 tbsp. baking powder 
1 tbsp. vanilla (liquid) or 1 
package of vanilla powder. 
Dash of salt and 1/2 tsp. 
lemon juice included.

- Add this mixture into the one 
with the eggs in electric mixer 
on low speed for 1 minute.
Take the mixture out of the 

electric mixer and mix by hand 
with spatula until nice and 
smooth.

Preheat the oven to 350°F.

Take a square pan and spray 
with PAM in all corners. 
Pour in cake batter evenly 
distributed throughout the pan.
When oven ready place 

cake inside and bake for 30 
minutes.
Then to check stab with a 
toothpick to make sure it is 
cooked on the inside (nothing 
should be left on the toothpick 
as it comes out of the cake).
Remove from stove and leave 
off to the side to cool fully. 
Cut into sizes and pieces of 
your choosing.

To make the syrup:
2 cups sugar
4 cups water 
- Pour together in a pot and 
leave to boil for 10 to 15 
minutes. When the syrup is 
hot and the cake is cold, you 
pour the hot syrup over the 
cake and sprinkle on top any 
coconut shavings you have left 
over for decoration.
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

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

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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