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ГОЛЕМА НАРОДНА ПОБЕДА НА 
ОПОЗИЦИЈАТА НА ЛОКАЛНИТЕ 

ИЗБОРИ ВО МАКЕДОНИЈА



 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 
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

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
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

9385 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1E7

905.232.5246 / 
905.232.5675

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов
Ристо Ристе (Мерко) за рубриката: 
,,До кога браќа мили Македонци,,

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД

Тел:416-827-0954
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas, DD, FCAD (A) 
Board Certifi ed Denture Specialist 

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

FREE denture consultation.
Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.

• In-house lab for fast service   
   and patient-direct prices

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

• Free parkingJanet’s specialty is listening with a 
sympathetic ear. As busy as we get, 
everyone receives the individual 
treatment they’ve come to expect 
from Victor Minas.

ictor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very 
seriously. Voted by patients as ‘best denturist’*, he’s always looking for 
better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations 
of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and 
technical advancements. And as result, you simply won’t leave his clinic 

until you’re 100% satisfied. No wonder 
thousands of his patients are smiling too.

World-class dentures at your 
neighbourhood clinic
Building great dentures involves three 
critical components. One: Use only the best 
materials. Two: Cutting corners is never an 
option. Three: It takes wisdom and experience 
to fit, refine and adjust your dentures until 
they look and feel as natural as possible. 
Victor is the designated denturist of many 
dental surgeons who routinely refer patients 
to him. Since the dentures are built right on 
site, you’ll never pay a third party markup. Of 
course, all the teeth on our premium dentures 
are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we’ll give you 
some beautiful new reasons to smile.

The practice of great denturism 
involves as much old-world 
artisanship as it does state-of-the art 
science. And since no two patients are 
alike, we build every set of dentures 
uniquely for the person who wears 
them.

*BASED ON A READERS’ POLL BY METROLAND NEWSPAPERS , 1999-2019

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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Црквата св. Климент Охридски оваа година 
организира дочек на Новата Година.
Цената на билетот е $100 и кеш бар.

Ќе ве забавуваат надалеку познатите
 ,,Балкан Ентертејмент,,

За резервации и билети јавете се на црковниот 
телефон 412-421-7451

The church of St. Clement of Ohrid from Toronto 
this year organizes a New Year's Eve!

Ticket price is $ 100 and cash bar.
You will be entertained by the widely known

 ,,Balkan Entertainment,,
For reservations and tickets call the church phone

 412-421-7451 
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Доколку имате прашања во врска со работата на 
црковната управа побарајте го претседателот, 

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

или со црковната служба побарајте го отец Сашо 
Целески. 

Соопштениe од Св. Климент 
Охридски, Торонто

Со олабавување на мерките од страна на Владата на 
Канада и нашата црква полека почнува 

да функционира. 
Ние знаеме дека годината што помина, и поголем дел 
од оваа беше тешко за сите, па така и за нашата црква 
затоа сме им благодарни на сите оние што во измина-
тиов период ја помагаа црквата Св. Климент Охридски. 

Свесни сме дека многумина останаа без работа. 
Нашите банкет сали полека почнуваат да се изнај-

муваат, ние секогаш имаме потреба од работници за 
во кујната и салите. Таквата работа е добредојдена 
за ученици, студенти, новодојдени во Канада и сите 

оние што имаат потреба да го надополнат домашниот 
буџет. Затоа ги замолуваме сите заинтересирани за 

повеќе информации да се јават во црквата.   
(416) 421-7451

Vlez $40
Sala A

11 DEKEMVRI, 2021        
  7:00 PM

Во неделата на 7-ми Ноември по црковната служба, 
Женската Секција при Црквата Св. Климент Охридски 
од Торонто  го одржа традиционалниот Митровденски 

Базар.Вратите на црквата беа отворени за сите 
кои сакаа да купат традиционални македонски 
специјалитети и рачни изработки направени од 

вредните раце на жените од нашата заедница. Во 
црквата беа превземени сите Ковид мерки, 
а присутните се придржуваа на владините 

ковид препораки. 

Митровденски Базар

„Македонскиот православен храм „Св. Климент Охридски“ оваа година на 11 
декември организира банкет за Климентовата вечер.

Цената на билетот е $40.
За резервации и повеќе информации јавете се во црквата 

на телефон: 416-421-7451
СИТЕ СЕ ДОБРЕДОЈДЕНИ!

Претседателот на Св. Климент Охридски 
Владе Димитриевски со сопругата Мара.
Фотографии од Климентовата вечер 2019

Претседателката на женската секција од Св. Климент 
Ирена Караулис, отец Сашо Целески и претседателот 

Владе Димитриевски

Женската секција во чест на Митровден, организираше успешен Митровденски Базар
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Христијан Мицкоски по победата на ВМРО-
ДПМНЕ на локалните избори во Македонија 
одржани на 31 октомври изјави: ,,Сакам да се 
обратам до идните градоначалници од ВМРО-
ДПМНЕ и коалицијата за „Обнова на Македонија“ 
- немојте да го разочарате народот. 

Заборавете на 
привилегиите 
кои ги носи 
функцијата, 

засукајте ги ракавите и од утре на работа! 
Вашите фотелји заменете ги со излегување на 
терен, работа со граѓаните и носење решенија 
на нивните проблеми. Заборавете на матни 
тендери и договори во четири очи. Никогаш не 
заборавајте од каде доаѓаме!

Јас ќе бидам вашиот најдобар пријател, но и 
најостриот критичар.
Овој народ заслужи и мора да види разлика и 
резулати. Тие луѓе мора да знаат дека стојам зад 
секој мој збор. 
Имаме многу работа пред нас и резулатати да 
испорачаме. Не смееме да изневериме. Ова 
е огромна доверба и мора да знаеме да ја 
почитуваме. 
Одиме до конечна победа и нова иднина!

Голема победа на ВМРО-ДПМНЕ на локалните 
избори во Македонија

Македонскиот народ ги казни СДМС и Заев и доведе пред свршен чин ОСТАВКА!

 По резултатите од вториот круг на локалните 
избори и убедливиот пораз на кандидатите на 
СДСМ, премиерот Зоран Заев ,,поднесе,, оставка 
и од премиерската функција и од лидерската 
во СДСМ. Тоа повлекува и оставка на неговата 
влада. Во членот 93 од македонскиот Устав 
пишува дека „…оставката на претседателот на 
Владата, неговата смрт или трајната спреченост 
да ја врши функцијата, повлекуваат оставка на 
Владата… 

Владата на која ѝ е изгласана недоверба, 
која поднела оставка или на која мандатот ѝ 
престанал поради распуштање на Собранието, 

останува на должност до изборот 
на нова Влада“. Формално-правно, 
премиерот и актуелната влада 
продолжуваат со работа сѐ додека 
шефот на државата не го довери 
мандатот за состав на Влада на 
кандидатот на партијата, односно 
партиите што имаат мнозинство 
во Собранието. Потоа, новиот 
мандатор во рок од 20 дена 
од денот на доверувањето на 
мандатот, треба на Собранието 
да му поднесе програма и да го 
предложи составот на Владата.

Падна премиерот, 

паѓа и владата

Мицкоски: Владата на Заев е минато
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан 

Мицкоски, по објавувањето на новото 
парламентарното мнозинство, изјави дека доколку 
премиерот Заев не ја поднесе најавената оставка, 

тие ќе поднесат иницијатива за недоверба на 
Владата.

    
 „Ја очекуваме оставката на Заев, која ја најави. 

Доколку тоа не се случи, ќе доставиме барање за 
гласање недоверба на Владата“, рече лидерот на 

ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски.

Тој додаде дека во игра се две опции: „Имаме две 
опции. Да се окрупни мнозинството и ќе се изгласа 
недоверба, доколку Заев тактизира со оставката. 
Другото е да одиме на брзи предвремени избори. 

Ова е мнозиство со кое се гарантира дека Владата на 
Заев и СДСМ е минато“, рече Мицкоски.

 Мицкоски објави дека има обезбедено ново 
мнозинство во парламентот со Беса. 

На конститутивната седница на Советот на 
Општина Штип, свечена изјава дадоа само 
советниците на ВМРО-ДПМНЕ и Левица, кои 

се мнозинство, а седницата ја напу-
штија советниците на СДСМ, бидејќи 
во писмената свечена изјава стоеше 
Република Македонија, место устав-
ното име Р.С.Македонија, објави др-
жавната агенција МИА.
 
Советниците од СДСМ рекоа дека не 
треба да се оди против Уставот и по-
бараа правно толкување од служби-
те, но нивното барање беше одбие-
но, по што тие си заминаа.
 
Во Штип, ВМРО-ДПМНЕ има 13 со-
ветници, СДСМ 9 и Левица 1.

НОВАТА ЛОКАЛНА ВЛАСТ ВО ШТИП ГО ВРАТИ ИМЕТО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Христијан Мицкоски
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Ринка Синаковска, 
истакната активистка 
во македонската заед-

ница  во Канада:

 -Локалните избори овојпат 
се одвиваа во рамките на 
демократските принципи, со 
притисок на власта во одре-
дени градови и населени ме-
ста. Но повеќе од очигледно 
е дека народот овојпат довер-
бата скоро во сите поголеми 
градови му ја даде на ВМРО 
ДПМНЕ, тука се Скопје, Ве-
лес, Прилеп, Битола, Охрид, 
Гевгелија, Кавадарци и во 
многу други населени места. 
Резултатите од изборите до-
несоа само по неколку денови 
ново парламентарно мнозин-
ство пред кое стојат безброј 
проблеми кои новата власт ќе 
треба да ги решава. Бог да и 
е напомош на македонскиот 
народ и Македонија. 

Добре Јанковски,
 патриот и активист, 
парохијанин на Св. 

Илија,
Мисисага:

 Драго ми е што победи опо-
зицијата затоа што веќе беше 
доста од владата да си пои-
грува со народот, народот 
си го кажа своето. Што се 
однесува до парламентарно 
мнозинство,ќе видиме што ќе 
стане идниве денови. 

Дано Кочовски лидер на 
ВМРО-ДПМНЕ

 Торонто: 

-Изборите во Македонија се 
вршеа прилично стабилно 
со некои инциденти,како што 
имаше во Битола насилства 

од СДСМ , потплатувања, 
прогонувања на новинари, 
телевизиски сниматели и 
др. Но и по сите овие наси-
лства нашиот македонски 
народ исзлезе на гласање 
и им докажавме на СДСМ 
дека ВМРО-ДПМНЕ е со на-

родот и дека ќе работиме за 
Македонија и македонските 
државјани.

Томе Дамчески 
уредник на радио про-

грамата ,,Вардарски 
Бранови,,

-Виндзор, Онтарио

Целта сеуште не е постигна-
та, дефинитивно македон-

ската држава е спасена 
благодарение на сплотено-
ста на македонскиот народ 
и присебноста на ВМРО ( 

ДПМНЕ ). Со лидерот на таа 
партија Христијан Мицковски 

и неговата несебичност, 
овој состав што го гледаме 

денеска од овие политичари 
успеа да формора парла-

ментарно мнозинство,дури и 
појако од 62 пратеника. 
Верувам дека следниве 

денови ќе се рападне и Вла-
дата од Зоран Заев и Алија 
Ахмети.Во парламентот ќе 

и биде изгласана недоверба 
наредните неколку денови. 

Честитки и за партијата 
ЛЕВИЦА која македонскиот 

народ ја препозна како 
најголем фактор за рушење 
на оваа криминална власт и 
спас на Република Македо-

нија. Сега сакале давале 
оставки или не повеке не е 

важно. 
Нека ни’ биде честита 

победата и спасот на на-
шава татковина Република 

Македонија ( НИКОГАШ 
СЕВЕРНА ) .

Магдалена Ивановска 
медицинско лице,  ак-
тивистка во МПЦ Св. 

Илија, Мисисага:

Верувам како и многу од нас 
во македонската заедница 
во Канада со воодушеву-

вање ја примивме веста за 
победата на изборите од 

страна на ВМРО и нивните 
коалициони партнери. Како 
што во моментот не’ опфати 
чувство на фактот дека од 

една страна нашата матична 
држава Република Маке-

донија ќе биде спасена од 
пропаст и разнебитување, 

така во исто време се почув-
ствува дека тоа нема да биде 
лесно познавајќи ја штетата 

што ја нанесе владата во 
заминување. Не ќе биде 

лесно Преспанскиот договор 
со кој се промени името на 
Република Македонија да 

се поништи во европските и 
светските институции… От-
стапките што и’ се потпишаа 
на Бугарија во врска со отка-
жување на нашата историја…

Договорите и внесување 
на албанскиот јазик како 
официјален во Уставот… 

Охрабрени сме со досегаш-
ните изјави на госпдоинот 

Мицкоски, идниот премиер на 
Република Македонија дека 
новата влада ќе работи на 
бришење на предавничките 
договори уште веднаш штом 
ќе ја превземат власта. Со 

нетрпение ги чекаме првите 
чекори на новата влада и им 

порачуваме дека ќе имаат 
целосна поддршка од Маке-

донците во иселеништво.

Диме Костов колум-
нист на весникот ,,Ма-

кедонија,, истакнат 
член во МПЦ Св. 

Климент Охридски, 
Торонто:

Победата на Локалните избо-
ри од страна на ВМРО-ДПМ-

НЕ и Коалицијата е сосема 
очекувана... но со оваа по-
беда не се решаваат горчли-
вите проблеми кои ги доне-
се претходната власт, како 
криминалната промена на 
Уставното име и неуставното 
воведување на двојазичноста 
на целата територија... за 
тоа ќе треба огромна победа 
на Парламентарните избори 
кои, највероватно ќе се одр-
жат следната година... побе-
дата на Локалните избори е 
само добар предзнак дека 
Коалицијата на чело со Миц-
ковски ќе има мнозинство во 
следниот Парламент и дека 
тој ке биде следниот манда-
тар на идната Влада... новото 
Парламентарно мнозинство 
кое е најавено е само чекор 
поблиску за предвремени 
Парламентарни избори... 
но, дали Мицковски лично и 
ВМРО-ДПМНЕ како најголема 
партија ке смогнат храброст и 
сили да го вратат вековното 
и свето име Република Маке-
донија останува да видиме... 
Македонците во Македонија 
и ширум Светот во Канада, 
Америка, Австралија и Евро-
па очекуваат тоа да се случи 
што побргу... истовремено од 
затвор да се ослободат сите 
невино осудени Уставобрани-
тели а да се казнат сите кои 
придонесоа за промена на 
Уставното име и за Двојазич-
носта...јавно да бидат суде-
ни и казнети сите политички 
лидери, парламентарци, но-
винари, невладини друштва 
и организации и судии кои 
придонесоа Македонија да 
се доведе до ова безизлезна 
ситуација... никогаш северна 
само МАКЕДОНИЈА !!!!

Томислав Бојаџиески 
истакнат патриот од 

Торонто, 
член на тесното 

претседателство на 
тетовското друштво 
,,Шар Планина,, од 

Канада:

Голема народна победа на 

опозицијата која победа при-
донесе да се направи ново 
парламентарно мнозинство. 
Очекувам да новото парла-
ментарно мнозинство напра-
ви нова Влада која веднаш 
ќе почне да работи на стаби-
лизирање на државата. Оче-
кувам притворање на сите 
што ја доведоа Македонија во 
потчинета положба, исто така 
очекувам паметни и издржани 

одлуки со меѓународната за-
едница и започнување борба 
со криминалот и корупцијата. 
Народот мора да стекне до-
верба дека има и друг начин 
да се води Македонија. А пак 
здравје боже на есен 2022 и 
нови парламентарни избори а 
јас на тие избори ќе гласам за 
онаа партија која е подготвена 
да го заштити моето нацио-
нално и историско наследство 
како Македонец и јасно и глас-
но на секој западен политичар 
ќе му каже во лице дека Маке-
донија и Македонскиот Народ 
има право на свој развоен 
пат и суверенитет. Да живее 
Република Македонија, Маке-
донскиот народ и сите други 
националности кои живеат во 
Македонија.

Босилко Аговски, 
претседател на маке-
донското патриотско 

друштво
 ,,Мала Преспа,,од 

Канада: 

Честито на ВМРО ДПМНЕ  
за победата. Новото парла-
ментарно мнозинство е веќе 
направено, време е да се 
откорнат сите злосторници и 
Македонија  да тргне напред.

Драгица Димовска 
уредник на македон-
ската радио патриот-
ска програма ,,Обеди-
нета Македонија,, од 

Торонто, Канада:

Новото мнозиство под вод-
ство на Христијан Мицковски 
и ВМРО ДПМНЕ во Македо-

нија е патотот до предвреме-
ни парламентарни избори.

Добро е што и Димитар 
Апасиев се приклучил тој е 

еден од најдобрите познава-
чи на правото во Македонија 
и меѓународното право. Со 
ова има надеж. Македонија 

Вечна! 

Мендо Бакаловски 
поранешен претсе-
дател на Организа-
цијата Обединети 

Македонци: 

Со овие избори,со големата 
победа на ВМРО се виде  
дека надежта го победи 

теророт и стравот.Македо-
скиот  народ уште еднаш 
покажа дека Македонија е 
вечна и вечна ќе биде. Се 

покажа дека силата сепак е 
во рацете  на македонскиот 

народ. Останува до нас 
да се обединиме целосно 
и така обединети во еден 

македоски дух да ја брани-
ме Македонија. Со новото 
парламетарно мнозинство 
се надевам ќе се дојде до 
предврени парламетарни 

избори за  целосна победа 
за спас на Македонија и се’  

што е македонско.

Крај на Заевизмот, обезбедено е ново 
парламентарно мнозинство

На  координативна средба политичките партии - ЛЕВИЦА, 
ВМРО-ДПМНЕ, АЛИЈАНСА, АЛТЕРНАТИВА и БЕСА догово-
рија пад на Владата СДСМ-ДУИ.
Конечно после 20 години ДУИ оди во опозиција! 
Со обезбедување на потребното мнозинство во Собранието 
на Република Македонија, загарантирано е распуштање на 
Владата преку гласање на недоверба - во случај Зоран Заев 
да не ја поднесе својата оставка. 
Овој договор, во ниеден случај не значи коалицирање, и е 
со единствена цел - да се урне хибридниот режим на ДУИ 
и СДСМ. 

Левица, и понатаму, односно и на идните парла-
ментарни избори, ќе настапува самостојно како 
единствен политички претставник на македонска-
та угнетена класа. 
За идните избори, и тоа кој и како ќе ги органи-
зира, претстојат понатамошни преговори во рамки 
на новото мнозинство-изјави лидерот на Левица 
Димитар Апасиев.

Мислења на читателите на весникот,,Македонија,, 
за локалните избори во Македонија

Координативна средба на претставници на ЛЕВИЦА, 
ВМРО-ДПМНЕ, АЛИЈАНСА, АЛТЕРНАТИВА и БЕСА 

Македонија

Томислав Бојаџиевски

Драгица Димовска

Ринка Синаковска
Диме Костов

Томе Дамчески

Добре Јанковски

Магдалена Иваноска

Мендо Бакаловски

Босилко Аговски

Дано Кочовски
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St. Nicholas Macedonian Orthodox 
Church Community Centre

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

Phone: (519) 966-6257

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 

свештеник при МПЦ „Св. 
Никола“ во Виндзор

Минатиот период ни помина исполнет со радост заради неколкуте 
Крштевања во нашата Црква. Нашата Црква придоби мали но 

истовремено најважни членови. Во Христовата вера влегоа Brynlee, Lili-
ana, Maya, Luke, Maksim, а Emilia со семејството заблагодарија на Бога.

Литургиски го прославивме празникот на Соборот на Македонските 
светители и Покровот на Пресвета Богородица.

Овој месец го одбележавме и споменот на преподобната Св. Петка – 
Параскева, којашто е многу почитувана во нашиот народ, и некои наши 

семејства ја имаат за своја домашна слава.
Со надеж во Божјата помош се надеваме дека сите наши Македонци се 

во добро здравје и благосостојба.

Октомври месец на крштевки и слави во црквата Св. 
Никола од Виндзор

Претседателот на црковната управа во Св. Никола Виндзор, 
Менде Талески и отец Емил Атанасов

Верници на литургиите во чест на Соборот на Македонските 
светители и Покровот на Пресвета Богородица,

и преподобната Св. Петка – Параскева

Во Христовата вера влегоа Maya, Liliana, Luke,Brynlee, а 
Emilia со семејството се заблагодарија на Бога.
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To rent the renovated church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

The newly renovated 
meeting room

Sunday, December 12, 2021 
from 12:00 pm 

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church 

 

201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4
Phone: (905) 471-5555

Прослава на патрониот ден на црквата Св. 
Димитрија Солунски од Маркам - Митровден

Големиот христијански 
празник Митровден, по-
светен на светиот вели-
комаченик Свети Дими-
трија Солунски, секоја 
година се празнува на 8 
ноември. 
Светиот великомаченик 
Димитрија,  живеел во 
Солун, во III век. Бил 
син на градоначалникот, 
кој долго време немал 
деца и по долги мо-
литви, добил син, кого 
го воспитувал според 
христијанските веру-
вања. По смртта на тат-
ко му, Димитриј бил наз-
начен за градоначалник 
на Солун. Во тоа време, 
христијанството не било 
признаено како држав-
на религија, па царот го 
советувал Димитриј да 
постапува сурово кон 
христијаните, но тој ги 
подучувал нив како да 
се чуваат од паганите. 
За тоа дознал царот и 
кога дошол да се увери 
во вистината, Димитриј 
воопшто не одрекувал 
дека е христијанин, туку 
јавно ја презрел паган-
ската религија на царот, 
поради што бил затво-

рен. Со него се 
поврзани многу 
чуда, особено 
поврзани со 
одбраната на 
Солун од не-
п р и ј а т е л и т е . 
Поради тоа, овој 
светец се смета 
за заштитник 
на Солун.
Митровден-
скиот банкет 
во чест на па-
триониот ден 
на убавата 
македонска 
православ-
на црква Св. 

Димитрија Солунски 
од Маркам се 
одржа во са-
ботата на 6-ти 
ноември. По 
долгата пауза 
како резултат на 
пандемијата, го-
динава мерките 
олабавија, а со 
тоа и  банкетот 
беше вистинка 
прослава со му-
зика, богата ве-
чера, кумвство 
кое продолжува 
да се пренесува 
од семејство на се-
мејство. 
Овогодишни ку-
мови беа Диме и 
Тања Торнески, а 
догодина кумство-
то го презедоа 
Живко и Лича Ди-
митриевски.

Гостите во полната 
свежо обновена сала ги 
забавуваше оркестарот 
,,Македонски Мелос,,.
Наредниот ден во чест 
на патронот се одржа и 
традиционалниот Ми-
тровденски базар во ор-
ганизација на женската 

секција од 
Св. Дими-
трија Со-
лунски од 
Маркам.

Овогодишни кумови на Митровден  беа 
Диме и Тања Торнески, а догодина кумството го презедоа 

Живко и Лича Димитриевски.
Диме Малаковски, отец Горан 
Ристевски и Сојна Мириќ

Кумот Диме го поведе 
митровденското оро

Претседателот од Св. Климент Владе Димитриевски заигра во 
чест на митровденската слава

Митровденска здравица од верни 
пријатели на црквата Св. Димитрија

Новите кумови Лича и  Живко (втора и 
трет од лево) со своите пријатели

Видно расположени гости за Митровден Женската секција со претседателката Сојна Мириќ (петта од лево), 
одржа и успешен Митровденски Базар
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ОТВОРЕНА БИБЛИОТЕКА ВО МПЦ 
„СВ. ПРОРОК ИЛИЈА“ ВО МИСИСАГА

Мисисага е шестиот 
град по големина во Ка-
нада. Тоа е град кој се 
наоѓа во јужниот дел 
на Онтарио, на брегот 
на езерото Онтарио, 
западно од Торонто. 
Името градот го добил 
од индијански збор што 
значи „место на река“. 
Градот по бројот на 
жителите е голем како 
Скопје, главниот град 
на Македонија, меѓутоа, 
често пати го третираат 
овој град како предгра-
дие на Торонто.

Меѓу осумстотините 
илјади жители на Ми-
сисага, има  повеќе од 
десет илјади Македон-
ци од трите делови на 
Македонија и од Мала 
Преспа. Но, за жал, спо-
ред пописот во 2011 го-
дина се пријавиле само 
1.255 Македонци. При-
тоа треба да се нагласи 
дека покрај старите ге-
нерации, во последните 
дваесетина години во 
Мисисага се доселија и 
се доселува голем број 
млади образовани ге-
нерации од Македонија, 
кои, меѓу другото, отво-
рија неколку македон-
ски училиште во состав 
на канадскиот образо-
вен систем и други ин-
ституции и приватни би-
зниси  на територијата 
на Мисисага кои играат 
значајна улога во се-
вкупното живеење на 
овој дел на Канада.

Македонската право-
славна црква „Свети 
Пророк Илија“ во гра-
дот Мисисага, која им 
служи на Македонци-
те од западниот дел 
на Торонто има богата 
историја. Почнувајќи од 
1982 година, кога беше 
купено земјиште од 14-
тина хектари кое беше 
именувано како “Ма-
кедонски парк” беше и 
е место за собирање 
и рекреација на голем 
број македонски иселе-

ници од Канада и Сое-
динетите Американски 
Држави.
Во историскиот раз-
вој на ова македонска 
црква е забележано 
дека на најголемиот 
христијански празник – 
Велигден, на 28 април 
2000 година, кога после 
вечерната богослужба 
на Велики петок, од не-
одговорни лица, старата 
црква беше запалена и 
сосема уништена. Ина-
ку, стара зграда  на цр-
квата во последните 10 
години  беше  уметнич-
ка галерија, а претход-
но  прва Римокатоличка 
црква „Свети Јосиф“, 
која била изградена во 
1853 година, а осветена 
во 1856 година. Во сти-
хијата изгореја  поголем 
број икони во олтарот и 
во црквата, со што беше 
направена голема мате-
ријална штета. 
Неопходно беше Црков-
ниот управен одбор да 
се зафати со изградба 
на нова црква чии те-
мели беа осветени на 9 
септември 2002 година 
од господин господин 
Стефан, а во сослуже-
ние на митрополитот 
полошко-кумановски 
господин Кирил како и 
бројното свештенство 
од Торонто и околина-
та. Новоизградената 
црква беше осветена на 
12 мај 2006 година од 
Неговото блаженство 

архиепископ охридски 
и македонски госпо-
дин господин Стефан, 
а во сослужение на 
епископот Методиј.

Чинот на отворањето 
на Библиотеката во 
Македонската право-
славна црква „Све-
ти Пророк Илија“ се 
изврши во неделата 
на 24 октомври. То-
гаш, во преполниот 
храм со верници се 
одржа неделна Бо-
гослужба посветена 
на македонската све-
тителка Света Злата 
Мегленска. Потоа во 
една пригодна просто-
рија на Црквата се одр-
жа чинот на отворањето 
на културното катче Би-
блиотека.

Акцијата за собирање, 
поклонување и фор-

мирање на ова култур-
на манифестација беа 
членовите на Литера-
турното друштво „Браќа 
Миладиновци“ од То-
ронто. На средбата зе-
маа учество потпретсе-
дателката на Друштвото 
Драгица Димовска и 
членовите: Вера Вр-
жовска-Петревска, која 
е иницијатор и органи-
затор  на овие културни 
збиднувања, потоа Бла-
гица Дафовска, Невена 
Аџиевска, Весна Кара-
петрова,  фоторепорте-
рот Зоран Карапанчев 
и авторот на овој текст, 

Славе Катин, како поче-
сен член на Друштвото 
„Браќа Миладиновци“, а 
кој подари повеќе него-
ви монографски дела за 
познати и признати лич-
ности во македонското 
иселеништво.
Библиотеката ја отво-
рија претседателот на 

Македонската право-
славна црква „Свети 
Пророк Илија“ госпо-
динот Ацо Крстевски и 
протаставрофот Илија 
Донев. Тие од името на 
Управата и од сите чле-
нови на Црквата се за-
благодарија за органи-
зирањето и отворањето 
Невена Аџиевска, на 
Библиотеката во духов-
но-црковниот и нацио-
налниот дом во Миси-
сага.

Исто така, членовите на 
Литературното друштво 

„Браќа Миладиновци“ 
од Торонто, пред некол-
ку недели отворија Би-
блиотека и во црквата 
„Света Недела“ во Пике-
ринг, град на источната 
страна на Торонто. Се 
очекува и таа Библио-
тека да биде културно 
катче за Македонците 

од сите делови на Ма-
кедонија што живеат на 
тие канадски простори.
Инаку, активностите за 
црквата „Света Недела“ 
во Пикеринг, чиј прет-
седател е Славе Бун-
тевски им служи на Ма-
кедонците во градовите 
Ајџекс, Вуидби и Оша-
ва, започнаа во март 
1993 година. Потоа, на 
23 април истата година 
беше свикано првото 
генерално собрание на 
приврзениците и по-
читувачите на новата 
црковна општина.  Од 
повеќето имиња што 
ги одобрил народот, со 
ждрепка архимандри-
тот Никодим Царкњас 
го извлече ливчето со 
името на света Недела.

Македонската право-
славна општина „Света 
Недела“ во Пикеринг во 
која е насликан олтарот 
и другите делови беше 
осветена од поглаварот 
на МПЦ архиепископот 
Стефан, во сослуже-
ние на голем број маке-
донски свештеници од 
Канада и Соединетите 

Американски Држави на 
8 септември 2002 годи-
на. 

Овој убав македонски 
храм за кој со право се 
вели дека е центар за 
генерациите е и место 
на различни активнос-
ти. Во него, особено 
во летниот период се 
одржуваат заеднички 
пикници и други мани-
фестации во просто-
рот пред храмот, во кој 
се вршат сите обреди 
за Македонците од тој 
дел на Онтарио.Отво-
рањето на Библиотеки 
во македонските право-
славни цркви е знача-
ен културен настан за 
Македонците, особено 
за младите генерации 
кои се трудат и треба да 
го негуваат и зачуваат 
македонскиот јазик, ли-
тературата, културата, 
историјата, религијата 
и сите други македон-
ски вредности донесени 
од родната Македонија 
во демократска Кана-
да. Затоа, Македонци-
те во иселеништвото 
очекуваат  отворањето 
на библиотеки и други 
асоцијации од култу-
рата во македонските 
цркви и манастири во 
иселеништвото да биде 
прифатено и акцијата 
помогната од различни 
институции во Републи-
ка Македонија.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН

   

Во неделата на 24 октомври 2021 година, во просториите на  Македонската православна црква „Свети Пророк Илија“ во градот 
Мисисага, во Канада беше отворена Библиотека. Организатор на оваа значајна културна манифестација беше Литературното 
друштво „Браќа Миладиновци“ кое работи во состав на Катедралната македонска православна црква „Свети Климент Охридски“ 

во Торонто.

Ацо Крстевски, прота Илија Донев, 
Славе Бунтевски и Славе Катин

Дел од присутните на отворањето на Библиотеката

Ацо Крстевски, Славе Катин, отец Илија Донев

Македонска заедница
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Промоција на книгата ,,Моето Брајчино, моите корени, 
мојата Преспа,, од Братичанката Вера Вржовска Петревска

Промоцијата на книгата ,, Моето Брајчино, 
моите корени, мојата Преспа,,  се одржа на 
10 октомври 2021 година во просториите на 
македонската православна црква Св. Илија од 
Мисисага, каде што  подоцна беше отворена и 
библиотека на иницијатива на литературното 
друштво ,,Браќа Миладиновци,, кое работи како 
секција во македонската православна црква Св. 
Климент Охридски во Торонто.
За најновото дело во кое е прераскажан 
животниот пат на Петревска, но и за значењето 
на пишуваниот збор во насока на зачувување 
на македонскиот литературен јазик, култура и 
традиции говореа: претседателот на црковниот 
одбор од Св. Илија Мисисага, Ацо Крстевски, 

свештеникот протаставрофор Илија Донев, 
како и рецензентите Симона Ковалаковска, 
Драгица Димовска и Зоран Крапанчев. Тие 
споделија моменти од создавањето на книгата 
и инспирациите од Брајчино кои цел свој живот 
ги носи како белези на душата авторката 
Петревска. Семејството, сестрите, местата и 
манастирите се нејзина водилка.
Во својот говор претседателот од МПЦ Св. Илија 
Ацо Крстевски се осврна и на празникот 11-ти 
октомври, денот на востанието на македонскиот 
народ во борбата за ослободување од 
фашизмот за време на Втората Светска Војна.
Од друга страна пак отец Илија Донев пред 
благословот на празничниот ручек што го 

подготви женската секција од Св. Илија повика 
на грижа и разум за македонскиот јазик и 
зачување на нашата пишана историја, апел 
што треба да го слушнат и актуелните власти 
во Македонија. На литературното друштво 
,,Браќа Миладиновци,, домаќинот црквата Св. 
Илија му врачи благодарница за  извонредна 
соработка и несебично помагање. Присутните на 
промоцијата имаа можност да слушнат и поетска 
творба од младата ученичка и членка на ,,Браќа 
Миладиноци од црквата Св. Климент Охридски 
од Торонто Стефани Костов, инспирирана од 
љубовта кон Македонија.Програмата ја водеше 
Весна Трјаковска.

Вера Вржовска Петревска
Драгица Димовска го прима признанието 

за ,,Браќа Миладиновци,, од  Ацо Крстевски

Весна Трајковска
Отец Илија Донев Ацо Крстевски Симона Ковалаковска Стефани Костов

Зоран Карапанчев Драгица Димовска Владе и Тодорка Мачковски, зет и сестра на  писателката  Вера 
која им посвети голем дел од нејзината книга за Брајчино

Писателката Вера со членови на управата од Св. Илија и 
друштвото ,,Браќа Миладиновци,,.
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JAMES SAUNDERS
1923 - 2021

Peacefully on Tuesday, October 12, 2021, 
James Saunders passed away at the age of 
98. He was the beloved husband of 75 years 
to his late wife Dorothy and will be forever 
missed by his children, Carol (Chris), Paul 
(Teresa), and Sophie (Lou). "Dedo Jimmy" 
was an adored and devoted grandfather to 
Jamie (Susie), Elaine (Jason), Sasha (Ross), 
Christopher, Jason, and Paul, and much 
loved by his great-grandchildren Christopher, 
Sophia, Andrew, and Christian. James was 
born in the village of Zhelevo in Aegean Mac-
edonia in 1923, the eldest of three. 

At the age of 13, he immigrated to Canada with his mother Sophia, 
brother Chris, and sister Sally to join their father 

Spero in Toronto. A pioneer in protecting Macedonian culture and human 
rights, James was considered a founding father of the United Macedo-
nians of Canada, an organization that has been central to the develop-
ment of Canada's Macedonian community. Alongside his father, James 
played a leading role in bringing the Macedonian Orthodox Church to 
Canada, resulting in the establishment of St. Clement of Ohrid Macedo-
nian Orthodox Cathedral in 1962. In his personal life, James was an avid 
reader, keen historian, and passionate hockey fan. Forever in the hearts 
of many, he leaves an inspiring legacy for his family, friends, and com-
munity. 

Претседателот на Светскиот Македонски 
конгрес од Канада Боне Тeмелков(Боби) 
деновиве апелираше до сите Македонци 
од светот до нова година да соберат 
најмалку €20.000 евра за фамилиите на 
уставобранителите или како што рече(или 
сам ќе ги исплатам) ! 
-Ги поканувам сите ново избрани 
градоначалници/општини од опозицијата 
кои убедливо победија на овие локални 
избори да соберат исто толу колу што ние 
од дијаспората ќе собереме и ги подариме 
на фамилиите од Уставобранителите или 
да НАЈДАТ начин Уставобранителите да 
се бранат од СЛОБОДА !Нека пишат дали 
го прифаќаат предизвикот?-запраша Боби 

Темелков на социјалната мрежа Фејзбук.
Тој го коментираше и чинот на давање 
оставка на Заев.
-Заев на Македонска Телевизија во живо си 
поднесе оставка !!! Не можам да поверувам 
......... ќе видиме до утре дали Зоран се 
сложува со Оставката ?????? Не верувам 
дека сме толку среќни..... Оттогаш поминаа 
многу утра но дали и ќе се обвистини 
ширум светот најавената оставка на Заев-
ќе покажат деновите пред нас...
Претседателот на Светскиот Македонски 
конгрес и докажан Македонски патриот 
Темелков се обрати до сите партии со 
зборовите:-Пред народот да го даде својот 
глас,за следните парламентарни избори 
сите партии да излезат со јавен став за 
(северна).Треба јасно и гласно да објават 
дали за нив (северна) е завршена работа 
или ќе со борат со сите внатрешни и 
надворешни правни алатки да го вратат 
украденото уставно име Република 
Македонија на Македонскиот Народ !

Финанасиска помош за семејствата и 
ослободување на уставобранителите

Отиде ли нашата гордост по ѓаволите?

Пишува Танас Јовановски

Во нашето Торонто и воопшто во 
македонската дијаспора последната 
четвртина од минатиот век и десет-
петнаесет години од овој век односно од 
доаѓањето на власт на СДСМ предводена 
од претходно аболициран лопов и квослинг 
со име Зоран Заев протестиравме со маса 
луѓе пред грчките и бугарските дипломатски 
претставништва барајќи човечки и 
национални права за нашиот народ во 
Грција и Бугарија односно во Егејска и 
Пиринска Македонија. Иако не стигнавме 
далеку со протестите, бевме горди со 
тоа што и овде, во дијаспората правиме 
напори за подобрување на човечките права 
на  нашиот народ под окупација од Грција 
и Бугарија ако обединувањето беше и е  

невозможно во догледно време. Што се 
случи потоа?
   Во Нивици, село на брегот на 
Преспанското Езеро, под окупација на 
Грција од 1913 година, беше потпишан 
Преспански договор со кој Македонија 
капитулираше – се откажа од се’ што е 
македонско, од македонското малцинство 
во Грција, од античката историја на 
Македонија... отиде до таму да се откаже 
дури и од своето библиско име Македонија. 
Со тој капитулантски договор Македонија 
прифати да ги преименува дури и 
македонските национални институции, 
патишта, стадиони...Даде ли некаков отпор  
нашиот народ на ваквото предавство? Не 
би рекол. Исклучок е референдумот со 
кој нашиот народ јасно и гласно даде до 
знаење дека со промената на името не  
се согласува.  Сепак, на задна врата во 
Собранието на Македонија беше изгласано 
прифаќањето на новото име Северна 
Македонија. Како така?
Еве како. На парламентарните избори 
наместо да го наградат премиерот Никола 
Груевси со уште еден мандат, македонските 
избирачи му дадоа мандат на еден мангуп, 
шарлатан, квислинг да ги води. Така, 
народната вели дека ако тргнеш по мувата 

ќе те однесе на гомното! Така и се случи. 
Од озбилна држава Македонија, нашата 
татковина стана земја за потсмев. Од земја 
која чекореше напред , стана земја која се 
сврсти во врвот на корупцијата, земја каде 
не владее правдата туку пријателството, 
земја со политички затвореници, земја со 
слобода на говор но пази што зборуваш или 
пишуваш... Но не е се’ изгубено!
Конечно МАНУ ја раководи човек – патриот 
и институцијата доби гласност во овие 
трауматични времиња за нашата земја 
и нација. Се вика Љупчо Коцарев, кој во 
своето обраќање по повод 54 годишнината 
на Академијата громогласно порача: 
Ако ја изгубиме нацијата не ни треба 
европска интеграција! Ако пак ја изгубиме 
македонската држава, нема да постои 
државен ентитет да се интегрира во ЕУ. 
Време беше македонската Академија да го 
заземе своето место во научна борба во 
одбрана на нашата татковина. Но тоа не е 
доволно. 
   Македонија е на 111 место по корупција 
во светот од  вкупно 180 земји, тоа го 
тврди “Транспаренси интернашионал“, а го 
подржува и Стејт Департментот што е за 
пет места подолу од претходната година. 
“На почетокот се крадеше со лажиче, потоа 

започна да се краде со лопати, за да се 
стигне до крадење со булдожери“, рече 
Петар Гошев во интервју за ДВ по повод 
30-годишнината од осамостојувањето на 
земјата. 
   Петар Гошев не открива ништо ново. 
И врапците знаат за високиот степен на 
корупција, знаат и за постоечките закони 
за корупција но исто така знаат дека нема 
кои да ги спроведе. Оние кои треба да ги 
спроведат се најголемите корупционери во 
Македонија. Ако некој со години работел и 
штедел за да купи еден еднособен стан во 
Скопје ќе биде испрашуван од “надлежните“  
од каде се парите, но ако купи вили на 
Егејот или Јадранот – ниту лук јадел ниту на 
лук мирисал.
   Во горниот текст скокам како скакулците 
во житото (Алек Џигеров) со намера да 
помогнам да си ја повратиме гордоста, да 
си го повратиме она што ни го зедоа, она 
што го продадоа, а тоа единствено може да 
го стори обединета нација, обединет народ. 
Гордоста е нешто што се гради, а потоа и 
негува. Ние имаме на што да се гордееме! 
Нажалост предавниците од власта 
направија да имаме и од што да се срамиме!
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ST NEDELA
 MACEDONIAN ORTHODOX 

CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, 

ON L1S 6M7
Интервју со Славе Бунтески, претседател на управата во 
Македонската православна црква Св. Недела од Ејџекс

-Изборите во Македонија се голема надеж за поубава иднина на  нашата татковина и ветер во 
грбот за нас Македонците во Канада 

Македонија:
Како ги коментарите избор-
ните резултати од последни-
те локални избори во МЈаке-
донија?

Славе :
 Со големо задоволство им 
честитам на ВМРО ДПМ-
НЕ за изборната победа во 
најголемиот број македонски 
градови и села, победа која 
беше очекувана и која дојде 
како резултат на огромното 
незадоволство кај макеодн-
скиот народ и граѓаните во 
Македонија по сите неправ-
ди нанесени врз нашата др-
жава, кон сите предавства и 
продажби, корупции , лаги и 
омаловажувања.
За нас Македонците во Кана-
да и за мене лично надежта 
се враќа, зашто како Маке-
донци сме тесно поврзани 
со матицата, духовно, пред 
се’, но и на сите други по-
лиња. Новите промени, со 
нови луѓе, со чисти истории, 
се нова страница за Македо-
нија.

Македонија:
 Како гледате на животот и 
развојот на македонската за-
едница во Канада?

Славе: 
Искрено мислам дека треба 
да сме многу попрогресивни, 
поиницијативни, посплотени, 
имаме потенцијал, имаме 
можност и за обединување 
ако сите се собираме, мис-
лам на раководсвтата на 
црквите, организациите и 
друштвата, заедно да ги 
решаваме проблемите, со 
заеднички сили и идеји да 
напредуваме. 
Крајот на пандемијата е на 
повидок и нема дилеми дека 
можеме да продолжиме и 
сите сме уморени од  речиси 
никакви случувања но и од-
морени за  да се организира-
ме за подобро утре пред се 
на нашите млади генерации.

Македонија:
Ги спомнавте младите, факт 
е дека генерациите се мену-
ваат, како гледате на мла-
дите Македонци и нивната 
вклученост во македонската 
заедница...

 Славе: 
Јас како татко на млад чо-
век, но и како претседател 
веќе 5 години во црквата Св. 
Недела одговорно тврдам 
дека можам да се изнајдат 
начини како младите да се 
вратат кон црквата, но и кон 
живеењето во заедницата, 
ние сме должни да им го ово-
зможиме тоа. 
Нашите храмови се духов-
ни, но покрај духовното 
многу е важно е културното 
, општествено живеење и 
другарување. Младите се 
вљубеници во спортови, нив-
ното дружење може да биде 
насочено кон организирање 
на заеднички следења на на-
тпревари, на активности кои 
ќе ги привлечат и задржат во 
Македонската заедница.
Македонија:
 Дали вие како црква и ра-
ководство имате некои кон-
кретни идеји?

Славе: Ние како црква Св. 
Недела имаме можност 
едно од најубавите и напро-
страни места во околината 
да го претвориме во рекре-
ационен парк, со поставу-
вање на 10-тина газиба, со  
простор наменет за игри на 
децата да одржуваме вече-
ринки и да се собираме, да 
им овозможиме на младите 
да имаат нешто повеќе од 
духовен храм за следење 
на религиозни содржини.
Свесни сме дека тоа може 
да се направи, да заживее 
и да ни’ се вратат младите.
Ние возрасните имаме свои 
содржини, преку редовните 
банкети и пензионерски ор-
ганизации, начини на заба-
ва и дружење, но секогаш 
можеме многу повеќе да 
направиме и да помогнеме.

Македонија:
 Велите дека можеме да по-
могнеме, на што конкретно 
мислите?

Славе: 
Црквата Св. Недела својот 
кредит кон банката од 1 ми-
лион и 300 илјади долари го 
исплати во најголем дел. Од 
фебруари ни отануваат 70 
000 илјади долг. Јас многу 
пати кажувам ако само 30 
000 илјади од Македонците 
што живеат овде дадат по 2 
долара долгот ќе биде отпла-
тен. Можеби треба да раз-
мислуваме на таков начин за 
да успееме , бидејќи црквата 
е заеднички дом.

Ги поканувам сега сите 
Македонци кои сакаат да 
помогнат, да купат икони,  
имаме 11 мали икони по 3000 
долари и 2 по 12000, и една 
7000 да купат, кој сака може 
да  подарии и со тоа да ја по-

могне црквата. 
За сите понатамошни инфор-
мации можете да не контак-
тирате секојдевно во црквата 
Св. Недела.

Македонија: Господине Бун-
тески за крај на овој разговор 
што ќе ни порачате нам како 
медиуми во Канада, со цел 
за поуспешно работење во 
служба на Македонците?

Славе: 
На македонските медиуми 
им благодарам за соработ-
ката и порачувам да ја про-
должите вашата мисија, да 
бидете поинформативни со 
акцент речиси 100 посто на 
македонската заедница во 
Канада, затоа што ние жи-
вееме на овие простори и од 
голем интерес е секоја ин-
формација, за сплотување и 
заедничко делување.

Ви благодарам многу!

Славе Бунтески, претседател 
на управниот одбор во 

црквата Св. Недела во Ејџекс

You are invited to a Christmas Party 
Eat Drink and Be Merry

Sunday, December 5, 2021 from 12:pm
Tickets: $30

Live music: Sonja&Oliver Band

St. Nedela Macedonian Orthodox Church

485 Bayly St W, Ajax, ON 
L1S 6M7

Phone: 

(905) 426-5355
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Вие и Вашето Здравје

ОСТЕОПОРОЗА

ШТО Е ОСТЕОПО-
РОЗА?

Остеопорозата е забо-
лување што се карак-
теризира со намалена 
маса и густина на коски-
те,кое води до нарушу-
вање на нивната град-
ба, а со тоа и до нивна 
зголемена кршливост.
Коската е живо ткиво 
кое постојано се мену-
ва, се гради и се разгра-
дува. Остеопороза се 
појавува кога брзината 
на разградба на старото 
коскено ткиво е поголе-
ма отколку брзината со 
која тоа се обновува. 
Според причините зара-
ди кои настанува, иста-
та се дели на:примарна 
и секундарнa.
Примарнатa остеопо-
роза настанува со ста-
реењето поради нама-
лување на естрогените 
хормони кај жените и 
андрогените хормони 
кај мажите што води до 
поголемо разградување 
отколку создавање на 
коските.
Секундарната  остео-
пороза  е  резултат на 
други заболувања (ен-
докрини, бубрежни, га-
строинтестинални) или 
пак резултат на приме-
на на одредени лекови 
во нивниот третман (те-
рапија со: кортикосте-
роиди,тироидни хор-
мони, антиконволзиви 
итн).

РИЗИК ФАКТОР

Постојат разни ризик 
фактори кои водат до 
појава на остеопоро-
зата. Дел од нив се 

генетски, но дел се ди-
ректно или индиректно 
определни од навиките 
и начинoт на живеење.
Овде ќе ги напоменам 
најчестите ризик факто-

ри за остеопороза:
• Полот – остео-
порозата е позастапена 
кај жените, особено по 
педесеттата година
• Возраста – со 
стареењето ризикот од 
остеопороза се зголе-
мува
• Раса – луѓето со 
Азијско потекло имаат 
поголем ризик за осте-
опороза
• Ниска телесна 
маса - низок BMI (body 

mass index) 
• Семејна исто-
рија на остеопороза – 
доколку некој од родите-
лите имал остеопороза, 
ризикот се зголемува
• Родител кој 
имал скршен колк
• Пушење
• Прекумерно 
консумирање алкохол
• Неактивен на-
чин на живот
• Д ол го р оч е н 
дефицит на витамин 
Д и калциум во исхра-
ната

ДИЈАГНОЗА

Остеопорозата е забо-
лување познато како 
“тивок крадец“, бидејќи 
може да оди со години 
недијагностицирана, 
се додека не дојде до 
кршење на коската,ко-
га веќе болеста е во 
напреднат стадиум.
Затоа раната дијагно-
за на остеопорозата е 
есенцијална за преве-
нирање на истата, а со 
тоа и на ризикот од скр-
шеници (фрактури).
Алгоритамот за дијагно-
за на остеопорозата 
опфајќа:
-   Физикален преглед
- Лабораториски 
испитувања:серумски 
и јонизиран калциум, 
фосфор и витамин Д
- Рентген сни-
мање и 
- DEXA (dual-

energy X-ray) – 
дензитометрија               
Светската Здрав-
стве Организација 
(СЗО) има потвр-
дено дека DEXA 

е златен стандард за 
дијагноза на остеопоро-
зата.
Тоа  е безбеден,безбо-
лен тест, кој покажува 
дали коската има ос-
теопороза преку детек-
тирање на нејзината 
густина и со тоа помага 
да се предвиди ризи-

кот од можна фрактура.
Овој метод е единствен 
заради својата преци-
зност и постојаност, 
што покрај дијагнозата, 
овозможува и следење 
на резултатите од ле-
кувањето.Технологијата 
која се корити во DEXA 
е позната како коскена 
дензимометрија.

Кој треба да се тестира 
со DEXA?
• Сите лица по-
стари од 65 години
• Постменопауза-
лни жени и мажи на воз-
раст од 50-64 со след-
ните ризик фактори:

- фрактури на 
коски на вораст после 
40 та година 
- фрактури на 
пршлените или ниска 
коскена маса утврде-
на на рентген снимка
- родител со 
скршен колк
- зголемен внес 
на алкоxoл
- внесување на 
никотин    
                                                                                                                                     

Како работи
 DEXA?                                                                                     

Дензимометарот корис-
ти детектор кој ја мери 
трансмисијата на мала 
количина рентгенски 
зраци низ коската. Ко-
личината на зраци кои 
минуваат низ коската 
се мери и произведу-
ва слика,која покажува 
колку густа е коската.  
  
Како се читаат резулта-
тите од DEXA?                                                                            
DEXA  резулатите се ин-
терпретираат со Т-score 
и Z-score.
Т-score ги споредува ре-
зултите на испитаникот 
со резултатите на про-
сечен млад 30 годишен 
човек.Т-score ја опишу-
ва густината на коската 
(вообичаено на ‘рбет-
ниот столб и колкот) и 
кажува колку силна е 
коската споредно со го-
ренаведениот просек. 
Тој се дефинира во еди-
ници-стандардни де-

вијации (SD). Овие SD 
единици ни кажуваат 
колку резултатот на па-
цинетот се разликува од 
резултатот на она што 
се зема како нормала 
за млада, здрава инди-
видуа. Вредностите под 
нормалата секогаш се 
претставуваат со зна-
кот минус(-). T-score со 
вредност -1 до -2.5 SD  
покажува дека постои 
мала коскена маса, а 
ако вредноста е повеќе 
од -2.5 SD покажува 
дека постои остеопоро-
за.
Z-score ја споредува 
густината на коската на 

испитаникот, со гус-
тината на коската 
на просечна инди-
видуа од истиот пол 
и со истата возраст.
Низок Z-score (под 
-2.0) е предупре-
дувачки знак дека 
испитаникот има по-
мала коскена маса 
отколку што би се 

очекувало за соодвет-
ната возраст.

                                    

ПРЕВЕНЦИЈА И 
ТРЕТМАН НА ОСТЕ-

ОПОРОЗАТА

Остеопорозата се на-
рекува уште и - детска 

болест со геријатриски 
последици. Тоа по-
дразбира дека гра-
дењето на здрави 
коски во детскиот и 
адолесцентниот пе-
риод ќе обезбедат 
здрави коски во ста-
роста.
Правилната исхрана 
и физичката актив-
ност се факторите 

кои се во наши раце и 
доколку ги приемнува-
ме во животот ќе имаме 
здрави коски. 
• Исхрана
Доволниот внес на про-
теини и калциум преку 
исхраната е нешто што 
позитивно влијае во 
превенцијата на остео-
порозата. Редовно кон-
сумирање на зеленчук, 
овошје и полнозрнести 
житарки се неопходни 
за здрави коски. Тие се 
одличен извор на маг-
незиум, калиум, вита-
мините Ц, К и А – секој 
од нив со своја значајна 
улога во одржувањето 
на здравјето на коските.
Калциумот најдобро 
е да се внесе по при-
роден пат со продукти 
како: млеко и млечни 
обезмастени произво-
ди, зеленчук, риби, ло-
сос, сардини,соја, грав, 
кромид, лук, зелка, кар-
фиол, магдонос и раз-
новидно овошје.
Витаминот Д има клуч-
на улога за коските, 
бидејќи ја подобрува 
апсорпцијата на калци-
ум во телото. Покрај 

ова, вита-
минот Д и 
д и р е к т н о 
влијае врз 
з д р а в ј е т о 
на коските.
Д н е в н и т е 
потреби од 
витамин Д 
може да се 
обезбедат 
преку исхра-

ната со внес на- јајце и  
риби.Редовната умере-
на изложеност на сонце 
е неопходна за обезбе-
дување на доволни ко-
личини на виамин Д.
• Физичка актив-
ност
Физичката активност 
во младоста, но и во 
тек на целиот живот 
како што се: пеша-
чење, трчање, скијање, 
јога,пилатес,фитнес и 
други се многу важни 
за здрави коски.

Комбинирањето на 

умерени кардио вежби, 
вежби со тежина и веж-
би кои бараат рамноте-
жа, води кон најдобри 
резултати. Вежбите со 
тежина се погодни за 
‘рбетот и рацете, доде-
ка вежбите како: пеша-
чење, трчање, скијање 
или танцување до-
принесуваат за зајак-
нување на коските во 
нозете, колковите и до-
лниот дел на ‘рбетот.
Во превентивните мер-
ки ќе ги напоменам и от-
кажување од штетните 
навики како: пушење и 
консумирање алкохол.
Доколку  и покрај горе 
споменатите превен-
тивни мерки остеопо-
розата се појави, леку-
вањето предвидува:
-   Суплементи на калци-
ум  од 1500 мг дневно
- Суллементи на 
Д витамин  во доза, која 
зависи од тоа колкаво 
е нивото на витамин Д 
во крвта. Препорачазни 
дози се 1000 ИЕ дне-
вно, но во консултација 
со лекар и при ниско 
ниво на витаминот Д 
во крвта, се препишу-
ваат поголеми дози.
Во случаи на напред-
ната фаза од болеста 
во консултација со ле-
кар се препишуваат 
лекарства т.н. бифос-
фонати кои делуваат 
директно на коскената 
структура намалувајќи 
ја коскената загуба.Во 
заклучок oстеопорозата 
станува голем опште-
ствено-здравствен про-
блем, кој засега над 200 
милиони луѓе во светот. 
Продолжувањето на жи-
вотниот век го зголему-
ва бројот на возрасните 
луѓе кои што се најголе-
мата ризична група за 
да добијат остеопороза 
и затоа се советуваат 
да ги применуваат горе-
наведените превенитв-
ни мерки колку што е 
можно порано во својот 
живот.
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood
Dear Readers, 

We are presenting our talented Macedonian cook Sue Eastwood who is known by the Macedonian community and 
worldwide for her cooking. She is popular on Facebook, and has her own group called 

“Macedonian Cooking and Culture” that currently has almost 29 thousand members. You can also see her amazing 
creations and fi nd out more about her in the newspapers monthly issue. 

We are glad to see the Macedonian traditional culinary continued and shared to the world. 

Macedonian Zelnik
This month, I am dedicating 
the entire article to the Mac-
edonian zelnik. I have seen so 
many versions of what people 
call , “zelnik” , but I revert to 
and covet zelnik the way my 
mom and my baba’s, aunts 
and great baba’s made and 
called “zelnik”. Back to when 
they had time to it properly, 
with care and love to create 
a fl akey layered pie that was 
delicate and savory. 

I don’t often make zelnik, but 
when I do, it is always the old 
fashioned way. 

Zelnik is a type of pie com-
prised of layering pastry 

called phyllo and fi lling the 
layered sheets with your 

preference. Phyllo is a skill 
that is acquired by lots of 
practise. The sheets are 

paper thin. Nowadays,  you 
can buy them machine made 

and frozen.

The skill of making your own 
phyllo by hand is becoming a 
lost art, and so every now and 
again, I set aside some time to 
refresh my knowledge. Peo-
ple in the Balkans have been 
making phyllo for hundreds 
of years. Zelnik is specifi c to 
Macedonia. Other cultures 
have their own names and 
methods for creating similar 
dishes, but this is a method 
from Macedonia and even 
more specifi cally , from the 
area in and around Bitola, 
where my mom and dads fam-
ily’s are from. 

Making zelnik is an event. It’s 
not fast food. It is about get-
ting in touch with our cultural 
roots and keeping a tradition 
going. You have got to love the 
process and be in the mood. 
Most importantly, you have 
got to set aside some time for 
it. Because zelnik can not be 
rushed.

 A great zelnik needs time to 
rest at each stage, to properly 
proof and be easy to work 
with.
If you are new to zelnik making 
... less fl our is better because 
you can’t undo it if you put too 
much in. My recipe calls for 3 
cups, but don’t go there right 
away. Go to 2 cups and add a 
little at a time until the dough 
no longer is sticking to your 
hands. No more is needed. As 
the saying goes- less is more. 
You want to end up with a soft 
and pliable dough that you 
knead easily until it is smooth. 
Then you are almost guar-
anteed to have a wonderful 
pastry.

So clear your calendar for a 
day. 
Put some music on, pour a 
glass of wine and tie up your 
apron. My detailed recipe is in 
the comments.

Detailed recipe for Bitol-
ski style zelnik: 

Dough recipe:
1/2 tsp salt
3 cups fl our

1 cup warm water
3 tbsp vegetable oil

Yeast :
1/2 cup warm water

1/2 tsp dry active yeast
1/2 tsp sugar

Butter and oil liquid mixture 
to sprinkle layers

Method:
Prepare your yeast by add-
ing the yeast and sugar to the 
warm water. Let it froth.
Yeast is ready after about ten 
minutes , it should look frothy. 
Add your yeast to the other 
wet ingredients and then all 
the wet togethwe with the dry, 
mix and then knead.

Filling : you can make any 
fi lling you like but I made the 

spinach and cheese. You will 
need to chop up spinach and 
gently wilt it in a pan and then 
add equal parts ricotta and 
feta ( belo sirenje) and an egg. 
Check for salt to taste.

1) Once you have knead-
ed and rolled out your dough ( 
about ten minutes of kneading 
, dough should be smooth ) 
you will need to separate the 
smooth dough into 13 equal 
balls.
 
2) Let them sit for 30 
min. 

3) Each one of these you 
will fl atten and roll into dinner 
plate sizes. Let them rest ten 
minutes. 

4) The fi rst one you 
will drizzle with butter and oil 
mixture and place the second 
fl attened dough on top. Drizzle 

again. Place third piece. Set 
aside. Take another fl attened 
piece of dough and drizzle 
with oil and butter mixture 
and place another piece of 
fl attened dough on it. So this 
time there is only two 
instead of the three. 
Do all the rest of the 
pieces of fl attened 
dough this way , two 
instead of three and 
no drizzle on the 
second piece. You 
will end up with 6 din-
ner plate size disks 
and you will let them 
sit for 30 min. I cover 
mine with cling wrap 
to not to harden.

5) These will 
be the layers you will 
gently roll and stretch 
out to fi t larger than 
your pan, the fi rst pile 
that had three disks 

will be on the bottom and 
larger than the rest, as this 
will later be folded up over 
the top edge and fl uted. The 
rest of the pieces of dough 
should be the size of your 
greased pizza pan ( tepsia)  

6) The fi rst disk ( the one 
that has three) goes into the 
pan and is drizzled and then 
the next one is also stretched 
and placed on top and driz-
zled. And repeat but do not 
drizzle the third layer. Now 
add all of your fi lling. You de-
cide. Meat, cheese, spinach , 
cabbage or any combo. Then 
cover the fi lling with the next 
stretched disk, drizzle and 
the next two in the same way, 
drizzling in between. The top 
sheet is also drizzled and 
adorned with sesame seeds 
if you wish. Get creative with 
the sheer placement as it is 
considered nice to have folds 
in it.

7) Bake at 375 degree 
Fahrenheit for about thirty 
minutes or until the pastry is 
golden on top and bottom.

 
 

Sue Eastwood
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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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ДВЕ ДЕЦЕНИИ ПОСВЕТЕНОСТ НА ЦРКОВНИТЕ НАБОТИ
(Трифко Георгиевски црковен служител на МПЦ Св.Илија, Мисисага)
Уште со своето доаѓање во 
Канада, Трифко Георгиевски 
ќе се придружи во редовите 
на македонската заедница во 
градот Мисисага. Религијата 
некако успева да го привлечи 
неговото внимание, како да 
беше господов заповед,  или 
човек како човек верува во 
надприродните работи, и на 
оние појави кои не се довол-
но објаснети или прочуени. Па 
сепак, религиозните верувања 
имаат некакво влијание во 
животот на поединци. Помал-
ку или повеќе  ние сакаме да 
го задоволиме куриозитетот 
и да веруваме на се она што 
постои и она што не го гледа-
ме а го чувствуваме. Таква е 
човечката тенденција да ве-
рува во надприродното на она 
што е невидливо ама постои, 
веруваме во постоечките сили 
кои управуваат со постоечко-
то човечко живеење, на крај 
се покажа дека човекот не е 
можен да ги смири или да ги 
победи овие повисоки сили од 
него, напротив тој станува мо-
литвеник, го моли бога, бара 
спас или утеха. Како верни-
ци, ние како луѓе, кои верува 
е во нашата религија, за пра-
вично сметаме дека тоа значи  
придржување кон вистината, 
и така правиме избор помеѓу 
вистината и невистината за 
крај да ја прифатиме вистина-
та. Исто имаме избор помеѓу 
доброто и злото оти тие одат 
заедно, можеби затоа овде 
немаме свој избор, од двете 
доаѓа само едно по нечие одо-
брување.
Сите ние кои доаѓаме во дру-
ги земји, најпрво, како закрила 
ги бараме нашите цркви, дали 
сме верници или не, сепак ќе 
ја прифатиме црквата оти таа 
е душегрижничка, и оти само 
таа не води кон светлиот пат 
до нашиот живот.
Така и Трифко Георгиевски 
како прво ќе ја прифати цр-
ковната заедница на македон-
ците во градот Мисисага. Не-
говата духовна посветеност 
ќе трае повеќе од дваесет го-
дини, дали ќе го гледаме како 
ги пали кандилата во црквата, 
или ќе чита житија од светите 
Апостоли, или ќе му помага 
на свештеникот Илија Донев 
за време кога се одржува зла-
тоусна литургија, тој секоја 
недела е тука, како и во некои 
специфични денови сред не-
делата. Со него црковните бо-
гослужби во црквата Св.Илија 
во Мисисага започнуваат и со 
него завршуваат.
Се оди според предвиденото, 
хорот е тука, се припрема ли-
тургијата, кандилата запалени 
и лустерот со неколку стотици 
светилки, “голем е и преубав, 
го осветлува дури и небото а 
ги стоплува и облагородува 
срцата на верниците", ќе рече 
чичко Трифко, така го викаат 
другите.
Должноста на чичко Трифко 
е да го припреми лепчето за 
осветување, да приготви се 
што е потребно за Отецот да 
ја одржи светата богослуж-
ба, а исто тој му помага на 
свештеникот кога се дава 

причесна. Значи 
тој е човек многу 
потребен, без кој 
не може да се одр-
жи богослужение. 
Тој е доста почиту-
ван и респектиран 
во заедницата, ќе 
слушнете многу по-
фалби упатени до 
него, оти во него-
вото срце има само 
добрина и доволно 
светлина за да го 
расветли целиот 
свет. Трифко е по-
знат и со својата 
кроткост, со смирен 
карактер, сензиби-
лен и набожен чо-
век, со добра душа 
и големо срце. 
Неговата добро-
душност го прави 
единствен, уникатен и пораз-
личен од другите, и затоа по 
некојпат  ќе слушнете некој 
да рече: “овој доброволен чо-
век многу напорен со милост, 
чесно и одговорно си ја извр-
шува својата црковна работа, 
па дури и најнеочекуваните 
работи ги прифаќа како обич-
ни". Таков е Трифко, служи-
телот во црквата Св.Илија во 
Мисисага, толку години посве-
тен кон црковните обврски, се 
забожил, целосно му се по-
светил на Бога и на народот. 
“Ако имаш ум, ако имаш срце 
и добра душа, и ако веруваш 
во Бога, и Бог ќе биде секогаш 
со тебе, оти Бог ги препознава 
добрите дела", таа е определ-
бата на  Трифко, негова фор-
мулација со што ги привлеку-
ва верниците, и така за време 
на црковната служба духовно 
ги напојува нивните души. 
Кога пред утринската  служба 
широко ги отвора црковните 
порти, Трифко, овој голем мо-
литвеник, со тоа им ги отвора 
срцата и душите на присутни-
те за да се смират и наполнат 
со спиритуално осознавање и 
божествена чистота. 
Трифко со црковната дејност 
започнал да се бави некаде 
пред 1979 година и уверливо 
и чесно си ја извршува до ден 
денес. Некои дури го  нареку-
ваат човекот со “благослове-
ните раце", оти со рацете се 
преместува кој знае по колку 
пати за време на црковната 
служба, со раце ја носи кан-
дилницата, ги пали дванае-
сетте кандила, со раце ја се-
чиј нафората, се минува низ 
неговите раце, господ му ги 
благословил неговите раце 
во кои блеска толку светлина 
што може да ја смири секоја 
душа. Ете таков е Трифко 
Георгиевски во сите форми, 
единствениот црковен служи-
тел што го има МПЦ Св. Про-
рок Илија во Мисисага.
Трифко својата жална одисеја 
исполнета со разни перипетии 
ја започнува уште во раните 
години на 15 годишна возраст. 
Тој на 25 март 1948 година се 
наоѓа во редовите на децата 
бегалци, напуштајќи го род-
ното место селото Ошчима, 
Леринско, егејска Македонија, 
започнува едно неизвесно па-

тешествие кое ќе го води во 
непозната земја, ова младо 
момче нити во бајките не сону-
вало. Како прва негова дести-
нација ќе му биде Пландшта, 
близу Вршац, потоа Бела Цр-
ква, па Булнес близу Сомбор, 
Гаково па Панчево. Сигурно 
дека животот на Трифко по-
минат во неколку домови за 
згрижување  низ Србија не 
бил многу сјаен, далеку од 
родното место, без родители и 
без познаници. И така ќе биде 
се до ноември 1949 година, 
кога во тоа време ДАГ (Демо-
кратската армија на Грција) и 
со тоа и  КПГ (комунистичката 
партија на Грција), се тотално 
поразени, а пак, Трифко како 
трајно живеалиште го избира 
градот Скопје на Р.Македо-
нија, каде дечката имагина-
ција ќе отвори нови хоризонти 
за него, тука, небото, звезди-
те и се она  што сонцето го 
осветлува ќе би-
дат негови, оваа 
ќе биде и негова 
вечна татковина 
за што ќе вреди 
да се жртвува 
животот.
Во Скопје глав-
ниот град на то-
гашна Р.Македо-
нија ќе работи од 
1956 до 1970 год. 
Во Автокаросе-
рија “11 Октом-
ври" фабрика 
за автобуси. За 
сето ова време 
тој се истакнал 
како мошне при-
марен и трудољубив работник 
за што добива одликување со 
указ од претседателството на 
Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, во кое 
се вели: “Георгиевски Ване 
Трифко, е одликуван со орден 
на трудот со сребрен  венец, 
за заслуга и за постигнати-
те резултати во работата од 
значење за  напредокот на 
земјата.  Орденот  е издаден 
од канцеларијата на шефот за 
ордени во Белград, а во име 
на претседателот на бивша-
та СФРЈ. Во фабриката “ 11 
Октомври", за извесно време 
работи како високо квалифи-
куван автолакер за покасно 
да биде унапредуван на долж-
носта шеф  на  фарбарското 

оделение.
Добрите манири и 
позитивните особи-
ни што ги стекнал 
во времето кога 
живеел во тогашна-
та Република Ма-
кедонија, Трифко 
ги пренесол преку 
океанските води, 
поточно во Канада, 
за да послужат како 
корисен  пример за 
идните генерации. 
Не е скришно ако 
речеме дека Трифко 
ужива репутација за 
неговите апсолутни 

вредности и чо-
вечки особини во  
општеството каде 
што тој живеел и 
живее. И негови-

те сограѓани како и 
станарите од 40-сетина ста-
на во неговото живеалиште 
, заедно со куќниот совет на 
улицата “Владимир Комаров", 
Скопје имаат само пофални 
зборови. Трифко се разлику-
вал со многу особености од 
другите, можеби трпеливос-
та и издржливоста е  негова 
најголем а одлика, тој е човек 
кој немал конфликти со нико-
го и за ништо, таков е познат 
кај своите состанари и меѓу 
оние што го познаваат како 
харизматичен човек кој дава 
хумана помош на луѓе што 
им е потребна и секогаш го-
тов да помогне некому со се 
што може. Тоа го потврдува и 
претседателот на куќниот со-
вет каде што тој живее.
Ако разговарате со чичко 
Трифко за македонските слу-
чувања, или воопшто за маке-
донското битисување, или пак 

за неговото патешествие, ќе 
откриете колку тој го познава 
светот. На преден ред ја става 
Македонија, тој ја чувствува 
како своја татковина, со гор-
дост, простум и исправено ќе 
ви рече дека: “Јас сум чисто-
крвен и горд  Македонец, и го-
лем  македонски патриот и до-
стоинствен кон својата земја и 
народ”. Јас сум од фамилија 
кои го жртвувале својот жи-
вот за Македонија, а јас во 
себе го носам борбениот дух 
на вмровскиот револуционер-
ски жар што вечно ќе тлее во 
мојата душа, искрен и досто-
ен на тие принципи, таков ќе 
останам за целиот мој живот".
По заминувањето на Трифко 
од родното гнездо , неговите 

родители останаа во Егејска 
Македонија, токму во виорот 
на грчката граѓанска војна. Во 
1945 година била формирана 
македонската воена организа-
ција, народно-ослободителен 
фронт (НОФ). Покасно НОФ 
кој броеше 15 илјади етнички 
македонци се приклучува кон 
(ДАГ) Демократска Армија на 
Грција и кон Комунистичката  
Партија на Грција (КПГ). Кои 
добиле лажни ветувања дека 
во нивните рамки заедно ќе 
се борат и за ослободување 
на Македонија и за добивање 
на своите национални пра-
ва. Во едно време ДАГ издал 
посебен акт за признавање 
на малцинствата во Грција 
а со тоа и македонските, тоа 
беше чекор за македонци-
те да ги афирмираат свои-
те етно-културни вредности. 
Со поразот на КПГ и ДАГ, од 
страна на монархистичката 
привремена влада на Грција 
заедно со помош на САД и 
Велика Британија и ставиле 
крај на граѓанската војна а со 
тоа и патриотските заложби 
и надежи на македонците од 
егејскиот дел за своите на-
ционални права, но тие сепак 
остануваат достојни на својот 
подвиг.
Трифко има на што да се гор-
дее, пред се тој е Македонец, 
син на толку  намачениот на-
род, и на татко и мајка кои 
се држеа херојски  за своите 
права. Неговите родители 
бунтовнички се бореа про-
тив непријателот кој сакаше 
да им ја засени идни ата на 
своите деца, нивното чувство 
како Македонци силно одзво-
нуваше во нивните срца, тие 
ги бараа националните права 
на сите Македонци. Татко му  
Ване ќе биде интерниран во 
Бело Море, поточно на ост-
ровот “Апостратис" а негова-
та мајка и поголемата сестра 
ќе ја продолжат борбата во 
редовите на партизанските 
единици предводени од НОФ 
Народно-ослободителниот 
фронт.
И на крајот Трифко Геор-
гиевски после егзодусот 
испреплетен со многу пати-
ла и скриени емоции, тој ги 
помни само солзите прека-
пани за своите родители при 
разделбата, и оние празни и 
непреспани ноќи, и родител-
ската љубов што ја немал при 
себе. И после долгата осаме-
ност успева да се обедини со 
своето семејство, тоа се слу-
чува во Скопје, во ноември 
месец 1949 година, и така тој 
го продолжува својот млад и 
буен живот во прегратките на 
својот татко и мајка, само сега 
исполнет со радост и весели 
чувства и настани.

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Трифко Георгиевски и отец Илија 
Донев

Трифко 
Георгиевски
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

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

Dental Technician  
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Данела: Жената која ги победи Заев и Шилегов
За прв пат во историјата 
на независна Македонија, 
на чело на главниот град 
од осамостојувањето дојде 
жена – Данела Арсовска. 
Жена чија победа одигра го-
лема улога во вечерашните 
„политички превирања“ на 
Западен Балкан, кога ма-
кедонскиот премиер Зоран 
Заев поднесе оставка на 
пресконференција. Причи-
ната за неговата оставка 
беше преземање одго-
ворност по резултатите од 
вториот круг од локалните 
избори, на кои беше избра-
на новата градоначалничка 
на Скопје, независната кан-
дидатка Данела Арсовска, 
поддржана од најголемата 
опозициска ВМРО-ДПМНЕ. 
„Многу ми значи и вашата 
поддршка што ми ја дадов-
те довербата да го водам 
Скопје и да бидам ваш човек 
во градот. По тешките борби, 
во оваа кампања противник 
не ми беше само стариот 
градоначалник, туку и пре-

миерот во заминување. На 
мое огромно задоволство, 
Скопје за прв пат по 30 годи-
ни има жена градоначалник“, 
изјави Арсовска по изборна-
та победа. Таа во вториот 
круг за градоначалник убед-
ливо го победи кандидатот 
на владејачкиот Социјалде-
мократски сојуз на Македо-
нија, Петре Шилегов. Данела 
Арсовска е родена во Скопје 
во 1979 година, економист, 
активист, политичар. Таа до-
полнително се школувала на 
универзитетите во Оксфорд 

и Шефилд. Зад новиот гра-
доначалник на Скопје стои 
долгогодишно искуство во 
деловниот свет и економија-
та. Имено, во 2014 година е 
избрана за претседател на 
Македонските стопански ко-
мори – сојуз на национални 
стопански комори.Таа беше 
назначена за претседател на 
Македонската унија на орга-
низации на работодавачи во 
2015 година. Арсовска рабо-
тела како меѓународен екс-
перт и соработувала со голе-
ми меѓународни организации 

ширум светот. Арсовска има 
неколку позиции на високо 
ниво во меѓународни меѓу-
владини организации и исто 
така има низа експертски по-
зиции. Таа служи на панелот 
при Светската банка ICSID 
во Вашингтон, САД од 2016 
година. Во 2017 година беше 
назначена за членка на Су-
дот во Судот за помирување 
и арбитража на ОБСЕ во Же-
нева, Швајцарија, а исто така 
е и член на Судот на Постоја-
ниот арбитражен суд во Хаг, 
Холандија од 2017 година. 
Арсовска е македонски прет-
ставник во Меѓународната 
стопанска комора (МКС) и 
избрана членка на Гене-
ралниот совет во Светската 
федерација на комори. Како 
признание за нејзината рабо-
та во 2018 година, Светскиот 
инвестициски форум за де-
ловни ангели ја додели Ар-
совска како „Најдобар модел 
на деловна жена во Југои-
сточна Европа“. Во 2019 
година на 6 -тиот Самит на 

претприемачи од Централна 
и Југоисточна Европа, Ар-
совска беше наградена со 
Признание за нејзиниот по-
себен придонес во развојот 
на претприемништвото. Во 
2020 година Арсовска беше 
наградена со сертификат за 
заслуга од Кунио Микурија, 
генерален секретар на Свет-
ската царинска организација, 
како признание за нејзиниот 
придонес во развојот на 
царината. Признанието го 
врачи генералниот директор 
на македонската царинска 
управа. Во пресрет на локал-
ните избори во Македонија 
2021, Данела Арсовска ја 
истакнува својата кандитату-
ра како независен кандидат 
за градоначалник на Скопје. 
Во брз рок го исполнува ус-
ловот за кандидатура, соби-
рајки ги потребните гласови 
за истата. Зад независната 
кандитатурата за градона-
чалник, добива поддршка 
од најголемата опозициска 
партија во Македонија 

ВМРО – ДПМНЕ и нејзини-
те коалициони партнери од 
албанскиот политички блок 
Алијанса за Албанците и Ал-
тернатива, како и од голем 
број на познати скопски инте-
лектуалци, уметници и видни 
граѓани. За време на избор-
ната кампања, партијата на 
Заев, СДСМ, откри докумен-
ти кои наводно докажуваат 
дека Данела Арсовска, како 
и нејзиниот сопруг, добиле 
бугарско државјанство од 
бугарските власти во 2011 
година. „Последните десет 
години Данела Арсовска 
има резервна татковина. За 
чии интереси работи таа? 
За (поранешниот премиер 
на Македонија Никола) Гру-
евски или за Бугарите“, беа 
обвинувањата на СДСМ. Од 
неа беше побарано и да ја 
напушти изборната трка, а 
Арсовска ги демантираше 
документите од кои наводно 
се гледа дека пред десет 
години добила бугарско др-
жавјанство. (ФАКТОР)

Да се изјасниш како Македонец во бугарски 
попис е „невозможна мисија“

Посебна графа „Македонец“ не-
мало на ниту еден попис, па нема 
ниту сега. Има само три народно-
сти: Бугари, Турци, Роми и посебно 
графа „Други“, каде што теоретски 
би требало сам да ја одредиш на-
родноста. Но, многу често луѓето 
се попишувани без нивно при-
суство или им се менува исказот.
Не може да се знае колку Маке-
донци денес живеат во Бугарија 
затоа што тие на актуелниот попис 
не можат слободно да ја изразат 
својата етничка припадност, вели 
Стојко Стојков, копретседател на 
ОМО „Илинден Пирин“, партијата 
на Македонците во Бугарија, која 
сѐ уште е нерегистрирана и покрај 
пресудите на Европскиот суд за 
човекови права.
За Македонците нема посебна 
графа и тие имаат можност да се 
изјаснат под графата „Други“, но 
притоа имаат многубројни опструк-
ции и проблеми, а често завршува-
ат попишани како Бугари.
 
По 1956 година во Бугарија се-
којпат било предизвик и проблем 
да се попишеш како Македонец на 
пописот. Официјалната политика 
според која „македонско малцин-
ство во Бугарија нема и не може да 
има“ се одразува на сите пописи 

во последните 60 години. 
Посебна графа „Македо-
нец“ немало на ниту еден 
попис, па нема ниту сега. 
Има само три народности: 
Бугари, Турци, Роми и по-
себно графа „Други“, каде 
што теоретски би требало 
сам да ја одредиш народ-
носта. Но, многу често 
луѓето се попишувани без 
нивно присуство – се зе-
маат личните податоци и 
потоа ги попишуваат како 
ќе решат попишувачите, 
што значи дека во сите такви слу-
чаи Македонци нема да има – вели 
Стојков за „Слободен печат“.
 ЕДури и кога е со лично присуство, 
објаснува Стојков, многу често 
луѓето не ги прашуваат за нивната 
народност, туку директно ги пишу-
ваат Бугари.
Треба да инсистирате попишу-
вачите да ве запишат Македо-
нец и тие често спорат со вас и 
се стремат да ве убедат дека не 
треба да се прави тоа или ги ма-
нипулираат понеупатените дека 
тоа е невозможно затоа што таква 
графа нема, или пак, директно им 
кажуваат дека таква народност не 
постои, па одбиваат да ги попишат 
Македонци. Дури и да успеете да 

се попишете Македонец, понатаму 
нема никаква контрола, не се по-
тпишувате никаде и вашиот попи-
сен лист може лесно да се смени 
потоа со друга определба. Сме 
имале такви случаи во минатото. 
Кога на тоа ќе ја додадете грозната 
антимакедонска атмосфера созда-
дена преку медиумите, јасно ви е 
дека повторно нашиот број ќе биде 
минимизиран. На последниот сло-
боден попис кога можело слободно 
да се изјасниме, во 1956 година 
имаше 187.000 Македонци, а потоа 
на другите пописи не'десеткуваа. 
Најмногу Македонци има во Пи-
ринска Македонија. Колку се? При 
такви пописи, само Господ знае – 
вели Стојков.
На последниот попис во Бугарија 

во 2011 година како Ма-
кедонци се пребројани 
1.654 лица. Претходно, 
на пописот во 2001 го-
дина биле 5.071, а во 
1992 година 10.803. 
Најмногу Македонци 
биле пребројани во 
1956 година – 187.789, 
а веќе на следниот по-
пис во 1965 година, под 
влијание на репресив-
ниот комунистички ре-
жим на Тодор Живков, 
нивниот број паднал на 

9.632.
Официјално Скопје, во согласност 
со Договорот за добрососедство, 
не се меша во начинот на кој Бу-
гарија го третира и попишува ма-
кедонското малцинство, а од друга 
страна официјална Софија постоја-
но бара да се почитува слободното 
право на самоопределување на 
Бугарите во Македонија, а бара и 
да влезат во Уставот. Бугарскиот 
претседател Румен Радев тврди 
дека повеќе од 100.000 граѓани на 
Македонија имаат и бугарско др-
жавјанство. Сепак, на пописот во 
Македонија во 2002 година како 
Бугари се изјасниле 1.417 лица, а 
на претходното пребројување во 
1994 година – 1.682. Најмногу Бу-

гари се попишани во 1971 година, 
3.334 лица, а на пописот по Вто-
рата светска војна во 1948 година 
биле 889.
Техничката влада на Бугарија де-
новиве одлучи да го продолжи ро-
кот за пописот до 10 октомври, со 
цел да им се обезбеди неопходно 
време на попишувачите да ги завр-
шат активностите и да ги соберат 
сите потребни информации. До-
сега се пребројани над 4 милиони 
луѓе и тоа електронски и со попи-
шувачи.
Во Бугарија нема волја за дебло-
кирање на преговорите на Ма-
кедонија за членство во ЕУ, а во 
последнава изборна година пер-
цепцијата на бугарските политича-
ри за односот кон нас и начините 
како да се изгради вистинско до-
брососедство се смени на полошо 
– оценува Стојков. Перцепцијата 
се влоши, а постојаниот говор 
на омраза против Македонија и 
Македонците ги отру и обичните 
луѓе. Перцепцијата за тоа како да 
се гради добрососедство е истата, 
преку насилство над Македонија. 
Градењето љубов се сака да се 
постигне преку силување – вели 
копретседателот на ОМО „Илин-
ден Пирин“./www.slobodenpecat.mk

СДСМ му пукаше во нозе на договорот за 
пријателство со Бугарија

•Бугарското Министерство за надворешни работи  
подготвува нов предлог за позицијата на Софија 
во однос на Македонија по „црната“ кампања на 
СДСМ против Данела со бугарското државјанство 
на новата градоначалничка на Скопје.

•Според бугарското МНР со оваа кампања 
е прекршен член 11 став 6 од Договорот за 
добрососедство и пријателство меѓу Македонија 
и Бугарија.

•Во членот 11 став 6 од Договорот се вели 
дека „двете договорни страни ќе преземаат 
ефикасни мерки за спречување недобронамерна 
пропаганда од страна на институции и агенции 
и ќе обесхрабруваат дејности на приватни 
субјекти, насочени кон поттикнување на 
насилство, омраза или други слични дејствија, 
кои би им наштетиле на нивните односи“.
(Ова не беше пукање во нога (Заев не знае англиски за 
да го сфати идиомот), туку пукање во своја глава после 
руски рулет.)- Б. Ванковска

Стојко Стојков

Даниела Арсовска
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Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во Скопје, 

Солун, Софија, Приштина и други градови јавете се кај Томче. 
Такси превоз низ цела Македонија и надвор од неа

25 годишно искуство како професионален такси возач
Тел: 070 743 330
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050

Посетете ја новата веб страница на црквата 
st-ilija.ca

Одбележување на прaзникот Св. Злата 
Мегленска во црквата Св. Илија од Мисисага

По повод патрониот ден на "Св.Злата Мегленска" пензионерското друштво при МПЦ "Св.Илија" од Мисисага во неделата на 24-ти октомври  
подготви празничен ручек во пресрет и чест на вториот патрон на црквата Св. Илија.

Ручекот беше подарен од кумовите Славе и Весна Трајковски со нивните семејства. За идната година кумови ќе бидат Оливер Петковски и Соња 
Лозановска.

Повеќе години наназад Св. 
Великомаченичка Злата 
Мегленска се чествува како 
втор патрон во црквата Св. 
Илија од Мисисага. Така 
беше и оваа година.
За потсетување:
-Светата великомаченичка 
Злата Мегленска била ро-
дена во селото Слатина, во 
Мегленската област, од си-
ромашни селски родители, 
коишто имаале уште три ќер-
ки. Света Злата била кротка 
и побожна девојка, мудра 
со Христовата мудрост и 
златна не само по име туку 
и по богобојазливото срце. 
Еднаш кога излегла по вода, 
ја фатиле некои бесрамни 
Турци и ја одвлекле во своја-
та куќа. Кога еден од нив ѐ 

нудел да се потурчи и да му 
биде жена, таа храбро му 
одговорила: „Јас во Христа 
верувам, само за Него знам 
и Он ми е Женик. Од Него 
нема да се откажам никогаш, 
макар и на илјада маки да ме 

ставите и на парчиња да ме 
исечете.“ Тогаш дошле неј-
зините родители и ѐ рекле: 
„Смилувај се на себе и на 
нас, откажи се привидно од 
Христа и ќе бидеш среќна и 
ти и ние, а Господ е мило-
стив, ќе ти прости за гревот 
ако го правиш по цена на жи-

вотот.“ И плаче-
ле горко родите-
лите, сестрите и 
роднините. Но 
витешката душа 
на Св. Зла-
та не дала да 
биде победена 
од ѓаволските 
стапици. На 
своите родите-
ли им одговор-
лаи: „Штом ми 
советувате да 
се одречам од 
Христа Кој е ви-

стински Бог, 
не сте ми повеќе родители 
ни сестри; татко ми е Господ 
Исус Христос, мајка Богоро-
дица, а браќа и сестри – све-
тителите и светителките.“ 
Тогаш Турците ја фрлиле во 
затвор, каде што лежела три 
месеци и секој ден ја биеле 

додека нејзината крв не ја 
натопила земјата. 
Најпосле ја обесиле главеч-
ки и ја подложилена оган за 
да се загуши од чадот. Но 
Господ бил со неа и и' да-
вал сила во страдањето. На 
крајот ја обесиле на дрво 
и целата ја исекле на пар-

чиња. Така оваа мажествена 
девица Му го предала својот 
дух на Бога и се преселила 
во рајските живеалишта, во 
1796 година. Парчиња од 
нејзините мошти христијани-
те разнесоа за благослов по 
своите домови.

А,по повод патрониот ден на 
"Св.Злата Мегленска" пен-
зионерското друштво при 
МПЦ "Св.Илија" од Мисисага 
во неделата на 24-ти октом-
ври  подготви празничен ру-
чек.

Ручекот беше подарен од ку-
мовите Славе и Весна Трај-
ковски со нивните семејства. 
За идната година кумови ќе 
бидат Оливер Петковски и 
Соња Лозановска.

Членови на 
македонското 
пензионерско 

друштво "Ривер 
Сајд" при мпц 
"Св.Илија" од 
Мисисага, во 

работна акција за 
разубавување на 
црковниот двор 
на "св.Илија".

Повеќе од успешен Есенски базар 
( бејксел) во црквата Св. Илија

Традиционално на почетокот на месец ноември се 
одржува бејксел за продажба на црковни дарови, 
солени и слатки производи чии средства одат во 
црковната каса. Организатор беше женската секција 
од црквата Св. Илија. Претседателката, Весна 
Трајковска им благодари на своите соработнички 
и на сите присутни кои дојдоа, да помогнат и да ја 
испочитуваат нашата традиција, вера и црква.

Ручекот на 
пензионерското 

друштво 
"Ривер сајд" 
секција при 

МПЦ Св.Илија 
од Мисисага 

одржан на 2-ри 
ноември.Беше 

подарен од отец 
Илија Донев.

Свечен ручек по повод 
Св. Злата Мегленска

Членовите на Ривер Сајд со претседателот Горнан Јовановски.
 Од лево: Милица, Љубица, Горнан, Виолета Љуба и Мила.Кумовите Весна и Славе чиј славски леб 

го освети отец Илија Донев

Вредните волонтери, градинари: 
Љуба, Милица, Трпана, Горнан 

и Мила
Отец Илија Донев

Членки на женската секција со 
претседателката Весна
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 МОРАЛНОТО УЧЕЊЕ НА ПРЕПОДОБНИОТ ИСАК СИРИН
ТРЕТИОТ СТЕПЕН

Македонска Заедница

Подготвил: 
прота Илија Донев

E – mail: 
ilijadonev@gmail.com
Cell: 416- 898 – 0496

Додека вториот степен во себе 
носи остварување и живот во до-
бродетели, дотолку третиот сте-
пен во себе ја носи особината на 
созерцателниот живот. Тој е пови-
сок степен според совршенството 
од добродетелта, па светителот 
го споредува како тело и душа. 
Добродетелта е телото, а созер-
цанието е душата. Заедно го соз-
даваат совршениот човек, соеди-
нет преку духот од два дела – од 
сетилниот и разумниот. Доброде-
телта е на вториот степен и се 
оживотворува преку созерцание-
то. Преку созерцанието човекот 
се покажува совршен и не живее 
повеќе тој, туку Христос во него.
Во третиот степен срцето гори 

како пламен, се раѓа духовниот 
живот, во кој духот целосно вла-
дее над телото. Човекот тогаш 
целосно е во умот и мислите на-
сочен кон небото, а смртта за него 
е радост. Човечката волја има 
целосна и едноставна настрое-
ност кон доброто. На овој степен, 
човечкото срце нема потреба од 
Божјите заповеди, зашто во себе 
ги има внатрешните духовни за-
поведи, кои се во целосна соглас-
ност со Божјите заповеди. На овој 
степен се остварува духовната 
љубов, која е повиша од запове-
дите. Тоа е состојба во која чо-
векот има постојано сеќавање на 
Бога и постојана молитва. Волјата 
постојано е насочена кон доброто 
и не се свртува кон злото, зашто 

човекот веќе влегол во состојба 
на бестрастие и чистота. Според 
зборовите на светителот, кога 
човекот на овој степен се обраќа 
кон ближните, меѓу нив тој не ги 
разликува злите 
и добрите. За 
него сите се до-
бри, како Божји 
творби, и не му 
се претставува-
ат како нечисти 
и осквернавени. 
На вториот сте-
пен човекот има 
чисто срце, а 
на третиот – по-
стојана молитва. 
На овој степен, 
човекот во мо-

литвата преминува во два молит-
вени степени: во едниот молит-
вено се насладува, а во другиот 
созерцава.

Да си го чуваме и негуваме мајчиниот јазик

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма 

на македонски јазик

DETROIT: SATURDAY 3:00PM WPON 1460AM,

SUNDAY 8:00PM WNZK 680AM

& CHICAGO: SUNDAY 3PM WNWI 1080AM

Пишува Елена Антеска, 
(дипл. филолог 
по македонски и 

јужнословенски јазици)

И ние, иселениците, треба да го 
исполнуваме она што го наложија 
К.П. Мисирков и Б. Конески: Да 
го чуваме и негуваме својот 
јазик затоа што само така ќе 
имаме своја нација. Ние што 
живееме на овие простори, како 
ќе познаеме дека сме Македонци 

ако не зборуваме македонски? 
И како нашите деца еден ден би 
се препознале меѓусебно ако не 
зборуваат македонски? Ако во 
продавница слушнеме како некој 
наш човек зборува македонски, 
веднаш го имаме чувството дека 
сме блиски, дека имаме нешто 
заедничко.Но ако сретнеме наш 
човек кој зборува англиски, ќе биде 
за нас само странец, како и сите 
други. По сета негова макотпрпна 
историја, од настанувањето, па 
се’ до ден денес, јазикот наш 
македонски опстојува во сета своја 
убавина и автентичност, и ние не 
смееме да се откажеме од тоа 
свое духовно наследство. Туку 
како што сакаме да обезбедиме 
метеријални блага за своите деца, 
така и јазикот мораме да им го 
предадеме. Тука често може да 
се слушне од родителите дека 
се плашат да не ги збунат своите 
деца ако дома им зборуваат 
македонски, а во училиште учат 
англиски. Тој страв е неоснован, 
бидејќи децата имаат најразвиена 

способност за билингвалност, 
па дури и за повеќе јазици. 
Англискиот јазик  како примарен 
во општествената сфера, е 
невозможно да изостане, но ако 
македонски не ги научиме уште 
од најмала возраст, тогаш многу е 
веројатно во иднина дека нема да 
го знаат. Македонскиот јазик треба 
да го одржуваме не само во своите 
домови, туку секаде во рамките 
на македонската заедница, 
културните друштва, неделните 
училишта, локалните медиуми итн.
Исто така, имаме богатсво од 
дијалекти, по кои можеме да 
се препознаеме од кој дел на 
Македонија доаѓаме. И сметам 
дека секој треба да го негува 
својот дијалект во домашната и 
разговорната комуникација. Додека 
пак, македонскиот литературен 
јазик да го усовршуваме 
и негуваме во пишаната и 
официјалната комуникација 
на разни настани во нашата 
заедница. 
Тоа 

е нашиот наследен јазик, од 
нашите родители, баби и 
дедовци, но и завет што треба 
да го исполниме кон стожерите 
на македонскиот јазик, К.П. 
Мисирков и Б. Конески.
Да не дозволиме да го 
изгубиме својот јазик, како 
основен елемент на нашата 
нација, зошто така ќе се 
изгубиме и себе си. Туку да 
ги засилиме заложбите за 
афирмирање на македонскиот 
јазик и култура низ разни 
проекти во рамките на нашата 
заедница, каде што ние и нашите 
деца ќе можеме да ја шириме 
меѓусебната љубов, љубовта кон 
нашата татковина и чувството на 
припадност.
За крај да се потсетиме на цитат 
од книгата “Неколку зборови за 
македонскиот литературен јазик” 
од К.П. Мисирков - “Јазикот јет 
средство, со које није познааме, 
шчо мислит, шчо осек’ат и шчо 
сакат нашијот собеседник. Да 

сочуат некој својот народен јазик 
и да го бранит као светијн’а, 
значит, да останит он вepeн нa 
дуот на својите предедовди и 
да уважаат се, шчо имаат они 
напраено за својето потомство. Да 
се откажит чоек от својот народен 
јазик, значит, да се откажит он и 
од народнијот дух. Милоста кон 
народнијот јазик јет наш долг и 
наше прво. Није сме должни да 
милуаме нашијот јазик, зашчо тој 
јет наш, исто така, као шчо ни јет 
наша таткоината ни.”
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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

Successful Macedonian Businesses

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

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

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

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

Macedonian food cook 
required

Languages: English

Job Duties:

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

quirements and costs, 
and monitoring and 
ordering supplies

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

sticks
• Preparing slow 

cooked dishes, pot 
roasts, roasted meats, 

stocks and sauces
• Preparing and 
cooking special meals 
for patrons as instruct-
ed by dietitian or chef

• Hiring and 
training kitchen staff 

• Scheduling and 
supervising kitchen 

helpers
• Overseeing 

kitchen operations
• Maintaining 
inventory and records 
of food, supplies and 

equipment
• Setting up and 

overseeing buff ets
• Cleaning 
kitchen and work area

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

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

products (70% hydra-
tion) including fl at 

breads, pies, bread 
bites and sticks; 

Food specialties: Mac-
edonian traditional and 

modern cuisine and 
cooking operations; 
Macedonian slow 

cooked dishes, soft 
dough products, pot 

roasts and roasted 
meats prepared in 

traditional wood/gas 
fi red oven.

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

ability, Organized. 

Employment groups: 

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

Youth, Newcomers to 
Canada. 

Contact Information: 
343 988 7997; E-mail: 

vladoristovski@
gmail.com

Only the selected can-
didates will be contact-

ed for an interview.

BISTRO RISTORO
17 Clarence Street, Ot-

tawa, ON, K1P 5P4

WE ARE HIRING: 
COOK, ETHNIC 
FOODS, NOC 

6322

Start date: March 15, 
2022
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  НИКОЛА  ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ –  ПОЕТ НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА
      По повод 110 – годишниот јубилеј од неговото раѓање ( 1909 – 1942 – 2021)

Пишува и уредува: 
Благица Дафовска

На 24 ноември, оваа година 
се навршуваат 110 години од 
раѓањето на НИКОЛА ЈОН-
КОВ ВАПЦАРОВ, истакнат 
македонски поет и револу-
ционер кој се одликува со 
високи творечки квалитети, 
со борбен дух и патриоти-
зам, а за времето во кое 
живеше, ретко кој друг поет 
ги имаше. Неговиот живот и 
дело го опфаќаат бурниот 
период меѓу двете светски 
војни. Токму затоа, како поет, 
и сведок на антифашистич-
ката војна, тој и припаѓа на 
втората борбена генерација 
поети, кога беше активно 
работничкото движење кај 
балканските земји и појавата 
нмакедонското   национално 
прашање. И така тој созре-
ваше и се искачуваше до нај-
високата скала во неговото  
творештво кога поезијата со 
нејзиниот жив збор се соеди-
нува со духот и чувствата на 
човековото битие, со сончев 
прелив на неговата визија за 
сонот што го сонуваше: „Кога 
животот ќе биде поубав од 
песна, поубав од пролетен 
ден“ .Така размислуваше Ни-
кола Вапцаров,поет против 
сите насилства и војни.  Как 
учесник воантифашистич-
киот  отпор, во своите песни 
пее за слободата побудувајќи 
ја свеста на работничката 
класа. Но не само тоа,  ретко 
кој друг поет успеал така уба-
во да ја опише убавината на 
својата татковина, а воедно 
да го прикаже тешкиот живот 
на народот, над кој со оружје 
в рака се надвиснал неприја-
телот над нивната куќа, ка-
коВапцаров, кој копнеел за 
слобода, со љубов за сиот 
свет.Тие возвишени копнежи  
со убави зборови ги открива 
вопесната:

             РОДИНА

Имам земја родна и ја грее
дење неа широт небесен.
Вечер светат ѕвездени по-
лилеи
и ги гази 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.

Овој надарен поет 
и патриот што 
го љубеше сиот 
божји свет, бараше 
„слобода и леб“, и 
со перо в рака ја 
бранеше родина-
та, роден е на 24 
ноември, 1909 г. во 
Банско -Пиринска 
Македонија. Оваа  
година славиме 
110 години од не-
говото раѓање.  
Потекнува од на-
предно револуцио-
нерно семејство 
и уште од млад ги 
следел прогресивните  идеи 
на учените луѓе и револуцио-
нери. Во Варна завршил мор-
нарско-машинско училиште. 
Бидејќи не ја сакал војната 
почнал да се занимава со 
револуционерна дејност бо-
рејќи се против фашизмот.И 
покрај неговата физишчка 
работа и малтретирање  од 
полицијата, тој бил посветен 
на читањето и пишувањето, 
така да прераснал во голем 
револуционерен поет, а него-
вото поетско творештво кое 
претставува  реална слика 
за времето во кое живееше. 
Создал две збирки: „Песни“, 
книга за деца и „Моторни 
песни“,каде  се застапени  
неговите родољубиви пес-
ни: „Татковина“ „ Реферат“ 
„Илинден“ „За Македонија“ 
и др. Најубава и најпозната 
му е  песната „Земја“  во која 
доаѓа до израз неговиот па-
триотизам и е најголем доказ 
дека Вапцаров е син на МА-
КЕДОНИЈА; пееше за нејзи-
ните убавини и веруваше во 
нашата победа, цитирам:

 „Таа земја,
сега што ја чекорам,

таа земја –своја не ја знам,
таа земја,

простете е туѓа!“
„Над мојата земја в пролет

сјај се плиска, водопади 
грмат

од сонце набликнато.
Ја сеќаваш в срце,
и гледаш кај скокум

безброј цвеќа никнат.
Над мојата земја,

до небото Пирин се крева.“

Во литературен прилог во 
чест на 110 годишниот јуби-
леј на Никола Вапцаров ќе 
биде застапен современиот 
поет, битолчанецот Радован 
П. Цветковски, роден на 3 
сеп. 1931 г. во с. Сопотни-
ца, Демир-Хисар, со него-
ва песна „Мрежите телени 
по Беласица“ посветена  на  
Вапцаров. Оваа подолга ро-
дољубива песна ќе биде из-
несена во скратена форма, 
со одбрани строфи и цитати.  
Симболично и со длабокои-
зразени чувства, поетот му 
оддава почит, осветлувај ќи 
го неговиот живот и дело. Не-
говата „Земја“ и наша Земја 
подетално ќе ја протумачи, 
ќе ни го долови неговото вре-
ме како и нашето време во 

кое, нажалост, историјата се 
повторува. Уште на почето-
кот  ќе видиме како- поетот 
тагува по поетот: 

МРЕЖИТЕ ТЕЛЕНИ ПО 
БЕЛАСИЦА

Со секоја песна, со секој збор
слегуваш ти по моето срце
и во секој глужд од моето 

тело
запира болка и боли,
ромори мисла, и ете

дека наш си сам си рекол
и не еднаш, и не само во 

„Земја“
штом  така ти сам си сакал.

Мислата твоја е и моја
за се што беше, и сега што 

е пак.
Горчливо, поету,

гризе црвец  лут и грд ...
тече мисла во песната 

јасна за се.
И пак е време да се каже:
„колку сме толку сме ток-

му сме“,
без фалсификати. Јазикот 

ваш е ваш,
а јазикот наш е наш, и 

точка!
Не има и таму... и пак точ-

ка! 
Твојата земја во „Земја“

е твоја со оцртан лик.
Што има тогаш некој од 

другата страна
да крева врева и праши по 

нашиот пат?
Тоа е таа – татковска земја

и твоја и моја.
Гори под нозете пат

преполн со замки лути...
по Пирин и каменот боли

не можат да ти засипат пат.
Кај сега да ја бараме ви-

ната
и какво прашање имаш за 

историјата?
Волкот пак останал волк,
демне и гризе заби на ста-

ро резе.
И пак е време

и сега и пак да се каже – 
НЕ !

Јазикот ваш е ваш,
а јазикот наш е наш, и 

точка.
Тоа е патот со своето свое
еден крај друг на Балканот.

Долгот на поетот
и сонот на Земјата

брат до брат, на ист пат.
Ни пат се допатува,
ни сон се досонува

пак  Земјата ко в сонот
незавртен  лист – детелина 

ист.
И чија е Земјата- и која е 

туѓата?
Сам поетот за тоа кажал
и кој е Тој - и која е Таа

со „Земја“ и „Реферат“.
Што тука има

некој од другата страна
да крева врева

и праши по нашиот пат?
Тука нема што да се спо-

ри...
Јас ја разбирм мислата во 

песната,
Јасно е се... и точка.

Ко тогаш и сега за Земјата
камбаните до Пирин

од Св. Гора и Охрид  што 
гласат

во градиве мои болка бие,
ти креваш со песната глас
неправдата да запре од.

Од градите на поетот
песна црвена се стрелна,
се вивна строго со закана 

глас.

Заканувачкиот глас кон 
неправдата сонагласен 

патриотизам и разгорена 
љубов кон татковината не 
запираше, иако смртта го 
демнеше во секој чекор:

И тогаш во тој миг
очи в очи со смртта

ти пак си остана ист -
со збор во зборот

и песна во мислата на 
зборот

Во твојата крв се тркалаше
големиот грамаден Пирин,
Егејот лазурен, градот на 

Цар Самоил.

Како застапник на поезијата 
Никола бил претседател на 
Македонскиот литературен 
кружок во Софија, во 1938 
г. Кружокот беше од големо 
значење за македонскиот ли-
тературен јазик од периодот 
меќу двете светски војни и за 
прогресивното национално 
движење во кое учествуваа 
истакнати литературни дејци 
од сите делови на распарче-
на Македонија. Целта на кру-
жокот беше да ги поттикне да 
творат на македонски  јазик 
кој не треба да биде заедно 
со бугарскиот:

Високо исправен,
ти пак со крената глава

како на  Кружокот
со некој стих  песна нова

зазбивтан пламна:
„Јас се борев за среќата

на мојата  татковина,
готов сум да умрам за 

неа!“

Знамето е кренато...
Тишина грозна само за 

миг ...
тој ни поглед  да свед-

не
пред пушките зинати.

Поради прогресивните 
идеи и антифашистички 
активности Никола бил 
следен и затворан од 
полицијата.  Учествувал 
во диверзантски акции  
борејќе се за слобода. 
Цветковски  ни дава ре-
ална  слика со стихоите 
на оваа песна;  тој ве-
личествен Македонец, 

што толку многу ја очекува-
ше слободата и го сакаше 
животот, го потврди со соп-
ствениот живот. Во дивер-
зантските акции бил фатен, 
осуден на смрт и стрелан од 
бугарските фашисти во Со-
фија на 23 јули, 1942 г. И така 
трагично згасна неговиот  жи-
вот оставајќи зад себе богато 
поетско творештво со пре-
вез од нежност и љубов кон 
татковината, за кое поетот  
Цветковски со голема болка 
и револт смело ја привршува 
неговата песна:
Во мене и сега се гнезди јад,
Исоријата се повторува...
Балканот ист, и сонот ист,
и болката, и тагата.
Историјата се повторува,
дели се обрачи со телени 
мрежи
луѓе од луѓе по род
три грсти земја, три неба
од земјата до небото никогаш 
една.
Со овие завршни стихови 
се е речено, ја прочитавме 
најдолгата поетска „ приказ-
на“ и одговор со кое се по-
стигна кулминација  за заслу-
гите на Вапцаров. Песната 
на Радован не воведува во 
денешната ситуација  со Бу-
гарите за нивното негирање 
на македонскиот јазик и при-
падноста на Вапцаров. Нека 
знаат дека тој е македонски 
син и поет на македонската-
вистина.  Колективните поет-
ски мемории се одразуваат 
во заедништвото што сите 
не доближува по мајчиниот 
јазик, род и крв прадедовска.

Деновиве во МАКЕДОНИЈА 
свечено ќе биде одбеле-
жан 110 годишниот јубилеј 
од раѓањетона Вапцаров со 
пригодни свечености со ре-
цитали од поетите и учени-
ците во знак на благодарност 
кон поетот на мирот, поетот 
против сите војни .Неговиот 
лик достоинствено пред нас 
стои а неговото дело вечно 
ќе се слави и ќе остане трај-
на инспирација за поетоите. 

Вечна му слава!

Никола Јонков Вапцаров
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,,Обединети Македонци,, во чест на денот на 
востанието на македонскиот народ 11-ти Октомври

Торонто, 10 октомври 2021: По повод 80 годишнината 
на 11 октомври, Денот на востанието на македонскиот 
народ против фашистичките поробувачи во 1941 година, 
Организацијата Обединети Македонци (ООМК) оддаде 
почит пред споменикот „Во чест и вечна слава на 
паднатите борци за ослободување на Македонија“, кој 
нашата организација го подигна во 1979 година, во дворот 
пред македонската катедрала „Св. Климент Охридски“ во 
Торонто. 
Претседателот и потпретседателот на ООМК, Драги 
Стојковски и Владе Гроздановски поставија венец во 
чест на паднатите борци, додека свештенослужителот 
Сашо Целески оддржа молитва за покој на душите за 
сите паднати жртви за ослободување на Македонија и 
македонскиот народ.
По молитвите, присутните го продолжија чествувањето 
со прием во црковната сала. Секретарот на ООМК, 
Никола Делов, ги поздрави присутните и потсети на 
жртвите кои македонскиот народ ги даде со цел победа 
над германските, италијанските, бугарските и албанските 
нацисти и фашисти. Потоа, претседателот на „Обединети 
Македонци“, Драги Стојковски, се обрати до присутните 
со потсетување дека како што една напредна македонска 
елита во 1941 година го поведе македонскиот нарид во 
борба за слобода, и сега треба напредната елита да 

го поведе македонскиот народ кон возобновување на 
АСНОМ-ска македонска република, но овој пат тоа ќе мора 
да биде на територијата на цела Македонија за истата 
да биде одржлива. Формалниот дел од приемот заврши 
со поздравот на Владе Димитриевски, претседател на 
црковната управа при МПЦ Св. Климент Охридски.
------

Организацијата Обединети 
Македонци во Канада е 
основана во 1959 година 
со цел Обединување на 
Македонците во нивната 
борба за етнички, јазични и 
културни права во Канада, 
како и ширум светот. За 
повеќе податоци слободно 
јавете се на нашата е-адреса 
info@unitedmacedonians.org, 
на нашата мрежна страна 
www.unitedmacedonians.org 
или на фејсбук https://www.
facebook.com/UnitedMacedoni-
ansCanada/.
The United Macedonians 
Organization of Canada was 
founded in 1959 with the goal 

of uniting Macedonians in their fight for ethnic, linguistic and 
cultural rights throughout the World. 
For more information contact us through our e-mail address at 
info@unitedmacedonians.org, our internet page www.united-
macedonians.org or on Facebook https://www.facebook.com/
UnitedMacedoniansCanada/.

Организацијата Обединети Македонци од Канада му ја честиташе 
големата изборна победа на Христијан Мицкоски, претседател на 

ВМРО-ДПМНЕ 

Торонто, 1 ноември, 2021
До: Христијан Мицкоски, претседател на 

ВМРО-ДПМНЕ 

Почитуван господине Мицкоски,
Од името на управата на Организацијата 
Обединети Македонци во Канада (ООМК) и сите 
наши поддржувачи ширум светот, испраќаме 
честитки по повод победоносните локални 
избори на Вашата партија ВМРО-ДПМНЕ и 
коалицијата. 
Изборната победа, која доведе до оставка на 
лицето Зоран Заев од положбата претседател на 
Владата на Република Македонија, 

нека биде почеток кон основање ново 
собраниско мнозинство, кое ќе има храброст 
и доблест во најкраток рок да ги раскине сите 
штетни договори, да го врати исконското име 
Македонија, т.е. Република Македонија, АСНОМ-
ските вредности во Уставот и да го врати 
македонското шеснаесеткрако златно сонце за 
државно знаме. 
Со братски поздрав,
Драги Стојковски
Претседател на ООМК

Toronto, 13 October, 2021 - With sadness we received the news of James Saunders' 
passing. We extend condolences to the Saunders family. James Saunders was one of the 
founders of the United Macedonians Organization of Canada in 1959 and its first presi-
dent. He was an inspiration to all Macedonians and will be missed by the Macedonian 
community in Canada. 
James (Dimitar) Saunders was born July 12, 1923 in the village of Zhelevo, Lerin region 
of Macedonia. His father, Spiro Saunders, who was the first president of the MOC St. 
Clement of Ohrid, came to Canada in 1931 and 7 years later, after making enough money, 
brought his family here.
James was married to Dorothy and they have three children, daughters Carol and Sophie 
and son Paul.
May he rest in peace.
------------
The first picture was taken at the 1962 Ilinden picnic, while the second picture of the first 
and current presidents of the United Macedonians was taken in 2019

 IN MEMORIAM
James Saunders, one of the founders of the United Macedonians

 Organization of Canada in 1959 and its first president

James Saunders and Dragi Stojkovski

Панихида за паднатите борци за Македонија, во чест на 11-ти Октомври
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THE INTERNATIONAL COMMUNITY HAS AN OBLIGATION TO 
DEFEND MACEDONIA

International human rights treaties, 
examined below, dictate that signa-
tories must immediately defend Mac-
edonia and Macedonians - specifi-
cally against the brutal crackdown on 
human rights committed by the Zaev 
regime, the exponential rise in hate 
crimes against Macedonians through-
out the Balkans, and the instigator of 
these human rights violations - the 
shocking Western-supported/initiated 
forced Macedonia name change.
The countries that most loudly pro-
claim their adherence to international 
human rights treaties(mainly NATO 
and EU member-states) are the ones 
that most flagrantly violated them in 
their pursuit of the forced Macedonia 
name, identity and history change - all 
for the appeasement of their fellow 
member-states and to fulfill their own 
misguided - and racist - foreign policy 
objectives. Greece and Bulgaria's 
public objectives are to deny the exist-
ence and persecution of Macedonians 
within their borders and to eradicate 
the existence of Macedonians' ethnic 
identity, yet NATO and EU member-
states not only fully supported these 
goals, they blatantly intervened in the 
Republic of Macedonia and helped to 
commit gross human rights violations 
against Macedonians.
Such violations include, but are not 
limited to: the imprisonment of dis-
senters; riot police attacking, beating 
and arresting peaceful protesters; 
firing (from public and private sector 
jobs) of thousands of Macedonians; 
shutting down media and impos-
ing prison sentences for journalists; 
blocking social media access for indi-
viduals and media outlets; outlawing 
and criminalizing the use of the term 
“Macedonia”; the investigation and 
intimidation of Macedonian civilians 
including physical attacks and arson; 
and the continued unlawful detention 
of Macedonian political prisoners who 
are subject to abhorrent prison condi-
tions.

The first blatant violation of the inter-
national community's obligations oc-
curred with the United Nations itself 
- as it breached two of its bedrock 
principles in pursuing the forced Mac-
edonia name change:
• Article 2 (1) — “The Or-
ganization is based on the principle 
of the sovereign equality of all its 
Members;”and
• Article 2 (7) — “Nothing 
contained in the present Charter shall 
authorize the United Nations to inter-
vene in matters which are essentially 
within the domestic jurisdiction of any 
state or shall require the Members to 
submit such matters to settlement un-
der the present Charter;”
“Sovereign” and “equal” members 
have the right to their own name, iden-
tity and history. Nothing authorizes the 
United Nations to interfere in the inter-
nal affairs of any nation. Legally and 
morally, the United Nations has no 
right to pursue, much less demand, 
a name, identity and history change 
on Macedonia and the Macedonian 
people. Further, it is the precursor of 
the human rights violations mentioned 
above, and also the exponential rise 
in human rights abuses and hate 
crimes against Macedonians in Bul-
garia and Greece.
Specifically, the forced redefinition of 
everything Macedonian has given free 
rein to Greece and Bulgaria to pursue 
their policies of eradicating the exist-
ence of Macedonians' ethnic identity 

and to ramp up attacks on Macedoni-
ans – including Greek government en-
abled neo-Nazis physically attacking 
Macedonians, Bulgarian secret police 
detaining and threatening Macedo-
nians, official government agencies 
completely wiping out any expres-
sion of Macedonians' ethnic identity, 
including the continued refusal to al-
low the registration of Macedonian 
associations (now citing the forced 
name change as a reason) and the 
daily, non-stop attacks, by the media 
and government officials, declaring 
that Macedonians are “sub-human”, 
“should be shot dead in the streets” 
(serving as a catalyst for increased 
hostility and violence against Mac-
edonians) and the declaration – and 
celebration – by Greek and Bulgarian 
politicians that Macedonians are “no 
longer permitted” to use the terms 
“Macedonia” and “Macedonian”.
The following are examples of the 
many human rights conventions that 
mandate immediate action in defence 
of Macedonians. They include, but are 
not limited to:
Universal Declaration of Human 
Rights
• "All human beings are born 
free and equal in dignity and rights 
and that everyone is entitled to all the 
rights and freedoms set out therein, 
without distinction of any kind, in par-
ticular as to race, colour or national 
origin."
International Convention on the Elimi-

nation of All Forms of Ra-
cial Discrimination
• "Considering that 
all human beings are 
equal before the law and 
are entitled to equal pro-
tection of the law against 
any discrimination and 
against any incitement to 
discrimination"
• Article 4 - "States 
Parties condemn all prop-
aganda and all organiza-
tions which are based on 

ideas or theories of superiority of one 
race or group of persons of one col-
our or ethnic origin, or which attempt 
to justify or promote racial hatred and 
discrimination in any form, and under-
take to adopt immediate and positive 
measures designed to eradicate all in-
citement to, or acts of, such discrimi-
nation."
Framework Convention for the Pro-
tection of National Minorities
• The Council of Europe 
highlights the FCNM as "the first le-
gally binding multilateral instrument 
devoted to the protection of national 
minorities worldwide".
• Article 4 - "The Parties un-
dertake to guarantee to persons be-
longing to national minorities the right 
of equality before the law and of equal 
protection of the law. In this respect, 
any discrimination based on belong-
ing to a national minority shall be pro-
hibited."
• Article 5 - "The Parties un-
dertake to promote the conditions 
necessary for persons belonging to 
national minorities to maintain and 
develop their culture, and to preserve 
the essential elements of their identity, 
namely their religion, language, tradi-
tions and cultural heritage."
International Covenant on Civil and 
Political Rights
• Part 1, Article 1 -"All peo-
ples have the right of self-determina-
tion. By virtue of that right they freely 

determine their political status and 
freely pursue their economic, social 
and cultural development."
• Part 2, Article 2 - "Each 
State Party to the present Covenant 
undertakes to respect and to ensure 
to all individuals within its territory and 
subject to its jurisdiction the rights 
recognized in the present Covenant, 
without distinction of any kind, such as 
race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other 
status."
Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment
• Article 16 - "Each State 
Party shall undertake to prevent in 
any territory under its jurisdiction oth-
er acts of cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment which do not 
amount to torture as defined in article 
I, when such acts are committed by or 
at the instigation of or with the consent 
or acquiescence of a public official or 
other person acting in an official ca-
pacity. In particular, the obligations 
contained in articles 10, 11, 12 and 
13 shall apply with the substitution for 
references to torture of references to 
other forms of cruel, inhuman or de-
grading treatment or punishment."
Macedonian Human Rights Move-
ment International calls on all UN 
member-states to take immediate 
action - as per their international ob-
ligations - in defence of Macedonians' 
human rights. Further, MHRMI calls 
on human rights organizations, media 
outlets, journalists, political parties, 
and all truly interested in protecting 
human rights, to hold their countries 
accountable and issue statements in 
defence of Macedonians.
Bill Nicholov

MHRMI THANKS THE EUROPEAN FREE ALLIANCE 
FOR ITS DECLARATION IN SUPPORT OF MACEDONIANS IN BULGARIA 

AND GREECE
The European Free Alliance (EFA) 
continued its strong support of human 
rights for Macedonians by issuing the 
declaration below, adopted at its Gen-
eral Assembly of October 14-16, 2021 
in Brussels.
EFA exposes Bulgaria and Greece for 
its systematic discrimination against 
Macedonians and highlights the Eu-
ropean Union's own protocols which 
mandate it to take immediate action to 
end these human rights abuses.
Macedonian Human Rights Move-
ment International thanks EFA for its 
tireless work in defence of human 
rights and calls on other organizations 
and political parties to issue similar 
statements demanding an end to dis-
crimination against Macedonians.
_____________________________
___________
Name of the person introducing the 
Motion/Declaration Stoyan Dimitrov, 
OMO Ilinden PIRIN
Member parties OMO Ilinden Pi-
rin, Rainbow-Vinozhito
Title (of the Motion/Declaration) 
For a just policy toward Bulgaria’s and 
Greece’s indigenous Macedonians
The EU should encourage Bulgaria 

and Greece to foster the self-determi-
nation and cultural iden-
tity of its citizens from 
indigenous Macedonian 
origin.
1. Consider ing 
the report on “Mini-
mum standards for mi-
norities in the EU” from 
(2018/2036(INI))
2. Consider ing 
the fact that the Mace-
donians are indigenous 
people on the territory of Bulgaria and 
Greece and display distinctive cultural 
traits, maintain long-term and loyal 
ties to the state and are sufficiently 
representative although smaller in 
number as than the rest of the popula-
tion of that state;
3. Considering foremost that 
the Macedonians are strongly moti-
vated to preserve that which consti-
tutes their common identity, including 
their culture, their traditions and their 
Macedonian language;
4. Considering that the Mac-
edonians fulfil the criteria for a minor-
ity according to the aforementioned 
EU-Report on Minimum standards for 

minorities in the EU;

5. Considering that, Macedo-
nians are subject of state organized 
systematic policies of assimilation, 
discrimination and denial of their hu-
man and minority rights;
6. Considering the long-term 
anti-Macedonian policies of Bulgaria 
and Greece since the 19th century;
the European Free Alliance calls for:
1. Bulgaria and Greece to find 
a national consensus on the Macedo-
nian issue and acknowledge its re-
sponsibility towards the Macedonian 
minority on their territory thereby pur-
suing European minority policy, and 
to grant Macedonians all the rights 
under the Framework Convention for 

Protection of National Minorities and 
other relevant standard 
documents for minorities.
2. Bulgaria and 
Greece, which the EU 
consider as Rule of Law 
states, to act as such and 
to apply a just and non-
discriminatory procedural 
approach toward issues 
concerning indigenous 
Macedonians on their ter-
ritory.

3. Bulgaria and Greece to 
be encouraged to establish a com-
mission for permanent dialogue 
with representatives of the indige-
nous Macedonians in order to start 
a process for giving internationally 
guaranteed rights and freedoms.
4. Bulgaria and Greece to 
change their policies towards the 
Macedonian nation in spirit of Eu-
ropean standards.
Reasoning:
The reasoning of that declaration 
draws heavily on the reasoning of the 
the Report on minimum standards for 
minorities in the EU (2018/2036(INI)) 
of the Committee on Civil Liberties, 

Justice and Home Affairs which clear-
ly shows that the European Union has 
responsibility for minorities and for 
minority policy in the states of the Eu-
ropean Union. The last development 
in Bulgaria and steps taken against 
members of NGO’s of Macedonian 
minority and escalation of nationalistic 
politic and rhetoric in Bulgaria against 
Macedonian nation, state, language 
and culture.

Bill Nicholov MHRMI president
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski 

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

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

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

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com
Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 65 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со 
туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

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

Our Values

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

Our Mission

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

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

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

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 
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Ноември  Низ Годините

Архимандритот Никодим Царкњас во Торонто 2015 година
на средба со истакнати Македонци од Канада

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

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

На 3 ноември 1944 
година на предлог 

на Поверенството за 
просвета, Президиумот 
на АСНОМ донесол ре-
шение за отворање на 
гимназии во градовите: 
Скопје, Битола, Штип, 

Куманово, Прилеп, 
Струмица, Тетово,Ве-

лес и Охрид.
На 4 ноември 2004 

година САД ја признаа 
Република Македонија 

под уставното име.
07. 11.1829 год. – роден 
е Марко Цепенков, еден 
од најистакнатите соби-
рачи на македонскиот 
фоклор и народното на-
ративно творештво.

 На 07. 11.1947 год. – 
во Горна Џумаја (де-
нешен Благоевград) 
со изведувањето на 

пиесата “Печалбари” од 
македонскиот писател 
Антон Панов, Облас-

ниот македонски наро-
ден театар официјално 
ја почна својата дејност 

среде македонскиот 
народ од Пиринска 

Македонија.

На 10 ноември 1994 
година во Прилеп било 
основано Здружението 
на ликовните уметници 

при што за прв прет-
седател бил избран 
Никола Мартиноски.

На 16. 11.1962 год. 
– Скопје е катастро-
фално поплавено од 
Вардар кој се излеа.

На 16 октомври 2016 
година во католичката 

црква ,,Св. Апостол 
Јован,, во близина 
на Отава с еодржа 

прослава во чест на ка-
нонизацијата на Мајка 

Тереза за светица.
Пред повеќе од 500 
присутни верници беше 
одржана Вечерна миса 
на благодарноста во 
чест на Мајка Тереза 
од страна на Теренс 
Прендергаст, Архи-
бискупот на Отава на 
која учествуваа и Луиѓи 

Бонаци Апостолскиот 
Нунциј во канада и би-
скупот Мар Џоз Калу-
велил, Апостолскиот 
егзарх на Сиро-Мала-
барските католици во 
Канада и други високи 
црковни достоинстве-
ници на католичката 
црква на Канада. На 
настанот присуствува-
ше и претседателката 
на црковниот одбор на 
македоснката правос-
лвана црква С. Климент 
Охридски во Торонто 
госпоѓа Вера Белчевска 

и претставници од иста-
та црковна општина..
Молитва во чест на 
Мајка Тереза освен на 
англиски се прочита и 
на македонски јазик од 
Габриела Трпкоска од 
Ансамблот ,,Македон-
ка, од мпц Св. Климент 
Охридски во  Торонто.
Како и на албански, ин-
диски, тамилски и ман-
дарински јазик.
По мисата со пригоден 
говор до присутните се 
обрати Амбасадарот 
Тони Димовски кој го-
вореше за ликот и де-

лото на Мајка Тереза. 
Свои говори имаа и ам-
басадорите на Индија, 
Албанија и Косово. По 
официјалниот дел во 
салата на споменатата 
црква се одржа прием 
во чест на Мајка Тереза 
во организација на Ам-
басадите  на Републиак 
Македонија, Албан ија и 
Косово. 
Амбасадата на Р. Маке-
донија на својот штанд 
презентираше фотогра-
фии од младоста и жи-
вотот на Мајка Тереза 

во Скопје, како и друг 
промотивен материјал. 
Штандот на Републи-
ка Македонија побуди 
голем интерес кај при-
сутните при што целиот 
промотивен материјал 
беше раздаден. 
Наведениот настан по-
светен на Мајка Тереза 
се одржа во извонредна 
органзиација и претста-
вуваше одлична при-
лика за афирмација на 
Република Македонија  
земјата каде што е ро-
дена Нобеловската и 
светица Мајка Тереза.

На 17 ноември 1984 
година прогласен е 

Светскиот ден на не-
пушењето, на Петтата 
светска конференција 

за пушењето и за 
здравјето одржана во 

Канада.
На 17.11 1991 год. 

беше донесен првиот 
Устав на Суверена 

Македонија.
На 18.11.1874 год.ро-

ден е Д-р Крсте Петков 
Мисирков  во селото 

Постол, Ениџевардар-
ско во Егејска Македо-
нија. Селото се наоѓа 

недалеку од античката 
македонска престолни-
на Пела.Бил македон-
ски филолог, кодифи-
катор на македонскиот 

литературен јазик и 
правопис, славист, 

историчар, етнограф, 
аналитичар на нацио-

нално-политичките 
проблеми,публицист, 

собирач и проучувач на 
македонското народно 
творештво. Тој е и ав-

тор на првото списание 
на современ македон-

ски јазик, основополож-
ник и активен учесник 

во македонските 
научно-литературни и 
национално-политички 
друштва во Белград, 

Санкт Петерсбург, Оде-
са и Софија, раководи-
тел на ТМОК и личност 

на македонскиот 20 
век. 

Мисирков е автор на 
книгата „За македонцки-
те работи“, списанието 

„Вардар“ и голем број на 
научни статии објавени 
во различни весници. 
Покрај авторската деј-
ност тој се занимавал и 
со превод на литератур-

ни дела и собирање на 
народни творби.

На 19 ноември 1991 
година пратениците 
на Собранието на 

Република Македонија 
едногласно донеле 

Декларација за меѓуна-
родно признавање на 
Република Македонија 
како суверена и неза-

висна држава.
На 23.11.1877 во Кру-

шево е роден Македон-
скиот револуционер 

и социјалист Никола 
Јанакиев Карев . Бил 
учесник  во македон-

ското револуционерно 
движење, член и рако-
водител на Македон-

ската револуционерна 
организација и раково-
дител на Крушевската 

република.
На чело на Крушевскиот 
револуционерен ко-
митет застанува во ја-
нуари 1903 година. Во 
својство на началник 
на Горскиот крушевски 
штаб, Карев активно 
учествува во подготов-
ка и организација на 
Илинденското воста-
ние. Спроти Востание-
то, тој, во име на Шта-
бот, објавува Проглас 
во кој го повикува наро-
дот на востание. Ноќта 
на 2 август 1903 година 
околу 750 востаници, 
предводени од горскиот 
начелник Никола Карев, 
го нападнале и го осло-
бодиле Крушево. 

На 23.11.1944 год. – 
формирана е Народна-
та Библиотека, денес 
Народна и Универзи-
третска Библиотека  

“Свети Климент Охрид-

ски” – Скопје.

На 25 ноември 1939 
година во Самобор, 
Хрватска, во печат-
ницата на Драгутин 
Шпулер, излезе од 

печат збирката песни 
„Бели мугри“ од маке-
донскиот поет и рево-
луционер Кочо Рацин. 

Таа претставуваше 
стремеж за афирма-
ција на македонската 
национална култура и 
на современата маке-

донска поезија.

На 27.11.1946 год. 
– Солунскиот пар-
тиски весник “Лаки 

Фони “објави список 
со имиња на преку 
100 лица од Лерин-

ско и Воденско скоро 
сите Македонци , кои 
беа интернирани на 
Егејските острови.

На 29 ноември 1926 
година во Тетово е 

пуштена во редовно 
производство хидрое-
лектраната „Пена“, прв 
и најстархидроенергет-
ски објект во Македо-

нија (дотогаш сите биле 
на јаглен). Изградена е 
во периодот од1924 до 
септември 1926 годи-
на. Инвеститор беше 

Тетовското индустриско 
акционерско друштво 

формирано на иниција-
тива на Михајлович, 
руски емигрант кој 
живееел во Тетово.

Кочо Рацин

Крсте П. Мисирков

Поранешниот Амбасадор на Р. 
Македонија во Канада Тони Димовски

Делагација од Св. Климент Охридски предводена од 
поранешната претседателка Вера Белчевска на средба со 

тогашниот амбасадор Тони Димовски
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонски Православен Календар 2021 
Подготвил Отец Сашо Целески, 

парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)

Македонска заедница
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.
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The staff and members at Carpenters’ and Allied Workers Local 27 remember 
all those who served and who are on active duty today, including our own Local 
27 brothers and sisters. Today we think of all our fellow Canadians at sea and at 
bases and deployments around the world who protect us, who stand on guard, 

and make the ultimate sacrifice for our freedom.

Lest We Forget.

www.helmetstohardhats.ca

222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca

@carpenters27

222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca
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В и ц о в и
Ташко Кубановски

Афоризмите на 
Ташко Кубановски (постхумно)

Забавна страница

Сообраќајна полиција 

Сообраќајна полиција застанува постар 
господин во два часот после полноќ и 
додека му ги прегледува документите, 
полицаецот го прашува:
- Каде сте тргнале во два часот после 
полноќ?
А, господинот на тоа одговара:
- Одам на предавање за последиците 
од претерано консумирање алкохол 
и цигари, нивното штетно влијание 
на телото и психата, за негативните 
ефекти на социјалниот, општествениот 
и семејниот живот со посебен осврт на 
темата доцна прибирање дома!
- Навистина?! 
Ау, па кој држи такво предавање во ова 
ниедно време??!
- Па, жена ми!

Млад брачен пар...
- Пред да се ожениме, ми ветуваше 
купишта од злато, а сега постојано 

молчиш!
- Молчењето е злато, милa.

Дискотека

--- Никогаш нема да 
заборавам како ја 
сретнав жена ми во 
дискотека.
--- И како, беше ли 
романтично?
--- Какво романтично бе, јас мислев 
дека е дома со децата!

10 Заповеди (закони) на 
мрзата!!!

1. Човек се раѓа уморен и живее за да 
се одмори.
2. Сакај си го креветот како што се 
сакаш самиот себе.
3. Ако видиш некој да одмара, помогни 
му.
4. Преку денот одмарај, за да можеш 

преку ноќта да спиеш.
5. Работата е СВЕТА, не ја допирај!

6. Тоа што можеш да го направиш 
утре, не го прави денес.
7. Работи што е можно најмалку 
и не го прави тоа што друг може 
место тебе да го направи.
8. Смири се! Никој човек до сега 
не умрел од одмор.
9. Кога ќе почуствуваш желба за 

работа, седни и почекај да ти мине.
10. Штом работата е здравје, нека jа 
работат болните!

Блутут слушалки

- Добар ден, ќе ве молам едни блутут 
слушалки од најевтините.
- А каков модел на телефон имате?
- Немам телефон. Понекогаш кога одам 
по улица си зборувам самa, па да не се 
плашат луѓето.

Женет
Тато, кога ќе пораснам голем, ќе можам 
ли да правам се што ќе посакам? - Не, 
сине. Тогаш ќе си женет...

Исхрана
Трпе оди на преглед за висок притисок.
– Не треба да јадеш месо.
– А шо да јадам?
– Па сливи, грозје, круши…
– Јас тоа го пијам, кажи шо да јадам?!

Вакцина
Како се вика Македонска 
вакцина на грчки???
– “Nea Donesea”

Одлука
Трпе доаѓа дома и и'се обраќа на 
Трпана: – Жено еве одлучив од 
денес да не се расправам со тебе..
– Како бе сам си одлучил?!

Во рубриката НАПРАВИ САМ ќе се 
запознаете како да направите диза-
јн, декорација, украс, нова облека, 
разни акцесорис за вас лично или 

во вашиот дом. Изработката на сите 
предмети е рачна и понекогаш на 
машина за шиење. Материјалите 
кои се користат во изработката на 

предметите и облеката се веќе упо-
требени или постоечки во некој друг 

дезен и вид, кој се разбира не е 

повеќе потребен. Рециклирањето е 
број еден заштита на нашата плане-
та и затоа да бидеме инвентивни и 
да направиме нешто убаво и корис-

но!
Да почнеме:

Денес ќе ви покажам како да си со-
шиете чаршави за на маса. Што ви е 

потребно:
 1.Материјали од памук со фин 

сатен;
2.Шалови и тоа што пошироки;

3.Машина за шиење;
4.Ножици;

5.Метро за мерење.
Најпрвин материјалот треба да го 

исперете пред да го шиете. Потоа ги 
зимате директно мерките на масата 
и правите план колку сакате да биде 
чаршавот во широчина и должина. 

Со метрото ги мерите димензиите и 
бележите.Со ножиците го сечете во 

права линија материјалот. Во прин-
цип е едноставно но, треба трпение 
со пеглањето подоцна на ивиците 
па, шиење, па повторно пеглање 

и шиење така четири пати за секој 
чаршав. Конецот треба да биде во 

складна боја со материјалот. Runner 
или малиот чаршав за на средина 
како декорација секогаш треба да 

биде во друга боја најчесто како за-
весите или перничињата во собата. 
Масата декорирајте ја во склад со 
мебелот. Се надевам ви дадов од-

лична идеја за шиење и декорација 
во домот! 

          Уживајте во секоја ваша идеја 
и креација! 

        Рубриката НАПРАВИ САМ  ви 
ја подготви

                                                                    
Каролина Ристеска.

 ► Слушај го попот што зборува, но не го гледај што прави.
 ► Не мора да се валкаш во калта за да личиш на свиња.
 ► Светот им заповеда на жените, ние му заповедаме на светот, жените ни заповедаат нам.
 ► Убавата жена им се допаѓа на очите, а добрата на срцето. Првата е скапоценост, втората е ризница.
 ► Жената без маж е како чамец без едра, а децата без татко се како крстопат без патокази.
 ► За она малку што знам, му благодарам на моето незнаење.
 ► Љубовта е слабо стакло, може лесно да се скрши.
 ► Крадените пари-лесно и брзо се трошат.
 ► На глупавиот ниту бог не може да му помогне.
 ► Да се чека и да се биде стрплив, тоа значи да се мисли.
 ► Будалата е идиот што не направил кариера.
 ► Некој рекол пред мене кукла-зад мене панукла. Од луда жена и пијаниот бега.

НАПРАВИ САМ 

ВО СВЕТОТ НА КАРИКАТУРАТА СО 
БЛАЖЕ ДОКУЛЕ

-Демек се изненадивте откако ве 
донесоа европските фашистички 
хохштаплери до провалија , а 
ова го лаевме неколку години 
однапред ??!! Не треба чешање 
сега и глумење лудило ,демек не 
сме од тука сега !!?? ,треба да 
одите затвор за противуставно 
работење и кодошење и тоа 
доживотно !!!!! 

-Уште пред гласањето , владата 
донела уредба со законска сила за кризна состојба со 
електрична струја . 
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Насладете ја душата со вкусовите
 од родниот крај

Повелете во OLD Mill Pastry and Deli

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

Contact Info:
905.232.5246 / 905.232.5675

Email: info@oldmillpastry.ca
Working Hours:

Tuesday to Friday 8:00AM - 8:00PM
        Saturday - 9:00AM - 5:00PM
        Sunday - 9:00AM to 3:00PM

Најдобриот бурек 

и бели печива

 Богат избор на производи 

од целиот Балкан\

Јадења по нарачка

Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7


