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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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Помогнете го  весникот ,,Македонија,, 
Почитувани читатели од сите делови на Етничка Македонија, сите вие кои го читате весникот 

,,Македонија,,- единствениот редовен месечен весник во Канада:
Благодарение на Вашата доверба зачекоривме кон 37-та издавачка година од првиот број издаден 

на 1-ви ноември 1984-та година. 
Изразуваме огромно задоволство и почит драги соработници, поддржувачи, дарители, вие кои од 

искрена љубов кон татковината Македонија, како и ние самите секојдневно се бориме за зачувување 
на македонскиот идентитет, култура, пишуван збор, традиции на овие простори.

И во оваа прилика почитувани читатели ве молиме да го помогнете весникот ,,Македонија,,.
Плик за донација со нашата адреса е инсертиран во весникот.

Ви благодариме.

Македонија

Голема благодарност до нашите 
соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на весникот 

,,Македонија’’, колумнист

Бил Николов за  Македонското 
Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на 
крстозборот за весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за рубриката 
,,Читателско ќоше’’ (Readers corner)
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со 
Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’

Зоран Карапанчев - фотографер, 
соработник  
Боне Темелков 
соработникСпецијални Дописници:
Од Тирана и Голо Брдо известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот 
Македонија: Стојко Стојков 

Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

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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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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ВМРО-ДПМНЕ тврдо во Штип: Ако ставите 
Северна излегуваме од Собрание

Советниците од опозициската ВМРО-ДПМНЕ најавија дека ќе ја 
напуштат седницата на Советот на Општина Штип, на секоја точка 
од дневен ред каде се бара промена на името на институциите со 
додавката Северна. На последната седница беа измените на Ста-
тутот на ОУК Дом на млади каде требаше да се додаде додавката 
Северна секаде во документот каде стои Република Македонија. 
Оваа точка беше одложена за наредната седница, откако опози-

циските советници од ВМРО-ДПМНЕ ја напуштија седницата . – Ја напуштивме седницата бидејќи 
на истиот став дека нема да учествуваме во гласањето во таа точка, како и на претходната седница 
кога имаше во една друга институција користење на зборот Северна во нејзиниот назив – изјави Иван 
Јорданов, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. (Вечер)

Еден пристоен начин како да им се стават сопки на оние кои едвам чекаат во секоја пригода да 
го употребат зборот северна иако во никој случај нив никој не ги приморува да го прават тоа. 
На оваа земја газат секакви стопала.

Македонска Заедница

Танас Јовановски

Carpet Installation
Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.

If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Низ деновите на минатиот месец

Глушец падна од таванот за време на брифинг во 
Белата куќа, новинарите го бркаа

Новинарите кои дошле на брифинг во Белата куќа се изненадиле кога глушец паднал од таванот и 
завршил во скутот на дописникот на  Ен-би-си Питер Александар. Некои од новинарите поитале да 
го снимаат, а други пак да го фатат глодарот. Глушецот се пикнал под вратата и влегол во главната 
сала за прес-конференции,  по  што влегол  и во  салата  за  брифинзи по што му се изгубила трагата. 
(Тиме.мк)

Мора да е тој руски шпион, масло на Путин кој се спрема за наредните американски избори 
идната година. Данолд Трамп мора да добие втор мандат, така тој сака, ама оние демократите 
импичмент па импичмент, исто како нашиот Кирацовски, рекет па рекет.

Мендух Тачи за ТВ21:  ДУИ се плаши од пописот на на-
селението , Албанците можат да бидат под 20%

Лидерот на ДПА Мендух Тачи во гостувањето во емисијата “10 минути“ на ТВ21, зборувајќи за акту-
елните состојби во земјата кажа дека ДУИ се плаши од пописот бидејќи може да испадне бројот на 
Албанците да биде под 20%, а тоа според законот би значело лошите политики на ДУИ ги натерале 
Албанците да си заминат од земјата.  – Вие сте приметиле дека кај ДУИ постои еден страв за да 
не се направи пописот. Можеби не го кажуваат тоа јавно, но по кулоари кажуваат дека постои ризик 
бројот на Албанци да е паднат под 20%. Ова може да биде вистина, но оваа вистина открива и една 
друга вистина дека од 2001 , 19 или 18 години на политичкото и владеашкото дејствување на ДУИ 
резултира со тотално фијаско. Ако денес се плашиме дека нашиот број ќе биде под 20%, тогаш ана-
лизата вели дека Албанците си заминале од тука, Албанците не виделе тука перспектвива, Албанци-
те мигрирале и ова е еден многу цврст аргумент – Рече Тачи.

Токму затоа Македонија не може да направи попис на населението. Последниот попис беше во 
2002 година.  И за тој попис има голем прашалник за тоа колку е веродостоен. Ако е бројот на 
Албанците под 20%, каде ќе се смести многу фалениот Охридскиот рамковен договор со кој 
се бара процент над 20%, за да се имаат сите “погодности“ кои моментно ги ужива албанското 
малцинство во Македонија.  Да напоменам само дека попис во една држава е рутинска опера- 
циа, но не и во Македонија. НЕКОЈ НЕ САКА ПОПИС ВО МАКЕДОНИЈА.

Новиот градоначалник на Солун: 
Не ми доаѓа лесно да кажам Северна Македонија

Не ми доаѓа лесно да кажам Северна Македонија, вели новиот градоначалник на Солун, Константи-
нос Зервас, говорејќи за грчкиот весник Катимерини, во однос на тоа кое име го користи за соседната 
земја и додава дека ја нарекува Скопје или ФИРОМ, јави дописничката на МИА од Атина. Солунскиот 
градоначалник вели дека Договорот од Преспа е лош договор и е со комплетно различна позиција 
во споредба со неговиот претходник Јанис Бутарис за т.н. дипломатија на градовите. – Градоначал-
никот на Солун не е ниту министер за надворешни работи, ниту министер за туризам, ниту верувам 
толку многу во дипломатијата на градовите. Јас исто така сум малку чувствителен  во патриотските и 
националните прашања. Сметам дека требаше да ги чуеме историјата и чувството на градот за некои 
прашања кои се однесуваат на нашите односи со нашите северни соседи. Сметам дека Договорот од 
Преспа беше лош договор – вели Зервас.

Ајде малку да му помогнам на новиот градоначалник на Солун. Ако не му е лесно да каже 
Северна Македонија, тоагш едноставно само Македонија. Тоа е и историското име на таа земја. 
Да му олеснам и за името на градот на кој тој е градоначалник. Наместо Тесалоники, едностав-
но Солун, ем пократко ем вистинското име на градот.

САД сакаат Грција да го предводи Балканот
САД сакаат Грција да го 
предводи Балканот, истакна 
американскиот државен секре-
тар Мајк Помпео. Државниот 
секретар на САД за атинската 
телевизија Скаи рекол дека 
САД сакаат стабилен Балкан, 
затоа што регионот е “полн со 
предизвици“ и дека сакаат да ја 

видат Грција да предводи, пре-
несе грчката агенција АНА. – 
Сакаме нов почеток со новиот 
премиер Киријакос Мицотакис 
и неговиот тим да го предводи 
регионот напред  и да создава 
стабилност низ целиот регион 
– порача Помпео.

Што му е на човекот? Да не 
сака тој цел регион да бан-
кротира по примерот на таа 
земја? Нашиот народ вели 
ако тргнеш по мувата знаеш 
каде ќе те однесе. И од кога 
САД дозволува некој друг 
регион да биде предводен од 
некој друг?

Сара Џесика-Паркер: Неверојатна и епска приказна која заслужува оскар

Холивудската актерка Сара Џесика-Паркер е воодушевена од македонскиот документарен филм 
“Медена земја“ . Таа на својот профил на Инстаграм објави фотографија од филмот и напиша дека 
тој филм заслужува номинација за Оскар. – “Медена земја“ е неверојатна, визуелно зачудувачка, 
интимна, а сепак епска приказна за пчеларката Атиџе Муратова, жена која нема никогаш да ја 
заборавам. Има причина зошто овој филм ја добива секоја награда за документарен филм – пишува 
Џесика-Паркер. Таа во постот им честита на филмаџиите Љумомир Стефанов и Тамара Котевска. – 
Ви благодарам што ни дозволивте да патуваме со вас во малото село во Република Македонија, ќе 
ве следам насекаде – пишува таа. Таа уште додава дека филмот се прикажува во Њу Јорк и дека е 
сигурно дека ќе биде номиниран за Оскар. (Нова Македонија)

Ти благодарам за убавите зборови за филмот. Исто така ти се извинувам за сите напади 
против тебе кои следеа именувајќи ја земјата Република Македонија од каде доаѓа филмот. 
Убеден сум дека ти не си ни чула за црпнатиот премиер Зоран Заев кој и’ го смени името на 
земјата.

Премиерот Заев од трибината во Штип: Иднината на земјата ја обез-
бедивме, одиме храбро по прав пат, работиме со Љубов

Конечно имаме право, ги имаме сите причини да добиеме одлука за почеток на преговорите со ЕУ, 
да ги отвориме и поглавјата и фондовите, да ги подржиме компаниите но и младите. Затоа тргнав-
ме со ваква политика, затоа ги решаваме односите со соседите, порача премиерот Зоран Заев на 
граѓанската трибина во Штип. Тој истакна дека се отворени перспективи за сите нас, за нашите деца, 
за татковината, за граѓаните. Никој повеќе не не негира како земја, признаени сме од целиот свет. Во 
седиштето на Европската унија говорев на македонски јазик, признаен од цел свет. Личната карта си 
ја обезбедивме. Конечно си имаме имотен лист, си имаме држава за која нашите дедовци се бореле, 
и тоа по мирен пат. Одиме храбро, работиме од љубов, си ја сакаме татковината. Возот тргна на 
шините, тој е на прав пат. Нема излегување од шините, одиме напред, на прав пат – рече Заев. (Нова 
Македонија)

А бре овој човек испафкал многу повеќе марихуана од што е дозволено, произведена на неговата 
фарма, а со помош на Биг Мајк Американецот. Вели дека ги решил односите со соседите! Лажго. 
Зборува за шини, а нема воз! Зборувал човекот на македонски јазик во Европската унија. Не направи 
сите резил со неговиот говор на англиски во обединетите нации, не изрезили со неговото непо-
знавање на српскиот јазик. Зар ниту еден од неговата дружина не го зборува српскиот? Знам дека 
зборува бугарски но колку добро?

Плевнелиев бара: Радев да не и’ се сили на 
послабата Македонија

Поранешниот претседател на Бугарија, Росен Плевнелиев го критикува сегашниот шеф на бугарската 
држава за популизам и покажување мускули на помалата и послаба Македонија.  “Претседателот 
Радев во еден историски момент во кој Северна Македонија е на пат да добие покана за членство во 
ЕУ, на еден не само популистички, туку и лажно патриотски начин демонстрира чудна решителност 
и активност иако досега немаше систематсски и проактивен пристап кон темата. Според мене, ова е 
наполно поради тоа што неговите надворешнополитички амбиции пропаднаа. Тој не ја користи довер-
бата на светските лидери и единственото што му преостанува сега е да покажува мускул на помалата 
и послаба од нас Северна Македонија“, изјави претходникот на Радев во интервју за весникот “24 
Часа“.

Ете еден пријателски крик од една непријателска земја каква што е Бугарија во однос на наша-
та земја. Има ли уште некој друг?
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Италија ќе предложи ЕУ повторно да ги отпочне преговорите во ноември

Италијанскиот премиер Џузепе Конте порача дека Рим ќе предложи Европската унија повторно во 
ноември да ги отпочне преговорите за проширување на блокот кој ги вклучува Македонија и Алба-
нија откако ЕУ ги блокираше преговорите со овие две земји. На прес конференција Конте рече дека 
одлуката на лидерите на ЕУ на самитот во петокот да не им дозволат на двете земји да отпочнат 
претпристапни преговори е историска грешка.  (Нова Македонија)

Абре што им е на овие луѓе? Знам дека со Македонија си играат мајтап од поодамна, а сега ја 
вклучија и Албанија. Каква разлика ќе направи ноември од октомври? Едноставно речете им 
на двете земји почекајте, стрпетесе, за каде се брзате, има време.

Низ деновите на минатиот месец

Опозицијата бара да се обрати во Собранието: Никола 
Димитров го нема во јавноста од шлаканицата од Брисел

Министерот за надворешни работи Никола Димитров се нема појавено во јавноста откако Советот 
на Европската унија реше да не додели датум за преговори. Претходно министерот секојдневно бом-
бардираше со статуси за европската иднина на Македонија и оти датумот е загарантиран. Очигледно 
е дека Димитров е разочаран од исходот во Брисел, особено што изјавуваше дека ако повторно 
нема одлука за датум ќе нема лице да се појави пред македонските граѓани и да говори за европски 
вредности.

Сите сме разочарани по недобивањето на датум за преговори. Зошто Димитров да се крие од 
јавноста сега? Тој истиот уште од минатата година почна да го слави влезот во ЕУ.   А за тоа 
дека ќе нема лице, тој тоа одамна го има изгубено. Сакате да ве потсетам? Минатата година 
изјави дека македонскиот јазик кој го зборуваме во Република Македонија не е ист со јазикот 
кој го зборува нашето национално малцинство во Егејска Македонија. Ако тој навистина има 
образ немаше да постира реченица од францускиот филозоф Жан Пол Сартр во која вели: 
“Само тој што не весла има време да го ниша чамецот.“  Убаво речено, само нешто недостига 
во чамецот – КОМПАС.  Нашите веслачи (Зоранчо и Николче) без компас тргнаа по патот на 
мувата и ете каде не однесоа!

Владина делегација положи цвеќе на споменикот на Гоце Делчев
Делегација на Владата предводена од заменик министерот за култура Владимир Лазовски, придру-
жуван од Стојанче Ангелов, национален координатор за прашања поврзани со здружението на 
бранители, положи цвеќе на споменикот на Гоце Делчев во Градскиот парк во Скопје по повод држав-
ниот празник 23 октомври – Ден на македонската револуционерна борба. Венци и букети цвеќе на 
споменикот на идеологот на македонската револуционерна борба  Гоце Делчев положија и делегации 
на претседателот на Македонија, на Собранието, на Армијата, на Сојузот на борците, на политичките 
партии, на повеќе државни институции и делегации од дипломатскиот кор во земјата. (Нова Македо-
нија)

Јас сум тотално збунет. Претседателот Пендаровски полага цвеќе на споменикот на “Бугаринот“ Гоце 
Делчев! Штета што сеуште  сум жив, ќе ми испратеше и мене. Владата положи цвеќе? Нејзина но 
неим делегација! Кој е Делчев за оваа Влада? Никој и ништо.  Тие се борците, тие се идеолозите, тие 
се хероите, е.ати народот!

Мислења на читателите на  весникот Македонија на прашањето:

Што очекувате од предвремените избори закажани 
во април 2020 во Македонија и новата македонска влада?

Марк Бранов: 
Македонија е под окупација и влегува во еден период каде 
лагата стана вистина и вистината стана лага. Пораките 
што се пренесуваат преку социјалните мрежи деновиве 
околу колку беа "изненадени" од изјавата на Макрон е 
чиста лага. Заев соработува со Атина, Софија и внатреш-
ните лидери на УЧК не како премиер, туку како слуга, и 
за жал, на секој чекор, Мицко му носи чај и лукум, против 
националните интереси на Македонскиот народ. Сега во 
моментот никнуваат нови опции, како што е Македонската 
Народна Партија, и нашите патриоти морат да се запо-
знават со нив и со нивните програми. И на крај да одлучат 
дали ќе ги поддржуваат на изборите, или пак ќе бојкоти-
раат. Инаку, гласање за традиционалните партии значи 
гласање за продолжение на оваа агонија и нема смисла. 
Да живее Македонија!

Ацо Крстевски 
Претседател на Македонската Православна Црква Св. 
Илија од Мисисага

Мислам дека овие избори се едни од најбитните избори 
во поновата Македонската историја, бидејки треба јасно 
да се стави до знаење дека Македонците сакаат промени, 
сакаат да си го вратат името, гордоста и честа.
ВМРО сеуште се соочува со консолидација како на своето 
членство така и на својата програма, но и покрај пробле-
мите со кои се соочуваат се надевам и сметам дека ќе 
победат и ќе успеат да формираат влада на следните 
вонредни парламентарни избори закажани за Април 2020. 
Од друга страна СДСМ и Заев станаа синоним на 
најголемото предавство на Македонија, Македонците и 
све што е свето за Македонците. Се откажаа од Маке-
донското национално малцинство во Грција Бугарија и 
Албанија, а Македонците од дијаспората ја понижуваат 

небирајки зборови каде и да стигнат. Историјата за нив нема никаква вредност, ја продадоа и сакаат 
да направат квази нација во квази држава, без историја, без идентитет и без име. На прославите на  
Македонски празници воопшто и не спомнуваат дека ова се македонски празници и дека луѓето што 
го дале животот биле Македонци кои се бореле за слободна Македонија. Тоа за нив се прослави на 
безимена држава и за нив туѓи и непознати херои. 
Криминална влада која цело време со прости новинарски спинови сака да го тргне вниманието на 
народот од нивните криминални дејства. Наместо да се насочат кон исполнување на европските 
критериуму за влез во ЕУ, кон вистинско независно судство, кон создавање на вистинска правна 
држава,  тие се насочија во обезоличување на нашата нација, сметајки дека тоа е единсвен услов за 
влез во ЕУ. Резултатот на сите е познат а штетите сите ги трпиме. Со оваа политиката и политичка 
гарнитурта на СДСМ се направи непоправлива штета на Македонија и Македонецот која ќе треба 
долго време за да се санира ако воопшто тоа е возможно. Но и покрај све што СДСМ ни приредија 
во изминатите три години, највеќе сум изненаден и се чудам кога го гледам Заев како бара втор 
мандат. Ај ќе речеш човекот си е таков на сите добро познат ако зине мора да излаже. Но ме чуди и 
загришува како може партијата да го подржи и уште почудно е што сеуште има луѓе во Македонија 
што го подржуваат и му аплаудираат. Тоа е како на капетанот на бродот што тоне да му се аплауди-
ра затоа што успеал да го потоне бродот и му даваат уште еден мандат да го потене толку длабока 
да никој никогаш не го најде. Дали македонците се свесни дека ако СДСМ дојде повторно на власт 
тоа дефакто значи и одобрување на све што досега го направија, одобрување на промената на 
името, одобрување на продавање на историјата, одобрување на безаконието. 
На крај сакам да кажам дека ние како дијаспора никако несмееме да ги игнорираме или бојкотираме 
овие избори, бидејќи со тоа не добиваме ништо и само ќе може да им дадеме уште еден мандат на 
СДСМ да ја довршат Македонија еднаш за секогаш.
Затоа апелирам за масовна излезеност на следните избори, со тоа ќе  ја покажеме силата и гласот 
на дијаспората. 
Ова е последна шанса пред тотално исчезнување на Македонија и Македонците од картата на 
светот.

долго време за да се санира ако воопшто тоа е возможно. Но и покрај све што СДСМ ни приредија 
во изминатите три години, највеќе сум изненаден и се чудам кога го гледам Заев како бара втор 
мандат. Ај ќе речеш човекот си е таков на сите добро познат ако зине мора да излаже. Но ме чуди и 
загришува како може партијата да го подржи и уште почудно е што сеуште има луѓе во Македонија 
што го подржуваат и му аплаудираат. Тоа е како на капетанот на бродот што тоне да му се аплауди-
ра затоа што успеал да го потоне бродот и му даваат уште еден мандат да го потене толку длабока 
да никој никогаш не го најде. Дали македонците се свесни дека ако СДСМ дојде повторно на власт 
тоа дефакто значи и одобрување на све што досега го направија, одобрување на промената на 
името, одобрување на продавање на историјата, одобрување на безаконието. 
На крај сакам да кажам дека ние како дијаспора никако несмееме да ги игнорираме или бојкотираме 
овие избори, бидејќи со тоа не добиваме ништо и само ќе може да им дадеме уште еден мандат на 
СДСМ да ја довршат Македонија еднаш за секогаш.
Затоа апелирам за масовна излезеност на следните избори, со тоа ќе  ја покажеме силата и гласот 
на дијаспората. 

Добре Јанковски: 
Очекувам победа на опизицијата, но се’ е можно 
сега..Мислам дека времето е прекратко за опози-
цијата да ги среди сите гласачи, можни се сеуште 
наместувања од владеачката партија, но сепак ќе 
видиме,во секој случај потребна е промена, ако 
може да се спаси барем малку од уништувањето на 
нашата Македонија.....
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Вучиќ: Никогаш нема да дозволам 
некој да ја понижува Србија

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека тој никогаш 
нема да дозволи некој да ја понижи Србија со какво било решение 
за Косово. “Никогаш нема да дозволам некој да ја понижи Србија и 
да го понижува нашиот народ“ рече Вучиќ во Блаце, во рамките на 
неговата кампања “иднината на Србија“.

Кога претседателот на Србија го вели тоа, сигурен сум дека 
тој мисли на македонскиот премиер Заев кој понижувањето на својот народ го направи своја 
професија.

Македонска Заедница

Низ деновите на минатиот месец

Танас Јовановски

Македонштината не ве боли повеќе од мене
Не верувам дека вас повеќе ве боли македонштината од мене, но истовремено гајлето и обврската да 
обезбедиме иднина преку верификацијата на мојот, вашиот, нашиот идентитет ме прави озарен пред 
иднината која ја очекуваме – истакна Зоран Заев од собраниската говорница. (Република)

Држете ме да не паднам. Не ми се верува. Кај македонскиот премиер имало македонштина, 
имал тој идентитет. Ептен забегал!

И по 24 години остана нерешена мистеријата за 
атентатот врз Киро Глигоров

Пред две години Стојан Андов предизвика шок со неговата последна книга во која тврди дека орга-
низаторот на атентатот врз претседателот Киро Глигоров е познат. Ова може да се заклучи од најно-
вите две книги на Стојан Андов, поранешен претседател на Собранието на Република Македонија, 
а особено од последната “До атентатот и по него“. Во оваа книга, во неколку пасажи, Андов речиси 
директно посочува на Љубомир Фрчковски, тогашен министер за внатрешни работи, како можен ор-
ганизатор на атентатот. Авторот, на пример, раскажува за своја средба со претседателот Глигоров 
пред атентатот, во вилата “Билјана“ во Охрид во која тогашниот шеф на државата му се пожалил 
дека Бранко Црвенковски, Љубомир Фрчковски и други раководители на СДСМ од него (од Глиго-
ров) барале да си поднесе оставка. Кога го прашале Киро Глигоров кого го смета за свој наследник, 
Глигоров го спомнал Стојан Андов, тврди авторот на мемоарската книга. По ова тврдење Фрчковски 
го тужеше Андов, а судот донесе времена непопуларна мерка, забрана на книгата со што само ги 
подгреа уште повеќе сомневањата на македонската јавност по објавата во книгата. (Вести.мк)

Атентатот врз Глигоров 24 години е нерешена мистерија за која никој не бара решениие. Мо-
жеби по други 24 ако не и повеќе ќе се разреши мистеријата кога актерите во атентатот нема 
да бидат на овој свет. Денес , вчера или утре тие нема да се уапсат самите себе. Тие сеуште 
се актвивни во македонското поднебје.

Заев стана и надрилекар, со марихуана ќе лечи од епилепсија
На седница за пратенички прашања, премиерот Зоран Заев одговори на прашање од пратеникот Ан-
тонио Милошоски за бизнисот на фамилијата Заев со канабисот. – Ништо тајно не работи Владата. 
Манипулација е да се зборува за дрога. Моето семејство има своја инвестиција во Свети Николе. 
Се вработува народ, а вредноста е поголема од 100 милиони евра. Пазарот на медицински канабис 
е 500 милиони евра и се очекува да стигне над трилиони заради употреба во медицината. Убаво е 
кога ќе видите детенце со епилепсија веднаш станува нормално со употреба на канабис. Зборував-
ме за инвестиции – одговори Заев.
Колку што мене ми е познато марихуаната (канабисот) е средство за релаксација на лица со 
неподносливи болки. МАРИХУАНАТА НЕ ЛЕЧИ! Медицината најмалку може да се пофали со 
лек за епилепсија! На Зоранчо Заев му треба еден тон марихуана да го излечи од криминал 
и лаги ако таа воопшто лечи таква болест. И како тоа ги прескокна билионите и отиде во 
трилиони?

Ивајло Дичев: За пактот со Хитлер нема што да се 
навредувам, треба да се срамиме

Ивајло Дичев, професор по културна антропологија на универзитетот во Софија и предавач на универзите-
ти во САД и Франција, е еден од луѓето од интелектуалниот свет во Бугарија кој има европски мислења и 
ставови во поглед на македонското прашање и односите меѓу Македонија и Бугарија. Заедно со уште една 
група интелектуалци ги критикува последните позиции на Софија посочувајчи во интервју за Прес 24 дека 
највознемирувачко во таа “Рамковна позиција“ на Владата  и Парламентот е асиметријата.  – Добро е да 
се бара од Северна Македонија да ги извади на виделина и да ги осуди злосторствата на југословенскиот 
комунистички режим, особено кон луѓето кои се ссметале себе за Бугари. Но во истиот текст се одреку-
ваат злосторствата на бугарските окупатори за време на војната, сојузници на фашистичка Германија, 
испратиле неколку илјади Евреи во Треблинка.  Воспоставувањето на добри односи подразбира симетрија, 
напори да направат и едните и другите. Во тоа впрочем слични се и комунистите и национал-социјали-
стите. -  - Само јас сум во право, само мојата теорија  и кој не слуша - во казанот, вели универзитетскиот 
професор Ивајло Дичев за Прес 24. Тој вели дека бугарската политика ја водат популисти и националисти, 
но е уверен дека бугарските граѓани искрено сакаат зближување на двете држави.  – Сакаат максимално 
да се зближиме со Македонците, но таа агресивна ароганција само не одвраќа. Зближувањето бара време, 
трпение, разбирање – тоа не е прашање за историчарите или етнографите, не станува збор за факти туку 
за комуникација – вели Дичев.
   За професорот Дичев несфатливо е негирањето на македонскиот јазик, но вели дека во Бугарија не 
постои политичар кој ќе рече дека таков јазик постои. -Тоа се некои такви горе-долу религиозни прави-
ла прифатени во Бугарија, нема политичар кој ќе се осмели да каже дека постои македонски јазик.  На 
телевизиите не се преведува од македонски и националистите го заплашуваат секој кој ќе се обиде тоа да 
го направи. Јазиците се разделуваат, одвојуваат, во некои моменти државите ги кодифицираат и прават 
официјални. Германците да им кажат на Данците дека дека јазикот не им е валиден, дека треба да стават 
звездичка, со која да објаснат дека данскиот произлегува од германскиот?, вели Дичев за Прес 24.  (Вечер)
Ви благодарам професоре Дичев за изнесената реалност и во исто време се плашам дека со неа 
го ставате својот живот во ризик. Да си немаш работа со луѓе кои негираат дека му биле слуги на 
Хитлер и неговиот фашизам, додека цел свет знае на која страна Бугарија беше во Втората светска 
војна!

Бујар Османи: СДСМ вети обука на 300 пилоти, не ДУИ
Во емисија “Што не е јасно“ гостуваше Бујар Османи кој на прашањето за 300 пилоти одговори дека 
тоа СДСМ има ветувано, не ДУИ. Тоа е гласач на СДСМ, коментира за СДСМ, така да не е прашање 
што се однесува на ДУИ, ниту на Владата, истакна Османи. Тој додаде дека тие (ДУИ) се грижат за 
граѓаните, ДУИ се грижи за ветувањата  кои тие ги даваат пред граѓаните и се обидуваат да испорача-
ат тоа што го ветуваат. И не ветуваат тоа што сметаат дека не можат да го испорачаат на граѓаните.

Горното се однесува за ветувањето на Зоран Заев пред граѓаните на селото Арачиново дека 
неговата влада (ако ги добие изборите) ќе обучи 300 млади пилоти од нивното село. Кога 
лажното ветување на Заев неодамна излезе на виделина (тоа не му е ни прво ниту последно) 
шегобијците го прашаат Зоранчо каде тој ќе вработи 300 пилоти кога Македонија нема ниту 300 
автобуси?

Николовски: Нема да користам Северна Македонија 
и никој не може да го побара тоа од мене

Од мене никој не може да побара да користам Република Северна Македонија и нема да ја користам 
– изјави потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски на прашањето дали доколку 
бидат на власт ќе го користат името Северна Македонија. Во врска дека со тоа ќе дојде до прекршу-
вање на договорот од Преспа и покренување на нови други импликации од страна на грчкиот премиер 
Кирјакос Мицотакис,  Николовски накратко одговори – ќе дојде време, ќе разговараме за тоа. - Овој 
договор е штетен по македонските национални интереси. Мене никој нема да ме натера да користам 
нешто што е штетно по македонските национални интереси – рече Николовски.

Како што стојат работите, меѓу нас има и такви кои дење-ноќе го вежбаат новото име на нашата 
земја само и само да не го погрешат  и ги посрамотат промоторите Зоранчо и Николче, и двај-
цата со ниту едно македонско коскиче во телото  и капка македонска крв.

Македонија да реагира на декларацијата на бугарската влада
Штотуку заврши првиот дел од лидерската средба што ја свика претседателот Стево Пендарвски. Во 
првиот дел од средбата со партиските лидери се разговарало за усвојување на декларација со која 
ќе се потврдат заложбите за евроинтегративниот пат. Сите лидери биле согласни тоа да се подржи. 
Како што брифираат извори од партијата за Република, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан 
Мицковски побарал од лидерите да се реагира на декларацијата на бугарската влада  во која се вели, 
меѓу другото, не смее да се споменуваат македонскиот јазик и бугарскиот фашистички окупатор. 
Начелно на тоа се согласиле останатите лидери. Во вториот дел ќе се договара датумот за избори. 
Позициите на ВМРО-ДПНЕ се јасни – изборите се логичен след по поразите на оваа влада, тие да 
бидат организирани во согласност со уставните и законските норми, нема време за губење, особено 
што следува период на реформи кои мора да обезбедат напредок. (Република)

Бугарија не само што беше на страната на фашистича Германија, туку и ден денес е фашистич-
ка со тоа што го негира нејзиното минато во Втората светска војна. Таа истата држава и денес 
не ја признава македонската нација, македонскиот јазик, историја... додека Германија сеуште 
плаќа за штетите што ги направи во таа војна. Се чудам како оваа бугарска држава не побарала 
плата од Македонија кога тврди дека таа во времето на Војната била само администратор во 
Македонија?

Завршува власта на СДСМ, од 3 јануари нов 
премиер, а на 12 април избори

Учесниците на лидерската средба што се одржа во вилата Водно на иницијатива на претседателот 
Стево Пендаровски се договорија на 12 април 2020 година да се одржат предвремени парламентарни 
избори. Како што соопшти премиерот и лидер на СДСМ по средбата, лидерите постигнале консензус 
предвремените избори да се одржат на 12 април следната година, поради што согласно договорот 
за т.н. Пржинска влада, тој ќе се повлече од премиерската функција на 3 јануари. На средбата кај 
Пендаровски учествуваа лидерите на двете најголеми партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ Зоран Заев и 
Христијан Мицковски, а од партиите на Албанците присуствуваа првите луѓе на ДУИ, Али Ахмети, на 
БЕСА, Билал Касами, на Алијансата на Албанците, Зијадин Села, на Алтернатива, Африм Гаши и на 
лидерот на ДПА, Мендух Тачи. (Вечер)

Ете, и од политичките партии во Македонија (македонски и албански) на средба да излезе 
нешто конструктивно. Можеби претседателот Пендаровски не ќе застане само на оваа средба?

Албанците ќе го дестабилизираа Балканот ако 
Македонија добиеше датум, а Албанија не

Разврската од Самитот на ЕУ не е пријатна за Грција и не оди во корист на стабилноста во регионот, 
изјави грчкиот алтернативен министер за надворешни работи Милтиадис Варвициотис во интервју 
за грчкото радио Реал фм., истовремено истакнувајќи дека ни разделувањето на кандидатурата на 
северна Македонија и Грција немаше да биде во прилог на стабилноста на регионот. – Сигурно е дека 
тоа не е пријатна разврска за нас. Тоа е разврска што не е во корист на стабилноста во регионот, но 
би ви рекол и дека немаше да биде во корист на стабилноста на регионот и одлука што ќе велеше 
“да“ за Скопје, “не“ за Тирана бидејќи во суштина ќе го радикализираше албанскиот елемент кој има 
многу големо влијание како во Скопје така и во Косово, вели Варвициотис, додавајќи дека ставот на 
многумина, а меѓу нив и на грчкиот пемиер Кирјакос Мицотакис, бил дека не е во корист на стабил-
носта на регионот разделување на двата случаи. 
   Како што јави дописничката на МИА од Атина, Варвициотис објасни дека и шефот на грчката 
дипломатија Никос Дендиас и премиерот Мицотакис, но и тој лично минатата седмица на 
состаноците на ЕУ излегле со став дека прв пат во историјата постои можност “на север да се 
граничиме со земји кои полека го добиваат статусот член на Европската унија“.   (Вечер)
Варвициотис и неговите претпоставени забораваат или пак не сакаат да знаат кои ги креира 
проблемите во тој регион. Тие и Грција се “најзаслужни“ за нестабилноста во регионот. Ако 
беше поинаку Македонија ќе беше членка на НАТО уште во 2005 година, а покасно и во Евро-
пската унија.
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Билјана Ванковска: 

Изборите кои ќе се одржат 
на 12 април едвај и да можат 
да се наречат предвремени, 
бидејќи ќе се одржат на само 
неколку месеци пред рокот за 
редовните. Освен тоа, мислам 
дека опозицијата пребрзо ја 
фаќа еуфорија, бидејќи поте-
гот е издејствуван од страна 
на Зоран Заев, а не обратното. 
Наместо оставка, тој тргна во 
контранапад и заради заштита 
на својата позиција. Еелментар-
ната пристојност и политичка 
култура бараше поднесување 

оставка, но наместо тоа гле-
даме премиер кој излегува 
од својата „Косовска битка“ 
(или можеби од својот „Бу-
курешки момент“) со неви-
дена ароганција и страст 
за победа. Предизборната 
кампања „висеше“ во воздух 
веќе извесно време, па така 
изборите не се никакво изне-
надување. Ваквата атмосфе-
ра на меѓусебни обвинувања 
и црна кампања ќе трае се' 

до 12 април. Претпоставувам 
дека на Заев му е дадено вету-
вање од Брисел и европските 
центри на моќ дека ќе добие 
иста помош и поддршка како и 
за време на лансккиот рефе-
рендум, кога во Македонија се 
прошетаа бројни државници. 
На овој начин, Заев ја има ини-
цијативата, а не Мицковски - и 
изборите сака да ги претвори 
во референдумско изјаснување 
од типот „дали сте за ЕУ или 
сте антизападни елементи и не-
пријатели“. Сакам да кажам ова 

нема да бидат нормални и де-
мократски избори, бидејќи сите 
си ја ставија јамката околу вра-
тот кога на средбата кај претсе-
дателот се заколнаа на верност 
на ЕУ. Владата на Заев добива 
предност во старт, а опозиција-
та е ставена во дефанизва да 
се брани и објаснува дека таа 
е за ЕУ по секоја цена, што ќе 
рече и по цена на неменување 
на Преспанскиот договор. За 
жал, ВМРО-ДПМНЕ не смогна 
храброст експлицитно и јасно 
да го искаже својот политички 
став (и план за оспорување на 
Договорот врз основа на повре-
дите на Виенската конвенција, 
но и Уставот) ниту лани во ова 
време, ниту сега. На тој начин, 
опозицискиот блок (без оглед 
на идеолошката провениенција) 
може да се подели на оние кои 
цврсто инсистираат на оспору-
вање на Преспанскиот договор 
и на оние кои го кријат ставот 
како змијата нозете. Тоа е во 
полза на власта, се разбира. 
Можеби е рано, но измина цела 
година без да дојде до окруп-
нување и обединување на сите 
опозициски сили. Една голема 
пропуштена прилика за тоа беа 
претседателските избори, кога 
можеа да се обединат околу 

една (би рекла, извонредна) 
личност. Знаете дека дел од 
опозицијата ги бојкотираше тие 
избори и сега не знам како ќе 
изгради мост и ќе се консолиди-
ра. изборниот законик не е сме-
нет во насока на ветувањата за 
една изборна единица, односно 
битката повторно ќе се води по-
меѓу „мастодонтите“, големите 
партии кои се и најодоговорни 
за состојбата во која се наоѓа 
Македонија, и на надворешен, 
но и на внатрешен план. Идната 
влада ќе има огромна и теш-
ка задача да постави на нозе 
држава која е презадолжена, 
партизирана, етнизирана, ко-
румпирана и без компас во на-
дворешните односи. Нашите по-
литичари не гледаат подалеку 
од носот, па во ЕУ гледаат ( да 
се изразам народски) како теле 
во шарена врата. А таа врата ќе 
остане затворена подолго вре-
ме, време во кое сите земји од 
Унијата (вклучувајќи ја и Буга-
рија, Германија, Франција, итн.) 
сораборуваат и со Русија и со 
Кина на економски (и посебно 
енергетски) план. Ние останува-
ме слепо црево на Европа, а не 
папок на светот.

Македонска Заедница

Мислења на читателите на  весникот ,,Македонија,, на прашањето:

Што очекувате од предвремените избори закажани 
во април 2020 во Македонија и новата македонска влада?

Билјана Ванковска: Билјана Ванковска: Зоран Милев: 
Поништување на Преспанскиот 
договор, враќање на името Р. 
Македоноја, поништување на 
двојазичноста, договорот со 
Бугарија. Владеење на уста-
вот и правото, справување со 
корупцијата.

Поништување на Преспанскиот 
договор, враќање на името Р. 
Македоноја, поништување на 
двојазичноста, договорот со 
Бугарија. Владеење на уста-
вот и правото, справување со 
корупцијата.

Изборите кои ќе се одржат 
на 12 април едвај и да можат 
да се наречат предвремени, 
бидејќи ќе се одржат на само 
неколку месеци пред рокот за 
редовните. Освен тоа, мислам 
дека опозицијата пребрзо ја 
фаќа еуфорија, бидејќи поте-
гот е издејствуван од страна 
на Зоран Заев, а не обратното. 
Наместо оставка, тој тргна во 
контранапад и заради заштита 
на својата позиција. Еелментар-

Васко Петровски: 
 Очекувам поголема свест и кај 
владата и кај народот. Малку 
се брза... Да се стабилизира 
земјата , економијата,народот 
да може да живее подобро во 
својата земја, да не се иселува 
по светот... Промена е потребна 
но доверлива, не само на уста, 
ова кон ништо неводи ... Здрави 

чесни луѓе на власт... Здрави интелегентни чесни раководители . 
Потребно е работа на водителите не користење на позициите. Ниг-
де не е подобро од дома . .. Наша Македонија е преубава земја, 
малку сите да  дадат ќе цвета .

 Очекувам поголема свест и кај 
владата и кај народот. Малку 
се брза... Да се стабилизира 
земјата , економијата,народот 
да може да живее подобро во 
својата земја, да не се иселува 
по светот... Промена е потребна 
но доверлива, не само на уста, 
ова кон ништо неводи ... Здрави 

ната пристојност и политичка Ринка Синаковски: 
Јас мислам дека предвремени-
те избори ги очекувавме и сме 
спремни на 12 април  за нова вла-
да, доста време чекаме три мако-
трпни години со владата на Заев 
сите се спремни во Македонија, а 
и ние тука во дијаспората ќе мора 
овие неколку месеци да се споиме 
и му дадеме поддршка на Мицковски за да си го вратиме она што 
сакаат да ни го земат: името, јазикот, црквата знамето, тоа ќе биде 
нашата должност за голема поддршка од сите нас иселениците 
.Македонија на Македонците!  Поздрав Ринка Синаковски.

ната пристојност и политичка 
култура бараше поднесување 
ната пристојност и политичка 
култура бараше поднесување 

Цане Царовски:
Јас лично, а и доста мои пријатели кои ја 
следиме ситуацијата во МК, би сакал да 
се одржат што побрзо до крајот на оваа 
година! Доста со овој “nightmare” што 
пати Македонија и македонскиот народ, 
6 месеци е многу долг период со оваа 
влада, време е да си заминат што поскоро 
и народот да почне со помирување и 
ОБЕДИНУВАЊЕ... Топли поздрави од Лос 
Анџелес.

Јас лично, а и доста мои пријатели кои ја 
следиме ситуацијата во МК, би сакал да 
се одржат што побрзо до крајот на оваа 
година! Доста со овој “nightmare” што 
пати Македонија и македонскиот народ, 
6 месеци е многу долг период со оваа 
влада, време е да си заминат што поскоро 
и народот да почне со помирување и 
ОБЕДИНУВАЊЕ... Топли поздрави од Лос 
Анџелес.

Александар Јовановски-Тасе
Очекувам оваа криминална 
влада конечно да си замине за 
да се врати довербата на Маке-
донскиот народ во институциите. 
Новата влада, која ќе ја формира 
ВМРО-ДПМНЕ, треба да воспо-
стави ред во државата преку 
владеење на правото. Законите мора да важат за сите подеднак-
во, без разлика на партиска, национална, или верска припадност. 
Треба да се навратиме кон суштинските реформи кои од нас ги 
бара Европската Унија, како што се Копенхагенските критериуми, и 
забелешките на Прибе кои беа единствена причина за француско-
то вето. Само така може за да се запре масовното исселување на 
младите интелектуалци од Македонија. Исто така очекувам новата 
влада внимателно да ги разгледа сите договори кои се потпишани 
од оваа влада, и да се изгради еден национален консензус околу 
суштинските прашања со кој ќе се стави крај на распродажбата на 
Македонските национални интереси.

Дени Ристевски: 

Раскинување на догово-
рите со Бугарија Грција и 
договорот за Двојазичност 
во Република Македонија 
Го очекувам македонскиот 
народ да го каже своето 
,,не,, за сите досегашни 
партии кој ги подржаа овие 
договори. И конечно да си 
заминат во историјата.

даме премиер кој излегува 
од својата „Косовска битка“ 
(или можеби од својот „Бу-
курешки момент“) со неви-
дена ароганција и страст 
за победа. Предизборната 
кампања „висеше“ во воздух 
веќе извесно време, па така 
изборите не се никакво изне-
надување. Ваквата атмосфе-
ра на меѓусебни обвинувања 
и црна кампања ќе трае се' 

Славе Димитров: 
Очекувам учество и делење на 
пратеничките места  на повеќе 
помали  партии на конто двата 
политички и национални блока, 
кои имаат капацитет да донесат 
свежина на идеи и принципи и 
делување. Од двете најголеми 
политики пратии  од македон-
скиот блок и едната во константа  
од албанскиот потфрлија на сите 
полиња , резултатот е очигледен 
и е под секое ниво на дискусија. 
Како што велат нашите “ Од тој 
штоф - таков капут”. Народот ги 

осозна и виде на кое политичко , морално и државничко ниво се 
сите сегашни  пратеници без исклучок.
Народот  секако, ако нема силување од страна на фашистичката 
меѓунарона и  пријателите  од Калето ќе ги изберат  најдобрите.

Очекувам учество и делење на 
пратеничките места  на повеќе 
помали  партии на конто двата 
политички и национални блока, 
кои имаат капацитет да донесат 
свежина на идеи и принципи и 
делување. Од двете најголеми 
политики пратии  од македон-
скиот блок и едната во константа  
од албанскиот потфрлија на сите 
полиња , резултатот е очигледен 
и е под секое ниво на дискусија. 
Како што велат нашите “ Од тој 
штоф - таков капут”. Народот ги 

 Никола Делов:

 Исто би одговорил и 
пред три години: Оваа 
гарнитура е инсталирана 
за еднократна употреба 
да ја втурнат Република 
Македонија во НАТО и да 
и го сменат националниот 
идентитет и интегритет на 
Република Македонија!

Томе Чаирчанец Арсовски: 

Дефинитивно ПРОМЕНА, за по-
добро управување на државата и 
се помогне на народот и нивната 
состојба. Останувам уверен дека 
новата влада ќе биде пофер 
за сите жители на Република 
Македонија..

Томе Чаирчанец Арсовски: Томе Чаирчанец Арсовски: 

Дефинитивно ПРОМЕНА, за по-
добро управување на државата и 
се помогне на народот и нивната 
состојба. Останувам уверен дека 
новата влада ќе биде пофер 
за сите жители на Република 
Македонија..

Илија Серафимовски:
 Секој нормален човек и здрав 
разум знае каква ќе биде поли-
тичката состојба во Македонија 
од одговорот на господинот и 
лидер на ВМРО Мицкоски кој 
беше запрашан од новинарите: 
Ако победите дали ќе го укинете 
преспанскиот договор и вратите 
името одговорот гласеше: ,,Сум 
зборувал за тоа и заморен сум на 
таа тема и не сакам да дискутирам,,- јасно се гледа дека учесник 
е во договорот и промени ќе нема се додека постојат овие две 
најголеми македонски партии кои треба да сносат одговорност за 
поделба на македонскиот народ и уништување се' што е маке-
донско, така што непријателите тоа го препознаа и ја искористија 
приликата. Потребно е обединување на македонскиот народ во 
една партија за спас на земјата, а ако на 12 април пак се гласа без 
направен попис и за многу бројни килави македонски партии тоа 
ќе знаци крај на државотворноста и самоубиство на македонскиот 
народ, а тоа на политичарите им одговара за убав живот во луксуз 
и раскош, а тоа зависи од глупоста или совеста на македонскиот 
народ кој свесно се дели и рапидно пропаѓа. Решението е само во 
обединување во една нова партија со нови сили која би можела 
сите досегашни гнасни глупости да ги поништи во име на народот 
така што друга опција нема за спас на државата. Поздрав од Илија 
Серафимовски од Стерлинг Хајтс.

Стилијан Самарџиев:
 Мое лично мислење е дека наред-
ните избори се многу важни и 
сериозни! Многу сакам наредната 
влада да биде македонска и да 
работи за интересите на маке-
донскиот народ.  Преспанскиот 
договор да се уништи и да се 
врати името Република Македо-
нија. Но верувам дека и наредната 
влада која и да биде ќе продолжи 
да работи така како што ќе и кажат 
големите сили и окупатори на 
Македонија! Поздрав од Лерин, Македонија.

Митко Роштанковски: 

Денес е 23 октомври, денот на ма-
кедонската револуционерна борба. 
Борбата за Македонија никогаш не 
престанала. 12 април е само еден 
ден во таа борба, борба за Македо-
нија. Народот доаѓа по своето, наро-
дот доаѓа да си ја одбрани својата 
татковина - Македонија. Никогаш 
северна, само Македонија..

Јана Бранова:

 Очекувам трета опција 
иако не сум сигурна дека 
постои доволно силна 
трета опција за да може 
да ја поправи штетата 
што ја направи Заев, а 
исто и Мицковски кој не се 
спротивстави на Заев. 
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Каролина Ристеска 

Циркузантската дружина К15 
која владееше рекетарски со 
Републиката - заврши! Луѓе, на-
роде на Република Македонија 
земете воздух и дишете. Напра-
вете анализа каде секој од вас 
згреши кога гласаше и својата 
доверба ја даде на најлошата 
политичка рекетарска дружина 
во политичката историја на Ма-
кедонија. Немој да заборавите 
како помина минатиот избо-
рен процес, ве предупредувам 
уште сега внимавајте! Мора да 

се сеќавате на  напнатоста  со 
кочанот и Фатиме, за да завр-
ши на крајот со уцените од ЕУ 
и Западот(Бејли). Сите видовме 
како беше изманипулиран Нико-
ла Груевски. Денес со сигурност 
знаеме и дека бил уценуван 
како што пишува Мирка Вели-
новска(Дудинка) и како што изја-
ви Филип Петровски(Канал5-Са-
мо вистина). Целта ја исполнија, 
празните џебови СДС и ДУИ до-
бро ги наполнија. Ја задолжија 
Македонија и ја продадоа Исто-
ријата и Името. Македонците 
страдаат и сеуште ќе страдаат 
од Македонци. Затоа разберете 
сега, само во слога обединети 
можеме да живееме и да си ја 
кроиме судбината среќно, друг 
пат нема. Со Албанците ќе биде 
јасна програмата. Тоа значи 
дека треба да се внимава во 
коалицијата и да не се избрзува 
во давањето на министерските 
места како до сега. Се надевам 

Македонците добро ќе научат 
овојпат дека само силните на-
роди имаат држава и дека во 
слогата е Вистината и доброто 
за сите нас, обединети во Ре-
публика Македонија и малцин-
ствата кај соседите. Странскиот 
фактор и овојпат ќе игра на кар-
тата: Македонците забораваат! 
Затоа отворете очи и на тилот, 
што рекле старите мудреци. 
Бегалците не ги заборавајте. 
Тие се тука и чекаат. Планот со 
Зоран Заев се исполни соврше-
но,бидејќи северниот тројански 
коњ го пикнаа во Уставот иако 
референдумот беше пропаднат 
и народот победи. Странскиот 
фактор ќе ја води палката цвр-
сто и овојпат, се додека наши-
ве свират и играат по туѓи ноти 
плашејќи се или фаќајќи се за 
мрежата на корумпираност. Мој 
совет до секој од вас е: гласајте 
за партија која ќе го поништи т.е. 
нема да го употребува Преспан-

скиот договор и ќе го прогласи за 
НЕВАЖЕЧКИ, потоа гласајте за 
партија која има дoкажан цврст 
став по прашањето за името 
Македонија, народ македонски 
и малцинства кај соседните 
држави Македонци, јазикот во 
државата македонски, црквата 
македонска и државното знаме 
со сонцето од Бонче и Кутлеш. 
Народе немој да молчите и да 
дозволте повторно да ве толчат 
и молзат политички преваранти 
и манипуланти, доста е! Пов-
торно ќе ве потсетам на нашата 
најсвета мисија, Бог ни дари Би-
блија да ја читаме,учиме и да ја  
проповедаме низ целиот свет и 
во нашиот живот. Бог ги запиша 
Македонците во Светото писмо 
за навек! Бидете живи и здрави, 
ве сака секогаш ваша Каролина 
Ристеска.

Мислења на читателите на  весникот Македонија на прашањето:

Што очекувате од предвремените избори закажани 
во април 2020 во Македонија и новата македонска влада?

Македонска заедница

Игор Касниоски:  
Опозицијата предводена од 
ВМРО ДПМНЕ е значително 
позадоволна од исходот на 
лидерската средба кај Пен-
даровски. Согласно анкетите 
кои се пласираат во јавноста 
опозицијата има предност, но 
сите опции се отворени бидејќи 
сепак има уште 6 месеци. Власта 
предводена од СДСМ се надева 
преку исполнувања на одредени 
ветувања да ја ублажи предноста 
на опозицијата и да го превземе 
водството. Но мислам дека ке 
биде тесен резултат со рекордна 

ниска излезеност. Се очекува многу граѓани кои се незадоволни и 
разочарани од политичката понуда воопшто да не излезат на гла-
сање, со што после 2006-та година овие избори би имале најниска 
излезеност. Македонија заслужува економски напредок стабили-
зација, деполитизирање на опшеството, слобода на медиумите и 
добивање датум за ЕУ и НАТО.

Опозицијата предводена од 
ВМРО ДПМНЕ е значително 
позадоволна од исходот на 
лидерската средба кај Пен-
даровски. Согласно анкетите 
кои се пласираат во јавноста 
опозицијата има предност, но 
сите опции се отворени бидејќи 
сепак има уште 6 месеци. Власта 
предводена од СДСМ се надева 
преку исполнувања на одредени 
ветувања да ја ублажи предноста 
на опозицијата и да го превземе 
водството. Но мислам дека ке 
биде тесен резултат со рекордна 

Јаким Јованов: 

Очекувам промена на владата 
и враќање на македонскиот 
идентитет, името, историјата, 
македонската наша нација.

Јаким Јованов: 

Очекувам промена на владата 
и враќање на македонскиот 
идентитет, името, историјата, 
македонската наша нација.

Димитар Цонев: 
Ако Американците не се 
вмешаат во изборите- повеќе 
од сигурно ВМРО ќе добие- 
ќе го врати достоинството 
македонско - поништувајќи 
го преспанскиот договор - 
враќајки го македонскиот 
индититет- историја и сите 
изгубени индититенски 
вредности што СДСМ и ДУИ 
ги направија на македонскиот 
народ.Ако добие ВМРО - 

најважно од се': ќе се ослободат од затвор невините Македонци 
- борејки се за човечките македонски права од несреќниот 27-ми  
април.Неправдата треба за денешниот Македонец да биде - побе-
да и мир на човештвото.

Дано Кочовски: 

Македонскиот народ е 
изнемоштен од ова влада. Па 
затоа новата влада ќе биде 
од ВМРО-ДПМНЕ со наши 
коалиции за да си го вратиме 
нашиот углед, нашето име 
Р.Македонија и да се поништи 
преспанскиот договор.Исто така да му помогнеме на нашиот народ 
да напредува- тоа е Македонецот. Оваа држава е на македонскиот 
народ а не не илигални имигранти, прво Македонците после други-
те, јас мислам сум јасен затоа ќе победиме и Господ е со нас. 

Спасо Јовчевски: 
Очекувам и посакувам 
фер избори, но ако 
победи СДСМ со Заев 
пак ќе има нереди 
како и минатиотт пат, 
ако победи ВМРО ќе 
помине во мир. Но едно 
знам Зоран Заев ќе 
биде премиер наредни-
ве 4 години сакале или 
не. За мене лично кој 
и да победи сеедно ќе 
ми биде. 

Филип Ангелковски: 
Во почетокот би сакал да иска-
жам неколку работи околу се' 
што се случува во нашата др-
жава.
Не можам никако да се сло-
жам со Преспанскиот договор 
помеѓу Грција и Македонија, а 
зошто?
Вие многу добро знаете дека јас 
сум роден во Костурдкото село 
Д’мбени во Егејскиот дел од Ма-
кедонија и тоа пред АСНОМ.
Со овој договор што сум јас?!  
Одговорот се знае, секако не 
Македонец, туку чист Грк!?? 
Како јас можам ово да го пре-

голтам и да сум ладнокрвен на нашите политичари или по арно 
речено на Зоранчо, како што го наречуна Танас Јовановки.
Пред околу 200-тина години мојот пра-пра дедо Трпен имаше син 
Дичо, мој пра дедо, тој имаше син Липо ( Филип) мој дедо, тој има-
ше син Андрико мој татко и секако јас син ми и моите детса. Цели 
500 години под Турско и до ден денеска ништо не беше променето 
ама баш ништо, идентитет, обичаи, јазик, култура, историја, оро 
песна име на држава, село, планина река и така натаму а сега 
се’ да се бриши! А да не навлегувам и со добрососедското прија-
телство со Бугарија. Ако градот Кукуш беше бугарски тогаш и Гоце 
Делчев ќе беше Бугарин. Од каде до каде може Илинденското Вос-
тание да биде заедничко!?? Од каде до каде може Македонија да 
биде нешто ново од 1945 година? Ништо на овој бел свет не може 
да постои од вчера, се’ има свој корен од памти век така и нашата 
држава Македонија.
Еден Македонец пред еден месец ми вели што има ние да се ме-
шаме во работите на Македонија.  Тоа е нивна работа, не наша. 
Јас него не го познавам и затоа не дојдовме до разбирање и така 
завршивме. Ама еден мој добар познаник и добар македонски биз-
нисмен само што дошол од Македонија пред две недели ми вели, 
народот во Македонија не го интересира за политика, кафеаните 
се полни иако не се јаде или пие на ангро ама си живеат  доста до-
бро! Едно нешто ме вознемири а тоа е дека Битола веке се нама-
ли, така речи на половина. Секоја трета куќа е напуштена, Битола 
сега има близу 70 илјади жители, а беше над 100 илјади.
Е сега да се вратам на прашањето, што зборува сето тоа за наши-
те во Македонија дали се е како треба или не. Зоранчо треба да 
си замине и одговара за шетноста во Македонија. Само јас имам 
песимизам дека некој во блиска иднина ќе најде сила да го проме-
ни и врати се на свое место без одобрение од големите сили. Тоа 
е мое мислење. Жално. Позитивно гледано после секое невреме 
и сонцето пак ќе огрее.
Со братски поздрав Ваш Филип.

Во почетокот би сакал да иска-
жам неколку работи околу се' 
што се случува во нашата др-
жава.
Не можам никако да се сло-
жам со Преспанскиот договор 
помеѓу Грција и Македонија, а 
зошто?
Вие многу добро знаете дека јас 
сум роден во Костурдкото село 
Д’мбени во Егејскиот дел од Ма-
кедонија и тоа пред АСНОМ.
Со овој договор што сум јас?!  
Одговорот се знае, секако не 
Македонец, туку чист Грк!?? 
Како јас можам ово да го пре-

Гоце Андревски: 
Овие избори се иклучително 
важни за Македонскиот народ. 
Победа на Заев ќе значи 
целосно спроведување на 
севернизацијата на македон-
скиот народ и идентитет. Тој 
процес вклучува ревидирање 
на македонската историја и 
наметнување на придавката 
северномакедонски и за 
надворешна и за внатрешна 
употреба. Негов пораз на изборите ќе значи запирање на овој про-
цес. Јас верувам дека македонскиот народ жестоко ќе ги порази 
политиките на Заев. Ќе ја порази не само севернизацијата туку и 
некомпетентноста и криминалот.

Драгица Димовска: 
Се надевам дека ќе дојде нова 
влада после предвремените 
парламентарни избори во Ма-
кедонија во април која ќе треба 
да го редефинира преспанскиот 
договор, ќе го прекине договорот 
за добрососедство со Бугарија 
затоа што тие бараат тотално да 
се откажеме од македонството. 
Ќе отфрлат делови од Тиранска-
та платформа она што го бара 
Венецијанската комисија и ќе 

ја зајакне економијата во Македонија да не мора младите да се 
иселуваат од Македонија. И што е многу важно ќе ги направи ре-
формите во Македонија сите да бидат еднакви пред законот, не за 
ЕУ туку за самата Македонија. Ќе ја демократизира државата нема 
да има забрана за употреба на името Република Македонија и 
употреба на знамето од Кутлеш како и други македонски национал-
ни обележија. Ние сите сакаме 100 проценти да се прекинат сите 
штетни договори што се направени за време на сегашната влада. 
Но тоа во почетокот тешко ќе може да се направи и која влада да 
дојди во Македонија во услови кога се наоѓаме со вакви соседи 
опкружени на кои им помага меѓународната заедница. 

Се надевам дека ќе дојде нова 
влада после предвремените 
парламентарни избори во Ма-
кедонија во април која ќе треба 
да го редефинира преспанскиот 
договор, ќе го прекине договорот 
за добрососедство со Бугарија 
затоа што тие бараат тотално да 
се откажеме од македонството. 
Ќе отфрлат делови од Тиранска-
та платформа она што го бара 
Венецијанската комисија и ќе 

Томислав Бојаџиески: 

Очекувам најцрниот пе-
риод од постоењето на 
Независна Република 
Македонија да заврши 
. Очекувам неправедно 
осудените Браќа да 
се вратат кај нивните 
фамилии, а оние кои ги 
наместија да ги завзе-
мат нивните затворски 
места Очекувам ОНИЕ 
кои го сменија името, 

ОНИЕ кои го негираа Македонецот и Македонскиот јазик, ОНИЕ 
кои ни ја менуваа историјата, ОНИЕ кои сакаа да згасне Маке-
донската семка – Е од тие ОНИЕ очекувам да завршат како и што 
секој Велепредавник треба да заврши, а тоа е доживотен затвор 
за Велепредаство. Очекувам од ВМРО ДПМНЕ да ги поништи сите 
предавнички договори на кримналната влада на СДСм Очекувам 
новото ВМРО ДПМНЕ да го одржи својот збор и расчисти со кри-
миналот во Република Македонија од самиот почеток на независ-
носта на државата. Очекувам од ВМРО ДПМНЕ на македонските 
граѓани да им понуди работа за секого , правна држава , бесплатен 
образовен систем и бесплатно лекување и мирен спокоен живот во 
чисти еколошки градови и села.. И на крајот очекувам секој од нас 
на светот каже дека јас сум МАКЕДОНЕЦ од Република Македо-
нија и гордо го развиори нашето единствено знаме, Шеснаесеткра-
ковото Сонце. 
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Говорот на Драги Стојковски на прославата на  11 Октомври:

Да ни е честит 11 Октомври, 
почетокот на се‘македонското 
народно востание против гер-
манските, италијанските, бу-
гарските и албанските фашис-
ти во Втората светска војна, да 
им оддадеме почит и слава на 
сите храбри Македонци, кои ги 
вградија своите млади животи 
во темелите на првата маке-
донска држава од времето на 
македонската самуилова др-
жава.
Почетокот на востанието било 
тешко. Почнале од педесе-
тина млади Македонци, кои 
знаеле дека иако народот не 
е спремен за востание, тие 
биле решени дека едно маке-
донско востание треба да се 
почне знаејќи дека прво тие ќе 
ги жртвуваат своите животи. 
Оваа состојба каде педесетина 
или сто педесетина Македон-
ци ја започнале борбата, не 

треба да не обесхрабри, 
туку треба да не охрабри, 
бидејќуи и денеска се на-
оѓаме во многу слична со-
стојба во Македонија. 
Гледате пред Собранието 
на Република Македонија 
по педесетина или стоти-
на Македонци се борат 
против предавствата на 
фашизоидната Влада на 
Зоран Заев, Шекеринска, 
Димитров и компанијата, 
ама тие знаат дека позади 
нив има стотици илјади 
Македонци кои иако не 
излегуваат на протести, ја 
поддржуваат нивната бор-
ба за слободна Македо-
нија под името Република 
Македонија. 
Младите борци во 1941 го-

дина не знаеле колку долго ќе 
трае борбата или колку жртви 
ќе има, но знаеле дека водат 
праведна борба, и тоа е најваж-
ното. Исто и Македонците пред 
Собранието, не знаат колку 
години ќе трае оваа борба, но 
знаат дека ја водат праведната 
борба за Македонија. Не    тие 
кои седат во Собранието и се 
пазарат со македонското име, 
со македонскиот идентитет и 
со македонската иднина, туку 
тие што седат надвор пред Со-
бранието, тие ја знаат вистина-
та, само не знаат кога ќе падне 
предавничката Влада. 
Заев потпишува Договор со Бу-
гарија, а пред некој ден ни се 
прдочеше бугарскиот премиер, 
а поранешен телохранител на 
Тодор Живков, и Министерката 
за надворешни работи, каде ги 
спомнуваат своите барања за 
ако сака Македонија да биде 

членка на Европската Унија. 
Едно од тие барања беше 
Република Македонија да се 
откаже, како што тие велат 
таканареченото македонско 
малцинство во Бугарија; да 
ги сменуваат сите учебници 
по историја во Република Ма-
кедонија и јазик, а тие велат 
по бугарски јазик, не сакајќи 
да го спомнат македонскиот 
јазик. Ова ме потсеќа, а си-
гурно знаете дека ние на вре-
мето имавме многу вицови за 
Бугарите...на еден виц каде 
еден полицаец застанува една 
млада девојка за сообраќаен 
прекршок, и дава казна со тоа 
што удира дупче на возачката 
дозвола, како кај нас што зима-
ат поени, и таа вели знаеш ли 
ти чија ќерка сум јас? Тој рекол 
не знам. Таа му кажала дека е 
ќерка на Тодор Живков. И тој ја 
зел назад возачката дозвола 
и над дупчето напишал „тази 
дупче не е дупче“. Сега, Ми-
нистерката за надворешни ра-
боти на Бугарија и сегашниот 
Премиер, сакаат да кажат „таа 
историја не е историја“. Сака-
ат да заборавиме ние дека во 
41 година Бугарите не дојдоа 
како туристи во Македонија, 
туку како окупатори. А тоа не 
е само што ние велиме, туку 
сите светски историчари знаат, 
сите светски весници пишуваа, 
како Торонто Стар на пример, 
ќе прочитате како бугарските 
окупатори влегуваа во Маке-
донија. 
Не можеме да заборавиме 
ние дека ваташките младинци 
беа отепани и илјадници други 
Македонци од страна на бу-
гарската фашистичка војска. 
Не можеме да заборавиме 
дека седум илјади македонски 
Евреи, благодарение на бу-
гарската војска и полиција, ги 
транспортираа со бугарските 
возови во Треблинка, и беа 
ликвидирани благодарение на 
тие бугарски фашисти. И тие 
денеска бараат ние да речеме 
„тази дупче не е дупче“, „“пу, 
пу, не важи“. Вистината си ос-
танува како вистина. 
Бугарите биле фашисти, за 
жал, се‘ уште остануваат фа-
шисти. И понатаму ќе бидат се‘ 
додека не го земат примерот 
на Германија. Германија беше 
фашистичка држава, ја изгуби 
војната и прво плати репа-
рации, за што Бугарија беше 
ослободена од Тито за да не 
плаќа како братска републи-
ка...потоа Германија и герман-
ските претседатели на Влада 
и држава на коленици имаат 
клекнувано пред спомениците 
на паднатите борци во вар-
шавското гето и во други држа-

ви во Европа...тие се извинија, 
и не само што се извиниле, 
туку и на секоја идна герман-
ска генерација младите ги учат 
кои биле нивните претци, што 
направиле во Европа...и само 
тогаш кога Бугарија ќе го прати 
примерот на Германија, дури 
тогаш можеме ние да имаме 
вистински договор за добро-
соседство со Бугарија и да ги 
почитуваме Бугарите. До тогаш 
тие ќе бидат окупатори на Ма-
кедонија и нижто повеќе. 
А до тогаш ние треба да знае-
ме, и Заев треба да знае, ние 
нема да влеземе во Европската 
Унија се‘ додека такви притисо-
ци се прават врз нас. А Европа, 
бидејќи мнозинството држави 
кои беа во оската на фашизмот 
денес се членови на Европска-
та Унија, не ги интересира, на 
пример, какви споменици Ал-
банците градат во Македонија 
на поранешните балисти кои 

убиваа македонски партизани, 
кои исто така помагаа во тран-
спортот на Евреите. И кога ние 
бараме помош од Канада не ја 

добиваме, бидејќи Министер-
ката за надворешни работи е 
потомок на поранешен украин-
ски фашиста. 
Тоа е нашата трагедија, ама 
ние мора да се соочиме со 
достоинство, главата горе, да 
занеме дека сме на прав пат, 
како што бевме на прав пат, на 
правилната страна во Втората 
светска војна, и овој пат сме 
на прав пат и ние ќе победи-
ме. Правдината ќе победи во 
Европа и тие ќе сфатат дека 
погрешна држава помагаат. 
Нема да се задржувам повеќе 
на историските работи, бидејќи 
на сите ни е тежог камен на 
душата со случувањата во 
Македонија, но радосно е што 
Нобеловата награда за Мир 
не беше доделена на пре-
давникот Заев, туку на прет-
седателот или премиерот на 
Етиопија. Ние пративме писмо 
до нобеловиот комитет каде 

ги изнесовме нашите погледи 
зошто е срамно и да се раз-
мислува еден Заев да добива 
Нобелова награда за Мир кога 

името на Македонија го прода-
де, македонскиот национален 
идендитет го продаде, и сака 
целосно македонската нацио-
нална понова и стара историја 
да ја распродава. 
На крајот Ви благодарам за 
времето што го одделивме да 
ни се придружите за заеднички 
да оддадеме почит на паднати-
те борци, и ги повикувам сите 
поранечни претседатели на 
Организацијата да се обратат.

Прослава на 11 Октомври во Торонто
Организацијата Обеди-
нети Македонци од Ка-
нада на 11 Октомври со 
пригодна свеченост и по-
клон пред споменикот на 
паднатите борци за сло-
бодата на Македонија и 
Канада го прослави праз-
никот на Востанието на 
Македонскиот народ за 
ослободување од фашис-

тичкиот окупатор , 11 Октомври.
Најнапред претседателот на ор-
ганизацијата Драги Стојковски 
од говорницата во празнично 
украсената сала на црквата 
Св. Климент Охридски ги пови-
ка присутните со едноминутно 
молчење да им оддадат почит 
на паднатите борци, а потоа со 
полагање на свежи каранфили 
и да се поклонат пред споме-

никот  на Oрганизацијата кој се 
наоѓа во дворот на овој духовен 
храм на Македонците.
Непосредно по поклонението 
пригоден говор одржа претсе-
дателот Стојковски кој се освр-
на на состојбите во Република 
Македонија и актуелните про-
блеми со кои се соочува нашата 
татковина. 
Истовремено тој ги информира-

ше прусутните за идните плано-
ви кои вклучуваат осмислување 
и реализација на серијал од 
видео емисии за историјата на 
Македонија кои би биле прика-
жуавни на You Tube каналот.
Од свечената сцена се обратија 
и поранешните претседатели 
на Органзиацијата Обединети 
Македонци од Канада Мендо 
Бакаловски и Стив Плиакас.

Празнични честитки упати и 
секретарот на Организацијата 
Никола Делов.
Следуваше здравица со маке-
донско вино во чест и спомен 
на паднатите борци за слобо-
дата на Македонија и закуска со 
разговори до доцните вечерни 
11 Октомвриски часови.
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Често употребувана фраза во 
англиското говорно подрачје е 
фениксот (птица) се воздигна од 
пепелот, ги растресе пердуви-
те и одлета. Zасега не можеме 
да речеме дека такво нешто се 
случува и во нашата татковина. 
Република Македонија денес 
е на дното. Подолу не може. 
Прашање е дали Македонија ќе 
најде конфорт во таа позиција 
– да остане засекогаш на дно-
то или пак ќе оди по примерот 
на фениксот, ќе се одлепи од 
дното, ќе се воздигне и ќе си го 
најде своето место меѓу народи-
те во светот.
   Зборот ДАТУМ е еден од 
најупотребуваните зборови во 
последните три години. Просто 
речено, како од него да зависи 
се’.  Со други зборови, ако се 
добие датум за преговори со Ев-
ропската унија сите проблеми во 
нашата земја Македонија ќе би-
дат решени инстантно. Нема да 
биде така. Проблемите во наша-
та земја може да ги реши само 
нашата земја. Не Европската 
унија (ЕУ), не светот, не НАТО.  
Во светот има две стотини др-
жави и не сите тие се ќленки 
или аспиранти за члнство во ЕУ. 
Големото мнозинство од држави 
ниту се наоѓаат на територијата 

на Европа. 
   Во првиот параграф ја спомнав 
птицата феникс. Никој нејзе не и’ 
помогна да се издигне од пепе-
лта и да одлета. Никој нема да 
и’ помогне на нашата земја ако 
таа самата не сака да си помог-
не. Само со засукани ракави, со 
пот и труд, со ум и разум.  Тој е 
патот по кој треба да оди држа-
вата. Возот на шините на Зоран 
Заев не оди никаде затоа што 
Македонија нема меѓународен 

железнички транспорт. Слат-
коречивоста на Зоран Заев, на 
Никола Димитров... очигледно 
не ја помрдна земјата напред.  
Напротив, ја однесоа на дното! 
Дали името, историјата, иденти-
тетот ... се дадени или продаде-
ни е прашање за кое јас немам 
одговор. За такво нешто ќе тре-
ба да се побара од некоја идна 
одговорна влада.
   Кога велам одговорна влада 
мислам на луѓе способни, чесни, 
добронамерни кои ќе сакаат да 
работаат не за свои лични, пар-
тиски интереси туку единствено 
за државата Македонија. Луѓе 
кои ќе знаат да водат државна 
економија, образование, здрав-
ство и секако надворешна поли-
тика. Македонија не може беспо-
требно да губи пријатели на 
меѓународно ниво само и само 
да и’ се додворува на  ЕУ. Србија 
си остана пријател со Русија, а 
истовремено води преговори за 
влез во ЕУ.  Деновиве Србија 
доби ракетен систем С-400 од 
Русија. Србија е исто така член-
ка на Евроазиската економска 
унија чиј пазар се проценува на 
над 182 милиони потрошувачи. 
Каде е денес Македонија?   На 
исто место каде беше и пред 5, 
10, 15 години. Дали животниот 

стандард на населениоето за тој 
период е подобрен? Таков пока-
зател нема!
   Од Македонија и ден денес 
Европа бара спроведување 
реформи во земјата за влез во 
Унијата. Тоа барање е старо пет-
наесет години. Спроведувањето 
на тие реформи првенствено ќе 
бидат корисни за самата држава 
Македонија, не за Европа. Кол-
ку години ќе треба да поминат 
за да се спроведат реформи во 
судството? Обвинетиот во една 
нормална држава има право да 
знае кој ќе го суди – судија или 
арамија! Покојниот К.С. имаше 
судски спор со неговата сестра 
за семеен имот во Битола. На 
два пати го изгуби спорот. Ми 
рече, знам дека сум во право, 
но исто така знам зошто прет-
ходно ги изгубив споровите. Ќе 
одам пак во Битола, но овој пат 
ќе фатам адвокат Албанец кој 
нема да знае ништо за мене, а 
најмалку дека имам долари. На-
жалост К.С. почина пред да се 
оствари трето судење.
   Незнам во која категорија да 
ја сместам најголемата болест 
- непотизам во македонското 
општество. Само ако имаш вујко 
владика ќе бидеш поп. Таа ре-
цепта важи за сите сегменти во 
потрагата за вработување. Ако 

роднинските врски се тесни со 
премиерот или министрите, но 
и подолните ешалони во адми-
нистрацијата местото наречено 
фотеља е гарантирано. Слобод-
но можам да речам дека дури 
ќе има и избор за барателот 
– роднината. Незнам зошто го 
одбрал народот зајакот, но кога 
вели дека тука се крие зајакот 
(во смреката) всушност дава 
дијагноза за болеста.  Со не-
образовани, нестручни, неискус-
ни, нечесни лица седнати во др-
жавни фотељи  нема напредок. 
И сега, кога има дијагноза, треба 
да се најде иљачот (Григор Пр-
личев) лекот за болеста. А тој 
лек не им одговара на власта. 
Сведоци сме како после секој 
нови избори има и смена на го-
лем дел од администрацијата. 
Се бркаат партиските подржува-
чи од предходната влада за да 
седнат новите од новата влада. 
Писателот Јордан Леов во едно 
од своте дела вели Велешани ги 
менуваа имињата на дуќаните 
преку ноќ зависно кој доаѓаа Ср-
бите или Бугарите.
   Македонија отсеко-
гаш била корумпирана 
држава, најсилно во по-
следните две децении 
односно од времето на 
приватизацијата или 

транзицијата како сакате. Со 
инсталирањето на Специјално-
то јавно обвинителство се оче-
куваше односно некои очекуваа 
дека тоа обвинителство ќе стави 
крај на корупцијата. Ништо од 
тоа. Катица Јанева, главата на 
тоа обвинителство при нејзи-
ното притворање од страна на 
истражните органи на своите 
цела дузина јавни обвинители 
им порача дека ако зборуваат 
против неа, и таа има што да 
каже за нив. Ако тие обвини-
тели соработуваа меѓусебно, 
требаше  да знаат што работи 
нивниот лидер односно Катица 
Јанева или пак, и тие се соучес-
ници во криминалот.  Со малку 
зборови, корупцијата во Македо-
нија цвета, не мириса туку смр-
ди и ако некој не верува во тоа 
има проблем со носот.
   Да се вратам на фениксот. 
Птицата е мит. Поука.  Реал-
носта е нешто друго. Груба, 
Сурова. Ни претстојат нови 
избори во Македонија на 12 
април идната година.  Три ме-

сеци пред тоа стапува измис-
лицата на Европа – техничка 
влада. Крцај врата земај плата. 
Да се надеваме дека избирачи-
те во нашата земја овој пат ќе 
размислат за каква Македонија 
ќе гласаат, во каква Македонија 
сакаат да живеат.  Ние овде во 
Канада, нашинците во САД, Ав-
стралија, Европа сме дојдени од 
Македонија, не од северна Ма-
кедонија и имаме документи да 
го докажеме тоа. Никаков закон 
донесен во Македонија не може 
да не спречи нас во дијаспората 
да си ја сакаме својата татко-
вина и да го браниме нејзиното 
вековно име. 
П.С. Ако Македонија има на-
мера и желба да ги спроведе 
реформите, да воскресне од 
пепелта како фениксот, на Ма-
кедонија не ќе и’треба датум за 
преговори, напротив ЕУ ќе бара 
датум за преговори со Македо-
нија. Секому треба да му биде 
јасно дека со спроведувањето 
на реформите на многумина ќе 
им бидат потсечени крилата во 
корупциските афери, а тоа на 
нив не им е при срце да се от-
кажат од изворите кои им носат 
се’ што ќе им посака душата! За 
многу повеќе информации за ко-
рупцијата ќе најдете од изворот, 
од италијанскиот весник Ла Ве-
рита на youtube – Уредниците на 
Алфа – 27.10.2019

1) The US probably did sup-
ply napalm to Greece between 
1946-1949.  “400 US Napalm 
bombs dropped in Greek Civil 
war”. USA was involved  in 
the Greek civil war. And they 
blamed the USSR. This kind of 
democracy exists in USA. USA 
has invaded more countries 
than any other country. 
2) I’m asking the EU, NATO 
and the USA, why they do 
not respect the referendum 
in the Republic of Macedonia 
which was held in September  

30th  2018?  The Zoran Zaev 
was catastrophic demolished, 
but USA, NATO, EU installed 
Zaev in power. Also Justin 
Trudeau supports the illegal 
referendum. Defi antly Trudeau 
he will not get any votes in Oc-
tober from the Macedonians in 
Canada.
USA, NATO, EU and Justin 
Trudeau never answered to 
my letters because they know 
are wrong.
 3) Is Greece really the cham-
pion for human rights? No, but 
Greece certainly is the leader 
in human rights offences. Not 
even one ethnicity is recog-
nized by the Greek govern-

ment.  Macedonians, Jews, 
Roma, Vlachs, Albanians, 
Turks, Pomaks  and others 
are not recognized by Greece 
as minorities living within its 
borders. Hey EU wake up and 
smell the Turkish coffee. The 
EU is worse than Greece for 
human rights that’s why they 
agree with Greece.
 4) Бившиот ( покоен) 
претседател на Р. 
Македонија има изијавено 
: Ние сме Славјани и 
немаме никакваа врска 
со античките ( историски) 
Македонци.  Оваа изијава  
се разбира дека ја искривува 
Македонската историја. 

И те како ние денешните 
Македонци секако имаме 
врска со античките 
Македонци. Очигледно 
изиавата на Глигоров е 
целосно погрешна.  Дали 
претседателот на Италија 
рече ние сме Латинци? Дали 
претседателот на Латвија 
рече ние сме Балтици? Дали 
претседателот на  Арменците 
рече ние сме Тракици? Дали 
претседателот на Турција 
Ердоган рече ние сме 
Алтаи? Дали претседателот 
на Естонија или на Унгарија 
рекоја оти се Уралци? Но 
никој тоа не го кажа само 
Глигоров го кажа. Глигоров  

беше политичар но не 
историчар. 
5) When they say in the Cana-
dian mass media “Canadian”, 
do they mean Canadian citizen 
or ethnicity? Ethnicity by name 
of the country, does not exist 
In North and South America, 
Australia or New Zealand. In 
Canada the entire population 
is from Europe, Asia, Africa. 
Quite a bit confusing with citi-
zenship and ethnicity. 
6) Where does the name Bul-
garia come from?   The name 
Bulgaria is derived from the 
Bulgars, a tribe of Turkic ori-
gin that founded the country.  
Are Bulgarians Macedonian 

or Turkic?
Bulgarians and Turks have the 
same Turkic origin. But after 
immigrating to south-eastern 
Europe, they were assimilated 
along with Macedonians, Ser-
bians, Croatians and others.. 
Originally 'bulgar' derives from 
a Turkic word meaning 'to mix'.
George Nicholov

Македонска Заедница

Readers Corner

Танас Јовановски

Дали македонскиот 
феникс ќе најде 

конфорт на дното?
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Почитувани парохијани, драги браќа и сестри Македонци,

Ми причинува огромна чест и задоволство да ви се обратам на сите и да ве поканам на прославите по 
повод  патрониот ден на нашата црква Св. Климент Охридски, на 7-ми и на 8-ми декември. Повелете сите 

на црковните служби и на нашиот свечен банкет којшто ќе се одржи во сабота на 7- ми декември во нашата 
прекрасна банкетна сала. Како и секоја година и оваа организираме одлична забава, вкусна вечера и топло 

македонско добродојде.
Ве поздравувам и пожелувам во љубов, мир и слога да ги поминеме сите наши празнични денови.

Во име на управата и во мое лично име,
Владе Димитриевски

Претседател на управниот одбор на македонската православна црква Св. Климент Охридски од Торонто

Се покануваат сите верници
- на 7-ми декември на вечерна богослужба со почеток од 18 часот

- На 8 декември од 10 часот наутро на Архиерејска литургија
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The Ladies Auxiliary at St. Clement Church 
Toronto proudly presented a successful and an 

entertaining Fashion Show

The Ladies Auxiliary at St. Clement Church Toronto proudly presented a successful and an entertaining Fashion Show

Marina Atanasovska president 
of the Ladies Auxiliary at St 
Clement of Ohrid:

Thank you to all! Special thanks 
to Lilies Boutique from Aurora with 

the owners Susan and Jackie.

Niki Lazarova 
The Ladies Auxiliary St. Clement 
Church Toronto proudly presented 
a successful and an entertaining 
Fashion Show on Sunday October 
27th, 2019. Well, I think everybody 
had a lot of good suggests/rules 
for a perfect show if referring to 
professionals? To accomplish a 
success like a ‘fashion show event’ 
with zero budget, work by volun-
teers and some help from support-
ive sponsors was not an easy task 
upon the organizers. 
All of these people needed to work 
together to make the event suc-
ceed, and the group from Ladies 
Auxiliary just delivered to its audi-
ence. 
Lili’s Boutique designers and pro-

fessionals volunteered their time 
and services for the show to off-
set some of the costs, our girls in 
different body types, and shapes 
offered their time modeling. We 
thank you all. Fashion shows are 

a great idea for groups trying to 
fundraise for a cause, organize 
community events, or to promote 
local fashion designers, our goal 
was to raise money for our church 
St. Clement of Ohrid Toronto.
Fashion shows are cool by nature, 
the lay out around the runway 
gave a comfortable atmosphere 
helped to give a good impact on 
the show and to our guests. Music, 
lighting, and our new renovated 
hall proud to offer their services 
to complete a successful event. 
Let’s not forget our big thank to 
our photographer Zoran Kara-
pancev for the wonderful amazing 
photos. Thank all the people who 
came and support our cause, let’s 
continue to work together towards 
one vision “Macedonia” for today, 
tomorrow for ever. I would like to 

thank our President Marina Atan-
asovska for her endless work and 
determination. 
Thank you to the ‘Team’: Mary 
Ann, Vera Z. Vera B. Vera S. Mary 
T. Goritsa and Niki L. 

Julianna Atanasovski
It was an honour to be part of such 
a stunning and delightful fashion 
show put on by the Ladies Auxil-
iary of St. Clements. The day was 
full of positive and great energy. I 
could have not asked for a better 
group of women to model and en-
joy the day with. These ladies truly 
showed how each outfit had to be 
worn. All did a wonderful job. As for 
the owners, Suzan and Jacklin of 
Lilies Boutique, your clothing was 
very unique and beautiful. We all 
had a great time back stage with 
the both of you full of fun and great 
laughter. Both women are extraor-
dinary and I can see the possibility 
of us keeping in touch for years to 
come.

Olga McAfee Petro: 
The "Fall Fashion Show", pre-
sented by the Ladies Auxilliary of 
St. Clement of Ohrid Macedonian 
Orthodox Cathedral, was held on 
Sunday, October 27, 2019 at the 
church.
It was a beautiful and classy event, 
beginning with a delicious lunch, 
and followed by the gorgeous 
cocktail dresses and evening 
gowns that were designed by the 
owners of "Lilies Boutique", from 
Aurora, Ontario. We congratulate 
Marina Atanovska, Niki Lazarova 
and the rest of the Ladies Auxil-
liary for organizing a very success-
ful and enjoyable event!

Blaga Glavota:
I am happy to see that the ladies 
auxiliary continues to put on the 
fashion show and brings all of us 
together.

Viirginia Evans:
 I personally think that people that 
attend fashion shows are there for 
the great people that attend!  That 
is what I found, as I brought my 
daughter, and granddaughters.  
And I noticed that others did the 
same.  The Mistress Of Ceremo-
nies (MC) was Vera Belchevska, 
and she was ideal.  She is person-
able and even has a few jokes in 
her basket.  The Fashions were 
presented by Lillies Boutique from 
Aurora.  They had models that 

were members from the church, 
and the clothes were clothes that 
could be worn by any one of the 
audience.  I believe the store of-
fered a discount, if you went there 
and mentioned the fashion show!   
The music was fun, the meal rela-
tively on time, and they had a bo-
nus, as there was an opportunity to 
dance afterwards. 

Elizabeth Dimovski - Della 
Rovere:
I am so grateful to have been a 
part of such a wonderful, fun event 
! The Macedonian Women’s Auxil-
iary did a great job organizing the 
Fashion Show. I loved the store 
they chose to feature. Lillies Bou-
tique has beautiful clothes and the 
owners were very professional and 
friendly. Most of all I feel touched 
by how well the models, the organ-
izers, and all the women attending 
were supportive of each other, en-
couraging and empowering. When 
we lift each other up, the whole 
world benefits.

Dona Scotland: 
Congratulations to the Ladies 
Auxiliary for another successful 
Fashion Show. Loved the evening 
wear so beautifully modelled by 
our elegant young women. It was 
a most wonderful day to see all my 
friends.

Рада Димовска: 
Честитки до предателката со 
управата што се потруди и ова 
година да се покажат со нова 
мода на модната ревија во 
црквата Св Климент.
А, јас како прва претседателка 
со мојата управа ја започнавме 
оваа модна ревија Посебно им 
благодарам на оваа женска 
секција и на сите поранешни што 
ја продолжија оваа традиција .

Cathy Matsкofski:
 It’s was fresh, nice to see some 
more modern styles. From jeans to 
beautiful lace blouses. The even-
ing wear was modern , with some 
old day style. My favourite was the 
green velvet. Beautiful.

Vesna Grozdanovski:
The Ladies Auxiliary of MOC St. 
Clement of Ohrid hosted a lovely 
Fashion Show. It was a fun and 
fashionable show for all of us. I 
enjoyed watching all the beautiful 
models in the designer clothing 
presented by Lilies Boutique. We 
had so much fun dancing Make-
donsko oro after the Fashion 
Show.

Niki Terzis: 
I think it was one of the better 
shows, clothing were very nice and 
different ,very well put together all 
in all a nice way to spend an after-
noon with family and friends.

Учениците од Св. Климент во посета на Канадско-Македонскиот Дом

Ако ги научиме нашите деца 
да ги почитуваат повозрасните, 
тогаш тие сигурно ќе ги научат 
нивните деца да нè почитуваат, 
кога ние ќе остареме.
Ништо од ова немаше да се 

исполни, без сецелото себеда-
вање на нашата учителка Весна 
Адамова, секогаш поддржана од 
Управата на МПЦ "Св. Климент 
Охридски", предводена од прет-
седателот г-дин Владе Дими-

триевски.

Весна Адамова: Денес го по-
сетивме Домот за стари лица 
Candian Macedonian Place. Моја-
та идеја да се дружат децата и 

возрасните беше реализирана 
заеднички. Децата и јас ја подго-
твивме македонската песничка 
,,Дувни ветре развигорче,, а де-
цата и нивните мајки подготвија 
неколку македонски песни, Ев-
генија се претстави со ,,Битола, 
мој роден крај,, Елена и Марија 
со ,,Македонско девојче,, Кали-
на со песната ,,За многу години 
Македонци,, Софија со Буба-
мара и Надица ја рецитираше 
,,Ленка,, од Кочо Рацин. На крај 
Стефани поведе едно убаво ма-
кедонско оро. Кети, сопругата 
на Отец Сашо го организираше 
јадењето, сендвичиња и кола-
чиња од црквата Свети Климент. 
Диме и Софи беа задолжени за 
музиката. Снежана од домот за 

стари лица како организатор ни’ 
приреди убав пречек. Децата 

допреа до срцата на возрасните.

Св. Климент Охридски - Торонто
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НИКОЛА  КАРЕВ  И  МАКЕДОНСКОТО  РЕВОЛУЦИОНЕРНО  ДЕЛО

      Годинава се навршуваат 142 
години од раѓањето на Никола  
Јанакиев  Карев, кој значи за 
една од најмаркантните фигури 
на македонската револуцио-
нерна сцена. Несомнено е дека 
Карев е една од покрупните ма-
кедонски личности кој ги запиша 
најсветите страници од маке-
донската историја. Живееше 
и растеше во едно време кога 
македонскиот народ се наоѓаше 
под  канџите на Турската импе-
рија, време кога македонскиот 
народ беше изложен на експло-
атација и угнетувачка форма, со 
неподнослив, тежок и мачен жи-
вот. Македонија во тоа време , 
во 19 век не само што беше еко-
номски обесправена, туку и на 
политички,социјален и културен 
план. И беше оспоруван патот 
кон национално самоопреде-
лување и осамостојување како 
народ и како нација многу по-
различна од другите на Балка-
нот. Во моментот кога кај Карев 
се врзува свеста за самоосозна-
вање, тој свесно проценил дека 
овој е момент за организирање 
на едно смислено национално 
здружување, за едно поинак-
во делување за македонската 
кауза. Условите не му даваат  
за да се консолидира со една 
таква замисла.Неговата желба 
беше да го заврши школување-
то, но и тоа нема да му успее, ќе 

биде попречуван да го заврши 
школувањето поради тешката 
економска и социјална полож-
ба што ја зафаќа Македонија.
По завршувањето на третиот 
клас тој беше принуден да го 
напушти школувањето за да 
им помогне на своите бедни 
родители кое беше во лоша 
финансиска состојба. И покрај 
молбата на родителите да про-
должи со школството, Карев 

чувствуваше обврска да се гри-
жи  за своите родители и тој ќе 
ризикува се за да биде дома крај 
нив.Набрзо се вработува  како 
столарски чирак во една столар-
ска  работилница, но и тоа не ќе 
биде доволно за да им помогне 
на неговите родители, и за скоро 
време ќе размислува за да најде 
надеж и среќа на друго место 
надвор од родната земја.И сега 
како и многу други македонци 
тој како 16 годишно момче зами-
нува на печалба во Бугарија со 
мисла дека од таму ќе може да 
заработи за корка леб и да им 
помогне на своите сиромашни 
родители. А како што е рече-
но, родителот е родител, секој 
сака своите  чеда да бидат што 
поблизу до своите прегратки. 
Карев беше многу млад, за да 
биде толку далеку од своите 
родители. Но тој беше доволно 
свесен,доволно зрел,така брзо 
го осознал  животниот пат дека 
е тежок но ќе мора по него да се 
движи. Карев најде начин и успе-
ал да ги убеди своите родители 
дека таму подобро ќе се снајде 
за да им помогне. Уште со само-
то пристигнување во Бугарија, 
Карев ќе ги почувствува стегите 
на капиталистичката експлоата-
ција што ја вршеше бугарската 
буржоазија врз македонските 
печалбари кои ги користеше 
за најтешки физички работи за 

евтина  плата. Како познавач во 
зидарството, Карев прво  ќе се 
вработи  како помошник зидар, 
за покасно да работи како сто-
ларски работник во  столарска-
та  работилница сопственост на 
велешанецот Васил Главинов. 
Тој мачен печалбарски живот 
по кој минувале многу македон-
ци дојдени за подобар живот 
и за посреќна иднина , така им 
било ветувано , но ветувањата и 
надежите се едно, а реалноста 
друго. И покрај тешкото со мно-
гучасовно работење, кај Васил 
Главинов  тој успева да научи 
многу  од “ Македонската со-
цијалистичка  група” формирана 
токму од Главинов, животот на 
Никола Карев добива нова по-
јава, нова смисла, ги проучува  
и ги простудира  социјалистич-
ките идеали со кои ќе го офор-
ми својот општествен живот, 
и така ќе се вклопи длабоко во 
свеста кај младата  македонска 
интелигенција,  за да му ста-
не јасна и чиста македонската 
национална определба. Како 
член на социјалистичката група, 
Карев веднаш станува мошне 
видлива личност. Проучувајќи ги 
социјалистичките  перспективи 
тој ја има веќе претпоставката 
дека сето тоа ќе може да доне-
се плод за создавање на една 

политичка и економска слобода 
на Македонија, што ќе резулти-
ра како слободна, самостална 
и независна држава. Сите  овие 
амбициозни размислувања на 
младиот Карев ќе го доживеат и 
својот крај. По тешкото физичко  
работење од преоптовареноста 
на умствените ангажмани кон 
револуционерните движења, 
Карев се разболува од парали-
зира, а за тоа ќе треба да остане 
на подолго лекување во Софија. 
По советувањата на лекарите 
тој ќе мора да се врати во род-
ното Крушево на климатско ле-
кување. Тука дома со своите тој 
брзо закрепнува, а тоа му дава 
нова мотивација  и нова енер-
гија   со што отпочнува повтор-
но да ја студира, проучува и да 
ја анализира социјалистичката 
литература на која тој и се по-
светува, со надеж дека може  да  
се отвори неговиот прозорец за 
пообемно да ја запознае идео-
логијата на револуционерниот 
социјализам. Кога веќе заз-
дравнал тој веднаш во Крушево 
формирал социјалистичка група 
,слична по концептот на Маркс.
Неможејќи да ја поднесе  физич-
ката работа , тој во 1900 година 
ќе се најде во Битола и таму, и 
покрај  мизерното живеење, со 
никакви услови успева да го за-
врши четвртиот клас гимназија, 
немајќи средства за  да се здо-
бие со повисоко образование, 
тој сепак во 1901 година при-
фаќа да биде учител и заминува  
за селото  Горно Дивјаци , Кру-
шевско. Пред заминувањето од 
Битола, тој во овој град развива 
широка мрежа, и ја расветлува 
мислата за национално будење 
кај младата средношколска ра-
ботничка маса, а тоа ќе значи 
освестување кај македонското 
работништво за револуционер-
но здружување во редовите на 
Внатрешната револуционер-
на  организација. И така во ова 
време во Битола и околината се 
проширува дејствувањето за на-
ционално ослободително дело. 
А тоа активирање на младата 
интелигенција ќе има истори-

ска значајност за остварување 
на  слободарските идеали што 
во овој момент завземат  се 
пошироки размери, благодаре-
ние на активното работење на 
Карев во битолскиот регион. Во 
Крушево, Карев почнува да ра-
боти со позасилено  темпо кон 
припремање за востанието, и 
заедно со својот другар и исто-
мисленик  Веле Марков ќе орга-
низират групи а истовремено ќе 
вршат агитација кај селаните,за 
да ги убедат за да веруваат во 
идеалите на организацијата, за-
тоа што нивниот живот ќе биде 
подобар ако во нивните срца по-
рамнува копнежот за слобода, 
а таа слобода ќе може да дојде 
само по револуционерен  пат, 
а тој слободољубив пат е само 
Организацијата и тие како учес-
ници во неа . И така членство-
то во ВМРО се зголемува ден 
за ден, затоа што  селанската    
маса веруваше во ветувањата 
на Карев , а тој цврсто веруваше 
дека слободата сепак може да 
дојде преку сенародно, масовно 
и  внатрешно востание.  Нико-
ла  Карев потроши многу енер-
гија и време за  да ја придобие 
младата турска интелигенција 
и другите националности , со 
убедување дека тој не е  про-
тив турскиот народ, туку против 
зулумите што ги прават турски-
те   аги   и бегови  . Таа  мудра 
и добро смислена  порака  ќе 
биде пишана и во манифестот 
што беше повик до сите народни 
маси да се приклучат во воста-
ничките редови  за слобода на 
секој мирољубив човек што жи-
вее во оваа поробена  и многу 
измачена земја.
          По неуспехот на   Илинден-
ското востание,Никола Карев,по 
непознати причини, наместо да 
оди во Софија , тој заминува 
за Белград. Тука тој ќе се за-
држи кратко време за повторно 
да се врати  во Софија каде ќе 
се сретне со некои  членови на 
Организацијата,од кои со некои 
не се согласуваше со нивните 
определби и ставови . Тој рево-
луционерен и слободарски жар 
повторно се разгорува кај Карев. 
И пак размислување за враќање 
во Македонија,  нема да оста-
не долго тука затоа што во тие 
кругови ги имаше и тие главните 
виновници за катастрофалните 
последици на пребрзаното  вос-
тание, а тие овде во царскиот 
двор беа пречекани како херои. 
Кај Карев се појавува носталгија 
и желба да се врати  во Македо-
нија за да го организира вистин-
скиот и посветлиот Илинден. 
Обидот за легално да се врати 

во Македонија  нему успева, тој 
формира чета и заедно со војво-
дата Петре Ацев се префрли во 
Македонија, за да биде заедно 
со своите другари, и неговиот 
народ кој беше лојален на него 
и што му веруваше на својот 
учител и голем борец за слобо-
дата на Македонија. Таа желба 
нема да му се оствари , и така 
на 27 април 1905 година, на пат 
за Крушево, кај селото Рајчани 
,Кочанско , во утринските часо-
ви,предадени, ќе бидат сарди-
сани од турската војска, борбата 
ќе трае преку целиот ден, кога 
неможеше да се пробие обрачот 
на многубројната војска, тука ќе 
загинат голем број од четниците 
меѓу кој ќе биде и самиот Карев. 
Славниот Никола Карев живее-
ше само 28 години, за кое кусо 
време остави светло дело, на 
кое ќе  се гордеат  идните по-
коленија и неговиот светлосен 
пат по кој ние сите чекориме со 
уште посилна енергија и борбен 
елан . Илинденското востание  
не го донесе она посакуваното 
за кое народот се бореше, но 
сепак беше трасиран свето-
гледниот пат по кој многу гене-
рации гордо и достоинствено 
ќе чекорат , а Карев ќе остане 
запаметен, како претседател на 
Крушевската Република , прва 
на Балканот. Многу јасни биле 
визиите на Карев и неговата оп-
ределба , тој тоа многу пати го 
истакнувал  во јавноста и не ја 
криел љубовта кон Македонија, 
оти со неговиот опит  оптимал-
но и со карактеристични особи-
ни креираше една национална 
свест кај секого, нагласувај ќи 
дека една и единствена цел е за 
секој македонец да се  жртвува  
до последниот час за Автоном-
на и обединета Македонија, 
ете таа е нашата благородна и 
најсветла  цел за што не се жали 
животот.За еден грчки весник 
Карев јавно се  декларирал како 
македонец но и како потомок на 
Александар Македонски. Нико-
ла Карев е роден на 23 ноем-
ври 1877 година во Крушево а 
годинава  се   навршуваат 142 
години од неговото раѓање.На 
денот на неговото убиство про-
најдена во џебовите  била сли-
ка од неговата вереница Коца  
Јосева   Хаџова, што значи по-
крај љубовта кон татковинската  
земја ,Карев неговата љубов ја 
споделувал и со својата сакана. 
Но младиот Карев немал време 
да се нарадува на животот, на 
својата вереница па нити на Ма-
кедонија како слободна земја.
ГОРАН  ЈОВАНОВСКИ

Македонска Заедница
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Greg Canev to all Macedonians
I would like to respond to all Macedonians who saw the photos 
that were posted by the St. Clements Bowling Club of Toronto, 
of their tournament celebrating Macedonian Independence Day 
Sept. 8, 2019.
 
Our team wore t- shirts with the slogan We The North, which in 
sporting events, stands for Canada and the support of all Can-
adians for our teams, specifi cally The NBA champions, Raptors, 
but also used in hockey, and more recently with Bianca's tennis 
championship.
 
At this Macedonian-Canadian sporting event we included that 
slogan to show our support as Macedonians- Canadians to cele-
brate this Day of Independence, and to celebrate MACEDONIA 
FOREVER.
 

Many photos were taken that day, including the one showing us wearing these t-shirts. We were not aware 
that the photo was to be posted on Facebook, nor were we prepared for the international response and 
misunderstanding that the posting created.
We immediately asked the president of the bowling club to remove the picture from Facebook, Our repeated 
requests were met with repeated refusals by the president  WHY? 
Some of you, on Facebook commented offering constructive criticism and that tells us how much you care 
for Macedonia, and we like that, but some offered only negative comments, full of hateful personal insults.
 
We take full responsibility and sincerely apologize to anyone that was offended buy the photo.
We have been working for the Macedonian community for many years.
We love and support Macedonia and the worldwide Macedonian cultural
community.
 
The Bottom line is,
We made mistake to put the t- shirts on, we apologize and lets move on
for the Good of Macedonia.
 

DA ZIVEE MAKEDONSKIOT NAROD!
DA ZIVEE MAKEDONIJA!

Greg Canev
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школувањето поради тешката 
економска и социјална полож-
ба што ја зафаќа Македонија.
По завршувањето на третиот 
клас тој беше принуден да го 
напушти школувањето за да 
им помогне на своите бедни 
родители кое беше во лоша 
финансиска состојба. И покрај финансиска состојба. И покрај 
молбата на родителите да про-
должи со школството, Карев 

финансиска состојба. И покрај 
ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ
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 "Велес,Велес убав град
  кога пак ке дојдам јас
  под Стариот мост,на Вардарот
  Серенади да пејам...."

   Велес се наога во централниот 
дел на Македонија.Дали патот 
те води на север или југ на исток 
или запад мора да поминеш низ 
Велес.Со право може да се каже 
дека,ако патуваш низ Македо-
нија, сите патишта поминуваат 
низ Велес.Старото Античко има 

на градот бил Била Зора(Вила 
Зора).За време на Турската 
окупација градот го носел име-
то Ќопурли или градот на мос-
товите.Со право,затоа што над 
Вардар има многу мостови  кои 
го поврзуваат левиот и десниот 
дел на градот.За време на ко-
мунизмот градот го носеше и 
името Титов Велес за да 1996 
по барање на жителите си го 
врати назад своето вистин-
ско,вековно име Велес.
     Велес дал многу познати бор-

ци,револуционери,поети,учите-
ли....Поетите Коста Солев-Ра-
цин,Коле Неделковски,Рајко 
Жинзифов,учителот Јордан 
Хаџи Константинов-Џинот,пр-
виот социјалист на Балканот 
Васил Главинов и многу други.
Народните херои,тројцата бра-
ка Органџиеви се од Велес,а од 
Велес е и првиот Председател 
на собранието на АСНОМ,Панко 
Брашнаров.Секако да не забо-

равиме дека повекето од Со-
лунските атентатори,попознати 
како Гемиџиите,исто така потек-
нуваат од Велес.
      Велес е исто така познат 
и по автентичните имиња на 
своите градски маала. Кој-
ник,Теќето,Дворови,Прцорек,Ту-
нелот,Карпа Маале,Камено 
Брдо,Болнички Дол,Соколаа-
на,Врналиите,Бузаана,Мегдан,-
Шорка,Рамина и многу други.
По текот на реката Вардар се 
наогаат и познатите Велешки 
плажи Јаниташ,Бентот и позна-
тата Руска плажа.Да не ја забо-
равам и Велешката икона,а тоа 
е стариот Градски Саат кој сеу-
ште,секој ден, точно го одчукува 
времето.Евлија Челебија,по-
знатиот патописец,го опишува 
Велес како град на мостовите и 
како град со необична градба на 
своите куки кои како да се граде-
ни една врз друга.
        Индустрискиор подем на 

градот доага после Втората 
светска војна.Неговата цен-
трална местоположба,реката 
Вардар,пругата север-југ и Ав-
топатот кои поминуваат низ Ве-
лес се одлични предуслови за 
изградба на фабрики.Порцелан-
ка,Топилница ВеТекс,Свилара,-
Маслодајна,ХИВ,Кожарата,БРА-
КО,Киро Кучук,Жито Вардар, 
Лозар, Колска се само дел од 
таа индустријализација.Но тоа 
донесе и еден многу голем про-
блем а тоа е загадувањето.Воз-
духот,почвата и водата се едни 
од најзагадените на Балканот 
ако не и во Европа.
         Со распаѓањето на по-
ранешната заедничка држа-
ва,повекето од овие фабрики 
престанаа со работа.Со тоа и 
повекето Велешани останаа на 
улица,без работа и без приходи.
Тоа најповеке ги погоди млади-
те и високо образованите кои 
својата иднина веке не ја гледаа 

во Велес.Велес никогаш не бил 
познат како град на гастарбајте-
ри или емигранти. Ретко кој се 
одлучувал да го напушти градот 
и својата среќа да ја побара на 
некое друго место, а најмалку 
не па во некоја друга држава.
Долгогодишната транзиција и 
криминалната приватизација 
во 90-тите најповеке ги погоди 
Велешани па затоа повекето од 
нив решија својата среќа да ја 
побараат надвор од Македонија. 
Најголемиот број од нив зами-
наа низ Европските држави но 
многумина од нив заминаа и за 
Австралија,Америка и секако во 
Канада.Во Канада,најголемиот 
број Велешани се населиле во 
Торонто,Хамилтон и Виндзор но 
има и такви кои својата срека ја 
најдоа во Едмонтон,Калгари и 
Бритиш Колумбија на крајниот 
запад.После првите почетни 
години на прилагодување,кои 
се и најтешки,Велешаните во 

Канада станаа успешни граѓани 
на Канада.Велешани докажаа 
дека се вредни,поштени,работ-
ливи,образовани па и затоа се-
кој е успешен во својата струка.
Но,мора да се каже дека нико-
гаш го немаат заборавено сво-
ето потекло, горди на Велес и 
на Македонија.Тоа е причината 
што многумина од нив се и дел 
од  секојдневните активности во 
Македонските комуни низ Кана-
да.Затоа и мене ми причинува 
голема чест што доагам од ре-
волуционерниот Велес,градот 
на Рацин,и што сум дел од Ма-
кедонската Велешка комуна во 
Канада.

    Поздрав и се читаме во 
некоја наредна прилика

   Никогаш северна само 
МАКЕДОНИЈА

Македонска Заедница

Диме Костов

Канада станаа успешни граѓани на градот бил Била Зора(Вила равиме дека повекето од Со- градот доага после Втората во Велес.Велес никогаш не бил Канада станаа успешни граѓани на градот бил Била Зора(Вила равиме дека повекето од Со- градот доага после Втората во Велес.Велес никогаш не бил Канада станаа успешни граѓани 

ВЕЛЕС, ВЕЛЕС 
УБАВ ГРАД
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MHRMI

Николов до “експертите” за Преспанскиот:
Зошто ги кршите правата на Македонците?

Лидерот на Македонското дви-
жење за човекови права (ММ-
ДЧП) Бил Николов ги прашува 
таканаречените домашни и 
странски стручњаци зошто го 
поддржуваат културниот гено-
цид на македонскиот народ.
Николов им се обраќа на тие 
што јавно или со премолчување 

го промовираат или поддржува-
ат договорот од Нивици.
“Би сакал таканаречените „екс-
перти“ кои го поддржуваат ан-
ти-#македонскиот Преспански 
договор за кршење на човеко-
вите права да го прочитаат овој 
мој коментар.
Потоа кажете ми како можете да 
поддржувате културолошки ге-
ноцид врз мојот народ”, пишува 
Николов користејќи го хаштагот 
#Македонија и приложувајќи ја 
неговата предходно објавена 
анализа на страната на ММДЧП.
Поводот за реакцијата на Нико-

лов се ставовите на британскиот 
политолог Џејмс Кер Линдзи кој 
упорно го промовира Преспан-
скиот договор како добар.
Причината за реакцијата е не-
критичкото однесување на го-
лем дел од западните познава-
чи на Балканот кои под влијание 
на политиката ги занемаруваат 
штетните последици на догово-
рот со Грција за Македонците и 
македонската нација.

If you play a game by the 
rules and your opponent cheats, 
you’ll lose. If the referee is siding 
with your opponent in spite of his 
cheating, you’ll lose.

Does this mean that I’m advo-
cating that you cheat to level the 
playing fi eld? 

No. Stop playing the game.
Unfortunately, the game in this 

case is Macedonia, and its viability 
as an independent state.

And the West has been 
changing the twisted rules as they 
go. The key though, is that Mace-
donia owns this game and can 
choose to stop playing at any time. 
This is not an oversimplifi cation of 
things, it’s basic common sense.

If someone tells you to nego-
tiate a name change to appease 
a blatant oppressor of your own 
people, you don’t agree. If some-
one tells you to change your fl ag 
to deny your ethnic identity and 
origin, you don’t agree. If someone 
puts up never-ending hoops and 
tells you to keep jumping through 
them to achieve an unachievable 
goal, you don’t agree.

This is something that Mace-
donian Human Rights Movement 
International has been telling each 
successive Macedonian govern-
ment since independence in 1991, 
but to no avail.

And look where we are today. 
We have told every Macedon-

ian Prime Minister, President and 
government representative that 
the artifi cial name dispute is the 
overarching issue that is wreaking 
havoc in Macedonia. 

Stop negotiating your own 
name, and the name dispute goes 
away.

Stop looking to the West to 
solve all of Macedonia’s problems, 
when it is the West that creates 
many of them.

If the European Union and 
NATO tell you to change your ago-
old name to enter a coalition of op-
pressors, then don’t engage.

The West has chosen to inter-
vene in Macedonia and enable a 
coalition of war-criminals and pol-
itical sell outs because they are 
viewed as more pro-West. 

In other words, controllable.
Ironically, VMRO, having been 

in power for the past 11 years, has 
succumbed to many Western de-
mands to the detriment of Mace-
donia, but was viewed as “nation-
alist” because it wouldn’t change 
Macedonia’s name.

To quote Seinfeld, quoting 
Superman, what kind of bizarro 
world do we live in?

Would any other country even 
engage in such a discussion?

Would any other country be 
pressured to engage in such a dis-
cussion? In the past few months, 
the Macedonian government de-
cided to stand up to the West, in 
other words, to heed MHRMI’s 

advice. 
Too little, too late. 
Now, it seems, like the fate of 

Macedonia rests in the hands of an 
American-enabled 10 percent min-
ority population whose public goal 
is the destruction of Macedonia in 
the name of Greater Albania. 

Bizarro?
More like pathetic.
Macedonian politicians, you 

have no right to play with our coun-
try’s name and the ethnic origin of 
our people. Current citizens of a 
country do not have the right to 
change an age-old nationality.

As MHRMI’s Our Name Is 
Macedonia campaign says, “Who 
Gave You the Right to Negotiate 
Our Name?”

We told you that the West is 
treating you exactly how you’re 
asking to be treated.

If you do not stand up for your-
self, do you think they will?

Take advantage of Macedon-
ians living abroad, who know how 
the West thinks, and who vehe-
mently defend Macedonia more 
than any of its politicians ever 
have. Our Name Is Macedonia and 
we are Macedonian. 

Wake up.

Bill Nicholov is the president of 
the Macedonian Human Rights 

Movement International.

The game of Macedonia

If you play a game by the 

BY BILL NICHOLOV, OPINION 
CONTRIBUTOR - 05/28/17 

Герила акција на ММДЧП за 
#НашетоИмеЕМакедонија

Македонското движење за човекови права продолжува со кампањата за заштита на 
името Македонија.
Во герила акција во повеќе градови на Македонија ноќеска се залепени налепници со 
порака за заштита на името.
“Повеќе #НашетоИмеЕМакедонија налепници низ #Македонија! Овие во #Скопје,
Република МАКЕДОНИЈА”, пишува во објавата на ММДЧП.
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Митровденски Базар
Женската секција од МЦ Св.Илија Мисисага ве поканува на 

Митровденски  Базар
на 10 ноември 2019  во банкетната сала.

Повелете сите, купете си од богатиот избор на солени, слатки производи, 
крпи, масло и други дарови за црквата.

Во саботата на 9-ти ноември повелете во акцијата за месење на солени про-
изводи која почнува од 9 часот наутро па се’ до 6 часот попладне. 

Ви благодариме.

Во Св. Илија прославен и вториот патрон празник Св. Злата Мегленска

И оваа  година по обичај и по 
традиција се одржа 12 от по ред  
традиционален  банкет   на ма-
кедонската православна црква 

Св. Илија од Мисисага, посветен 
на Злата Мегленска  како втор 
патрон празник. Со свечен бан-
кет и општонародна  веселба,  
на 26 октомври, 2019 година  во 
банкетната  сала на Св. Илија во 
Мисисага, на многу свечен на-
чин се одбележа патрониот ден 
посветен на  Светата  Великома-
ченичка Злата Мегленска. Кога 
го спомнуваме името на свети-
цата Злата Мегленска ќе мора 
да се потсетиме на нејзината 
маченичка и херојска  смрт. Таа 
е голем поборник и хероина која 

го жртвуваше својот живот  за 
да остане достојна на она што и 
се посветила, а тоа е христијан-
ството и Господ Исус Христос, 

оти таа само на не го му верува-
ше и му служеше а христијанска-
та вера и беше нешто  најсвета  
животна определба. На своите 
мачители, турци, таа им  пора-
ча:  “ И на иљади  парчиња да ме 
исечете  јас нема  да се потур-
чам, ќе  си  останам христијанка 
,    јас имам една вера и еден 
господар. “  И така се  случи,  
по долго мачење  беше исече-
на на парчиња  a парчињата 
расфрлани  за селаните да ги 
соберат и погребат   на едно  
место. Злата Мегленска родена 

во Слатина,Мегленско,  Егејска 
Македонија  служи за пример, 
како човек ќе треба да се придр-
жува кон своите принципи, кога 
силните и духовити  чувства ги 
наклонуваме   кон она  за кое  
силно веруваме ,  го почитува-
ме и го  цениме и што не при-
влекува , вреди да се жртвува. 
Банкетот  беше организиран од 
пензионерското друштво “River 
Side”  и женската секција, двете 
како помошни тела на МПЦ Св. 
Илија. Овие две секции во текот 
на годините имаат и други свои 
посебни активности што се од 
голем придонес кон црковните 
остварувања.  Прославата за-
почна  со вечерна богослужба 
во малата црква “ Злата Меглен-
ска” во 6 часот навечер , а потоа 
следуваше свечената церемо-
нија која започна со осветување 
на лебот, виното и пченицата. 
Овој светол чин го предводеше  
домаќинот Отец Константин Ми-
тровски Архиерејски намесник 
за Канада и парохиски свеште-
ник при МПЦ Св. Илија, Миси-
сага, него го придружуваа : Отец 
Илија Димитриевски парохиски 
свештеник при  МПЦ Св. Недела 
Ејџекс, Отец Илија Донев, Отец 
Дане Илиевски и Отец  Благе 
Димитриевски.
Програмата беше збогатена со 
настапот на  двете фолклорни 
групи на Ансамблот “ Илинден” 
при МПЦ Св. Илија, Мисисага, 
младите и талентирани игра-
орци се преставија со неколку 
изворни ора од богатата фол-
клорна ризница на Македонија. 

Публиката ги награди со бурни 
аплаузи и овации  со што оваа 
празнична  вечер ги развесели и 
расположи присутните.
Кумови на овогодишното  че-
ствување на Злата Мегленска 
беа Маријан и Елизабета Гла-
винчевски, воедно тие ја пода-
рија и богатата  вечера за среќ-
но кумство. За наредната година  
кумството го прифатија Јован и 
Весна Алексовски со нивното 
семејство.
Поздравно  излагање имаше 
претседателот на МПЦ Св. 
Илија, Мисисага, господинот  
Ацо  Крстевски, презентирајќи  
ја важноста и големината на 
светицата  Злата Мегленска, 
тој посочи какво  е чувството 
да се биде присутен на една 
ваква вечер што е  многу  зна-
чајна  за нас , а уште повеќе да 
бидеш опкружен со толку многу 
верници, волантери и  млади ин-
тузијасти кои ја негуваат нашата 
култура преку фолклорот, мла-
дите играорци се секогаш со нас 

да не вселат и да не забавуваат, 
голема благодарност на групата 
“Илинден” што се дел од нашата 
црква.Тој искажа благодарност  
до сите присутни и до  сите  
оние кои помогнаа овој банкет 
да биде успешен а такви имаме 
многу кои секогаш ни помагаат 
во организирањето  на нашите 
активности,рече претседателот.

Чермен на оваа прекрасна ве-
чер беше Весна Трајковска, а 
програмата низ целата вечер 
ја водеше младиот Иван Точ-
ковски . Покрај убавата музика 
и вкусната вечера  присутните 
не само што се веселеа  и заба-

вуваа туку  тие  имаа можност и 
да  се усреќат, како и секогаш,  
женската  секција и овој пат при-
преми  богата лотарија  како дел 
од програмата што предизвику-
ва внимание.
Музиката што приреди вистин-
ско задоволство беше “Маке-
донски мелос”. Немаше човек 
кој не заигра, немаше човек кој 

не запеа,  тоа така траеше до  
раните утрински часови . При-
сутните  низ песна се поздравија 
до следното видување. 

ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ 

И оваа  година по обичај и по го жртвуваше својот живот  за во Слатина,Мегленско,  Егејска 

наклонуваме   кон она  за кое  
силно веруваме ,  го почитува-
ме и го  цениме и што не при-
влекува , вреди да се жртвува. 
Банкетот  беше организиран од 
пензионерското друштво “River 
Side”  и женската секција, двете 
како помошни тела на МПЦ Св. 
Илија. Овие две секции во текот 
на годините имаат и други свои 
посебни активности што се од 
голем придонес кон црковните 
остварувања.  Прославата за-
почна  со вечерна богослужба 
во малата црква “ Злата Меглен-
ска” во 6 часот навечер , а потоа 
следуваше свечената церемо-
нија која започна со осветување 
на лебот, виното и пченицата. 
Овој светол чин го предводеше  
домаќинот Отец Константин Ми-
тровски Архиерејски намесник 
за Канада и парохиски свеште-

на годините имаат и други свои 

култура преку фолклорот, мла-
дите играорци се секогаш со нас 
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Митре Чачевски е нов претседател на Мариовското друштво

Мариовското друштвото кое го 
формирале Македонци со поте-
кло од прекрасните, автентични 
мариовски предели годинава 
одбележа 43 години постоење. 

Како и секоја година банкетот се 
одржа по повод празникот Пет-
ковден 
во салата на македонската пра-
вославна црква Св. Димитрија 

Солунски во Маркам.
Годинашното кумство го има-
ше семејството Босеовски кое 
во духот на православието за 
Св. Петка ја принесе жртвата, 

погача, пченица и вино,а исти-
те беа осветени со празнична 
молитва од страна на свеште-
ниците Јован Босеовски и Горан 
Ристески.
Мариовци надалеку се познати 
како одлични играорци, песно-
појци, гајдаџии, вљубеници во 
музиката, добрата забава, во 

животот.Така беше и овојпат 
разиграно, распеано. Гостите ги 
забавуваа Соња и Оливер Бен-
д,а најсреќните си понесоа и по 
некоја награда од празничната 
лотарија.
Годинава по повеќе од 15 години 
досегашниот претседател Перо 
Гулевски кој усшешно раководе-
ше со Мариовското Друштво 
замина на заслужен одмор од 
својата лидерска функција.
За нов претседател едногласно 
е избран Митре Чачевски дол-
гогодишен активист во македон-
ската заедница во Канада кој со 
својата управа најави новини во 
работата на друштвото, со сил-
на желба за зачувување на тра-
дицијата и богатата мариовска 

култура на овие простори.
На новата управа и’ посакуваме 
успешна работа, а вас драги 
читатели ве потсетуваме на 
новосоздадената песна за Ста-
равина (едно од најпознатите 
мариовски села) во чиишто сти-
хови носталгично се вели:

Каде ти се сега момите, тие лич-
ни моми убави
Момите песнопојките, на Калеш 
Анѓа внуките.
Каде ти се еј Старавино, момци-
те играорците?
Тие кршни момци јунаци на Толе 
Паша потомци.
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ската заедница во Канада кој со 
својата управа најави новини во 
работата на друштвото, со сил-
на желба за зачувување на тра-
дицијата и богатата мариовска 

погача, пченица и вино,а исти-
те беа осветени со празнична 
молитва од страна на свеште-
ниците Јован Босеовски и Горан 
Ристески.
Мариовци надалеку се познати 
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музиката, добрата забава, во 
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 Pumpkin Picking Trip 2019 — at Andrews' Scenic Acres

Photos from our second annual 
pumpkin picking trip! We would 
like to thank everyone who joined 
us Sunday in enjoying a sunny day 
at Andrew's Scenic Acres.

We’re starting by introducing our 
President Christian Rostankovski

 Christian has been a member 
of MYNET since the early days 
at St. Clement of Ohrid in 2015. 

First elected as President in 
2017, Christian has played an 
instrumental role in growing and 
structuring MYNET into what it 
is today: a large, active church 
auxiliary that organizes a variety 

of events catered to Macedonian 
youth. As President, he aims to 
create an inclusive and welcoming 
environment for all members, and 
emphasizes the importance of 
teamwork, charity and having fun.

Christian is also a fourth year life 
science student at the University 
of Toronto, a long time dancer 
in Ensemble Makedonka, and 
External Vice-President of the 
Association of Macedonian 
Students at UofT.

Christian hopes to see MYNET 
continue serving the community 
and bringing young Macedonians 
together for years to come!

Introducing our Vice President Kiril 
Trendov

Kiril has been a member of 
MYNET since 2017. He was fi rst 
elected treasurer of MYNET in late 
2017, and is now serving as Vice 
President two years running.

Over the years he has participated 
much in the community: having 
been an altar boy at St. Dimitrija 

Solunski in Markham, danced 
in Ensemble Makedonka, 
participated in the summer jobs 
program at St. Clement of Ohrid 
and volunteered and supported 
the Association of Macedonian 
Student at the University of 
Toronto.

Kiril is in his fi rst year of Hospitality 
and Tourism Management studies 
at Ryerson University and hopes 
to participate in reactivating 
the Ryerson Association of 
Macedonian Students.

Kiril hopes to see the involvement 
of the Canadian-Macedonian youth 
grow within our community and 
continue the legacy that previous 
generations of Macedonians have 
left behind.

Our fi rst ever Fall Dance
The Macedonian Youth Network 
at St. Clement of Ohrid would 
like to thank everyone who came 
out on Saturday and made it a 
night to remember! We are truly 
overwhelmed by all of the support 
we received from the youth of the 
Macedonian community. Together, 

we are bringing back something 
our community has been lacking 
for years, and we hope these 
youth dances will continue to 
grow and bring together young 
Macedonians.
A special thank you goes out to 
Balkan Entertainment for keeping 
the dancefl oor packed until the 
early hours of the morning. Thank 
you to all of our volunteers who 
spent the whole night working the 
bar, door and bakesale. Thank you 
to Suzy G Photography for the 
photo booth which is a hit at every 
event. Last but not least, thank 
you to the members of MYNET at 
St. Clement of Ohrid who worked 
hard this past month planning and 
advertising to ensure the night 
would be a success.
Also, huge shoutout to our 
American friends from Rochester, 
Buffalo and Detroit for travelling all 
the way to Toronto to be here for 
this event, it wouldn't be the same 
without you guys.
We hope to see you all February 
22nd for our annual Valentine's 
Day Dance.

Our fi rst-ever Fall Dance

The Macedonian Youth Network at St. Clement of Ohrid would like to thank everyone who 
came out on Saturday and made it a night to remember! We are truly overwhelmed by all 
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We hope to see you all February 22nd for our annual Valentine's Day Dance.
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of the support we received from the youth of the Macedonian community. Together, we are 
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night working the bar, door and bake sale. Thank you to Suzy G Photography for the photo 
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at St. Clement of Ohrid who worked hard this past month planning and advertising to ensure 
the night would be a success.
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Фабриката „Јановски“ донатор на бројни македонски активности во Канада
Кога се пишува за Македонците 
во Торонто неодминливо е да се 
спомене семејството Јановски и 
нивната фабрика „Јановски топ 
каунтер лимитед“, формирана 
во 1975 година. Оваа пространа 
фабрика која е специјализирана 
за кујнски намештај е една од 
значајните поддржувачи и до-
натори на македонските актив-
ности, особено на МПЦ „Свети 
Климент Охридски“ во Торонто. 
Сопствениците на оваа значај-
на канадска фабрика се трите 
браќа Марко, Петре и Васил 
(сега покоен). Ова семејство се 
одликува со  својата скромснот, 
честитост, работливот и привр-
заност кон Македонија и Канада, 
а е почитувано и ценето како во 
македонската заедница, така и 
пошироко во канадското опште-
ство
Корените на семејството Ја-
новски се во Македонија, во 
убавото подпелистерско и пе-
чалбарско  село Велушина, 
Битолско. Ова македонско село 
се наоѓа на десетина километри 
јужно од Битола, од десната 
страна на патот кој преку Би-
стрица и Драгош продолжува 
во Егејска Македонија. Тоа е 
сместено во зелениот засек што 
паѓа директно од планискиот ма-
сив на Баба Планина. Локалниот 
асфалтен пат што се одвојува 
од главниот, врви низ средината 
на Велушина и се искачува на 
ридот, каде е сместен манасти-
рот „Свери Ѓорѓи“. Овој пат што 
врви и покрај црквата „Света Бо-
городица“ се тврди сдека е дел 
од римската магистрала „Виа 
Игнација“.
Инаку, Велушина во минатото 
било напредно и богато село. 
Неговите земјишни имоти се 
простирале до источниот пат 
што води од Битола кон Меџит-
лија. Во тоа време во селото жи-
вееле околу 1.200 жители. Меѓу-
тоа, денес за жал, се останати 
само дваесетина семејства, а 
се населуваат семејства на ма-
кедонски Албанци од ближното 
село Острец. 
Печалбарството, а со тоа и исе-
лувањето во прекуокеанските 
земји и на други места си го на-
правило своето. За жал, голем 
број велувци се преселиле во 
Австралија, Канада и САД, па 
дури и седумдесетина семејства 
се преселиле  во најблискиот 
град Битола, Затоа, денес на-
секаде во селото царува гробен 
мир, разрушени авлии и куќи на-
правени од камен.
Велушина е село со богато ми-
нато, за кое се врзани бројни 
историски настани. Така, за 
одбележување е Вепушката 
Тумба, неолитска населба, која 
се наоѓа до селото Породин. Во 
Велушина постоел римски логор 
и други објекти од македонската 
историја, за кои и денес се на-
оѓаат остатоци кои говорат за 
значението во минатото на ова 
подпелистерско село.
Исто така, Велушина е село со 
четири значајни цркви и еден 
манастир и тоа: црквата „Све-
та Богородица“, живописана 
во 1836 година, „Свети Атанас“ 
изградена 1747 година, „Свети 
Илија“ подигната 1749 година, 
„Света Недела“, подигната 1908 
година и манастирот „Свети 

Ѓорѓи“ фрескоживописан во 
1848 година. Манастирот е зна-
чајно светилиште во битолскиот 
крај, кој остава импресивен впе-
чаток со својата архитектура, 
фрескоживописот, белината, 
местоположбата  и зеленилото 
на тие планински простори.
Тоа зборува за посветеноста 
на македонското црковното жи-
веење на жителите од Велуши-
на. Во еден долг период таму 
се одвивале значајни духовни и 
културни активности, за кои по-
ранешните жители на Велушина 
давале и даваат материјални 
средства за зачувување на ду-
ховно-националните црковни 
центри изградени во минато.
Едни од тие донатори е се-
мејството Јановски, кое пода-
рило средства за зачувување 
на спомениците во Велушина. 
Нивните спомени за родното 
место се нерасделно поврзани 
со нивниот живот во родното 
место, носен со динамиката 
на комуникацијата на светите 
места. Таква е најстарата цр-
ква „Света Богородица“, која е 
неисцрпен извор за историската 
вистина на македонскиот народ 
од Велушина.
Животните приказни за тројцата 
браќа, сложните Васил Марко и 
Петре се слични, ако не и иден-
тични. Нивниот печалбарски 
живот започнал од времето во 
педесеттите години од минатиот 
век, кога голем број Македонци  
ја напуштиле Македонија и се 
преселиле засекогаш во Канада. 
Таков е случајот со покојниот 
најстар брат Васил кој прво бил 
во Лаврион, па во Германија 
за да стаса во Канада, каде се 
наоѓаше неговиот татко Ѓорѓи, 
кој ја напуштил Македонија во 
педесеттите години од минатиот 
век и заедно со Васил ги оставил 
коските во Канада. Марко, пак, е 
вторит брат кого го красат убави 
особини. Тој е благороден, тих, 
скромен и вреден. Тој најпрвин 
заминал за Австралија, а по-
тоа, Петар, најмалиот брат, но 
столбот на семејството кој бил 
во Канада го повлекол Марка и 
другите членови на семејството 
Јановски. Во новата средина, а 
такви биле и во  Македонија, тие 
се неразделни и како браќа и 
како вредни сопственици на фа-
бриката, во секојдневието, како 
и во црковното, националното 

живеење и во активностите на 
македонските православни цр-
кви „Свети Климент Охридски“ 
во Торонто и во „Свети Дими-
трија Солунски“ во Маркам.
Овој пат ќе се задржиме на 
животната приказна на Петре 
Јановски, еден од основопо-
ложниците на фабриката за 
кујнски мебел „Јановски“. Тој 
е најмалиот брат кој со своите 
способности успеал да се из-
дигне во светот на бизнисот и 
да ги почувствува неговите по-
годности. Тој е скромен и срде-
чен човек кој повеќе се радува 
на семејството, на поколението 
Јановци, односно на човековата 
вредност, отколку на моќта на 
парите. Долги години во него-
вите раце беше кормилото на 
фабриката, посебно на марке-
тингот, односно освојувањето 
на пазарот. И денес како пен-
зионер е секојдневно присатен 
во фабриката. Тој си остана да 
биде разговорлив Македонец, 
милозлив соговорник, со питомо 
срце и душа, каков што беше на 
помлади години.
 Петре Јановски е роден во Ве-
лушина и ги наследил убавите 
работи од неговите ро¬ди¬те-
ли. Тој  е  ин¬те¬лигентен и 
мудар, има смисла за бизнис и 
креа¬тивноста, тој е упорен и 
енер¬гич-ен. Петре Јаневски е 
човекот со хуманитарен карак-
тер и готовност да помогне секо-
му.  Лагата, фалбата и омразата 
за него се туѓи. Тој завршил ос-
новно училиште во Велушина, а 
потоа се запишал во Средно тех-
ничко училиште во Скопје. Тој е 
успешен бизнисмен, природно 
надарен, скромен  и таленти-
ран за секој вид работа. Стапил 
во брак со убавата велушинка 
Софка родена Гушевска, со која 
заедно одраснале во селото, а 
свадбата ја направиле во Торон-
то, каде ги удриле темелите на 
својот полувековен брак. Петре 
има голема поддршка од него-
вата сопруга. Софи му остана 
негова десна ра¬ка, му помогна 
тој да се кон¬цен¬¬трира на би-
знисот, а таа ја пре¬зе¬де сета 
грижа за семејството и домот.
Во врска со неговото доаѓање во 
Канада, во еден разговор Петре 
Јановски ме ифомирани дека тој 
најпрвин избегал од Македонија 
кај јужниот сосед, бил во логот 
во Лаврион, каде го научил грч-

киот јазик. Потоа бил префрлен 
во Белгија. Оваа земја, позната 
по својот стандард и култура, 
извршила големо позитивно 
влијание брз формирањето на 
неговата личност во светот на 
бизнисот. Од Белгија дошол во 
Торонто, каде заедно со Софи 
свиле ново гнездо.
Тие се родители на два сина 
кои се здобиле со факултетско 
образование во Канада. Си-
нот Ѓорѓи (Џорџ) како одличен 
студент често бил присутен во 
јавноста со способностите што 
ги покажувал во областа на 
финансиите. По завршувањето 
на факултетот се вклучил во 
семејниот бизнис, во кој бил 
задолжен токму во таа свера. 
Денес Џорџ Јановски е на чело 
како главен менаџер на фабри-
ката „Јановски“. И вториот син 
Никола Јановски тргнал по него-
виот пат, како во образованието, 
така и во бизнисот, што е голема 
среќа за родителите. Се здобил 
во факултетско образование и е 
на висок положај во една позна-
та фирма во Торонто.
Инаку членовите на семејство-
то Јановски се долгогодишни 
донатори на изградбите и ак-
тивностите во сите македонски 
православни цркви во метропо-
лата Торонто. Тие се донатори 
на печатени книги  на членови 
на Литературно друштво „Браќа 
Миладиновци“, на инфроматив-
ните гласила кои постојат во 
метрополата Торонто, на други 
организации и поединци. Нив-
ната материјална помош била 
од голема важност за продолжу-
вање на целокупната дејност 
на црквите, информативните 
гласила и другите асоцијации 
на Македонците во Канада  Исто 
така, семејството Јановски е по-

држувач и учесник на голем број 
македонски манифестации, како 
и на други бројни активности во 
македонска колонија .
Денес во индустрискиот дел на 
градот Маркам, северно пред-
градие на Торонто  се наоѓа фа-
бриката „Јановски“ која произве-
дува мебел, односно кујнски 
елементи, барани на канадскиот 
пазар, главно, заради нивниот 
квалитет. При моите посети на 
овој значаен канадско-македон-
ски објект, како што милуваат да 
кажат браќата Петре и Марко, 
а јас како автор на монографи-
јата „Јановски“  и гостин на ова 
семејство, сум имал прилики на 
самото место да ја доживеам ат-
мосверата во која функционира 
оваа фабрика. 
Она што паѓа вочи е големината 
на капацитетот кој зафаќа преку 
пет илјади квадратни метри по-
вршина, но и системот на него-
вото функционирање без застој, 
а со кој ракови главниот менаџер 
Џорџ, синот на Петре Јановски. 
Преку него се запознав со про-
цесот на производството, но и 
со фактот дека Џорџ е клучната 
фигура во работата на фабри-
ката, заедно со својот тим, во 
презентацијата на производите 
и нивниот пласман. Импресивно 
делува изложбениот салон, кој 
врие од клиенти заинтересира-
ни за купување на разни еле-
менти од кујнскиот мебел кој во 
Канада има свое значајно место 
во домот.
Фабриката е автоматизирана, 
процесот на производството 
го контролираат петнаесетина 
работници, од кои повеќето се 
Македонци. Амбиентот околу 
фабриката е култивиран со 
убава градина, во која покрај 
возниот парк, се наоѓа и парце-

лата за произвоство на  гради-
нарско-земјоделски производи; 
македонски пиперки, домати и 
краставички, но и здравец како 
симбол за препознавање на ма-
кедонските домови. Зрдавецот 
расте на Пирин, Баба, Бигла, 
Галичица и други планини во 
Македонија и како симбол на ан-
тичките Македонци, може да се 
сретне во голем број дворови на 
македонски куќи. Одгледување-
то  на здравецот на тие канадски 
простори е да ги потсети  Маке-
донците на својот роден крај во 
Македонија
Монографија „Јановски“ која е 
на македонски и на англиски ја 
подготви авторот на овие ре-
дови. Таа е документ за поте-
клото, животот и судбината на 
семејството Јановци, во Македо-
нија и во Канада. Делото опфаќа 
три генерации: постарата (ро-
дителите), средната (браќата) и 
најмладата (нивните потомци). 
Монографијата, главно, е наме-
нета за идните нивни генера-
ции, кои се раѓаат, растат и се 
формираат во Канада, со цел 
да не ги заборават сопствените 
корени. Затоа овде се опфатени 
два века, целиот дваесетти и 
почетокот на дваесет и првиот 
век и историјата на семејството 
Јановци со дадените координа-
ти во просторот и времето што 
таа го опфаќа.
Извори на податоците за книга-
та беа браќата Петре, Марко и 
Васил, нивните роднини и прија-
тели, особено нивниот роднина 
Алексо Јановски од Битола, како 
и бројната историска литерату-
ра за нивниот роден крај.
Можеби оваа книга, кога ќе 
дојде во рацете на идните ка-
надски потомци на Јановци, ќе 
го поттикне нивниот интерес за 
племето стројни и горди Маке-
донци растурени по светот. Ве-
руваме дека делот „Јановци“ ќе 
ги мотивира и ќе ги стимулира 
младите генерации да дојдат во 
дедовската земјата на дедовски-
те огништа во Велушина, во Ма-
кедонија.

Продолжува

Славе Катин
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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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Sonja MK: We are talking to 
Chris, the man who created 
the group ,,The Boys from 

Bouf,, 40 years ago. First of all 
congratulations on the big jubilee. 
Can you tell us please how did you 
create the band?

Chris Klashoff: Dear Sonja: 
thank you for your interest 
in our band and taking the 

time to ask about our history.  
Firstly, I am not the creator of 
the band; I am merely an origin-
al member who has been lucky 
enough to stick around for 40 
years.  As a twelve year old boy, 
I started to play in our St. Naum 
Church band, called “Svatov-
chiny”.  The members were, Striko 
Petre Vasilev (trumpet) od selo 
Sveta Petka, Striko Kosta Durlov 
(clarinet) od selo German, and 
Sam Vasilev (drums, who was 
Striko Petre’s son).  I had great 
respect for and learned alot from 
them during my 5 years in the 
band; I am especially grateful 
for their passing on the torch of 
the Egejski melos in the ora and 
pesni.  However, as I got into my 
teens, I began listening to a lot of 
new music from the Republic and 
wanted to expand our repertoire.   
I must mention here, that growing 
up in the Klashoff house, my par-
ents (Sam and Freda) always had 
the phonograph, tape recorder or 
radio shows playing with Mace-
donian music.  My biggest inspir-
ation to play the accordion was 
my Vujko Tommy Panopoulos, od 
selo Rako.  I can recall as a young 
child, whenever we would visit his 
house, or he and my aunt and 
cousins came to our house, the 
accordion would come out and the 
“singalong” would begin!  I would 
grab a pillow from the chesterfi eld 
and sit beside my uncle, holding 
it in front of me, pretending I was 
also “playing the accordion”.  I am 
still his biggest fan today, as he is 
mine!
The man who was instrumental in 
putting together “The Boys from 
Bouf” was Nikola Durlov, od selo 
German (current VP of the Amer-
ican Canadian Macedonian Ortho-
dox Church Diocese) and my wife 
Violet’s, uncle.  I had played some 
small parties with  Nikola Hulev, od 
selo Tiolishta (who was a cousin 
of Nick Durlov and a drummer).  
Durlov then said to me one day, 
“you know the Todorovski broth-
ers?”……well of course I “knew 

them”; from school and church, 
plus being fellow Boufchani, we 
would often visit.  “Well”, he con-
tinued, “Chris bought an organ 
and Johnny is now learning to play 
the guitar; maybe you guys should 
do something together and get 
Laki (this is what we called Nikola 
Hulev) to be the drummer”.    In 
the summer of 1979, Sveti Naum 
had a picnic at Bronte Park, and 
while Johnny and I were busy 
playing soccer with the rest of 
the guys we talked about “getting 
together and playing some music”.  
In July, the band offi cially formed, 
and after a basement practice, my 
dad asked “what are you going to 
call the band?”  We looked at each 
other with blank faces, as we had 
no idea what to call ourselves.   
Then he said, “I hope you don’t 
mind Laki, but since 3 of you are 
from Bouf, why don’t you call your-
selves The Boys from Bouf?  And 
that’s how we got our name!     

Sonja MK: You have worked 
for many organizations and 
associations, countless 

private celebrations, collaborat-
ed with many guest singers from 
Macedonia, which will remain in 
your memory forever?

Chris Klashoff: Yes, we have 
performed for all of the 
above, and there are so 

many events to mention, however 
the most memorable was our 10th 
year anniversary Concert Tour 
through 9 cities with Vaska Ilieva, 
Aleksandar Sarievski, Violeta 
Tomovska and Blaga Petreska.  
Every hall was fi lled to capacity, 
especially St. Clements – we had 
over 900 people jam into the main 
hall with the overfl ow going to the 
balcony.  Borche Kulevski caught 
every minute on fi lm and our 
master of ceremonies was fellow 
Boufchanec Sime Milosevski.  
What a night!  What a tour! It was 
unbelievable!   Other performers 
we had the pleasure to share the 
stage with were:  Duetot Miteva/
Uzunov, Goce Nikolovski, Vojo 
Stojanovski, Petranka Kostand-
inova, Vanco Tarabunov, Stefce 
Stojkovski, Giorgi Robev, Ferus 
Mustafov, Vlatko Miladinovski, 
Spasen Siljanovski, Nino Velick-
ovski, Krume Spasovski, Aleksan-
dar Sarev, Gjoko Doncev, Janko 
Uzunov, Fana Somova, Smilja 
Andonovska, Mary Minas, Dra-
gan Mijalkovski, Orce Stevkovski, 
Jonce Hristovski, Tuse, Elena Jov-
cevska, Novica Vasilevski Sonja 
Lozanovska and many more!
There are many organizations I 
would like to thank, beginning with 
St. Naum Church in Hamilton; this 
is where we started and we still 
consider it as our home base; vil-
lage associations: Bouf, Toronto 
& Windsor, Banitsa, Aetos, Lerin, 
United Macedonians , Associ-
ation of the Refugee Children 
from Aegean Macedonia, Ger-
man, Neoleni, Brajcino, St. Mary, 
Cambridge, Sts. Cyril & Methody, 

Buffalo, St. Dimitrija, Markham, 
St. Clements, Toronto, and many 
others.  

Sonja MK: The Boys from 
Bouf have left a great mark 
in the history of Macedon-

ian music in Canada, many gen-
erations of Macedonians rejoice, 
many songs and dances are sung 
and played thanks to your effort 
and love for Macedonia. Where do 
you draw your inspiration from?

Chris Klashoff: There is noth-
ing better in the world than 
to be able to enjoy your own 

music in your own mother tongue. 
There are parts of Macedonia 
that are still under occupation by 
foreign governments, controlling 
every aspect of their daily life.  The 
hardships our people have en-
dured for centuries is what inspires 
me to write and perform “meaning-
ful” songs.  Songs about freedom 
and happiness; songs that can 
make our people feel proud.    

Sonja MK: Aegean Mace-
donia lives through your 
songs, how do you see this 

part of Macedonia today?

Chris Klashoff: This part of 
Macedonia is “home” for 
me.  Although it is under 

Greek occupation, the land, moun-
tains, rivers, streams and people 
remain Macedonian.  They have 
endured more than a century of 
forced assimilation and it is as-
tonishing that 106 years after the 
division of Macedonia, the moun-
tains and valleys are alive with 
the sound of Macedonian  music, 
songs and dances.  Al-
though the people have 
to speak in the Greek 
language in their daily 
lives, they sing, laugh, 
and cry in the Macedon-
ian language.  I think the 
future is bright for the 
gradual return of human 
rights for our people.  It is 
exciting times in Aegean 
Macedonia!  I would like 
to mention and thank all 
the musicians and singers 
we have performed with, 
over the years, from our 
part of Macedonia.  Firstly, 
Kosta Tallidis and Mousi-
korama; Pando Nikolaidis 
and Micho Xristidis from 
Golden Notes; Nikola 
Botsfaris, Simo Dines, 
brajkata Pando i Micho od 
Nered, Stelio Samardziev, 
Donche and Makedoniko 
Meraki, and many more.  
These brave musicians 
are the driving force be-
hind the reawakening of 
the Macedonian people 
to demand their rights.  
They are expressing their 
culture through music and 
songs.  

Sonja MK: On this 
occasion it is worth 
mentioning all the 

musicians who participated in your 
band.

Chris Klashoff: Nikola Hulev, 
Chris Todorovski, John To-
dorovski, Steve Sherifovski, 

Tommy Balkos, Tommy Giancos, 
Peter Nasevski, Greg Noumtinis, 
Vele Tosevski, Anthony Klashoff, 
Ashley Klashoff.  Honourable 
mentions to Zoran Josifovski and 
Steve Stoyan.

Sonja MK: Chris as a musi-
cian and patriot, how do 
you see and think about 

everything that happens in R. of 
Macedonia?

Chris Klashoff: I am very 
disappointed by the recent 
events in the Republic.   

As a Macedonian with roots from 

Aegean Macedonia, it was always 
diffi cult to explain our situation 
because of Greek occupation and 
infl uence.  However, I was always 
proud to be able to refer to the Re-
public of Macedonia as a “home-
land for ALL Macedonians” where 
our culture, language, Church and 
heritage was protected and pro-
moted.  I can’t say that anymore.  
It pains me to think that thousands 
of Macedonians lost their lives for 
one small part of Macedonia to be 
free, and the current regime has 
not only sold out on everything 
they fought for, but even changed 
the name.  What connection do 
I have to North Macedonia??  I 
don’t think they realize how much 
they have alienated Macedonians 

worldwide, from their homeland.    

Sonja MK: And fi nally what is 
your message to the read-
ers of the newspaper Mace-

donia?

Chris Klashoff: Thank you to 
all the guests that came to 
our 40th year Anniversary 

Dance.  We were so happy to 
see everyone there, from all gen-
erations.  Thank you to St. Naum 
Church for the use of the hall – 
thank you to Steve and Mike Mas-
sis and Perry Nitsopoulos for do-
nating the food and drinks; making 
it a successful fundraiser!  Also, a 
special thank you to Steve Massis 
for making it possible for Kosta Tal-
lidis to join us for our special day.   

Kosta fi rst came to perform 
in Canada, for the Lerin 
Association, with the Boys 
from Bouf, back in 1999.  
He was only 16 years old.  
He has been here sever-
al times since, and he is 
an honorary member of 
the band.  We are always 
happy to have him join 
us on the stage!   Special 
thanks to my Striko Tran 
Serbinovski who had kind 
words to say on behalf of 
our village Bouf.  He’s also 
the best Boufsko dancer I 
know!! 
One fi nal thank you has to 
go to the most important 
person in my world; my 
wife Violet.  She has been 
a part of the success of the 
band for the past 35 years.  
Without her love and sup-
port, I don’t think we could 
have reached this mile-
stone.  She never missed 
a dance or function; pack-
ing up 3 little kids, making 
sure they were all dressed 
up and ready to dance!  It’s 
no surprise, that something 
must have rubbed off on 
them, as now, two of those 
kids are full time members 
of the band!  

Thank you!

musicians who participated in your Aegean Macedonia, it was always worldwide, from their homeland.    

The future singer of boys from bouf Ashley (singing at a wedding,  6 years
old) with brothers Aleksandar 7, and Anthony 11 years old.
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Serbinovski who had kind 
words to say on behalf of 
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the best Boufsko dancer I 
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wife Violet.  She has been 
a part of the success of the 
band for the past 35 years.  
Without her love and sup-
port, I don’t think we could 
have reached this mile-
stone.  She never missed 
a dance or function; pack-
ing up 3 little kids, making 
sure they were all dressed 
up and ready to dance!  It’s 
no surprise, that something 
must have rubbed off on 
them, as now, two of those 
kids are full time members 
of the band!  

THE BOYS FROM BOUF AMAZING 40 YEARS

Македонска Заедница
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THE BOYS FROM BOUF - AMAZING 40 YEARS 
Tom Bozanis:  
What a wonderful evening cele-
brating The Boys from Bouf and 
there 40 Amazing years of enter-
tainment.  There were so many 
people from Toronto, Buffalo and 
Windsor that drove to Hamilton for 
the event.  It was so good to see 
old friend and catch up with some 
good dancing and singing.  Good 
thing I’m not a singer in the band.   
It really made me appreciate how 
far the Band had to travel each 
weekend for Weddings and village 
dances over the years.  Especial-
ly, in the winter and always rolling 
home to their families in the early 
morning. 
They have provided such memor-
able moment for me, my wife and 
my children.  In fact, I think I met 
my wife at one of there dances.  
We even went to Macedonia 2 
years ago and celebrated with 
them in the Village of Bouf.  We 
sang and danced until 5 in the 
morning.  The hills of Bouf haven’t 
heard that kind of Celebrating for 
so long -  The heart of Bouf was 
alive that night!  It was alive again 
Saturday night in Hamilton. 
We have such a Beautiful Mace-
donian Culture and Heritage and 
The Boys from Bouf have main-
tained it for us here in Canada for 
all these years.  The event did not 
even have a cover charge.  It  was 
a thank you from the band for all 
our support over the years.  We 
should be thanking them.
 To all the members of The Boys 
from Bouf --- Thank you so 
much!!!!!
Dragi Stojkovski: 
The orchestra “The Boys from 
Bouf” for us, the Macedonians 
in Canada, is not an ordinary or-
chestra, but an institution that 
has represented and spread the 
sounds of Macedonia not only on 
the North American continent, but 
also, and this is their most import-
ant aspect, in the Aegean part of 
Macedonia which is under Greek 
occupation. Their 40th Anniversary 
which was held on October 5 at the 
MOC St. Naum in Hamilton was a 
fi tting celebration with attendance 
of their most loyal supporters and 
admirers. A great celebration and 

on behalf of the United Macedon-
ians Organization of Canada we 
congratulate “The Boys from Bouf” 
for their 40th Anniversary and wish 
them many more years of uplifting 
the Macedonian soul throughout 
the World. Dragi Stojkovski Presi-
dent of the United Macedonians 
Organization of Canada
Vele Tosevski: 
The anniversary was a hit! Over 
300 people in attendance from all 
over Canada and the US, even as 
far as Cincinatti! The support was 
overwhelming and the feedback 
was incredible. I'm proud to have 
been a part of those 40 years and 
look forward to 40 more! Congrats 
to all of the members and a big 
thank you to everyone that came 
out to support!
Tom Servinis:
 It was a very nice & memorable 
evening to celebrate The Boys 
from Bouf 40th Anniversary. It was 
an honor for me to be able to say 
a few words abut the boys history 
as to how they got started & how 
they got there name ! :The Boys 
from Bouf  ;
Over the 40 years they became so 
well knowing with there wonderful 
Macedonian music,  especially 
the : Boufsko  that I like to dance, 
and they made all Macedonians 
specially the Boufchany very 
proud.
Greg Canev: The evening began 
with a musical performance from 
the early years, featuring the 
original members from 1979, 
Chris Klashoff, John Todorov, 
Chris Todorov, and Nikola Hulev. 
This was followed by members, 
from the next three generations 
of the band, taking their turn to 
perform the music from the 80’s, 
90’s and 2000’s, which included 
Chris Klashoff, Tom Balkos, Ashley 
Klashoff, Anthony Klashoff and 
Vele Toshevski. They were joined 
by Kosta Talidis from the Aegean 
Macedonian village of Petoratsi, 
who came especially for this 
special anniversary. Kosta Talidis 
has been here a number of times. 
The fi rst time was 20 years ago 
in Toronto, when he was brought 
by Greg Canev. The people that 
know him, know he always gives 

us great performances and this 
night he didn’t disappoint us, as 
we again enjoyed every minute 
of his wonderful songs. The band 
performed non stop, late into the 
night, with people singing and 
asking for different dances and 
constantly fi lling the dance fl oor. 
It was truly great to see everyone 
enjoy themselves so much. From 
its beginning in 1979, the Boys 
From Bouf band have grown to 
become a vital part of the cultural 
life of the Macedonians in Ontario. 
The band continues to keep 
Macedonian music and culture 
alive, especially for Macedonians 
from Aegean Macedonia, and they 
have developed a truly dedicated 
following. The band has performed 
at Macedonian Conventions, 
picnics,weddings and many other 
functions in Canada, the United 
States, Macedonia and Australia. 
In 2017 a milestone was reached 
when the Band returned to 
perform in their village of Bouf, 
Lerinsko Macedonia, where their 
songs are popular in the wider 
region. Congratulations to the 
Boys From Bouf for giving us forty 
years of enjoyment of the songs 
and dances that sustaining our 
Macedonian culture.
Kosta & Margie Ilias 
Despite the cold night outside-in-
side the church banquet hall we 
had a warm and  happy celebra-
tion, organized for the great 40 
years of The Boys from Bouf, en-
tertaining the Macedonian  Com-
munities in Canada and the United 
States of America.
The Boys from Buof, the director 
and multi instrument  player Mr. 
Chris Klashoff, played and sang 
Macedonian music and brought 
all the people on the dance fl oor 
where we enjoyed the music until 
the early moring hours.
Congratulation to the Boys from 
Bouf  on there 40 Years  Anniver-
sary of bringing and promoting the 
Macedonian songs, music and 
culture in Canada and around the 
world.

2nd generation Boys from Bouf

3rd generation Boys from Bouf

4th generation Boys from Bouf

The original Boys from Bouf with Nick Durlov.

Today's Boys from Bouf. 
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Соња МК:  Андрија-
на ти си родена во 

Скопје, Македонија, а во 
Торонто доаѓаш токму 
за настап на  Скопската 
вечер која оваа година 
со твоето гостување 
добива една квалитетно 
поинаква димензија.. Би-
дејќи Скопје е градот на 
твоето детство, твојата 
младост на сите твореч-
ки успеси и професио-
нални дострели, какво 
е чувството да се биде 
меѓу своите сограѓани 
далеку од родната Маке-
донија?

Андријана Јаневска:  
Среќна сум што за 

првпат ќе имам можност 
да настапам пред Канад-
ската публика, а особе-
но пред моите сограѓани 
кои живеат во Торонто. 
Многумина од нив се и 
мои колеги – музичари 
со кои лично се знам и 
сме се дружеле пред да 
се решат да живеат таму. 
Уште сега имам позитив-
на возбуда што ќе наста-
пам со врвен бенд пред 
публика со истенчен му-
зички вкус.

Соња МК:  Зад тебе е 
блескава кариера со 

многу успеси пред и зад 
окото на јавноста. Како е 
да се твори и живее од 
музика и со музика во 
дадениов миг во Маке-
донија?

Андријана Јаневска:   
Тешко. Што се од-

несува до забавната 
сцена, младината се’ 
повеќе слуша музика 
од соседството. Тоа е 
еден магичен круг од кој 
може да се излезе само 
доколку медиумите ја 
поддржат македонската 
музика. Многу е едно-
ставно. Што се однесува 
до класичната музика, 
би рекла, уште потешко, 
затоа што критериумите 
се енормно опаднати, не 
се внимава на квалитет. 

И музичарите се врабо-
туваат партиски, па така, 
оние квалитетните не 
можат да дојдат на ред. 

Соња МК:  Во време 
кога многумина ја 

напуштаат родната грут-
ка за жал (меѓу нив сме 
и ние), твоето бисерно 

грло здружено со ма-
естралниот Игор Дур-
ловски ја излеа ,,Завет-
на,, , песна која до срж 
пее и плаче за древната 
земја македонска. Секоја 
чест за пораката, а каков 
беше приемот на оваа 
песна во Македонија?

Андријана Јаневска:  
Искрено, позитивно 

се изненадив од реак-
циите и од тоа колку луѓе 
ја слушнаа песната, со 
оглед на тоа што во мо-
ментов луѓето се испла-
шени заради ситуацијата 
во која се наоѓа Македо-
нија. Одамна имав идеја 

да ја препеам таа песна 
која е вистинско ремек 
дело на маестро Миле 
Барбаровски, но еве, по-
водот беше доволен - 8 
Септември, денот на Не-
зависноста на Републи-
ка Македонија. 

Соња МК:  Која е Ан-
дријана приватно, 

како изгледа едно твое 
секојдневие? 

Андријана Јаневска:  
Наутро ги подготву-

вам децата за во градин-
ка и училиште и одам на 
факултет каде имам ча-

сови, а потоа во МОБ 
на проба. Попладнето 
го користам за дру-
жење со семејството 
или за работно ужи-
вање во моето студио 
каде свирам, компо-
нирам, аранжирам. 
Спортски тип сум , 
пливам, играм шах, во-
зам велосипед, плани-
нарам, а обожавам да 
гледам Формула 1 (на-
вивам за Ферари), како 
и фудбал (навивам за 
Барса). Сакам да читам 
и истражувам, па затоа 
минатата година се 
запишав на докторски 
студии на Институтот 
за фолклор каде ги 
собирам и анализирам 
македонските народни 
песни. 

Соња МК:  Што ќе им 
порачаш на Маке-

донците во Канада во 
пресрет на традицио-
налната Скопската ве-
чер?

Андријана Јаневска:   
Ќе ги потсетам на 

најголемите македон-
ски хитови, па остану-
ва само да дојдат и да 
уживаат! 

На кафе со Андријана Јаневска, доцент на Факултетот за музичка уметност во Скопје. 
Редовно е вработена во Македонската Опера и Балет, како прва виолина. Освен виолина, 

свири пијано, гитара и бас гитара. По повод Скопската вечер гостува во Торонто.

Андријана Јаневска

Македонска Заедница
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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 09th 2019, 
7:00pm
Please join us for this special day.
* Dinner and Banquet* Live Music
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 10-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, 

Markham
       invites you to join them for
Ladies Christmas    

Party

     On December 8 th, 2019
  After the Service

at  St Dimitrija 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 
Upravniot odbor i zenskata sekcija prireduvaat 

BANKET za VASILICA
Sabota, 11 JANUARI, 2020 godina

vo 7:00 navecer
Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario

Драги верници, браќа и сестри,

Со голема чест ве поканувам на прославите на на-
шиот патронен празник Св. Димитрија Солунски, 
Митровден, кои ќе се одржат на 8 и 9 ноември во 
просториите на црквата.
Во текот на двата дена ќе бидат организирани 
верски и општонародни свечености со кои 
уште повеќе ќе ја зајакнеме нашата љубов кон 
верата и Бога, како и почитта кон црквата Св. 
Димитрија Солунски.
На сите ви упатувам срдеч-
ни поздрави и благодар-
ност за се’ што придонесу-
вате за доброто на нашата 
црква.
Бале Гајтановски, претсе-
дател на МПЦ Св. Дими-
трија Солунски од Маркам.
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23-та модна ревија во 
Св Недела помеѓу најуспешните

Дафина Христова претседа-
телка на женската секција во 
МПЦ СВ. Недела во Ејџекс:

Оваа година на модната ревија 
поминавме одлично. Имам само 
пофални зборови за целиот мој 
тим од женската секција, до 
дизајнерката и сите дами кои 
се претставија  пред бројната 
публика. Упатувам најискрени 
честитки и благодарност. 
Марија Ангелевска :
Многу сум задоволна од ового-

дишната модна ревија. Голема 
посета, над 180 гости, се пот-
рудивме сите да си заминат со 
насмеани и задоволни лица. 
Верувам дека успеавме и со до-
брата храна, услуга и амбиент и 
со прекрасните модели кои беа 
прикажани на нашето традицио-
нално fashion show.
Наташа Денковска: Нависти-
на беше супер. Салата беше 
преполна прекрасно уредена и 
жените вложија многу труд. Се 
беше убаво средено и организи-
рано. Носевме од Најгард и Ли-
дија ( наша дизајнерка). Смилја 
Андоновска пееше во паузите, а 
Ди-Џеј Стив беше задолжен за 
музика. Ова беше 23-та годишна 
модна ревија за Св. Недела по 
ред.
Зора Бунтеска: Модната ревија 
во Св. Недела навистина беше 
добра, присуствуваа многу 
жени, салата беше полна. При-

кажаните модели беа на Најгард 
и Лидија. Навистина уживавме 
и во песните кои ни ги отпеа 
Смилја Андоновска која воедно 
беше и водител на програмата.
Наташа Денковска како и секо-
гаш беше нашата најпозната 
манекенка заедно со другите 
прекрасни дами.
Горица Јовчевска: Јас редовно 
ги следам модните ревии во на-
шата комуна.Имам многу пози-
тивни коментари за ревијата во 
Св. Недела која ми остави убави 
впецатоци.  На модната ревија  
се престави дизајнерката Лидија 
Бошковска- Анчевска со супер 
колекција, посебно ми се допад-
наа џакетите со две лица.Браво 
за нашата Македонка. Преуба-
вите манекенки,вкусната храна 
и убавата организација од стра-
на на женската секција. Секоја 
чест за сите поединечно. 

Почитувани парохијани на црквата Св.Недела,
Со голема чест и задоволство ве поканувам на 24-ти ноември 2019 година во преддворјето на црквата Св. Недела од Ејџекс 

на церемонијата кревање на македонското знаме.
Овој чин ќе биде изведен веднаш по црковната служба од страна на нашиот познат македонски патриот Грег Цанев кој воедно 

е и претседател на Македонското културно друштво Лерин од Торонто.
Повелете сите на кревањето на знамето со древниот симбол шеснаесеткракото македонско сонце од Кутлеш и бидете наши 

драги гости.
Ќе бидете воодушевени од убавината на црквата Св. Недела, нејзината обнова и пред се’ срдечноста на членовите на нашите управи.

Ве поздравувам со голема почит и благодарност за сите ваши дарови кон црквата,
оддвоеното време, љубов и почит кон нашата вера и нација.

Славе Бунтески, претседател на Македонската Православна Црква Св. Недела од Ејџекс.
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

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

Македонска Заедница

Full of energy and smiles, Mila is a courageous little one year old girl that lights up every room she 
crawls (and sometimes walks!) into. You can tell she is growing up to be an avid lover of animals like 
her mom Adriana by the way she gets excited about her two parrots and any dog she sets her eyes 
on (even Romeo).

You could tell how brave and adventurous Mila was since the beginning, by simply watching her 
interact with her family, with new people and how well she adapted to any new changes in her 
surroundings and travel.

A huge lover of baths and swimming, nursing times and ice-cream, Mila has sadly had to be braver 
than ever these last 5 months. Battling an unknown sickness, she has spent most of her time in the 
hospital, cuddled in her parents arms, bravely fi ghting. If love could cure, we are sure she would have 
been cured in an instant, surrounded by all the love her family has for her.

Please donate for our little Mila, and let’s pray for a miracle.  

https://www.gofundme.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ве молиме донирајте за нашата малечка Мила
Полна со енергија и насмевки, Мила е храбро едногодишно девојченце кое ја осветлува секоја 
просторија во која ползи (а понекогаш и шета!). Може да се рече дека така прераснува во 
страствено љубителче на животни налик на нејзината мајка Адријана, по начинот на возбуда-
та со нејзините два папагала и секое куче кое ќе го погледне, (дури и Ромео). Би можеле да 
кажете колку храбра авантуристка е Мила уште од почетокот, едноставно гледајќи ја нејзината 
интеракција со семејството, со новите луѓе и колку добро се прилагодуваше на сите промени, 
околности и патувања.

Огромен вљубеник во моментите на бањање и пливање, при хранење и уживањето во сладо-
ледот.

Мила за жал мораше да биде похрабра од кога и да било во текот на последните 5 месеци. 
Борејќи се со непозната болест, поголемиот дел од времето го поминува во болница, стуткана 
во топлите родителски прегратки, борејќи се храбро.

Ако љубовта можеше да излечи, сигурни сме дека таа ќе се излечеше веднаш, опкружена со 
љубовта што семејството ја има за неа.

Ве молиме подарете за нашата малечка Мила и да се помолиме за чудо.
Мила те сакаме!

Full of energy and smiles, Mila is a courageous little one year old girl that lights up every room she 

Please donate for our little Mila
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It took us fourteen years of producing the Macedonian Film Festival but we fi nally succeeded with a sold-out theatre!! 

HONEYLAND won signifi -
cantly at Sundance, an important 
precursor to the numerous awards 
at major fi lm festivals. Although 
Honeyland screened at Hot Docs 
and TIFF Lightbox previously this 
year, we were fortunate to be able 
to acquire it for our own fi lm fes-
tival. It is Macedonia’s submission 
to the Oscars in the Foreign Film 
Category. The two directors, Ta-

mara Kotevska and Ljubomir Ste-
fanov, took three years to make 
this documentary which included 
400 hours of fi lming.  A major com-
mitment to this last wild beekeeper 
and her story.

It was exciting also to have an 
almost full theatre for GOD EXISTS 
AND HER NAME IS PETRUNJA.  
Following the screening, there was 
a Question & Answer period with 

the Reverend Father Saso Celes-
ki answering questions about the 
rules regarding the ritual of Vodici 
held in January.  It is not necessar-
ily the blessing of the cross but the 
water blessing those that partici-
pate.  The Judges declared a Spe-
cial Jury Prize for Zorica Nusheva, 
the lead actor of the fi lm, as they 
felt she had given an outstanding 
performance as Petrunja.

DIRECTIONS by Stephen 
Komandarev was judged as Best 
Feature, co-produced by Sektor 
Film Productions. The Short Film 
winner was DONKA, a delightful 
comedy which entertained in both 
languages!  If you didn’t see SEC-
OND CHANCE, you missed the 
excellent Question & Answer ses-
sion with Ognen Georgievski, who 

also commented on the fi rst two 
episodes of THE FAMILY MAR-
KOVSKI.  He gave an inside view 
as to how the ideas for these two 
projects were initiated.  As a writer, 
he worked on both these projects, 
while living and working right here 
in Toronto.  

We had some outstanding 
fi lms this year, and many in our 
community attended for the fi rst 
time.  Our opening night, which 
included the fi lm and the Festival 
Party afterwards, was a resound-
ing success. This year we offered 
the public the ability to purchase 
tickets online for every screening.  

We had great coverage from 
local Macedonian and Bulgarian 
newspapers, along with an inter-
view by Jane Bojadzievski, a re-

porter with Voice of America.  He 
interviewed Georgievski as well 
as other volunteers at the festi-
val.   His coverage goes directly to 
Macedonian television for viewing.  

Our technical team of Chris, 
Lovisa and Valerie did an out-
standing job in publicizing the 
weekend event, which is becom-
ing the place to be in October!  
This is a team effort, with many 
spokes to the wheel. We always 
need additional volunteers with 
skills and passion for the event.  If 
you are interested in volunteering 
for the Macedonian Film Festival, 
please visit our website and be 
part of our team.  www.macedo-
nianfi lmfestival.com

We had a Draw for a number 
of prizes, organized by Connie.  

The draw was fi lmed by www.
macedonianedition.tv. Check it 
out. Congratulations to you all and 
thank you for participating and at-
tending the fi lm festival. 

A heartfelt THANK YOU to 
our Donors, who make it possible 
to present this cultural and artistic 
event.  Your contributions cover 
the many aspects of the Festival 
that need to be addressed - the-
atre venues, screening fees, tech-
nical aid, the opening night party, 
and our website etc.  Without your 
generosity, the Festival could not 
take place.  No artistic event ever 
makes it on entrance fees alone.  
That is why we appreciate ALL 
the donors, large and small!    Ви 
благодарам!

A sincere thank you to all of you who made the trip to the Carlton 
Cinema for the 14th Annual Macedonian Film Festival It was so 
great to see so many wonderful foreign fi lm lovers in attendance. 
We saw a record crowd walking into the theatres and then walking 
out with passionate conversations about the fi lms. Thank you to 
our sponsors, donors and attendees, you made it a special and 
successful year!! Looking forward to seeing you next year

A sincere thank you to all of you who made the trip to the Carlton 
Cinema for the 14th Annual Macedonian Film Festival It was so 
great to see so many wonderful foreign fi lm lovers in attendance. 
We saw a record crowd walking into the theatres and then walking 
out with passionate conversations about the fi lms. Thank you to 
our sponsors, donors and attendees, you made it a special and 
successful year!! Looking forward to seeing you next year

the Reverend Father Saso Celes-
ki answering questions about the 
rules regarding the ritual of Vodici 
held in January.  It is not necessar-
ily the blessing of the cross but the 
water blessing those that partici-
pate.  The Judges declared a Spe-
cial Jury Prize for Zorica Nusheva, 
the lead actor of the fi lm, as they 
felt she had given an outstanding 

THE MACEDONIAN FILM FESTIVAL 2019 

 A MEMORABLE YEAR

Македонска Заедница
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Промовирана книгата 
,,Недопрени мечти,,

Од  авторот Зоран Карапанчев 

Во Торонто беше промови-
рано првото поетско дело на 
мултимедијалниот автор Зо-
ран Карапанчев ,,Недопрени 
мечти,, која излезе од печат 
во јуни годинава во главниот 

град на Македонија, Скопје. 
Организатор на настанот 
беше литературното друштво 
,,Браќа Миладиновци,, кое ра-
боти како гранка на македон-
ската православна црква Св. 

Климент Охридски од Торонто. 
На промоцијата говореа прет-
седателот на црквата домаќин 
Владе Димитриевски, прет-
седателот на литературното 
друштво ,,Браќа Миладинов-
ци,, Маја Доневска Ивановска 

која воедно беше и водител 
низ програмата, свештеникот 
од црквата Св. Климент Охрид-
ски Сашо Целески, поетесата, 
радио водител и промотор 
Драгица Димовска, а поезија 
прочитаа и поетите: Вера Вр-
жовска Петревска, Блага Да-
фовска, Димитар Цонев, Лена 
Таскас, Дона Скотланд, Рада 
Видиновска и уредникот на 
весникот ,,Македонија,, Соња 
Лозановска. На крајот со своја 
поезија се претстави и авто-
рот Зоран Карапанчев кој при-
ходот од сите продадени книги 
го подари на црквата Св. Кли-
мент Охридски.

Stanka Karapanceva, 
Real Estate Sales Representative

stanka@rogers.com
t.416-975-5588 c. 647.237.9330 

f. 416.975.8599
wwww.foresthillyorkville.com

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2

Peter Naumovski

Наскоро во Канада...промоција на  
делата „Александар Македонски“ и 

„Македонците во светот“



Страница 35November 01, 2019 Македонска заедница

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

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

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Наскоро во Торонто...
промоција на стихозбирката „Поезијата – мојот живот“ од поетесата Рада Видиновска

По повод одбележувањето на 30-годишниот 
јубилеј на Литературното 
друштвото „Браќа Миладиновци“ од Торон-
то, Канада, излезе од печат стихозбирката 
„Поезијата – мојот 
живот“ од Рада 
Видиновска. Ова 
значајно 
дело е четирина-
есетто поетско 
остварување на 
познатата и при-
зната македон-
ска поетеса Рада 
Видиновска, која 
била претседател 
и е една од најак-
тивните членови 
на Литературното 
друштвото „Браќа 
Миладиновци“, кое 
е гранка 
на Соборната 
македонска пра-
вославна црква 
„Свети Климент 
Охридски“
од Торонто

С т и х о з б и р к а т а 
„Поезијата – мојот живот“ (2018, 1-160) која 
содржи сто поетски остварувања на поете-
сата Рада Видиновска е издание на издавач-
ката куќа „Македонска искра’“ од Скопје. Во 
нејзината поезија се испреплетени нејзините 
две татковини, Македонија и Канада. Затоа 
поетските дела што таа ги напишала прет-
ставуваат убав пример и патоказ на една 
честита и трудољубива канадска Македонка, 

на која татковините и е се’ и радост и тага и 
восхит...

Рада Крстевска-Видиновска е Канаѓанка од 
македонско потекло, родена во селото Жи-
војно, Битолско. Таа ја напуштила својата 
родна земја – Македонија, меѓутоа, споме-
ните, мислата,  љубовта, тагата и патриот-
скиот дух кон татковината и својот народ 
не ја напуштиле. Ваквите проникнувања на 
овие хоризонтали во животот на Рада Ви-
диновска и нејзиниот сопруг Борис (Борче) 
Видиновски, како и сите Македонци ширум 
светот, ја откриваат сликата за библиската 
природа на древната земјата на нивното по-
текло – Македонија.

Во 1970 година, Рада и Борис (Борче) Ви-
диновски со своето семејство ја напуштиле 
Македонија и емигрирале во Канада, во То-
ронто, каде, во текот на изминатите четирие-
сеттина години активно се вклучиле во маке-
донските иселенички организации и црковни 
општини.
 
Членови на Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“

Демократска Канада е земјата каде Рада 

Видиновска стана македонски иселенички 
писател, поет, есеист и раскажувач. Затоа, 
може да се рече дека во нејзините скромни 
поетски рамки и преку нејзините дела се про-
ектира македонската иселеничка историја. 
Таа е личност за почит и пример од кој мо-
жат и треба да се огледаат и други Македон-
ци во двете татковини, Канада и Македонија.

Поетските дела на Рада Видиновска се 
промовирани на многу места во Република 
Македонија и на северноамериканскиот кон-
тинент. Тоа придонело таа да е прв лауреат 
на наградата „Иселеничка грамота“ во 1992 
година, што за првпат Матицата на иселени-
ците од Македонија ја додели на „Струшките 
вечери на поезијата“ за најдобар поет од 
дијаспората. Рада е член на Друштвото на 
писателите на Македонија од 1994 година, а, 
исто така,  и член на Медитеранската акаде-
мија „Браќа Миладиновци“ од Струга.

Стихозбирката „Поезијата – мојот живот“, 
која содржи дел од нејзиното поетско оства-
рувања од нејзините тринаесет стихозбирки, 
ќе остане таа вечно да се сеќава на сите неј-
зини објавени дела. Истовремено најновата 
стихозбирка ќе остане  како значаен иселе-
нички документ за бројни поетски настани, 
дејства, личности, простори и збиднувања.

Сите четиринаесет поетски дела што ги 
напишала Рада Видиновска претставуваат 
убав пример за една  трудољубива иселе-
ничка чија животната приказна, истовреме-
но, е и скромен дел од историјата на нејзи-
ното родно Живојно и Крстоар, (местото на 
брачното живеење со Борис Видиновски), 

на Македонците во 
дијаспората, а пре-
ку нив и на нивната 
татковина – Маке-
донија.

Затоа, со право 
може да се каже 
дека Рада Види-
новска во делото 
“Поезијата – мојот 
живот“ со нејзи-
ните поетски ви-
дувања настојува 
да навлезе во 
суштината на ма-
кедонското и ка-
надското живеење, 
на иселеничката 
вистина, слобода, 
иднина... Оттука и 
сознанието дека 
при општењето со 
ова дело н� прави 
побогати за уште 
едно ново и прод-

лабочено видување на поетското пренесу-
вање на земјата и народот на кој им припаѓа 
Рада Видиновска, која е горда што се чув-
ствува како канадска Македонка или маке-
донска Канаѓанка.

Пишува; СЛАВЕ КАТИН
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НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ е македонски поет 
кој се одликува  со високо литературно твореч-
ки квалитети, со борбен дух и патриотизам, а за 
времето во кое живееше, ретко кој друг поет ги 
имаше. Неговиот животен  пат и дело го опфаќаат 
периодот меѓу двете светски војни. Токму затоа, 
како поет и сведок на антифашистичката војна, тој 
и припаѓа на таа борбена, втора генерација кога  
беше активно работничкото движење кај балкан-
ските земји и појавата на македонското национал-
но прашање, во кое  беше учесник. И така тој соз-
реваше и се искачуваше до највисоката скала во 
неговото творештво,  кога поезијата се соединува 
со духот и чувствата на човековото битие, со еден 
сончев прелив на неговата визија за сонот што го 
сонуваше „Кога животот ќе биде поубав од песна, 
поубав од пролетен ден“

Никола Вапцаров, голем македонски поет и па-
триот што ја сакаше и со перо в рака  ја бране-
ше родината,  роден е на 24 ноември, 1909 г.(по 
стариот календар), 7 декември, по новиот, во Бан-
ско- Пиринска Македонија. Во тоа време, Банско 
било  културно-просветно македонско катче и во 
виоро на НОБ во Пиринска Македонија. Потекнува 
од напредно револуционерно семејство, и уште 
млад ги следел прогресивните идеи на учените 
луѓе и револуционери.  ВоВарна завршил Мор-
нарско-машинско училиште. Бидејќи не ја сакал 
војната, почнал да се занимава со револуционер-
на дејност борејќи се против фашизмот.  И покрај 
неговата физичка работа и малтретирање од по-
лицијата, тој бил посветен на  читањето и пишу-
вањето, за кое имал талент, така да прераснал во 
голем  револуционерен поет,  кое  подолу ќе го 
видиме во неговите песни.  

Вапцаров бил претседател на Македонскиот ли-
тературен кружок во Софија, во 1938 г. Кружокот 
беше од големо значење за македонскиот литера-
турен јазик од периодот меѓу двете светски војни, 
исто и за прогресивното македонско, национал-
ноослободително движење.  Во него членуваа  
истакнати македонски литературни  дејци во Со-
фија од сите делови на распарчена Македонија: 
В.Чернодрински, И. Татарчев, К. Неделковски  А. 
Попов и др. Кајмакедонските писатели кои пишу-

ваа на своите дијалекти, ќе се наложи потребата 
од македонски литературен јазик. Целта на Кру-
жокот беше да ги поттикне литературните  твор-
ци, да творат на македонски литературен јазик;  
важен за тоа време, бидејќи повторно се  јавува 
прашањето за македонскиот јазик, кој не треба да 
биде заедно со бугарскиот, зашто за нив не посто-
еше македонски јазик. 

Учествувал  во антифашистичкиот отпор и токму 
во своите стихови пее за слободата побудувајќи ја 
свеста на работничката класа. Не само тоа, ретко 
кој друг поет успеал така убаво да ја опише убави-
ната на својата татковина, а воедно да го прикаже 
тешкиот живот на народот, на кој со оружје в рака 
се надвиснал непријателот над нивната родна 
куќа, како Вапцаров, кој копнеел за слобода и но-
сел  љубов за сиот свет. Тие возвишени  чувства 
ни ги откри во песната:

РОДИНА
Имам земја родна и ја грее

дење широт небесен,
Вечер светат ѕвездени полилеи

и ги гаси в зори светол ден.
Туку ноќе дома кога одам

над стреите под скришниот мрак
усетувам – до куќата родна

со парабел в рака демне враг.
Ме учеше мајко, душо слатка
да го љубам сиот божји свет.

Би го љубел, мајко, би го сакал,
но ми треба слобода и леб.

Поради прогресивните идеи и антифашистички 
активности, Никола бил следен и затворан од по-
лицијата.Во Втората светска војна се вклучил во 
редовите на антифашистичкиот отпор со учество 
на некои диверзантски акции, и со целото свое 
битие како да симболизираше  „тревожно знаме 
на сите без покрив и леб“  храбрејќи ги  другите 
народи од светот што се бореа за слобода. Тој 
што толку многу  ја очекуваше слободата и го 
сакаше животот, со својата родољубива душа, и 
верување, го потврди со сопствениот живот. Во  
диверзантските акции бил фатен,  осуден на смрт 
и стрелан од бугарските фашисти во Софија  на 
23 јули, 1942 г. И така згасна прерано животот на 
убавиот македонски храбар маж, поет и борец, 
оставајќи зад себе богато поетско творештво. На 
смртта одговори со песна и целосно со неговото 
творештво, како најдоследен револуционер, па-
триот и борец за слобода на Македонија. Во те-
кот на својот краток и тежок живот се трудел во 
целост да го слее патриотизамот и пролетерскиот 
интернационализам, а не се откажал од убавиот 
поетски збор и љубов кон татковината. 

Поетското творештво на Вапцаров претставува 
монументално дело со реална слика на време-
то во кое живееше. Создал две збирки: „Песни“ 
(1959) книга за деца, и „Моторни песни“ (1940) 
каде е застапен и циклусот „Песни за една земја“- 
за Шпанската граѓанска војна, со која Вапцаров 

доаѓа до израз како поет против сите војни. Нај-
познати песни му се во циклусот„ Песни за тат-
ковината“ кои се родољубиви; завиени во поетски 
превез од нежност и љубов кон татковината:

Пак тебе те сакам
Татковино Гоцева, Дамева.

Во тебе се родив,
Младините тука ми беа.

И в срце го носам
Тревожното знаме

И вечниот полет на сите,
Без леб и без стреја.

          ( „Песна за татковината“ )

Преку песните Никола се истакнува како голем  
патриот и возвишен МАКЕДОНЕЦ, кое особено 
доаѓа до израз во неговата најубава песна:

ЗЕМЈА
Таа земја,

          сега што ја чекорам,
таа земја  -  своја не ја знам,

таа земја,
           простете,  е туѓа!

Рано тргам,  по фабричен друм
безброј рубашки се ројат.

Слеани сме со срце, со ум,
но земјава  ... чунки не е моја!

Над мојата земја в пролет
сјај се плиска,

водопади грмат
од сонце набликнато.

Ја сеќаваш в срце,
 ти неа за блиска

и гледаш кај скокум
безброј цвеќа никнат.

Над мојата земја, до небото
Пирин се крева.
Боровите в бура 

илинденски приказни пеат.
Над Охрид модрината

            во просторот се слева,
а подолу на Егејот далги се леат.

Сал ќе се спомнам,
          и крвта в миг ќе сјури в срце,
кое се топи во некаква нежност...

Мој роден крај! Крај личен...
Лулан в бури, поен со крв
среде витлавици мрежни!

Наспроти убавината и популарноста на оваа пе-
сна, со совршено нежни поетски струни,што мо-
жеме да ги почувствуваме и сега: се јави отпор и 
негодување од страна на Бугарите. Што мислат 
тие ... МАКЕДОНЕЦОТ, Никола  Вапцаров е нив-
ни Бугарин?  Каква иронија со голема  доза на 
контраверзија или непознавање (непризнавање) 
на богатата македонска книжевна историја. Како 
може да биде Бугарин, кога тој пее јасно и гласно, 
за земјата по која чекори: „Таа земја што ја чеко-
рам...простете е туѓа!“ Токму така.( И не само тоа, 
бугарските фашисти го убија во Софија.) Потоа, 

милозливо пее  како неговата земја е најубава,  
богата со природни убавини, водопади, планини: 
го има Охрид, Пирин, Егеј; со најсветло сонце и 
сино небо . „Земја“ е најголем  доказ дека Вапца-
ров е син на Македонија кој веруваше вопобедата 
на македонскиот народ.
Ликот и делото на Вапцаров претставуваат зна-
чаен вовед во македонската историја со смела 
појава на неговото поетско творештво. Тоа прет-
ставува реален одраз за животот на македонскиот 
народ особено со Илинденските востанички  хе-
ројските подвизи на војводите. Меѓу најпознатите 
песни со висока поетска вредност и вистина на 
поет и револуционер, кој ја очекува слободата по 
цена на изгубениот живот на војводите, е патриот-
ската песни  „Илинденска“ чии стихови допираат  
до тажната историја на Македонија, со длабока 
колективната меморија:

„Започнаа со раце гнасни
на народот во душата да му џбараат,

но гневот беше толку нараснат
та не се сфати волчката им нарав.

И муцките на ѕверови со овчки кожи,
престапничко лицемерење.“

Поетското дело ги расветлува  животните твореч-
ки патеки на македонскиот син Никола,  кои се 
неразделна, трнлива врвица на нашиот борбен 
времеплов. Тој си изгради недостижен споменик 
свртен кон иднината и ќе остане како бележит 
прилог за македонската поезија и книжевната  
историја.

Деновиве па заклучно со декември, во Македонија 
и пошироко, свеченото ќе биде одбележана 108- 
годишнина од  раѓањето на Н. Вапцаров со поло-
жување венци на неговиот споменик, со пригодни 
свечености каде ќе одекнат песни и рецитали, 
подарок од поетите, учениците и сите Македон-
ци;- честитка и благодарност кон поетот на мирот, 
поетот против сите војни.

Најсаканиот и најомилениот поет, од неговото да-
лечно време, па до денес, со неговиот лик и де-
лозасекогаш ќе остане во колективната меморија 
на македонскиот народ  и трајна инспирација за 
поетите.

Поезија со повод

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

НИКОЛА ВАПЦАРОВ  -  МАКЕДОНСКИ ПОЕТ И РЕВОЛУЦИОНЕР
По повод 108 – годишнината од неговото раѓање  ( 1909 – 1942 )

York Region District School Board
Совет за Образование на Регионот Јорк

International languages Program 2019-2020
Macedonian Program – Elementary
(S.K.- Grade8)
933 Bur Oak Ave, Markham, ON L6E 1G4
(East of McCowan, South of Major Mackenzie)
Classes run on Wednesdays, 6:00-8:30 p.m.
For detailed information please contact Blaga 
Dafovska at: 416-289-4750
Драги родители,
Во рамките на Советот за образование на 
регионот Јорк (Y.R.D.S.B.), македонскиот јазик 
се изучува во состав на интернационалната 
јазична програма (I.L.P) во училиштето 933 
Bur Oak Ave, Markham, ON L6E 1G4/во градот 
Маркам.
Наставата е наменета за деца на возраст 
од 5 до 13 години (S.K.- Grade 8). Часовите 
се одржуваат во среда од 6:00 до 8:30 часот 
попладне. Преку богатата воспитно-образовна 
содржина и разновидни теми учениците се здо-

биваат со разновидни познавања од областа 
на говорењето, пишувањето, читањето, како 
и од нашето културно наследство. За повеќе 
информации јаветете се кај наставничката и 
одделенски раководител Блага Дафовска на 
тел: 416-289-4750

Еве го училишниот повик и порака:
Побрзајте,

Побрзајте, другарчиња мили
во македонското одделение

при Bur Oak 
побрзајте сите на час

ве чека учителка со мајкин, македонски глас
и со македонската песна распеана за сите вас...

Ќе пееме на цел глас, 
Ќе учиме, ќе читаме,

Ќе цртаме и дружиме,
Ќе играме

Во нашето училиште македонско мило.
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1-ви ноември 1984 излегува од 
печат првото издание на весни-
кот ,, Македонија’’
Во почетокот на  80-десеттие 
години од минатиот век Здруже-
нието на децата бегалци почна 
да издава редовен-месечен 
македонски весник. Набргу по-
тоа од повеќе причини весникот 
згаснал. Со тоа згасна и пиша-
ниот македонски збор на овие 
простори. Набргу потоа,  со идеј-
на поткрепа на Сохаил Актар кој 
веќе бил издавач и уредник на 
весник на арапски јазик, Танас 
Јовановски кому се придружува 
и Горнан Јовановски, во ноем-
ври 1984 година го печатат пр-
виот број на денешна “Македо-
нија“. Подоцна, поради бизнис 
обврски Горнан Јовановски се 
повлекува од партнерството во 
весникот. 
   Весникот почнал да излегу-
ва на најпримитивен начин: со 
обична (не електирчна) пишу-
вачка машина.Секој од вас дра-
ги читатели може да ги разбере 
сите потешкотии со кои се соо-
чувал весникот и Танас Јова-
новски како уредник на истиот. 

Подоцна, Мери Димитриу по-
мога во обезбедувањето на ма-
шина за пишување (електроник 
композер) со извесна меморија 
по многу пристапна цена со што 
делумно се олеснала уреду-
вањето на весникот. Пет години 
по излегувањето на весникот 
благодарение на донациите од 
читателите и пријателите на 
весникот, “Македонија“ Танас 
Јовановски го купува и првиот 
компјутер кој за да пишува на 
македонски го оспособил синот 
на Ѓорги Кизовски. Со тоа уре-
дувањето на весникот било во 
голема мера олеснето. Овој но-
ември се навршуваат 30 години 

од првиот број на ,,Македонија’’.

На 14 ноември 2015 г. во  ор-
ганизација на Канадско-Маке-
донскиот Културен Центар,  во 
банкетната сала на македонска-

та православна црква Св. Илија 

од Мисисага се одржа втората 
по ред комитска вечер во чест и 
слава на сите македонски коми-
ти и војводи, во името на Маке-
донија на минатото, сегашноста 
и иднината.

По традиција комитската вечер 
симболично избираше и свој кум 
чија должност е да се заколне 
пред светиот комитски нож и пи-
штол, дека ќе ги чува до следна-
та година кога се предаваат на 
новиот кум.
Така, од семејството на Живко 
Соколов, кумството и светите 
реликвии преминаа кај Мичо 
Марков. 

На 17 ноември 1991- усвоен е 
Уставот на Република Македо-
нија, прв по прогласувањето на 
сувереност и самостојност.

18  ноември 1874 година во 
селото Постол, Ениџевардар-
ско,Егејска Македонија роден е 
Крсте Петков Мисирков. Село-
то се наоѓа недалеку од анти-
чката македонска престолнина 
Пела.Крсте Петков Мисирков е 
истакнат македонски лингвист, 
историчар, фолклорист, етно-
граф, публицист и
 политички борец за македон-

ската национална афирмација. 
Мисирков е автор на книгата 
„За македонцките работи“, спи-
санието „Вардар“ и голем број 
на научни статии објавени во 
различни весници. Покрај автор-
ската дејност тој се занимавал и 
со превод на литературни дела 
и собирање на народни творби. 
Најзначаен дел од делотот за 
,,Македонцките работи„ е по-
следната глава од книгата на-
речена „Неколку зборои за маке-
донцкиіот литературен іазик“ во 
кој јасно Мисирков дава предлог 
за оформување на литературен 
стандарден македонски јазик 
базирн врз централните говори. 

На 19 ноември 1991 Пратени-
ците на Собранието на Репу-
блика Македонија едногласно 

донеле Декларација за меѓуна-
родно признавање на Републи-

ка Македонија како суверена и 
независна држава.

На 21 ноември 2014 година во 
Феникс Аризона се одржа све-
чен банкет по повод патрониот 
празник Св. Архангел Михаил. 
Претседателот на црквата Џим 
Лозановски изрази надеж дека 
црквата наскоро ќе биде и офи-
цијално  дел од семејството ма-

кедонски православни цркви во 
Северна Америка. До тоа и по 5 
години сеуште за жал не дојде.
На свеченоста добриот пријател 
и тогашен почесен конзул  на 
Македонија во Аризона Џејсон 
Мико рече: - Најнапред ме заса-
ка Македонија, а потоа и јас се 
вљубов во неа. 
Македонија живее вечно, таа 
нема спор, цел свет ја признава 
под нејзиното име, грчката битка 
е изгубена. 

На 29-ти ноември 2014 година 
во банкет салата на македон-
ската православна црква “Све-
та Недела “од Ајаx, се одржа 
првиот годишен помагателен 
цонцерт на играорната група 
“Везилка”. На концертот зедоа 
учество и гостите : Германската 

фолклорна група ““Lorley Youth 
Dancers,, Словачката фол-

клорна група “Vychodna Slovak 
Dancers,, и Турската фолклорна 
група “Anatolian Folk Dancers of 
Toronto”.

30 ноември 1894 Македонскиот 
револуционер Гоце Делчев, лич-
но од Даме Груев, примен е за 
член на ВМРО.

Македонска Заедница

Низ Годините

нија, прв по прогласувањето на 
сувереност и самостојност.

18  ноември18  ноември
селото Постол, Ениџевардар-
ско,Егејска Македонија роден е 
Крсте Петков Мисирков. Село-
то се наоѓа недалеку од анти-
чката македонска престолнина 
Пела.Крсте Петков Мисирков е 
истакнат македонски лингвист, 
историчар, фолклорист, етно-
граф, публицист и
 политички борец за македон-

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. Изра-
ботката на сите предмети 
е рачна и понекогаш на 
машина за шиење. Мате-
ријалите кои ги користам во 
изработката на предметите 
и облеката се веќе иско-
ристени или постоечки во 
некој друг дезен и вид, кој 

се разбира не ни треба по-
веќе. Рециклирањето е број 
еден за заштита на нашата 
убава планета земја. Затоа 
да бидеме инвентивни и да 
направиме нешто убаво и 
корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја 
како да си направите укра-
сен дел на гумените есен-
ски чизми со тексас платно:

1. Гумени чизми;
2. Тексас платно од стари 
фармерки;
3. Ножици;
4. Машина за шиење;
5. Украсни копчиња;
6. Лепак за чевли и платно.

Изработката е едноставна 
важна е идејата која може 
да биде направена и со 
друг вид на материјал по 
ваша желба. Вие треба 
да најдете помал број на 
фармерки во мојов случај 
бр.10. Вие треба со ножи-
ците да ги исечете ногави-
ците од поширокиот дел. 
Потоа на исечените пар-
чиња  им правите манжет-
ни ги свиткувате еднаш 
па, шиете и уште еднаш 
и повторно шиете. Јас за 
декорација одбрав права, 
зик-зак и повторно права 
линија ги направив со жолт 
конец. Од страните ставив 
големи украсни стаклени 

копчиња. Внатрешниот дел 
од тексас платното го ле-
пите со лепак за чизмите 
за да се фиксира и да не 
се вади кога ќе ги соблеку-
вате. Чизмите се спремни 
за есенските дождови. Сега 
вие сте на ред  да пробате 
и да уживате во секоја ваша 
идеја и креација!          

Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви 
Каролина Ристеска.

се разбира не ни треба по-
веќе. Рециклирањето е број 
еден за заштита на нашата 
убава планета земја. Затоа 

НАПРАВИ САМ
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 ► Арамијата и ѓаволот во кооперација-
народот и ангелот во емиграција.

 ► Бог суди и пресудува, но при толку 
арамии треба и ние да му помогнеме.

 ► Заевци, арамии колку сте-толку сте-
многу сте!

 ► Народе: Заевци се меѓу нас, 
спијте со отворени очи.

 ► Каква коинциденција-арамија и Заев на власт.
 ► Во денешната Влада, арамијата не е арамија ако потврди 

некој судски арамија.
 ► Арамиска учтивост:,,Ако дозволите, би се напил од 

вашата крв,,!
 ► Убаво е од Заев да се чуе неговата последна желба.
 ► Можеби Заев ќе се извлече, ама зајачето ќе плати.
 ► Господи Боже, нечисти се и со тело и душа-џабе е 

чистилиштето. Директно во пекол.
 ► Кога Заев ќе оди во пеколот, ќе бара да грабне пожежок 

катран.
 ► Заев само со кражба си ги мие рацете.
 ► Вампирот цица крв -Заев и пот!

►
народот и ангелот во емиграција.
►
арамии треба и ние да му помогнеме.
►

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Замислување

Трпе се прибира доцна во 
ноќта дома.
– Душо, не можеш да замис-
лиш каде бев.
– Замислувам, но сакам да ја 
слушнам и твојата верзија.

Сингуларност

Дечко гледа девојка со книга 
и и приоѓа: – Што читате? – 
Стивен Хокинг – за универ-
зумот и точката на сингулар-
ност. – Која е таа точка на 
сингуларност? – Тоа е место 
во вселената каде што не 
дејствуваат никакви закони. 
– Значи Хокинг дошол во Ма-
кедонија?

Порано
Трпе оди кај шефот:
– Шефе, денеска е петок, 
може ли да си одам неколку 
минути порано?
– Колку минути?
– Па… 480!

Занимање
На попис ја прашуваат Трпа-
на:
– Што работите, госпоѓо?
– Јас сум комшивка.
– Каква професија е тоа, што 
прави комшивката?
– Па мрази, завидува, колне, 
се жали…

Чистење
Кај стоматолог:
– Докторе, колку зимаш за 
чистење?
– 1500 денари.
– Само забите, докторе, џа-
мовите и бањата ќе ги исчи-
сти жена ми.

Бурек
Влегува полицаец во пекара:
– Добар ден, дајте ми бурек!
– Немаме бурек, се потроши.
– Дајте ми тогаш со месо.
– Господине немаме бурек.
– Епа тогаш дајте ми со си-
рење.
Продавачката се изнервира-
ла и се јавила кај шефот на 
полициската станица, а тој и 
рекол:
– Е штом така ти правел, тре-
бало да го земеш бурекот и 
да му го мавнеш од глава.

Вилата на еден македон-
ски политичар 

Македонски политичар кој 
своевремено бил министер 
кани гости во својата лук-
сузна вила. Гостите се воо-
душевени. Базен во дворот, 
скап мебел, мермер и луксуз 
насекаде. Еден од гостите го 
прашува:
– Колку те чинеше овој дво-
рец?
Политичарот одговара:
– Многу, ужасно многу! Само 
за базенот сакаа да ми зале-
пат три години.

Новиот колега од правен 
факултет 

– Колега, тебе прв ден ли ти 
е на работа?
– Да.
– А што имаш завршено?
– Право.
– Е па тогаш земај ја колич-
ката со бетон и ПРАВО кај 
мајсторот на скелето.
Сите професори на нашите 
приватни факултет во ист 

авион 
Ги собрале сите професори 
од приватните факултети 
во Македонија во ист авион. 
Пред авионот да тргне им 

рекле:
– Овој авион целосно е ди-
зајниран и направен од ваши 
студенти…
Сите професори веднаш 
се разбегале, само еден 
останал мирно да седи. Ги 
прашале зошто не бега како 
другите, а тој им одговорил:
– Ако авионот навистина е 
направен од моите студенти, 
тој нема ни да тргне.

Нови избори во Македо-
нија 

Кога ќе ги видите кандидати-
те за новите парламентарни 
избори во Македонија, кој ќе 
биде вашиот избор:
а) Lufthansa
б) British airways
в) Air France
г) друга авиокомпанија

„Ден без пцовки“ во 
Македонија 

Ова се резултатите од ак-
цијата „Ден без пцовки“ спро-
ведена на целата територија 
на Македонија:
– Целосна парализа на рабо-
тата во сите автосервиси.
– Целосна блокада на гра-
дежните работи на сите 
објекти.
– Тотална парализа на авто-
мобилскиот транспорт.
– Најдобрите пријатели пре-
станаа да се поздравуваат 
на улица.
– Учителките во детските 
градинки воопшто не успе-
аја да ги легнат децата да 
спијат!
– Македонските репрезента-
тивци воопшто не разбраа 
што сакаше да им каже тре-
нерот пред мечот.
– Во Кавадарци сите молчеа.

Глаголот „гласа“ во 
македонскиот јазик 

– Михаил, ајде менувај го 
глаголот „гласа“ во сегашно 
време.
– Јас гласам, ти гласаш, тој 
гласа, таа гласа, тоа гласа, 
ние гласаме, вие гласате.
– А „тие“?
– Тие после ќе ни ја распла-
чат мајката наставничке!

Како згаснала големата 
љубов? 

Се среќаваат двајца пријате-
ли кои не се виделе уште од 
младоста:
– Што се случи со твојата го-
лема љубов?
– Ништо, ми помина!
– Зошто? Се разделивте ли?
– Не! Се ја зедов за жена!

Држава како Македонија, 
не треба да се грижи за 

својата иднина! 
Кај нас има пациенти кои 
знаат многу повеќе за бо-
лестите од докторите. Има 
граѓани кои историјата ја 
разбираат многу подобро од 
историчарите. Тие одлично 
ги препознаваат и теориите 
на заговор, многу подобро од 
службите за безбедност.

 Направив мало истра-
жување – познавачите на 

вистинската музика кај нас ги 
имаат гледано скоро 100 ми-
лиони пати 5-6 од најдобри-
те видеа на неверојатната 

пејачка Сека АлексиЧ! Не ми 
се веруваше за Цеца, Аца и 

останатите… 

Кај нас има луѓе без возачки, 
кои се способни да извозат 
Формула 1 трка подобро од 
Луис Хамилтон. 
Има приврзаници на фудба-
лот, кои иако не посетиле 
ниту еден тренинг, можат 
совршено добро да ја оце-
нат работата на тренерите 
и фудбалерите од кое и да 
е првенство – италијанско, 
македонско, англиско, како 
со години да се занимавале 
со оваа професија.
 Најважната карактеристика 
на оценките на овие бри-
лијантни аналитичари е нив-
ната строгост и нетолерант-
ност на грешки.
 Тоа е чудесно! Нема сом-
неж дека Македонија ја чека 
апсолутен просперитет, би-
дејќи тука и најобичниот лаик 
(не аматер, туку лаик) е пого-
лем професионалец од секој 
професионалец! 
Ајде, најстарата нацијо во 
светот, ГАЗИМЕ!

Македонија е стабилна 
држава 

Стабилно растат цените.
Стабилно се земаат кредити.
Стабилно се краде од држа-
вата.
Стабилно се иселува населе-
нието.
Стабилно се загадува приро-
дата.
Стабилно се уништува идни-
ната на младите.
Стабилно пропаѓаме уште 
и уште, иако одамна го до-
стигнавме дното.

Интервју за работа 
– Имате ли средно образова-
ние?
– Имам, завршив со врски.
– Имате ли некакво работно 
искуство?
– Не, никогаш не сум работел 
ништо.
– Зошто сакате да започнете 
да работите во нашата фир-
ма?
– Всушност не сакам!
– Честито, примен сте!
– Доста е бе татооо!!!

Виц за македонските 
комшии

Жената го гледа мажот зел 
еден чекан и си кове шајка во 
главата.
– Што ти е тебе бе, да не си 
полудел? Зошто си ја заби-
ваш таа шајка во главата?
– Заради оној комшијата 
Мите, сељакот.
– Како заради него, па ти 
нели го мразиш?
– Па да. Отворил фризерски 
салон и сега ќе одам да му ја 
расипам машинката.

Македонска финта: Јас 
само да прашам нешто 

На крајот на редицата за че-
кање:
– Извинете, јас само да пра-
шам нешто.
– Што да прашаш бе? Ние на 
банкомат чекаме.

Во животот понекогаш 
едноставно немаш избор 

4 нешта коишто не можеш да 
ги бираш:
1. Своите родители
2. Местото на раѓање
3. Надворешниот из-
глед
4. Пратениците

О леле мајко
Шетајќи така по улиците на мојот убав град случајно загледав една несекојдневна 
фирма на која пишуваше вака: ,,Welcome,, во нашиот ресторан ,,Турли Тава,,.
Од чиста љубопитност влегов и седнав на убавите тапацирани столици.
Дојде едно згодно младо момче, односно келнерот и ме праша: ,,Good Day,, госпо-
дине и How Can You помогнам? Јас порачав едно пиво и посакав листа за јадење 
или  ,,Menu,,.
Само што ја отворив првата страница, во горниот ред го прочитав следното:
Во нашите специјалитети ,,Today,, имаме:
Грчки салати, бугарски пасоши, турски телевиски серии и српска музика. Ќе ве 
забавува бенд ,,О леле мајко,,.
Во подолните редови пишуваше вака: Драги гости ве молиме да не порачувате 
никакви песни на музиката зашто бендот ,,О леле Мајко,, е заевска сопственост и 
работи по програма. 

Ташко Кубановски

Нашиот соработник Ристе Мер-
ко своевремено испратил реак-
ција до редакцијата на српскиот 
весник ,,Трето Око,, а која се 
однесува на потеклото на по-
знатата македонска пророчнич-
ка Баба Ванѓа.

Истата ви ја пренесуваме во 
целост:

- Јас сум редовен читател на 
вашиот весник ,,Трето Око, кого 
многу го ценам.
Секогаш кога пишувате за Баба 
Ванѓа, секогаш велите дека таа 
е бугарска пророчничка. (нео-
дамна, број 700 од 27 септември 
2016 година во рубриката / не / 
веројатно)

Верувам дека нема никој што 
не слушнал за неа. Да се каже 
вистината, Баба Ванѓа, чие 
вистинско име е Вангелија 
(Пандо) Димитрова, е родено 

на 31 јануари 1911 година во 
Струмица.
Фактот дека таа подоцна се 
омажила и отишла да живее 
во Петрич во никој случај не го 
менува нејзиното македонско 
потекло.
На крајот на краиштата, исто 

како и со Никола Тесла.
Факт е дека тој е роден во то-
гашната Австро-Унгарија и по-
чина во Америка. Сепак, ова 
во најмала рака не ја побива 
вистината дека тој е роден и ум-
рел како Србин, најсјајниот ум 
на сите времиња.

Искрено
Ристо Ристе

Писма од нашите читатели

на 31 јануари 1911 година во Ристо Ристе

Баба Ванѓа
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Recipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes 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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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

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

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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Jim Vasilevski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

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

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

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

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

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

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

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

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

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com

Formula Honda, 2240 Markham Road, Scarborough, ON M1B 2W4
www.formulahonda.com
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НИЕ И КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Познато  е, докажано е и 
потврдено е дека човекот 
е  главниот фактор и пре-
дизвикувач за затоплување-
то  на нашата планета , тој 
е и најголемиот загадувач, 
барем јас така мислам. Со 
години невладините здруже-
нија, самоиницијативни акти-
висти, еколози, научници и 
експерти кои се занимаваат 
со научно истражување  за 
глобалното затоплување, 
или со други зборови  кли-
матските  промени, ни ука-
жуваат и не предупредуваат 
дека моментално сме пред 
одлучувачки моменти како 
да ја сведиме  иднината на 
климатските промени што во 
овој момент се алармантни. 
Според некои се смета дека 
топлотната  иднина на пла-
нетата земја е поттикната од 
активностите на луѓето, дру-
ги од природните појави кои 
произлегуваат од земјата , 
или соодветната реакција 
на многу други причинители, 
како и од многувидовните  га-
сови што ја  обвива  земјина-
та атмосфера. Но да го спо-
мнеме и ова, светот денес 
брои над 7 билиони  луѓе, и 
замислете   за секој еден од 
нив се исфрлува над 6 тони  
co2  во атмосферата дневно. 
Најголемите последици од 
климатските промени ќе се 
забележат на сушата и не-
достигот на вода, затоа се 
потребни под хитно  превен-
тивни мерки. Пред неколку 
години во Франција  беше 
одржан самит на светски ли-
дери за глобалното затоплу-
вање каде беше потпишан 
договор наречен “Кјото про-
токол” помеѓу најразвиените 
земји на светот, тоа требаше 
да биде важечки чекор кон  
ограничувањето на емисија-
та на стакленичките  гасови 

( co2 , ch4,  n2o,  и др.) а 
при тоа имаше специфици-
ран , правен и обврзувачки 
карактер. САД се обврзале 
да ги намалат  емисиите на 
7%, Европската Унија 8%, 
Јапонија и Канада за 6%, до-
дека  веднаш потоа САД се 
повлекоа од овој договор а 
тоа предизвика големо воз-
немирување кај членките и 
другите држави во светот . 
Проблемот со климатските 
промени не е новост , тоа 
било уште од раните годи-
ни кога не се водело сметка 
, или не постоеле мерки за 
измерување, или попрециз-
но речено  уште со оформу-
вањето на земјината топка 
и појавата на живот.  Сепак 
тоа научно истражување го 
забележуваме многу порано 
од нашето живеење. Вид-
ливо е дека земјата знатно 
станува се потопла  од по-
рано. На пример во 1995 
година светските научници 
откриле дека се забележува 
промена на планетата земја, 
што значи , во изминатото  
столетие се затоплило дури 
нешто за 0,5*с. Но доде-
ка, пак, големиот и познат 
шведски  хемичар Светне 
Арениус предвидел уште во 
далечната 1896 година дека 
постои можност глобалната 
температура да се зголеми 
дури до 5,5с, а  причина за 
тоа би било поради одвоју-
вање на концентрацијата 
на СО2 во атмосферата 
преку согорување на фоси-
лните горива. Доколку не се 
превземат решавачки мерки 
за глобалното затоплување, 
експертите сметаат зголе-
мување на нивото на С02 со 
позасилено  темпо , факт е 
дека во последниот век тоа 
се зголемило за 30%, а по-
ради што ако нема да има 
редуцирање на употребата 
на фосилни горива, а имајки 
ја во предвид популацијата 
на светот која надмина 7 би-
лиони , нивото на С02 може 
дури да се дуплира  во  овој 
век, а тоа најавува катастро-
фални последици за живот-
ната средина. Не дека не се 
преземени некакви превен-
тивни мерки за намалување 
на загаденоста, сите сакаме 
да имаме чиста животна 
средина, државите и човекот 
како суштествена причина за 

нормализирањето на чиста 
планета, но тој проблем не 
се решава така лесно , тоа ќе 
биде долгорочен опфат. Не 
е доволно дури и да го пре-
насочиме нашето живеење 
во 19 век кога некои од нас 
патувале со магариња и ве-
лосипеди, кога не сме имале 
моторни возила, електрика, 
се греевме со дрва, за свет-
лина сме употребувале бо-
ринка,  кога сме имале чиста 
вода по реките  која можеше 
да се пие , тогаш сме имале 
чиста планета, но сега вре-
менските прилики се други, и 
покрај тоа никој не ни дава за 
право да не се чувствуваме 
виновни и причинители на 
климатските промени а со 
тоа и да не изнаоѓаме  ино-
вативни решенија за спасу-
вање на планетата земја. На 
23 септември 2019 година се 
одржа самит  за “климатски-
те промени” во седиштето на 
Организацијата на Обедине-
тите Нации  во Њујорк,САД. 
Самитот го отвори Гене-
ралниот секретар на ООН 
Антонио Гутереш, во своето 
излагање тој ја потенцираше 
важноста за справувањето  
со глобалното затоплување 
и улогата на човекот за да 
има удел во спречување на 
штетните последици , на 
природната непогода што ни 
следува од неа. Неговиот го-
вор не беше проследен со го-
лем ентузијазам , светските 
лидери повеќе се фокусираа 
на малото девојче од Швед-
ска,активистката за животна-
та средина  Грета  Тунберг 
, ова 16 годишно девојче со 
својот инспиративен  говор 
во седиштето на ОН, го свр-
те вниманието на светските 
лидери, со нејзината порака 
инспирира милиони поддр-
жувачи  на секаде по светот. 
Таа ги потсети светските 
лидери “моментот за голе-
ми зафати за спречување 
на глобалното затоплување 
е токму сега”. Грета меѓу-
другото ги искара лидерите, 
таа смета дека тие не прават 
доволно за намалување на 
загаденоста, таа им порача: “ 
Како се осмелувате! Ги укра-
довте моите соништа и мое-
то детство со вашите празни 
зборови. Вие зборувате само 
за пари и економски раст а 
истовремено луѓе умираат 

насекаде”. Ова малолетно 
девојче медиумските маши-
нерии го видоа како лидер 
или како симбол во борбата 
за спасување на планетата. 
Грета две недели патува-
ше низ Атланскиот   океан 
со еколошка јахта и со нула 
емисија за да присуствува 
на глобалната конференција  
за глобалното затоплување 
во ООН во Њујорк, САД. Таа  
рече дека не сака  да патува 
со авион поради емисија на 
загадувачки гасови , па и ги 
искара светските лидери по-
рачувај ќи и тие да го прават 
истото. И покрај големата 
светска популарност што ја 
стекна  со петочните  соло 
протести  “ Fridays for future” 
пред парламентот на Швед-
ска, многу не го делат нејзи-
ното мислење, многу сметаат 
дека таа треба да е во шко-
ло, и кој сето ова го финан-
сира и за каква возврат. Меѓу 
незадоволните е и рускиот  
претседател Путин тој рече: 
“јас не го делам ентузијазмот 
на Грета Тунберг затоа што 
некој ги искористува млади-
те за свои лични цели, јас ги 
поддржувам  младите кои  се 
загрижени за животната сре-
дина, но нивното место е еду-
кацијата како прво”. Лидерот 
на новата канадска партија  
Народна партија на Канада, 
Максим Берниер ја нарече: 
“ ментално не стабилна”. И 
Трамп даде подбивна изјава 
тој рече : “Таа изгледа многу 
среќна и весела девојка која 
има успешна иднина. Убаво 
е да се виде тоа”. Според 
уредникот на веб страница-
та  “spiked” Брендан О'Нил 
од Англија “ младите деца 
се игра на глобалистите”, тој 
потаму вели: “ во младите 
има индоктрирана и екони-
хилистичка стравотност со 
играта на планетата”. Сепак 
овие изјави ни малку не ја 
намалуваат  популарноста 
на Грета,таа не ја доби ово-
годишната нобелова награда 
на повидок е во наредните 
години.
СО ШТО МОЖЕ ДА СЕ 
ДОПРИНЕСЕ ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЗАГАДЕНОСТА
Како прво за климатските 
промени потребни се итни и 
добро осмислени  идеи, хра-
бри чекори, нови методи кои 
ќе донесат реални резултати. 
Потребни се координирани 
активности и современи мер-
ки а и силни заложби, пред 
се на институциите, инду-
стриските објекти но и лиде-
рите на светските земји , па 
нели тие се координаторите  
или кројачите на животната 
определба на човештвото, и 
луѓето како поединци. Пра-
шање е колку тие се залагаат 
за отстранување или нама-
лување на природните униш-
тувачки материи, за да се за-
чува планетата како чисто и 
безбедно место за живеење, 
или како што ке рече Грета 
Тунберг “мислата на човекот 
е само како да дојде до по-
големо богаство”. Сепак ние 
можеме да посочиме дека 
проблемот со загадувањето 

не се решава така брзо тоа 
бара долгорочен процес. Се 
нудат солуции , ветувања и 
нови научни истражни тех-
нологии но сето тоа треба 
да се стави во практичната  
употреба. Треба  да се опфа-
тат сите сектори од кои да ги 
предложиме овие: бесплатен 
превозен систем, акција за 
пошумување, забрана се-
чење на природата , да се ин-
вестира во флуоресцентното 
осветлување, користење на 
сончева енергија,наместо 
нуклеарни термоцентрали, 
повеќе електрични возила 
со цени прифатливи за ку-
пувачите, хибриден јавен 
превоз, електричен тран-
спорт, понасочен шински 
транспорт за што се залага 
и премиерот на владата на 
Онтарио, поголеми фондови 
за енергетска ефикасност, 
обновливи извори за посо-
фистицирана  енергија, во 
тој процес  и зголемување на 
зелените урбани површини. 
Овие мерки се  опфатени во 
сите платформи на политич-
ките  партии,  а дали целосно 
се спроведуваат, таа е друга 
работа. Дури и оние кои не 
уверуваат дека се залага-
ат за чистотата и за зелена 
планета не ги применуваат 
зацртаните  поставки. Го 
имаме примерот со Џастин 
Трудо,премиерот на Канада, 
тој за време на својата пре-
дизборна кампања користе-
ше два авиона. Да бидеме 
реални, не се украдени само 
соништата и детството на 
Грета Тунберг, има иљад-
ници ако не милионски деца 
во Африка , Азија  и на други 
места во светот кои не можат 
да сонуваат за она што Гре-
та го има, какво детство тие 
имаат, за каква иднина тие 
размислуваат, нити во сонот 
тие немаат видено јахта како 
на Грета, или автомобили-
те во кои се вози таа, или 
облеката , па и храната. Про-
блемот со загадувањето е 
проблем на сите нас, и сите 
имаме обврска да работиме 
и да изнаоѓаме начини за 
отстранување или намалу-
вање  на токсините  материи 
во нашата животна средина, 
борбата за заштита на при-
родата е борба  на сите нас.
УДЕЛОТ НА НАС ОБИЧНИ-
ТЕ ЗА ПОЧИСТА ПЛАНЕТА 
Секој човек колку – толку 
може да допринесе нешто за 
заштитата  на нашата пла-
нета од глобалното затоплу-
вање , со што се навестува 
климатски и еколошка ката-
строфа. Како поединци еве 
што можеме да направиме: 
Тоа можеме да го отпочнеме 
со пешачење кога е можно, 
да возиме велосипед што 
е можно повеќе  или да го 
користеме јавниот превоз,-
да возиме автомобил кој не 
троши многу, електрични и 
хибридни возила. Дома, да 
се исклучуваат  светлата 
кога не е потребно да све-
тат, ова на сите ни се слу-
чува , телевизорот работи а 
ние сме надвор околу куќата 
ја наводнуваме градината, 

значи да се исклучува теле-
визорот кога не го гледаме. 
А светилките почесто да се 
менуваат бидејќи  новите 
испуштат помалку СО2. Кога 
купувате електрични уреди 
да се води сметка тие да би-
дат од оние кои се енергет-
ски најефективни . И водата 
која се употребува да биде 
ладна или топла а никако  
жешка, ако се затоплува за 
перење  да не биде повеќе 
од 70 степени. Од голема  
важност е да се засадуваат 
дрвја во и во близината на 
својот дом оти дрвото е при-
роден апсорбент на јаглерод 
диоксидот од атмосферата. 
Посебна внимателност треба 
да се посвети на отпадоците, 
наместо ѓубрето  да се меша 
, каде стигне, тоа треба да се 
рециклира  (recycling). Колку 
од нас го правиме тоа? Дали 
се наоѓаме дома или надвор 
, на улица, во парковите, 
или пак  ние обичните, во 
нашите црковни простории 
, како се однесуваме, дали 
ги употребуваме кантите за 
селектирање на отпадните 
матерјали. Ние кои живееме 
во Канада ( сигурно  дека 
овој метод се практикува и 
во други средини   на светот) 
за отпадоците имаме три 
канти , зелена,сина и сива 
боја (прецизно одбележани) 
и секоја една од нив си има 
своја специфична намена, ѓи 
имаме за да ги употребува-
ме. А дали ги употребуваме 
правилно? Можеби ова из-
гледа мал дофат, но голем 
чекор за превентирање на 
загаденоста  за да имаме 
чиста  животна средина, да 
се обидеме да не  изгледаме 
како загадувачи  на плане-
тата во која живееме. Нека 
секој наш мал потег биде 
чекор по чекор за да стигне-
ме до она место што секој го 
посакува, за да имаме чиста 
планета онаква каква што ја 
создаде природата. Оние кои 
ке живеат по нас да  имат 
бистри мориња , езера , реки 
и океани, да дишат чист воз-
дух, да пијат чиста вода, да 
се усладуваат  од мирисот 
на цвеќињата, песната на 
птиците, игрите на животни-
те...Тие се нашите храбри 
чекори за да немаме климат-
ски  и еколошка катастрофа. 
Невладината организација “ 
Greenpeace Canada” неодам-
на објави листа на 240 фир-
ми во Канада како најголе-
ми загадувачи набројуваме 
неколку :  На  прво место се 
наоѓа  Nestle, 2 Tim Hortons, 
3 Starbucks,4 McDonald's, 5 
Coca-Cola Company  и други, 
и како обично сите изјавиле 
дека преземале  превентив-
ни мерки а на повидок било 
нови технолошки наоди со 
што би можело знатно да се 
намали загадувањето.  Дури 
и најсовремените мислители 
застануваат  зад исто ста-
новиште  : “ за да се заврши 
нештото , прво треба да се 
започне”.

при тоа имаше специфици-
ран , правен и обврзувачки 
карактер. САД се обврзале 
да ги намалат  емисиите на 
7%, Европската Унија 8%, 
Јапонија и Канада за 6%, до-
дека  веднаш потоа САД се 
повлекоа од овој договор а 
тоа предизвика големо воз-
немирување кај членките и 
другите држави во светот . 
Проблемот со климатските 

Познато  е, докажано е и 

промени не е новост , тоа 
било уште од раните годи-
ни кога не се водело сметка 

промени не е новост , тоа ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Потребни се координирани 
активности и современи мер-
ки а и силни заложби, пред 
се на институциите, инду-
стриските објекти но и лиде-
рите на светските земји , па 
нели тие се координаторите  
или кројачите на животната 
определба на човештвото, и 
луѓето како поединци. Пра-
шање е колку тие се залагаат 
за отстранување или нама-
лување на природните униш-
тувачки материи, за да се за-
чува планетата како чисто и 
безбедно место за живеење, 
или како што ке рече Грета 
Тунберг “мислата на човекот 
е само како да дојде до по-
големо богаство”. Сепак ние 
можеме да посочиме дека 
проблемот со загадувањето 

Македонското сонце 
изрежано во тиква

Македонија, македонското сонце и неговата вечност биле 
инспирација за креативниот 
Македонец Крис Гроздановски 
кој заедно со сопругата Весна и 
трите дечиња деновиве во тиква 

го врежале македонското сонце.
Ова креативно и многу активно семејство во македонската 
заедница во Канада со гордост ја постави убавата декора-
ција пред својот дом, осветлена да грее и да го симболизира 
нашиот најсветол симбол. 
Семејството Гроздановски оваа креација ја нарече: Македонија 
Вечна.
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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.



Страница 48 November 01, 2019Successful Macedonian Businesses


