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Организацијата
Обединети
Македонци од
Канада во чест
на 11 Октомври,
Денот на
вооруженото
востание на
македонскиот
народ за
ослободување
од фашизмот,
на овој датум со
длабок поклон
и почит одржа
помен пред
споменикот
на паднатите
борци за
слободата на
Македонија и
Канада.

Крсте Mисирков – бранител и кодификатор на
македонскиот литературен јазик
Честит патронен празник на
Македонската Православна Црква Св.
Димитрија Солунски, Маркам

www.macedonianewspaper.com

Free

MHRMI: Help us save

Macedonia's name.
Help us defend the rights of
Macedonians throughout all of
partitioned Macedonia.

Удрете рушете. Ја срушивте демократијата.
Ја срушивте правдата. Го срушивте
идентитетот. Го срушивте достоинството
на македонскиот народ! На чекор сте да ја
срушите Мајка Тереза

Новите фрески дадоа нов живот на
црквата Св. Недела

The 15th Annual Macedonian Film Festival Toronto
“Manchevski’s ﬁnest ﬁlms — of which this is certainly one — are marked
by superbly atmospheric camerawork and a conﬁdent command of the camera…”

Најнаградуванот македонски
карикатурист Блаже Докуле од овој
број ги претставува своите креации
и пред нашите читатели во Северна
Америка

Македонија
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Е месечен весник, гласило на Македонците во
Северна Америка.
Излегува во првата седмица од месецот.
Првиот број на “Македонија“ излезе на први ноември 1984 година и оттогаш
весникот излегува редовно, секој месец уредуван
од Танас Јовановски за-

клучно со октомври 2013та година од кога истиот е
под уредништво на Соња
Лозановска.
Почитувани читатели и
соработници:
Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба
да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от
ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за
тој месец.
ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците
на овој весник со потпис
на авторите или изворот
на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот
на Редакцијата.
Редакцијата на “Македонија“ е одговорна само за
текстовите без потпис.
Материјалите испратени
на адреса на овој весник
стануваат негова сопственост, освен ако за тоа
претходно е постигната
поинаква согласност.
Помогнете го весникот
Македонија, помагајќи го
ја помагате македонската
заедница, македонскиот
збор, македонската вистина..
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Месечен весник на Македонците во Канада и САД

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:

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

Phone: 905-625-9129
Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper
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 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,,

NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

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
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901039 Ontario Limited

The Macedonian
Orthodox
Cathedral
"St. Clement of
Ohrid"
76 Overlea Blvd. - Toronto,
Ontario - M4H 1C5
Phone: 416-421-7451;
Fax: 416-421-0721
E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian
Orthodox Church
1775 Bristol Rd W,
Mississauga, ON
(905) 821-8050
St. Dimitrija
Solunski
Macedonian
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, ON
(905) 471-5555

St Nedela
Macedonian
Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax,
ON L1S 6M7
(905) 426-5355
St. Nicholas
Macedonian
Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor,
ON N9A 6Z6
(519) 966-6257
St. Naum of Ohrid
Macedonian
Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E,
Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111
Macedonian
Orthodox Church
St. Arhangel
Michael,
Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way
Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN
MACEDONIAN
PLACE
850 O’Connor Drive,
Toronto, Ontario,
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com
E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar &
Grill
914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2
East York
Canadiana Flowers
Eglinton Square
www.torontoﬂorist.com
(416) 265-6867
Najdova Vera Dr
2390 Eglinton Ave E,
Scarborough, ON M1K 2P5
416-750-0200

The Mechanics
Shop
79 Winter Ave
(416) 267-6033
Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd,
Scarborough, ON M1C 1B7
Lucas Automotive
Services
6456 Kingston Rd,
Scarborough, ON M1C 1L4
lucasautomotive.ca
(416) 284-199
Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON
M9B 1K9
starigrad.ca
(416) 916-2075
Markland Wood
Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke,
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry
Mississauga
9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario
(905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd,
Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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Successful Macedonian Businesses
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

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

FREE denture consultation.

Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.

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

World-class dentures at your
neighbourhood clinic

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.

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.

• All Insurance plans accepted
• Flexible payment options
• Seniors discount
• Same day repairs and relines
• Evenings and weekend
appointments available

J

anet’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.

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

Victor Minas, DD, FCAD (A)
Board Certiﬁed Denture Specialist

admin@victorminasdentures.ca

smilecorp.com

(905)

721-2797
117 Kendalwood Rd, Whitby

• Free parking

Македонија
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Низ деновите на минатиот месец - октомври

Танас Јовановски
Во чест на Блаже Конески, 2021
година е посветена на великанот
на македонската култура, со
што Македонија се приклучува

кон
глобалната
иницијатива
на Генералното собрание на
Обединетите
нации
идната
година да биде Година на мирот и
довербата. Светската организација
повикува на заеднички напори да
се обезбеди мир, солидарност
и хармонија. Министерството
за култура и Министерството за
образование и наука соопштија
дека
со одлуката за Блаже
Конески отпочнува иницијативата
за приклучување кон прославата
на оваа меѓународна година со
програма посветена на нашиот
великан по повод стогодишнината
од неговото раѓање. Оваа
годишнина заслужува сите актери
на
културниот,
академскиот
и општествениот живот да ги
мобилизираат своите креативни
сили за достоинствено чествување
на ликот и делото на Блаже
Конески. Мирот и довербата се
стожерите на неговата поетска
и научната дејност, велат од
министерствата
и
додаваат
дека подготвуваат платформа
за усогласување на различните
настани кои ќе се одвиваат на
национално и на меѓународно ниво.
Денот на раѓањето на Конески е

запишан и на Листата на УНЕСКО
за одбележување значајни јубилеи
во светот во текот на 2021 година.
(МКД.мк)
Ете и една убава вест од нашата
татковина. Ми се чини дека
денешните власти во Македонија
не ја прочитале песната Црква од
Конески. Таа песна беше објавена
на страниците од овој весник во
деведесеттите години од минатиот
век. За поука на сите нас убаво
би било одново да се препечати.
Пред сите, членовите на Владата.
Портпаролот на грчката влада
тврди дека ратификацијата на
договорите кои произлегуваат
од Преспанскиот договор не се
доведени во прашање

провокација, не можеме да не
го земаме предвид во врска со
Северна Македонија. Според тоа,
договорите одат напред, не постои
никакво такво прашање“, изјави
Пецас на прашањето на МИА.
Убаво вели Пецас ама заборава
на Меѓународниот суд во Стразбур
кој досуди во корист на Македонија
во врска со сопките кои ги ставаше
Грција за приклучување на
Македонија во ЕУ и европските
институции.
По претседателот, уапсен
и потпретседателот на
организацијата на ветерани на
ОВК

Полицијата на Меѓународната
мисија на Косово, ЕУЛЕКС“,
Кога Грција во односите со Турција попладнево
го
уапси
и
потпретседателот
на
Органицацијата на воени ветерани
на
Ослободителната
војска
на Косово (ОВВ-ОВК), Насим
Харадинај, откако претходно беше
првиведен и претседателот на оваа
организација Хисни Гуцати. Според
косовските медуми, двајцата
челници на ОВК се упасени по
налог на Меѓународниот суд за
воени злосторства во Косово,
познат во јавноста како “Суд за
ОВК“.Ете, им зеде време, многу
време, ама на крајот се уапсени.
Велат дека од правдата не се бега.
се повикува на меѓународното Ќе ги стигне. Дали навистина ќе ги
право, не може да не го зема стигне останува да се види.
предвид меѓународниот договор
со Северна Македонија. Вака
Заев: Абе ич не сакам да
одговори
портпаролот
на зборувам за опозицијата, чекај
грчката влада, Стелиос Пецас
да си кажам за мерките
на новинарско прашање, дали
има проблем со ратификација Остај ја опозицијата, чекај да си
на договорите со Северна кажам за мерките. Вака премиерот
Македонија кои произлегуваат од Зоран Заев му влезе во збор на
Преспанскиот договор, во грчкиот навинарот во интервјуто за ТВ
парламент. Пецас повтори дека Стар, кој рече дека опозицијата
Нова Демократија како опозиција веднаш излегла со критики за
направила се’ за да го спречи четвртиот пакет мерки. – Остајте
Договорот од Преспа, но сега кога ја опозицијата, јас да си кажам за
Грција во односите со Турција се мерките. Нема врска опозицијата.
повикува на меѓународното право, Абе ич не сакам да зборувам за
не може да не го зема предвид опозицијата, ама ќе зборуваме, ќе
маѓународниот договор со Северна одговорам, должност ми е – рече
Македонија.
“И за време на Заев. Тој нагласи дека ВМРОратификацијата
предупредивме ДПМНЕ тера голо критизерство
дека ако еден меѓународен договор без
аргументи,
потенцирајќи
се ратификува, не може да се смени. дека лидерот на оваа партија,
Денес, сите сфаќаат дека кога ние Христијан Мицковски излезе на
како темел го имаме меѓународното прес конференција половина
право за да се соочиме со турската час по објавување на мерките,

Како што за Тамара исчезна
стихот “Гоце Делчев, Питу
Гули, Даме Груев, Сандански“
при
изведувањето
на
македонската
химна
во
американската амбасада, така
на одбележувањето на јубилејот
1.000 години Бигорски манастир
тврдејќи дека не се добри. Немал во Македонската филхармонија
време ниту да ги прочита и вели беа “голтнати“ сите строфи од
ништо не чини, вика дека ништо песната “1762 лето“ од Григор
не е тоа, а пуштаме пакет од 470
милиони евра, нагласи Заев. – не
може да седнете со Мицковски да
се договорите, тој разговара за
да не се договара. Во изминатиот
период од три години колку е тој
претседател на ВМРО-ДПМНЕ
една работа не договоривме. Со
Груевски договоривме Пржинска
влада, специјално обвинителство,
нема ниту една работа што е
договорена со Мицковски – додаде
Заев. Премиерот истакна дека
опозицијата треба да биде буден
следач на работата на власта,
коректив на нејзината работа, а Прличев во кои се споменува
ВМРО-ДПМНЕ продолжува со Грција и Грците. На јубилејот
злокобни зборови на омраза, а присуствуваше и претседателот
Владата уште не беше избрана Стево Прндаровски, г.г. Стефан
излегоа на протести. – Тоа можам и други високи функционери,
да го објаснам со самобендисаност, како и црковни претставници, но
нарцисоидност, фрустрација само овој“пропуст“ го забележа актерот
да се додржи во фотељата во Тони Михајловски, кој порача – гниди
Белиот дворец, претседателот на предавнички и кукавички. “Вчера
ВМРО-ДПМНЕ се’ гази пред себе , имаше јубилеј во Филхармонија.
тоа не е добро. Ако опозицијата е Убаво беше. Свечено. Арно ама
слаба, лошо е за државата, лошо е северџанскиот синдром се појави
за СДСМ, да има добра опозиција и таму. При интерпретирањето
е ќар за граѓаните. Ние можеме да на песната “1752 лето“, пеачот ги
продолжиме и вака, државата пак прескокна сите строфи во кои се
ќе оди напред и СДСМ ќе победува, споменуваат нашите јужни соседи.
ВМРО ќе губи, но посакувам да И така зборовите врли Грци и
работам заедно со опозицијата, владици Грци исчезнаа. Ете, така
да почувствува дека сите заедно било кога сме биле под ропство.
сме одговорни – рече во интервју Забранети песни, јазик, историја.
за штипската телевизија Стар Ропски народ. Гниди кукавички и
премиерот Зоран Заев. (Плусинфо. предавнички“, порача Михајловски
мк)
преку Фејсбук. (Република)
Јас сум изненаден. Нешто Григор Прличев ја напиша песната
конструктивно да излезе
од кога нашата Македонија беше под
устата на Зоранчо. Со Христијан турско ропство. Храбар човек,
Мицковски на чело на ВМРО- нема што. Под такви услови
ДПМНЕ, Зоранчо Заев со СДСМ Прличев го напиша и “Сердарот“.
уште многу години ќе има можност Овие денешниве (Зоранчо Заев и
да распродаде се’ што сеуште носи мафијата) велат дека Македонија
македонски белег.
е слободна. Верува ли некој дека
денес Македонија е слободна?
Скандал на јубилејот во
Можеби Пендаровски, поглаварот
Филхармонија: Зборовите “врли на МПЦ Стефан...!
Грци и владици Грци“ исчезнаа Продолжува на следните страници на
од песната “1762 лето“
весникот....

СООПШТЕНИЕ ДО ГЛАСИЛАТА
МАКЕДОНСКИ ПРОГЛАС
вторник, 27.октомври.2020.
Ние, македонските
православни верни чеда на
Православната Црква,
Македонци по род, коишто
сме крстени и духовно
пораснати во, за нас,
најсветата МАКЕДОНСКА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА,
древната Охридска
Архиепископија, во однос на
решавањето на македонското
црковно прашање,
НЕМА НИКОГАШ ДА ГО
ПРИФАТИМЕ следното:
1. Ние, македонскиот народ
православен христијански,
нема да прифатиме правно

самоукинување на Македонската
Православна Црква - Охридска
Архиепископија (МПЦ-ОА), со
коешто би се довело до несогледиви
последици за опстанокот на
Православието во Република
Македонија и во нашиот православен
македонски народ, а со цел на
"добивање Томос" од Цариград и
создавање на нова Православна
црква, односно, нов правен субјект,
на територијата на Република
Македонија.
2. Ние, македонскиот народ
православен христијански, нема да
прифатиме промена на Уставот на
МПЦ-ОА, што предвидува промена
на нејзиното име како Македонска

Православна Црква на македонскиот народ и нејзина
"денационализација" во контекст на македонскиот
идентитет.
3. Нема да прифатиме никаков договор со
Цариградската патријаршија (или било која друга
црква), со кој нашите задгранични епархии би се
предале под туѓа, немакедонска, административна
или духовна управа и јурисдикција респективно.
4. Нема да прифатиме никаков договор со кој
би се отуѓувал имотот на МПЦ-ОА, односно со
кој би се случило предавање или создавање на
ставропигијални цркви и манастири во духовна
и административна управа на патријаршијата во
Фанар, а коишто се наоѓаат на територијата на
Република Македонија (И надвор од границите
на Македонија каде живееат Македонци).
#МакедонскаНационалнаАкадемија
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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.

Доколку цените за потребно можете
Почитувани наши
парохијани, Македонци да го помогнете овој наш стожер на
верата и културата кој со децении ги
во Канада,
Веруваме дека во добро
Ве наоѓаме и се надеваме
дека сите заедно со добро
здравје ќе ги поминеме
овие невремиња на
светската пандемија.
Сакаме да Ве
информираме дека
црквата Св. Климент
Охридски и понатаму
работи почитувајќи ги
правилата на однесување
на Владата на Онтарио.
Се одржуваат редовни
служби и со тоа нашата христијанска мисија е целосно исполнета.

Благодарност до младинската организација MYNET
за драгоцената помош
во МПЦ Св. Климeнт Охридски во Торонто

Во овие тешки времиња за светот, а со тоа и за македонската
заедница во Канада би сакале да упатиме огромна
благодарност до младинската организација од црквата Св.
Климент Охридски MYNET, кои секоја недела волонтираат во
нашата црква.
Во услови на КОВИД-19 тие се грижат за регистрирање на
присутните и санитизирање на местата/нештата кои се во
директен допир од страна на посетителите.
Им благодариме што се вистинска македонска младина и
пример за домашно христијанско воспитание.
Упатуваме поздрав до нив и нивните семејства за поддршката
и се надеваме дека оваа ситуација ќе ја надминеме заедно во
добро здравје и силен македонски православен дух.
Со почит од управата и нејзиниот претседател Владе
Димитриевски.

чува и негува македонските традиции и
вредности.
Дозволете ни’ да Ви ги честитаме
претстојните празници пред се’
Митровден, Св. Архангел Михаил, Св.
Пречиста и останатите празници на
сите поединци, семејства и друштва
кои секоја година ги прославувате во
нашите банкетни сали. Нека ви е за
многу години.
Догодина да се збереме и заедно
да ги прославуваме. Со почит од
претседателот на управниот одбор во
МПЦ Св. Климент Охридски,
Владе Димитриевски со управата.

MYNET NEWS:
We're raising funds and awareness this Movember for all the dads, brothers,
sons and mates in our lives. We need your help. Please donate to support
men's health.
We will be growing moustaches and doing whacky challenges all month long!
The more money we collectively raise, the crazier the challenges we'll do!
Help us reach our target of $1000 by donating to our fundraising page at the
link https://movember.com/t/macedonian-youth-network

Македонија
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Низ деновите на минатиот месец - октомври

Пишува
Танас Јовановски

Владата бара да
се отстранат Порта
Македонија и споменикот
на Мајка Тереза

Скопје во која уште луѓето
се пранат во септички
јами. Плус ќе буфнете
уште три милиони евра за
компјутери за Заводот за
факинг статистика. Што
ќе ви се? Попис да не
правите? Ние сме глупи,
не вие. Стапови треба и
на улица, напиша Сашо
Тасевски на Фејсбук.
(Република)
Ако е проблем за набавка
на стапови обратете се кај
Зоранчо Заев. Тој одамна
најави камшици. Така ќе се
дојде до онаа народната: со
свои стап по свој грб.
Да ми прости Македонија,
ама ЛАЖАТ КОРНАТ!
Ова е мафија која ТЕПА
НАРОД, ТЕПА НОВИНАРИ,
ТЕПА ОПОЗИЦИЈА, ТЕПА
ПРИТВОРЕНИЦИ,
ТЕПА
ЛУЃЕ НА ПРОТЕСТИ. Не е
далеку, ќе тепа и вработени

Владата доставила барање
до Општина Центар од новиот
детален урбанистички план
“Мал Ринг“ да се избришат
маркичките
на
Порта
Македонија и спомемикот
на Мајка Тереза. Работната
група за справување со
проектот “Скопје 2014“ која
беше формирана од Владата
на СДСМ по доаѓањето на
власт во 2017 годна, за овие
два објекти кажа дека се
дивоградби и при нивната
изградба прекршени се
низа закони. Од Општина
центар за САКАМДАКАЖАМ.
мк велат дека за време на
јавната анкета за Деталниот
урбанистички план добиле
барање и од Владата да се
избришат овие два објекти.
Сега чекааат одговор од
Министерството за култура
под чија надлежност се овие
објекти, дали се согласуваат
тие со барањето, по што ќе
бидат тргнати од планот.
(Вечер)
Удрете
рушете.
Ја
срушивте
демократијата.
Ја срушивте правдата. Го
срушивте идентитетот. Го
срушивте
достоинството
на македонскиот народ! На
чекор сте да го срушите Гоце
Делчев... Рушете! И така за
градење на ве бива.
Тасевски кон власта: Ние
сме глупи, не вие, стапови
треба и на улица

по
институции.
Нулта
толеранција на насилство
со мафија нема! И ќе нема
се’ додека главни играчи се
: Крто Дудуш градоначалник
кој тепа народ, а судот го
пушта. “Пајакот“ кој удира
полицајка, а таа мора
да крие. Артан Груби кој
организираше меѓуетничка
тепачка, сега е функционер.
Оној “пруслушувачот“ од
Демир Капија за кого судот не
ни почна. Драги Рашковски
кој бараше народот “да
се рашамара“ , па уште го
кријат за криминал од 7
милиони евра... И додека
фрчат закани за “џандар
збира“ , кои не се насилници,
криминалци и мафијаши не
се пуштени на слобода за
да си тера Мафијата!? Или
Мафија, Или Македонија.
(Курир)
Не само во Македонија туку
и на Балканот и подалеку,
каде законите се само
слово на хартија и ништо
повеќе, “професионалните“
мафијаши се во врвот на
владејачките структури каде
најдобро се заработува.
Ситните хоштаплери не го
заслужуваат тој епитет.
Специјална награда за
Милчо Манчевски за
придонес кон светската
кинематографија на
фестивалот во Софија

Куп деца немаат лап топ
да следат онлајн настава.
Јас имам три деца, еден
лап топ. Другиот е расипан
и е од Дедо Ное. Некои
деца немаат ниту еден. Тој
расипаниот и да е здрав, не
може ни на штендер да го
закачиш. а не онлајн. Вие
ќе фркнете 200.000 евра за
украсување на селендрава

Филмот
“Врба“
на
Милчо
Манчевски
го
отвори
годинашниот
Интернационале филмски
фестивал во Софија. На
режисерот
Манчевски,
кој
присуствуваше
на
отворањето му беше врачена
Специјалната награда за
придонес кон светската
кинематографија.
Како
изненадување, како гест на

почитување
Фестивалот
организираше
изведба
на песна од Пиринска
Македонија која на бина му ја
испеаја на почесниот гостинн
по најавата на директорот
на фестивалот Стефан
Китанов. Премиерата на
Врба и специјалната награда
за Манчевски се проследени
со голем број написи и
интервјуа со авторот во
бугарските медиуми, во
кои акцент се става на
универзалноста на темата
на филмот, мајсторсата
режија и на досегашните
успеси, како и на тоа дека се
горди на интернационален
успех на дело од Балканот.
Истовремено, додека во
Софија го отвораше “Врба“
во Тирана го затвораше
и
годишното
издание
на
Интернационалниот
филмски фестивал. Филмот
предизвика огромен интерес
кај албанската публика
која, според реакциите, го
доживеа многу интимно и
емотивно. Ова беше многу
успешна недела за “Врба“
покрај фестивалите во
Софија и Тирана, избран е во
селекцијата за престижната
награда за најдобар филм
на Европската филмска
академија позната како
Европски оскар, а доби
и две номинации (за
најдобар игран филм и за
најдобар режисер) на еден
од најголемите филмски
фестивали за независен
филм Рејнденс во Лондон.
(Република)
Не само ние што се гордееме
со Манчевски, се гордее
и целиот Балкан, но ние
посебно се гордееме со
Милчо затоа што тој е наш, е
Македонец со име и презиме,
со вистински дела.
Предлог-законот за
Академијата за судии
и јавни обвинители
ќе обезбеди избор на
кандидати со интегритет

Предлог-законот
за Академијата за судии и
јавни обвинители обезбедува
високи критериуми, систем
на ревизија, обезбедува
транспарентност и јавност
и се очекува да се создадат
судии и обвинители со
висок интегритет, велат од
Министерството за прада
во соопштението во врска
со искажаните невистини
од пратеникот на ВМРОДПМНЕ , Зоран Илијоски.
Како за вовед, Законот за
Аадемија за судии и јавни

обвинители, како што стои
во соопштението, беше
објавен на Единствениот
национален
електронски
регистер уште пролетта, а
беше изготвен од стручна
работна група составена од
професори, судии и јавни
обвинители. Предложените
законски
решенија,
членовите на работната
група ги оценија како основ за
избор на најквалитетните и
најстручните кадри кои треба
да го подигнат нарушениот
углед на судството и Јавното
обвинителство. (скопјеинфо.
мк)
Како ќе се создадат судии
и обвинители со висок
интегритет?
Можеби
со увезени професори,
студенти кои ќе добиваат
оценки според знаењето, а
не според кој кого познава, а
власта ќе се тргне на страна,
ќе ги остават обвинителите
да обвинуваат, судиите да
судат. Не може така. Ако е
така оние кои се на власт
денес ќе треба да одат во
Идризово, во затвор. И после
шо праиме?
Единствени на светот
со уставен судија кого
Уставниот суд го “осудил“
за кршење на Уставот?!

Откако и формално судијката
Добрила Кацарска стана
кандидат на Судскиот совет
за пополнување на празното
столче во Уставниот суд на
Република Македонија се
наметнуваат повеќе етички
но и правни дилеми за
изборот но и за имиџот на
највисоката судска инстанца
доколку
Собранието
навистина
ја
избере
Кацарска за уставен судија.
Во тој случај Македонија во
периодот кога се очекува да
почне преговори со ЕУ ќе
стане единствена земја на
светот каде во Уставниот
суд ќе влезе судијка која од
истиот суд е “осудена“ за
кршење на основни слободи
и права односно судијка чи
пресуди биле поништени
и
квалификувани
како
потивуставни. За досието
на Добрила Кацарска во
Уставниот суд кој поништи
нејзина одлука од судењето
за 27 април научна студија
напиша и престижниот
универзтет Колумбија од
САД.
Врвната
светска
образовна институција на
својот веб-саит го објави
случајотт во кој Кацарска
противуставно ги казни
адвокатите во предметот за
27 април со високи парични
казни , па иронично, токму
Уставниот суд ја укина оваа
одлука на судијката. И сега,
судијка која има досие за

носење
противуставни
одлуи и казни од судскиот
совет
е предложена за
судија на Уставниот суд?
Премногу, дури и за земја
како Македонија. (Курир.мк)
Малку
погоре,
драги
читатели ќе најдете текст со
наслов “Предлог-законот за
Академијата за судии и јавни
обвинители ќе обезбеди
избор на кандидати со
интегритет“.
Значи овој
предлог-закон не ќе важи
за Кацарска. Таа ќе седи
во Уставниот суд заедно со
колегите од тој суд, судијка
со “интегритет и долга судска
пракса и неправда.“
Ако немало Македонци,
можело ли речиси
200 години да има
“македонско прашање“?
Кога се чита бугарскиот
меморандум до членките
на ЕУ со кој се негира се’
македонско, почнувајќи од
јазикот, секој мора да се
праша – зар е можно во
21 век некој да оспорува
вековен та и милениумски
народ? Барем нас не треба
да не изненадува потегот на
Софија, свесни за нивните
политики кон Македонците,
макар последните два века.
Освен во кус период во
времето на Ѓорги Димитров,
за нив ние секогаш бевме
Бугари. Максимимот што се
спремни да го прифатат е
дека сме креација на Тито, и
претходно на Коминтерната,
и дека како таков народ,
со јазик кој е дијалект на
бугарскиот, постоиме по
Втората
светска
војна.
Внимавајте добро: ако сме
веќе ние од 1940-тите, тоа

треба да значи дека не
може да има Македонци
во Бугарија! Итро зар не?
Софија има право на свои
синдроми ама мора да
водат сметка да не испаднат
недоветни. На Бугарите
им е одлично познато
дека во светски рамки, од
пред речиси 200 години,
постоело ткн “македонско
прашање“. Тоа било на
дневен ред на многу важни
меѓународни настани на дел
од кои учествувале и тие.
Ако е така, а така е – како е
можно Тито да ги измислил
Македонците во 1940-тите, а

тие за светот да постоеле, макар
како проблем, 100 и повеќе
години пред тоа? Нешто тука
не е во ред. Мора да има некој
(умствен) куршлис во Софија?
Во овој контекст “Македонското
прашање“ е најдобар доказ дека
Македонците со векови биле
тука како народ. Пред тоа и
со милениуми. (Колумна на

и што сме? Колку јас знам
Македонија и Македонците
постоеја пред Христоса.
Тоа е факт. Александар ги
победи Грците. Ако беше Грк
не би одел во
војна против својот народ.
Македонија е на
еден натпревар од
пласман на Европското
првенство во фудбал
Македонија
ја
дели
само еден натпревар од
историско прво учество на
едно големо фудбалско
натпреварување,
во
случајов на Европското
првенство (ЕП) што треба
да се одржи вгодина во 12
земји. Во полуфиналето
од плејафот на Лигата на
нации (ЛН) во циклусот
квалификации за ЕП
Македонија го совлада
Косово со 2:1 во празната
арена “Тодор Проески“ во
Скопје а во решавачкиот
меч за пласман на
континенталното
првенство ќе се сретне
со Грузија на гости, во
Тбилиси, на 12 ноември.
(Н. Македонија)
Една убава вест за
љубителите на фудбалот.
Време беше барем да се
доближиме до ЕП ако не
можеме да учествуваме во
него.
Со слика од водопадите
на Лешница Еди Рама ги
претставува убавините
на Албанија, ќе реагира
ли Македонското МНР?
Албанскиот премиер на
својот официјален Фејсбук
профил објави слика од
Република
Македонија,
поточно од Кривошијска
Река на Шар Планина и
пределот познат како
Лешница, претставувајќи
го како една од убавините
во Албанија. “Преубавата
Албанија. Кањонот на
Лешница“, напиша Рама
на својот Фејсбук профил
и постави фотографија од
прекрасните водопади на
реката Лешница на Шар
Планина. (Курир)

Нема
потреба
од
реакција од страна на
Министерството
за
надворешни работи на
Македонија. Министерот
е Албанец па така, во
име на добрососедството
нека помине без реакција.
Ристо Никовски за Инфо- Дури и ако го постават
албанското знаме да се
Макс)
веее таму.
Зар уште ли има потреба
да се докажуваме кои сме
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ЈАВНИОТ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ВО КАНАДА

Пишува Диме Костов
Fraser Institute е најдобриот
канадски think-tank институт кој
е рангиран меѓу 15 најдобри
во цел свет. Раководителите
на овој институт се реномирани
и ценети личности во своите
области. Финансирањето им е
сосема независно и е целосно
покриено со донации. Тие се горди
што немаат земено ниту еден
цент од државата со што би се
нарушила нивната независност
и слобода на изразена мисла.
Редовно на нивната веб-страница
ги следам нивните текстовите,
а и вам ви препорачувам да ги
погледнете.
Да почнеме. Овој текст
за јавното канадско здравство е
напишан од нивните соработници
Milagros Palacios и Bacchus Barua.
Целиот текст секако ќе можете да
го видите на нивната страница. Јас
само ќе се обидам накратко да ви
го пренесам нивното истражување
за оваа проблематика.
Канаѓаните најчесто не
ги знаат вистинските трошоци
за нивното јавно здравство.
Причините се: прво, поради
тоа што нема еден државен
здравствен буџет наменет само за
тоа и второ, затоа што многу тешко
може да се одреди колку секој
граѓанин финансиски придонесува
во тој осигурителен здравствен
систем. Прелиминарно, за 2020
година, во просек, секој жител на
Канада ќе плаќа од 4 190 долари
до 14 474 долари во зависност

Третата табела повторно
ни ги дава 6-те групи фамилии,
но сега тука се прикажани преку
нивните просечни годишни
приходи. Потоа се дадени, во
долари, колку даноци во просек
плаќаат годишно, а потоа и колкав
е тој процент од нивната вкупна
заработувачка за на крајот да
е дадено нивното учество во
здравствениот систем. Пример,
од тоа во која група од 6-те групи
во јавниот здравствен систем.
фамилија со двајца родители
фамилии припаѓа и од големината За ваша информација, двајца
и со две деца, ако во просек за
на нивниот приход. Така 10% од
родители без деца, вклучени се и
2020 година заработи 142 449
фамилиите со најмали годишни
пензионерите што имаат деца, но
долари истата таа фамилија за
примања ќе плаќаат во просек по
тие не живеат со нив.
даноци во просек ќе издвои 50
471 долари за 2020 година. Потоа,
На втората табела канадските 282 долари, а тоа е 35.3% од
10% од фамилиите кои во просек
фамилии се поделени на 10 групи нивните годишни приходи. Додека
заработуваат до 65 522 долари ќе во зависност од нивната годишна
пак за здравствениот систем ќе
плаќаат просечно по 6627 долари
заработувачка. Од сликата јасно се издвојуваат просечно по 13 987
за здравствено осигурување, а
гледа колку даноци просечно плаќа долари.
10% од фамилиите со најголема
секоја група, колкав е процентот на
За сите овие табели стои
заработувачка ќе плаќаат во
тие што просечно плаќаат даноци
дека се "Preliminary estimates" за
просек по 39 731 долари во тој ист и на крајот колкаво е учеството
оваа 2020 година.
систем за оваа 2020 година.
на секоја група во издвојување
за здравственото осигурување.
Како што гледате многу
На првата табела што ја
На пример, фамилиите од
е тешко прецизно да се одреди
дадоа овие двајца експерти може
првата група со најмал приход
колку вкупно годишно плаќаат
да се видат 6-те видови фамилии и од 14168 долари плаќаат 11.5%
Канаѓаните за нивниот јавен
нивното учество во здравствениот даноци и 471 долари учество во
здравствен систем. Некои
систем. За таа цел земени се
здравствениот систем. Фамилиите испитувања кажуваат дека таа
нивната просечна заработувачка,
од 10-тата група со заработувачка сума била околу 172 000 000
нивните просечни давачки кон
од 289 988 долари ќе платат во
000 долари за 2019 година.
државата (даноци), потоа просекот просек 48.9% даноци, а нивното
Тоа значи дека секој жител без
што се одвојува за тие даноци и на учество во здравствениот систем
разлика на возраста просечно
крајот нивното просечно учество
ќе биде во просек 39 731 долари.
издвојувал по 4 582 долари. Тоа

е ако секој плаќа исто данок.
Но од табелите видовме дека
сите Канаѓани не плаќаат исто
данок, а знаеме и дека децата
не плаќаат даноци. Но можеме
да заклучиме дека фамилиите со
поголема заработувачка многу
повеќе принесуваат во полнење
на здравствениот буџет. Но исто
така знаеме и дека има и многу
„дупки“ во даночниот систем кои
максимално ги користат тие со
поголеми приходи. Како и да
е добивме една општа слика
за тоа кој и колку финансиски
придонесува за овој јавен
здравствен систем.
Прашањата што
произлегуваат од ова се повеќе.
Дали овој систем е добар или
не? Дали овој систем е фер за
канадскиот даночник или не (некој
плаќа повеќе, а некој помалку)?
Дали овој систем е екстремно скап,
скап или е евтин? Дали услугите
што ги нуди овој систем се
доволни за цената што ја плаќаме?
Дали се потребни реформи или
не? Оставам на вас самите да си
дадете одговори на овие прашања.
Секој со свето убедување и секој
со своето искуство.
Поздрав и се читаме во некоја
друга пригода
никогаш северна, само
МАКЕДОНИЈА

ДЕМОКРАТСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ
Подготвил Диме Костов

Во Среда на 4-ти
Ноември утрото,ако е се во
најдобар ред,Американците ќе
се разбудат со нов Претседател.
Дали тоа ке биде старо новиот
Трамп или неговиот против
кандидат Бајден ќе одлучи
Американскиот гласач.Овакви две дијаметрално спротивни
политички понуди Американците немале уште од времето
на пост граѓанската војна кога втор мандат добил Абрахам
Линколн.Демократите,како што знаеме,за свој кандидат
го имаат искусниот и вечен политичар Џо Бајден.Тој во
својата политичка платформа воведе доста екстремно
леви идеологии се со цел да ги придобие гласачите на
Берни Сандерс.Неговата подршка за јавно, државно
контролирано здравство и за јавно,државно контролирано
образование се само дел од таа платформа.Исто така тој
предлага и се поголема улога на државата во контрола
на социјалниот сектор.Најавува и етапно укинување на
нафтената и индустријата за гас и воведување на т.н.
зелена,чиста енергија. Секако за да се остварат овие
негови екстремно леви идеји ќе требаат мноу пари,а
тоа планира да го оствари со огромно покачување на
даноците.За цело време Демократите покажаа големо
нереспектирање на државните институции.Посебно тоа
се однесува на функцијата Претседател.За цело време го
напаѓаа Трамп со импичмент а се со цел да се деградира
таа функција.Потоа следна институцијата беше Врховниот
Суд каде што со многу нечисти игри и ниски удари пробаа
да ги омаловажат кандидатите на Трамп за тие позиции
Kavanaugh,Gorsuch и Barret.За време на расните немири
и плачкања, Демократите ниту еднаш не дадоа јавна
подршка на полицијата врз која беше и најголемиот
товар за зачувување на мирот и стабилноста.Секако ова

Југославија,Источна Германија и други,каде што донесе
огромна сиромаштија и големи репресии кон сопствените
граѓани.И во денешно време социјализмот е сеуште
присутен во неколку земји.Венецуела,Куба,С.Кореа а
најновата е Боливија.За животниот стандард и основните
човекови права во тие земји е безлишно да се зборува.
Социјализмот никаде и никогаш не успеал да донесе
не е ни најмалку
просперитет,повисок животен стандард,повисоки човекови
случајно.Ова е се со план за во блиска иднина,кога
права и сигурна иднина.Таквиот политички систем секогаш
они некогаш се дограбат до власт да имаат причина за
носел сиромаштија,безработица,огромна корупција и
потребните "реформи" во овие многу важни државни
безидејност.И како што видовме, историјата кажува
институции. Под реформи секако се подразбира целосна
дека таквиот систем бил катастрофален за земјите кои
контрола врз овие институции од неколку личности.
го примениле па им требало децении и децении да се
Ако кон ова се додаде дека Демократите имаат целосна
повратат од тој социјалистички удар.Нивната политика
контрола врз јавните медиуми,ке ја добиеме целосно
за економска рамноправност секогаш завршувала со тоа
сликата за нивните опасни идеји.Овие идеји за се поголемо што сите биле еднакво сиромашни.Еден од најдобрите
влијание и контрола на државата во секојдневниот
Американски претседатели Роналд Реган еднаш го
живот на просечниот граѓанин по дефиниција е чист
рекол ова за Социјализмот:"Socialism only works in two
социјализам.За да го приближат и придобијат денешниот
places:HEAVEN where they don't need it,and HELL where they
гласач, Демократите најдоа многу поубаво име за тоа
already have it".Се надевам дека Американците нема да ја
и го нарекоа ДЕМОКРАТСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ.Една
направат таа грешка и го донесат Социјализмот на голема
од главните карактеристики на секој социјализам низ
врата со изборот на Бајден за нивен следен Претседател.
историјата, е и нивната борба за колективни права
Мое очекување е дека Трамп ќе победи со уште
а не за индивидуални основни човекови права.Тоа е
поголема разлика од таа во 2016 и со тоа ке го зададе
само изговор за потоа полесно да се најде кривецот за
смртоносниот удар на т.н. демократски социјализам во
нивните неуспешни политики и реформи. Знаете,во
САД и на глобалистичкото движење во Светот.Најголема
минатиот век,неколку држави имаат експериментирано
битка до магичниот број од 270 електорати ќе се води во
со социјализмот. Најпрво тоа го направи поранешниот
Флорида,Аризона, Пенсилванија, Висконсин, Мичиген,
СССР каде што нивниот Болшевички социјализам
Охајо, Илиноис и Минесота.Кој кандидат ќе победи во
заврши катастрофално за нив.Исто така знаеме и дека
повеќето од овие држави со сигурност ќе биде и победник
Хитлеровиот,Национал Социјализам, во Германија заврши на овие избори.
погубно за Германците.Најголеми,милионски жртви,донесе Поздрав и се читаме во некоја следна прилика. никогаш
социјализмот на Мао во Кина и неговата т.н. Културна
северна,само МАКЕДОНИЈА
Револуција.Секако да не го заборавиме ни социјализмот
во Источно Европските држави како Романија, Бугарија,
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Св. Никола, Виндзор
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St. Nicholas Macedonian Orthodox Church Community Centre
Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6
Phone: (519) 966-6257

Во Македонската Православна Црква Свети Никола во Виндзор, месецот октомври, освен Неделните
Литургии го одбележаа и неколку празници
Известува:
отец Емил Атанасов,
парохиски свештеник
при МПЦ „Св. Никола“ во
Виндзор

Најпрво на 4 октомври беше споменот на Соборот на Македонските светители, ден кога ги спомнуваме и ги прославуваме сите
просветени и обожени луѓе кои се
родени или пак живееле во Македонија. Овие светители се најдобрите плодови што никнале на
светата Македонска земја, на која
е посеано Христовото учење уште
од Св.Апостол Павле. Плодови на
дејството на благодатта на Светиот Дух, и на верата и молитвата.
Тоа се нашите небесни застапни-

ци пред Престолот Божји. Ги прославуваме оние на кои ги знаеме
имињата и животот, а бројот нивни
е знаен само на Бога и сигурно се
многу повеќе.
Одбележан беше и државниот
празник на нашата Татковина –
Македонија, 11 Октомври, ден од
поновата македонска историја на
кој започнува нова светла страница од долгата историја на нашиот
народ.
14 Октомври беше празникот на
Покров на Пресвета Богородица,
празник кој ја покажува Божјата

Мајка како закрилничка на сите
христијани, како Мајка која бдее и
го чува христијанскиот род.
На 27 Октомври беше служена
Света Литургија во чест на Преподобната Света Петка, многу
почитувана светителка во нашиот
народ и пошироко. Како своја домашна, куќна слава ја имаат многу
наши македонски семејства. Нека
им е честито и за многу години!
Нашата Црква доби уште еден
член што беше крстен во името на
Бог Света Троица. Беше крстена
Теса, новата радост во семејство-

Од јубилејниот роденден на Горди

Крштевката на Теса

Покров на Пресвета
Петка

то на Јанчеви.
Се случи и еден посебен јубилеј.
Го прославивме роденденот на
Горди, кој наполни 50 години. Тој
е член на семејството на Стојче и
Сребра Јовановски, многу заслужни членови на нашата заедница.
Притоа, на сите овие настани, верниците се придржуваа на здравствените мерки за заштита во
време на пандемија, покажувајќи
голема одговорност како за своето
лично здравје така и на другите и
за целата заедница.
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ЧОВЕКОТ СО СТРУЈА
Ѓорѓи Филев
+389 70 217 374 телефон за контакт
од г-динот Филев
За исцелителската моќ на лекувањето
од Ѓорѓи Филев луѓето раскажуваат
бајки.Тој уште како дете ја почувствувал чудесната моќ во себе.*
Триесет и осумгодишниот механичар
со несекојдневни можности, од селото
Пиперево,пет километри одалечено од
Струмица, не му било судено да поправа автомобили, туку да им помага на
болните загрозени и несреќни луѓе.
Три децении Филев се обидува да ја
прикрие природната дарба со необична сила,огнена ( сигурна натпросечна
биоенергија), за да не се разликува од
останатите луѓе.Таа одлика била преголемо оптеретување за момчето на
оваа македонска провинција и неговото
семејство.
Од десет наши исцелители на кои им
ја следевме работата повеќе месеци,Ѓорѓе Филев е сигурно најдобриот
„доказен материјал“ за сите оние кои
веруваат само во тоа што можат да го
допрат и видат со свои очи.*
Тој е најдобриот доказ(сведок) за
дејствието(говорот) на биоенергијата
дека таа не е плод на фантастика и
мистични доживувања.Гледајќи ја сеансата на овој исклучително скромен
човек ,вие навистина присуствувате на
чудесии(чуда).
Доволно е само обичен Ѓорѓев допир,или испружена рака,или прсти в перени
кон пациентот,за да истиот ги доживее
силните(бурни) реакции,тресејќи се несвесно како прачка(во медицината тоа
е познато како оргастички рефлекс).Неупатениот набљудувач останува запрепастен од тоа што го гледа.И не само
тоа,дури и самото присуство со Филев
во иста просторија , болните луѓе чувствуваат:почнуваат да треперат, жедни
се ,се тресе болниот прст или некој друг
болен дел од телото.
- Осетив,уште како сосема мал дека со
мене нешто не е во ред.Бидејќи играчки ми беа змии и разни други животни,и
сите беа смирени во моите раце.Подоцна, како момче ,одев на игранки ,како
сите мои врсници,и ми прекипе секое
одење.Одбирам девојка,почнувам да
играм ,одвај ја допирам,бидејќи знам
дека сум како релна,кога таа почнува
да се поти,трепери,фустанот и е воден
и обично паѓа во несвест.Некои беа
отпорни,им беше само мака, но јас морав да побегнам - рече Филев.
Поради сето тоа, така рече,Ѓорѓи дури
во 31 година се оженил,кога и за селска
прилика бил „стар ерген“.Ни на својата
жена , кога ја побарал ,несмеел да и
признае какво е „чудо“ .„Се плашеше да
не го оставам“,рече во шега неговата
жена Витка.Денес Филев обично избегнува гужви,многу народ на едно место.
Бидејќи тогаш чувствува , како на нас
ни рече, дека некоја „сила“ излегува од
него ,дека ја губи енергијата , и тогаш
обично на некој во негова близина му
се слошува.
Филев има проблем кога патува со сообраќајни транспортни средства.Еднаш
седеше позади возачот на автобус ,кој
после извесно време изгубил контрола
над воланот ,малку фалело сите да
пропаднат во провалија.Ѓорѓи во тој
миг ја спасил ситуацијата побегнувајќи
на задното седиште од автобусот.Одтогаш повеќе пати му се случувало ,додека се вози во автомобил , на неговиот
сопатник или возач да им се слоши и да
мораат да го прекинат патувањето.
На нашите простори,Филев е сигурно
еден од најчудотворниот природен
„релеј“ кој привлекува космичка емергија. Го викаат „ЧОВЕКОТ СО СТРУЈА“.
Бидејќи повеќе години тајно ги исцелуваше луѓето,пред неколку години тргна
од доктор до доктор ,сакајќи да некои
од нив ги привлече (заинтересира) , да
востановат (утврдат) што му е, и смее
ли ...
Денес од Ѓорѓи бараат помош и тие кои
од неодамна зборуваа и тврдеа дека си
го „изгубил’’ паметот.*
И смее ли со својата „енергија“ да ги

лечи луѓето.Тие одвај би го сослушале,и наместо поздрав обично му нуделе- апчиња за смирување!? Трагично
е што сите овие луѓе претходно имале
работа само со полиција и психијатрија.
Има доктори,кои можат да се „пофалат“
дека Ѓорѓи го лечеле од параноидни
идеји ,а да не слушнале за биоенергетски феномени.Сепак не се работело за
преценување на некакви идеји и фантазии.Денес од Ѓорѓи бараат помош и
тие кои не така одамна тврдеа дека се
„поместил“ од умот.Овој тежок товар
на озборување и малограѓанштина не
бил воопшто пријатен за фамилијата
Филев.Раскажуваат неговите домашни,татко ,мајка , сопруга,две деца и
седум браќа, многу посреќно и мирно
живееле додека Ѓорѓи работел како
автомеханичар,бил познат како исклучителен мајстор.
Година дена со група на доктори исцелуваше луѓе во хотелот „ЦАР САМОИЛ“
во бања Банско кај Струмица.Ноќе и
дење неговата куќа беше опседната
со непознати ,болни луѓе , кои молеле
за помош тропајќи на неговата врата
не прашувајќи дали е ноќ или ден.Ни
пред оние кои го нарекуваа со огнени
валкани јазици , го викаа вештер,измамник,луд,Ѓорѓи не ја затвори својата
врата.Тие дури биле изненадени дека
мораат да чекаат ред како останатите
луѓе,дека немаат привилегија,да бидат
примени преку ред,затоа што се угледни граѓани,жители,школски другари.
Тоа е најверојатно единствениот гест
со кој им укажува на незаборавените
навреди.Жигот на издвоеноста или
„откаченоста“ сепак останал,Ѓорѓи и
неговите соработници доктори ги нарекувале „четворица луди“.Филев и после
толку години,како ни рече,повторно се
врти во круг , тропа од врата до врата
,убедувајќи ги научните работници ,
истражувачи,медицински стручни лица,
и не толку за неговите исцелителни
можности колку за потребата од истражувањето на овие феномени.
Ѓорѓи Филев е самонадарен биотерапефт, со сиромашно медицинско знаење,но работејќи извесен период со докторите во бањата Банско ,го совладува
основното(неопходното).
Во хотелот „Цар Самоил“ се сетија да
го прифатат овој млад исцелител , го
вработија како автомеханичар со плата
од 50.000 динари, а тој го полнеше хотелот и примаше дневно по 80 пациенти.Во сето тоа беше не само желбата
да се тестира алтернативната медицина, туку и финансиска пресметка , каде
што кога преовлада другата страна
Ѓорѓи даде отказ.
Во прво време др. Иван Гогов и др.Владо Трајков потврдуваа дијагнози и ја
следеа биотерапијата, а потоа им се
приклучија и други доктори.Имаше добри резултати во лечењето на одредени болести, па дури и ...“чудесни“ излекувања на некои пациенти.
-Јас не се занимавам со дијагнози,така
да непознавањето на медицината не
ми смета.Тоа го работат докторите.Тие
ја даваат дијагнозата,а кога ќе дојде
пациентот кај мене,јас ја разработувам
тактиката на дејствување со биоенергија.Тоа го работам по инстинкт кој е
непогрешлив- рече Филев.*
Кога Филев стана познат ,кај него како
наезда болни од разни краеви.Најмногу
беа парализирани.
- Најчесто прифаќав да лечам парализирани деца - кажува тој.Нека ми
простат старите ,ама се трудам да помогнам на оние пред кого е животот.
Патем,ако некој е подолго време парализиран ,потешко се лечи.Тоа преминува во хронична состојба.Најсреќен сум
бил кога некое дете после мојот третман ќе проодеше.
Како исцелува?
- Кај парализата најмногу делувам
на главата,вратот и по должината на
кичмата.Најважно е влијанието на мозокот.Ако тој не даде наредба за движење,тогаш целиот труд е безуспешен.
Се разбира , делувам и на парализираните нозе.
Иако не се занимава со давање на

дијагноза,Филев кажува дека има слично чувство,како и останатите биотерапевти,додека ја движи раката по должина на телото од болниот .
- Имам чувство како да одам по јамболија,дека ме допираат влакната предизвикувајќи во мене пријатно чувство.
Но кога ќе наидам на болното место ,
понекогаш чувствувам како раката ми е
на мраз.
Дали чувствува исцрпеност после терапијата?
- Зависи.Старите пациенти повеќе ме
исцрпуваат.Младите помалку .Со децата се чувствувам најубаво.
Така речи случајно,Филев открил дека
поже да поправи вид .Всушност, некои
пациенти ,кои ги лечел од други болести му кажале дека после терапијата
им се подобрил видот.
-Лечев кратковидост,далекувидост и
страбизам (разрокост) на очите.Дејствував странично , на слепоочниците.А потоа и на самите очи.Со двете
раце,понекогаш и со една.После петшест саати ,на луѓето им се подобруваше видот.На некои и пред тоа , ако
беше помала диоптрија.
Филев предизвика зачудување кога
рече дека нема да лечи во време на
грмотевици ,бидејќи неговата биоенер-

гија е толку силна тогаш ,поради што
добива стресови.Поради тоа за него
викаа дека е шаман кој се плаши од
громови.Д-р Никола Видев,неуропсихијатар, објаснува дека станува збор за
психичка состојба во која Филев запаѓа
затоа што се исцрпува за време на терапијата и неговото толкување не треба да се разбере како прaво ...
Но поголем потрес од грмотевицитепредизвика тврдењето на Филев дека
лечи на далечина.Дури и тогаш кога
пациентот незнае за времето кога ќе
се емитува енергијата.Бидејќи ако му го
каже времето ,состојбата на болниот ќе
може да се поправи со автосугестија.Се
разбира ,за овој вид на лечење тешко
е да се изнесат докази ,но еве што ни
кажа исцелителот за една ситуација:
-Неподвижно дете ми рече по телефон
да не му праќам енергија пред да го
известам.Бидејќи се случувало во тоа
време да биде на столица и да падне.
Ми рече тоа да го правам додека е во
кревет.*
Дали беше се баш така?Детето,се
разбира, дека знаеше за “чичко Филев“
дека одвреме навреме ќе му „испраќа“
енергија .И кога се случи да падне од
столица , паѓањето се поврза со тоа
(ситуацијата на емитување енергија на
далечина ).Но Филев е убеден во далечинското емитување на енергија .

ОВДЕ ЈАС ЌЕ ДАДАМ ЛИЧЕН ДОПРИНОС(овој
дел го нема во оригинал книгата) - БИДЕЈЌИ
ОДВРЕМЕ НАВРЕМЕ СЕ СЛУШАМЕ СО ЃОРЃИ
ФИЛЕВ И СМЕ ВО КОНТАКТ ЧУВСТВУВАМ
ВИДНО ПОДОБРУВАЊЕ НА МОЈАТА ЕНЕРГИЈА - ЗБОРУВАМ ЗА СИЛА КОЈА ПОНЕКОГАШ
НИ НЕДОСТАСУВА - ЗНАЧИ ПОСЕБНО ПОСЛЕ
СЕКОЈ РАЗГОВОР ИАКО ЈАС СУМ НА 5000 КМ
ОД МАКЕДОНИЈА ЧУВСТВУВАМ ПОГОЛЕМ
ЕНТУЗИЈАЗАМ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ ОБВРСКИ - ВИСТИНСКА ЕНЕРГИЈА
- НЕШТО КАКО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИИТЕ - НАРОДСКИ КАЖАНО.... ТИ БЛАГОДАРАМ ЃОРЃИ
ФИЛЕВ !!! Каролина Ристеска.

- Јас се концентрирам на пациентот,
ја имам во глава неговата јасна слика,
потоа го замислувам болното место...
Набргу чувствувам како од мене тече
енергијата .За оваа врста на терапија ,
далечината не е важна .Може болниот
да биде одалечен од мене илјадници
километри .
Седиме во кафаната „Перпер“ во Нов

Белград , тоа е којзнае кој пат после во хотелот „Цар Самуил“ во Бањско и
нашата прва средба во хотелот „Цар се држи за раце со уште неколку луѓе
Самоил“, кога и јас во прв миг помис- , налик на фантастичен „струен релеј“
лив :„ зарем е можно да поминав тол- им ги пренесува енергетските импулси
кав пат за обична магија“? Ѓорѓи, на ;тие се тресат , а глетката е навистина
моја инцијатива зборува за ситници фасцинантна.
од неговата исцелителна историја Кога сум во хотелот „Цар Самуил“,до(приказна) , занесен како дете,и ми се дека Ѓорѓи работеше таму , 1986 година
доверува: „Најголема моја желба е да , разговарав со родителите на децата
давам биоенергија од авион на неколку кои иначе боледуваа од најтежок вид
места каде ќе има доктори со пациенти- на парализа, тие ми раскажуваа , дека
те ,да тие самите го видат ефектот од по реакциите на децата , било да е на
далечинското лечење.А тек да можам будност или во сон , за нивните штрекда бидам во подморница , а болните во нувања(трзнувања) реакции,движења...
авион , или обратно .Сигурен сум дека - Дали си се обидел таа твоја сила да
ќе успеам...“
ја испиташ (провериш)истражиш?- го
Нешто од тие соништа на Ѓорѓи ми се прашувам Ѓорѓи.
виде дека може да се реализираат.Го - Толку колку што сум има можности.
убедувам Миленко Зрелец , директор Бев во Бугарија.Таму ми ја грееа глана ЈАТ да ни помогне да го извршиме вата како компир и ми ја уклучуваа во
овој експеримент.Тој ветува дека се ќе струја .Тогаш отидов кај ВАНЃА .Само
направи, само да одбереме ден надвор што влегов низ вратата , ми рече дека
од туристичката сезона.Се разбира , поседувам биоенергија и дека ќе ги
како што самиот рече, да добиеме одо- изгубам рацете ако не им помагам на
брување од неговите доктори,службата луѓето .После два дена , го изгубив паза безбедност, која треба да процени лецот работејќи во автомобилот (коладали присуството на Ѓорѓи ќе смета на та- Ѓорѓи е автомеханичар по струка) ....
пилотот во авионот .Му предложив со Се обидов и на скопската клиника и тие
тој авион да лета(пилотира) еден ас на таму ми рекоа дека не се занимаваат со
лимените птици, кој сам добро ја по- тоа(биоенергија)...
знава тајната на биоенергијата, дури и на восхит , точно знаеа кога е Ѓорѓи во
самиот нешто од неа работи, се разби- хотелот , а кога не е .
ра само за пријатели, - што за Зрелец Во центарот на Струмица куќата на
беше повеќе од изненадување.
Александар Наков, професор на Виша
За Драгица Тољевич од Нови Сад , која земјоделска школа.
четири години после сообраќајната - Случајно се запознавме во мај 1984
несреќа беше парализирана,се движе- година - вели професор Наков,- Ќерка
ше единствено со помош на .........инва- ми Љиљана боледуваше 4-5 години од
лидска количка , ДАВАЊЕТО НА БИОЕ- неподносливи главоболки. Се напраНЕРГИЈА НА ДАЛЕЧИНА Е ВИСТИНА: вивме и вистина да ви кажам - во тие
секогаш доживува бурна(силна) реак- сили на биоенергијата не верував.Прв
ција кога Ѓорѓи и испраќа енергија.Жи- пат кога Ѓорѓи ги држеше рацете над
вотната драма на Драгица е навистина нејзината глава , издржа само пет минупотресна (страшна) , по сообраќајната ти.После тоа ,од омалаксаност неможенесреќа останува неподвижна, таа ос- ше да оди во школо.Неколку дена без
танува сама со две деца,напуштена од прекин Ѓорѓи ја „лечеше“ и од таа мака
сите.Повеќе од четири години го гледа никогаш веќе главата не и се разболе .
животот од инвалидска количка , жел- Се надоврзува младата девојка и вообата да им помогне на нејзините сла- душевено се поздравува со Ѓорѓи.- Да
би(сами) деца и дава сила да живее и чукнам во дрво , од тогаш не знам што
понатаму.Докторите и рекоа нема спас е главоболка- кажува Љиљана.
за вратот, ногата и раката, дека ќе оста- - Јас сум стар ревматичар - кажува
не ЗАСЕКОГАШ МРТВА И НЕПОДВИЖ- Александар. Кога Ѓорѓи прв пат ми ги
НА. Нејзините доктори ден денешен ја стави рацете над грбот , после десет
гледаат како чудо, после седум тера- минути морав да менувам комплет
пии кај Ѓорѓи ја крева од инвалидската алишта , бев потполно испотен.И, еве ,
количка, вдахнува живот во нејзиното денес малку да ме стегне јас одам ведпарализирано тело , за фамилијата наш кај мојот „доктор“.
Тољевич тоа е свет ден .А Ѓорѓи Филев - Дневно можам да примам 15 луѓе, а
- брат,светец, најдраг пријател.
после тоа страшно сум изморен . НеНе е случајно што многу болни луѓе мам сила ни лажица да држам- кажува
куќата на Филев во село Пиперево кај Ѓорѓи.
Струмица ја сметаат за светилиште. - Дали си се обидел таа твоја сила да
Елена дончева од струмица ќе каже:
ја испиташ (провериш)истражиш?- го
- Тие маки кои ги пропатив , ни на ду- прашувам Ѓорѓи.
шман да не му ги посакаш.Имав дис- - Толку колку што сум има можности.
копатија на куковите после пораѓај Бев во Бугарија.Таму ми ја грееа гла- кажува Елена.- Неможев нозете да вата како компир и ми ја уклучуваа во
ги поместам , после сто метри одење струја .Тогаш отидов кај ВАНЃА .Само
душа веќе ми излегуваше .Каде се не што влегов низ вратата , ми рече дека
се лечев, во Швајцарија,ВМА во Скопје поседувам биоенергија и дека ќе ги
,добивав инекции од Германија .Без- изгубам рацете ако не им помагам на
прекин бев под седативи.И тогаш во луѓето .После два дена , го изгубив пабањата во Катланово една медицинска лецот работејќи во автомобилот (коласестра ми кажа за Ѓорѓи.За време на та- Ѓорѓи е автомеханичар по струка) ....
првата терапија мислев дека душата Се обидов и на скопската клиника и тие
ми излегува од малаксаност .После таму ми рекоа дека не се занимаваат со
третата тарапија, дочекав гости.Се ро- тоа(биоенергија)...Продолжува..
див по втор пат...Не е тешко да се замисли радоста на родителите на петго- Од книгата: Биоенергија Моќта на
дишниот Милан Марковиќ,дете од Ниш исцелувањето
кој од парализа беше згрчен како пајак, Автор: Наташа Маркович
и рацете и нозете вкочанети , денес тој Печатница Аквариус 1985-86/ Белград
се движи , мрда со нозете и рацете скоро како и останатие деца.
Ѓорѓи и ова дете се пријатели, другару- Превела Каролина Ристеска
ваат од време на време во текот на годината , тој до таа мерка е сензибилен
(осетлив) на примањето биоенергија,
при што минатата
година Ѓорѓи со него
направи еден невобичаен експеримент
, забележан и на
телевизиска касета
.Ѓорѓи од неговата
куќа во село Пиперево праќа биоенергија
на далечина до ова
дете , кое е во соба
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ВОЈВОДАТА ТРАЈЧЕ

ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

На 26 септември 2020
година се навршија 81
година од раѓањето на
Трајче Јанакиевски, или како
што некои го нарекуваат
“Војводата Трајче”, тој
овде меѓу нашите во
Мисисага е познат и како
“комитата Трајче”, па дури
и “Велушкиот комита”,
оти потекнува од селото
Велушина, Битолско.
Неговиот роденден го
прослави во салата на
црквата Св.Илија, Мисисага
и тоа на комитски начин,
ќе рече тој. Комитски ручек
(печено прасе на ражен)
комитска ракија, комитска
атмосфера, по стилот се
комитско. Па затоа и јас ќе
речам: среќен роденден
комита!.На 18 годишна
возраст, поточно на 29
Јануари 1957 година Трајче
одлучува да го напушти
родниот крај, родното
гнездо Велушина , таму
да ги остави младешките
восхитувања, младешкиот
жар, младежната животна
радост и ведрина, таа
златокласна младост колку
што почнала да расцутува
како селските јорговани,
но сепак тој со себе ќе ја
понесе најимпресивната
глетка, младешките игри
и другарувања, тие ќе му
бидат вечните спомени.
Татко како татко, секој се
грижи за своите чеда, така
и таткото на Трајче, Боше
Јанакиевски намислува
да го донесе својот син
во Канада , во градот
Торонто, во оваа метропола
поголем број од нашите
иселеници одбираат за
да ја продолжат својата
животна егзистенција
. Неговиот татко ќе се
погрижи за тој да има
удостоен живот, сон како
во бајките, каков што ние
сите дојденци посакуваме.
Животот на новодојденците
во една тотално непозната
земја нема да биде така
лесен и едноставен, тој
ќе биде испреплетен со
разни предизвици. На тие
предизвици ние ќе треба
брзо да се навикнеме,
на едно сосема друго и
поинакво живеење , овде во
новата земја што се избира.
Овде постојано ќе бараме
нови можности за да се
прилагодуваме на новите
навики за да го прифатиме
ова за нас ново општество,
полно со нови манири,
навики и традиции, за како
може човек полесно да се
адаптира во оваа поинакво
парче на светот.По тие
изгазени врвици ние сите
поминуваме, затоа што таа
за нас е зрак и светилка на
нашите татковци кои трагале
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по нивниот и наш сон. Токму
така и Трајче ќе зачекори по
тој зазорен пат кој треба да
го донесе во овој нов свет.
Во македонската заедница
во Торонто тој брзо ќе
се приспособи. Меѓутоа
во тоа време почнуваат
да се формираат многу
македонски добротворни
здруженија а тој како млад
ќе се најде во тој круг, но
истовремено редовно ќе
ги посетува културните
настани организирани
од друштвата. Исто така
Трајче беше близок и
меѓу првите македонци

основачи на Организацијата
Обединети Македонци.
Младите времиња во
дијаспората Трајче ги
минува мошне сложено,
тој активно се вклучува
во повеќе друштва, едно
од повлијателните во тоа
време ќе биде “Битолското
околиско спомагателно
друштво Пелистер”. Во
ова друштво тој ќе биде
во челното раководство
подолг период, за тоа време
друштвото ќе обавува
низа културно-спортски
манифестации, покрај тоа
друштвото помага на сите
македонски цркви како и
на социјално загрозени
лица. Неговите членувања
ги продолжува и во
Македонскитеправославни
цркви “Св. Климент
Охридски” Торонто, “Св.
Илија”,Мисисага и други.
Тој застанува до листата на
бројните дарители онаму
каде што е потребна помош.
Со донации го среќаваме
по сите македонски цркви,
посебно во МПЦ Св.Илија,
Мисисага каде што е дел
од управниот одбор, и
живее во градот Мисисага.
Кога станува збор за
дарежливост , за помагање
на неможните тој се потпира
на поговорката: “Помогнете
им на луѓето, дури и кога
знаете дека неможат да ви
помогнат назад”.
И после толку години далеку
од татковите прагови Трајче
Јанакиевски не заборавил на
родното гнездо. Поминати 17
години во селото Велушина,

можеби не многу но има
доволно меморија на едно
поминато среќно детство
на кое се уште се потсетува
како на љубопитливиот
сончев зрак кој
продираше низ
боровната шума од
извршениот врв на
планината Бабуна.
Од таму златоносни
сончеви зраци
ја расветлуваат
татковата ливада, и
ова младолико момче
ќе потрчува за да ги
зграпчи сончевите
зраци мислејќи дека
ќе може да ги гушне,

разцветените ливаѓе, се
играло фудбал по улиците,
се сеќава во времето кога
во селото имало живот,
каде се слуша плачот на
децата, лаежот на кучињата,
пеењето на петлите, шумот
на буковата гора, мирисот
од разцветените градини,
песните на девојките и

или некоја златна светлосна
искра да зачува во своите
искинати џепови. Ова
младо момче си игра во
зелената ливада додека
татко и ја коси тревата а тој
ќе подвикне: “Чекај тато да
го скинам цветчето пред
да го исечеш. Лелее и
пеперутката , да трчнам да
ја спасам”. Трајче се почесто
одеше по полето со својот
татко за да се радува на
природните убавини. Колку
беше убаво во тоа време,
детската игра немаше
крај. Но сето ова радосно
детство, тие прекрасни
чувства еден ден ќе згаснат.
Трајче не знаеше дека
овие возбудливи мигови
можат да бидат тажни, оти
неговиот татко ќе замине
некаде далеку во земја
непозната за него.Трајче
се почесто размислува за
родното село, и се навраќа
на детските пријатни
мигови поминати во селото
Велушина, родното место
никогаш не се заборава, ќе
рече тој: “да се откажеш од
Македонија и да заборавиш
на родното огниште, значи
да се откажеш од самиот
себе, ти ќе бидеш само
една изолирана фигура,
која живее во еден
ограничен свет, и ништо
друго”,Реката Велушка
беше најомиленото место
за децата, тие често се
плацкале во неа и играле
разни игри покрај неа.
Тој се сеќава како денот
го минувале, шетале по
житните полиња, низ

момците низ улиците,
веселите ора на сред село,
тука се широките дворови,
звукот на мелничките
камења, на секаде се
слушаат радосни извици,
тој душевен и радосен мир
ги исполнуваше срцата
на младите а ги хранеше
душите на повозрасните.
А селото ќе продолжи да
живее со оној стил , со
прекрасните детски мигови,
оние светлосни допири
со волшебните убавини
што се плетеа по селските
природни полиња, и со
оние допири со природата
што ги ковеше ѕвездените
детски моменти, за жал
што останаа таму, за ние
да го продолжиме нашето
живеење некаде на другата
страна од светот со се она
што понесовме со нас,
непроценливи спомени и
љубов која вечно ќе биде
вгнездена во нашите срца
за секогаш, ќе рече Трајче
носталгично.
ЗБОР ДВА ЗА СЕЛОТО
ВЕЛУШИНА:
Селото Велушина се наоѓа
15 километри јужно од
градот Битола, околу шест
километри северно од
границата ( денес Грција),
закитено во прегратките
на китната планина Баба
во долината Пелагонија,
а реката Велушка која
тече низ селото му дава
посебна атрактивна глетка
и привлечност За да ги
намами посетителите.
Во југоисточниот дел на
Велушина е лоцирана

црквата “Богородица”,
Успесение на Пресвета
Богородица позната како
голема Богородица во
близината на античката
“виа егнација”, изградена
во 4-5 век, за време
на владењето на
Византискиот Император
Теодосиј втори. Денес таа
од локалното население
се нарекува “стара црква”.
Името на селото според
некои искази потекнува од
Богородица-елеуса, или
Богородица милостива.
Според други преданија
името Велушина го добило
по првиот доселеник кој се
викал Велуш. Инаку селото
Велушина се нарекува и
село на црквите кое ги
има девет на број. Селото
заживува за
време на
Ѓурѓовден
кога доаѓаат
туристи од
разни места
но и кога
иселениците
се враќаат

за да си ги видат своите
родни домови. На тој ден
на манастирот “Св. Ѓорѓи”
се одржува познатата
Ѓурѓовденска средба. Се
до 1991 година во селото
Велушина живееле само
македонци, но тоа се
изменило во 2002 година
кога станало масовно
населување на Албанци
претежно од селото Острец.
Нивното доселување ги
привлекло плодните нивни
во селото. Некои велат
дека покрај деветте цркви,
во селото Велушина во
едно време имало и 16
воденици кои биле од
исклучително значење за
локалното население во
селото, но и од голема
потреба за соседните села
кои ја користеле услугата
на водениците.Моментално
војводата Трајче поголем
дел од своето време го
минува во просториите на
МПЦ Св.Илија во Мисисага.
Тој има само една задача
, секое утро почнувајќи
од 8 часот да ја отвори
црковната просторија каде
се собираат македонците
од оваа заедница. Секој
ден се среќава со своите
комити и неговата “фаланга”
на кафе-муабет, и така
почнува денот. Покрај
кафето се припрема салата,
па некое блакце, а за да
биде денот уште поубав
може да се зачини со една
чашка домашна. Црковната
просторија е овозможена
за нашинците за заедничко
дружење, за да разменат

мисли и искуства. Меѓу
разговорите најважната
тема е секако моменталната
политичка ситуација во
родната Македонија, иако
тие одамна ја напуштиле
својата татковина тие
никогаш не се откажале
од неа.Трајче Јанакиевски
прекарот “војвода” го добил
по името на патриотското
друштво “Никола Карев”
чии претседател е тој. Пред
десетина години по негова
иницијатива се формира ова
друштво како патриотско
добротворно здружение.
Целта за формирање на
едно вакво друштво Трајче
вели дека постоела една
празнина во македонската
заедница во Мисисага, па
едно вакво непрофитно
здружение најмногу би
одговарало, само една
ваква здружена асоцијација
од ваков карактер ќе може
да биде вистински стожер
со што ќе се зачувуваат
само македонските
интереси, околу тој стожер
ќе блеска светлината над
Македонија која ќе не
води како звезда водилка,
ослободителка , до она
што се вика македонски
сон. Здружението “Никола
Карев” е познато по
своите многу дарувања,
но и по традиционалната
вечеринка наречена
“Комитска вечер”, која
секоја година се одржува
по повод родениот ден
на Никола Карев (23
Ноември 1877 год.) На
овој ден како што ќе речат
истомислениците на Трајче,
се собираат комитите за да
му оддадат признание на
Никола Карев кој го положил
својот живот за слободата на
Македонија. И по традиција
, сигурно, оваа вечер ќе
мора да помине по комитска
атмосфера за да се памети
долго. Трајче Јанакиевски е
претседател на ова друштво
од самото формирање до
денес. Како главна задача
на друштвото секогаш била
да ја промовира вистината
за Македонија и да обезбеди
клима за секој од нас да
се чувствува како горд и
доследен Македонец на
сите средини во светот
каде што тој живее. Нас
не задолжиле светите
претходници за да бидеме
лојални кон нашата земја и
кон нив, и да го продолжиме
аманетот што ни го оставија,
тие заслужуваат таква
важност, оти со нивната крв
ги запишале најсветлите
Македонски моменти и
македонската историја на
што ќе можат да се гордеат
генерациите што доаѓаат по
нас. Ова нивно неотписливо
грандиозно дело не обврзува
сите нас и ни дава борбен
елан, за да го продолжиме
патоказот што го зацртале
нашите претходници, ќе
рече Трајче.
ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ
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Св. Илија, Мисисага
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"River Side" Senior Citizen Club-Oakville & Mississauga
is organizing a FOOD DRIVE, collecting food for those in
need. Join us together to help the ones that need it the
most.
Please bring non-perishable items to the Macedonian orthodox church, "St.Ilija". 1775 Bristol Rd. W. Mississauga.
On. L5M 2Y5
Пензионерското друштво "River Side" при МПЦ
Св.Илија организира акција за собирање на храна за
оние на кои им е потребна во нашата заедница.
Донесете ги вашите донации во црковната
просторија на црквата "Св.Илија во Мисисага.

Свечена прослава на Св. Злата Мегленска, вториот храмов празник
во Македонската Православна Црква Св.Илија, Мисисага

Вториот патронен празник во МПЦ Св. Илија од Мисисага беше испочитуван кој воедно е и Архиерејски намесник за канадското намесништво при АКМПЕ.
доследно на традицијата со свечена богослужба која се одржа во претплад- Годинешни кумови беа Весна и Јован Алексовски, а догодина ќе кумуваат Весневните часови на 26 октомври. Со богослужбата раководеше Протоереј Кон- на и Славе Трајковски. За многу години!
стантин Митровски - парохиски свештеник при М.П.Ц. Свети Илија – Мисисага
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Help us save Macedonia's name. Help us defend the rights of Macedonians throughout
all of partitioned Macedonia
My name is Victoria Tosevski and
I'm Macedonian Human Rights
Movement International's Media
Liaison Director.
I'm asking for your support. Macedonia and Macedonians are facing the biggest threat to our identity
– and existence as Macedonians –
in modern history. Our name has
been forcibly changed, our identity
given away to our oppressors, and
our history rewritten.
Each passing day brings a new
attack on Macedonians throughout
all regions of partitioned Macedonia,
and throughout the world. Bulgaria
relentlessly suppresses our Macedonian identity on its soil and has now
ramped up its efforts to turn Macedonians in Albania into “Bulgarians”.
Greece is using the anti-Macedonian
“Prespa Agreement” - which officially
denies the existence of Macedonians

posed to be guaranteed by international human rights conventions and
We meet with inter- the rule of law. We demand equality.
national and Macedo- Macedonians deserve it.
nian leaders, heads
of state, foreign I'm asking you to join us. We do not
ministers, diplomats want our children to have to ask why
and United Nations they're being called "North Macedoofficials and edu- nians" from "North Macedonia". We
cate those who are do not want them learning in school
unaware and garner that Macedonia's name "belongs to
support for our Mac- Greece". We do not want them to
edonian cause. We be told that they have no right to call
condemn those who themselves Macedonian. It has alare complicit in the ready started happening, even here
forced
Macedonia in Canada.
name change. We do
not condone any expression of sup- We need your help. Macedonia and
port for Macedonia's NATO member- Macedonians are facing a crisis that
ship under the imposed, anti-Mac- threatens our existence as an ethnic
edonian name "North Macedonia" group. Join us. Take action. Please
while the same people feign outrage visit mhrmi.org/donations today and
at subsequent anti-Macedonian ac- contribute. Our Name Is Macedonia.
tions. Membership in any organization Help us save it.
under "North Macedonia" only serves
to enable the cultural genocide of all Sincerely,
Macedonians. Our rights are sup- Victoria
a member.

Dear Macedonians,

everywhere – to justify its cultural
genocide against us. Macedonians in
the Republic of Macedonia are fighting against their own political parties
who have either committed treason
or have done nothing to stop it. And
Macedonians throughout the world
are facing an uphill battle in the right
to use our own name.
But with the support of Macedonian
Human Rights Movement Interna-

tional, Macedonians are refusing to
give up and are united in defence of
our name and identity. MHRMI is the
organization that funds, organizes
and supports human rights projects in
defence of our Macedonian name and
identity throughout all of partitioned
Macedonia - and we've been doing so
for over 30 years. MHRMI's unrelenting defence of Macedonia and Macedonians is the reason that I became

To donate, please visit mhrmi.org/donations, call 416-850-7125
or fill out and send us this form. Thank you for your support.
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Натпревар за власт, за моќ, во Америка и Македонија

Пишува: Танас Јовановски
Ги следам изборите во САД и
просто не верувам дека нашата
Македонија ја надминала
демократијата на најбогатата и
воено најсилна држава на светот.
Данолд Трамп и неговата влада
му покажаа на светот дека тие
не се подобри од било кој во
светот. Секако, тоа не важи за
малку останатите земји кои и
понатаму се приморани да живеат
отцепени од светот и под јарем на
диктатори. Трамп неодамна изјави
дека тој ако изгуби на изборите
нема да ги признае и дека нема
да ја препушти претседателската
столица затоа што тие (изборите)
ќе бидат компромитирани,
нелегални, наместени....Зар е
можно да се случи такво нешто
во многуфалената демократска
американска држава?
Во нашата Македонија и покрај
дефицитот од демократија сепак

има малку повеќе
култура во изборните
дебати отколку во
САД. Барем се
почитуваат правилата
на прашања и одговори
како и за културното
(пристојно) однесување
на учесниците во
дебатните средби на
партиските лидери.
На првата дебата
помеѓу Трамп и
републиканецот Џо Бајден,
очигледно беше дека Данол Трамп
самиот себе си “доделуваше“
завидно екстра време за прашања
и одговори така што за наредната
и последна дебата која се одржа
на 22 октомври правилата
беа променети за поеднаква
распределба на времето, но и
тоа не успеа. Трамп продолжи
со упаѓање во одговорите на
Бајден. Од друга страна и
двајцата кандидати за време
на дебатата се натпреваруваа
во меѓусебни обвинувања
за корупција, криминал, за
пандемијата... За десетина дена
(денес е 23 октомври) ќе го знаеме
резултатот од американските
избори кои ќе се одржат на 3
ноември. Десетици милиони
Американци својот глас за избор
на претседател веќе го дадоа
предвреме. Што се однесува до
изборите во нашата татковина

да се одделуваат,
да формираат
помали партии кои
во догледно време
немаат никакви шанси
да станат “големи“.
Во одлевањето на
членови предничи
ВМРО-ДПМНЕ од
каде се формирани
десетина мали партии
кои, се чини дека
од самото осамостојување
повеќе одработуваат
до денес никогаш не добиле
за СДСМ и го држат на власт
преодна оценка од домашната
отколку за своите (ако ги имаат)
јавност и покрај изјавите на
идеали.
странсите наблудувачи дека
Назад во Америка. Ако Трамп ги
изборите биле фер и демократски. добие изборите, ќе продолжиме
Вистина или шпекулација, барем
и понатаму да гледаме забавни
досега во Македонија немало
претстави. Половината од
некој позначителен проблем
неговите избраници во неговата
за формирање каква-таква
администрација веќе не се со
влада. Чија е заслугата? Од
него. Некои беа отстранети
осамостојувањето по некое
(избркани) од администрацијата
непишано правило во Владата на
поради поинакви ставови од оние
Македонија секогаш биле присутни на Трамп, други пак, самоволно ја
и припадници од албанската
напуштија не гледајќи потреба да
етничка заедница како во Владата останат таму каде не припаѓаат.
на Бранко Црвенковски така и во
Назад во Македонија. Не
десетината години од владеењето така одамна (во август) беше
на Никола Груевски. Немааше
формирана новата Влада на
потреба за коалиција со било која Зоранчо Заев. Се изнамачи
партија од албанскиот блок. И што човечето да формира било каква
се случи? Македонските политички влада само и само да остане на
партии со текот на времето и
врвот. Им даде на албанските
големата меѓусебна нетрпеливост партии најважни позиции односно
почнаа да се цепат, односно од
се’ што побараа – добија. Ако
членството на големите партии
албанските министри во Владата

на Зоранчо се поквалификувани
од оние лица од македонскиот
блок кои му беа на располагање на
Зоранчо, тогаш, барем за мене е
се’ во ред. Но прашањето е какви
квалификации има министерот за
надворешни работи Бујар Османи
за да биде на таа позиција? Па
нели и тој ги има пикнато прстите
во Тиранската платформа? Чии
интереси ќе брани Османи кога
се во прашање националните
интереси на државотворниот
македонски народ? Од друга
страна, уште повеќе возбудува или
плаши ќутенката на македонските
министри во Владата на Зоранчо!
Се чини дека тие би дале се’ што
имаат и можат само да останат
во Владата. Погоре спомнав како
работеше администрацијата на
Данолд Трамп – оставки, бркања...
Кога ќе има барем една оставка
каде дотичен Македонец министер
во Владата на Зоранчо Заев
изразува поинаков став? Или пак
кога Зоранчо за непослушност
ќе испушти (избрка) министер?
Се чини дека и на премиерот
и на министрите убаво им оди!
Зоранчо Заев распродава се’ што
е национално како да е на таткому,
а министрите ќутат ли ќутат. Ќутат
затоа што им е многу убаво. А
државата тоне, го допре дното!

ЗАБРАНА ЗА ПЛАСТИКА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА
Министерот за животна средина
и климатски промени на
Канада, на 8 Септември 2020
година најави дека ќе воведе
забрана на пластични направи
за една употреба. Министерот
Џонатан Вилкинсон ја даде

најавата за новите мерки токму
во среде на пандемијата, кога
во моментов се заканува да ја
зафати Канада и вториот бран
на ковид 19. Оваа вест секако
иако беше очекувана не беше
оптимистички прифатена, посебно
од помалите бизниси, вклучително
и рестораните како и другите
прехрамбени производители кои
користат пластични паковања. Но
министерот имаше категорично
тврдење дека “зборот си е збор”,
“ветувањето си е ветување”.
Тоа е планот и платформата
на либералната партија, таа
мора да се придржува на своите
принципи кои беа образложени
на последната предизборна
кампања, тука беше зацртано
и тоа , сеопфатна забрана на
пластични предмети за една
употреба. Во својот извештај
министерот Вилкинсон ја најави
првата транша од предметите што
треба да се забранат до крајот на

2021 година. Имено, во групата на
пластични предмети што треба да
се забранат спаѓаат:
*Пластични кеси
*Сламки
*Стапчиња за мешање
*Прстени од шест пакувања
*Прибор за јадење
*Опрема за храна направена од
пластика што тешко се рециклира
Поголем број од канадските
државјани ја подржуваат одлуката
на владата за забрана на пластика
за еднострана употреба, тоа
би било од витално значење за
колективниот опстанок, со што
ќе може да се намали ризикот
од зголемување на глобалното
затоплување .
Според истражувањата
се тврди, секоја година
канаѓаните фрлаат 3
милиони тона пластично
ѓубре, кој поголем дел од
тоа оди во човековата
околина. Со предвиденото
на нула пластично ѓубре
ќе се протектира животната
средина, водите, ќе се
редуцираат стакленичките гасови,
а со тоа ќе се креираат нови
работни места, велат официјални
лица.
За опозицијата вакви нови
зафати не се прифатливи, затоа
пратеникот на Конзервативната
партија Дан Албас беше критичен
по најавената одлука на владата
на Џастин Трудо, тој го осуди
тајмингот, во една ваква кризна
ситуација зафатени од корона
вирусот, здраствена и економска
нестабилност, бесмислено е
да се носат вакви строги мерки.
Тој рече дека забраната ќе ги
отстрани луѓето од работа и ќе

ги зголеми трошоците за другите
бизниси, најмногу пластичната
индустрија ќе се соочи со тешки
последици. “Пластиката е онаа
што ги држи семејните ресторани
отворени и жителите на домовите
за долготрајна грижа да бидат
безбедни” рече тој. “Производите
за замена ќе бидат уште еден
трошок за иљадници мали бизниси
ширум Канада” заклучува тој.
Опозиционерот Вилкинсон вели
дека забранетите пластични
производи претставуваат
само “ дел од еден процент од
производите”.
Либералната влада смета дека
со оваа одлука ќе се поттикне

идеја на нови иновации за
изнаоѓање на нова технологија за
инфраструктура за рециклирање,
но и продукт дизајниран за
да го продолжи траењето на
пластичните производи, и да
бидат еколошки по прифатливи.
Трудо предизборно се заложи
дека ќе изнаоѓа и ќе инвестира
за иновативен зафат и солуција,
според нив , човекот е задолжен
да ја чува природата и природните
ресурси, и со такви инвестиции
ќе развиваат, адаптираат и да
спроведуваат екосистемски
методологии за разумно
искористување на природните

ресурси со што помалку ќе се
загадува животната средина. Се
тврди дека со ваква сеопфатна
технологија, Канада ќе може
да редуцира 1.8 милиони тона
стаклени гасови годишно, а со тоа
пак, ќе се креираат околу 42.000
нови работни места. Канадската
влада според својот Премиер,
Трудо се обврзува преку вакви
нови иновативни средства, да
ја чува планетата чиста како
што била пред многу иљади
светлосни години . Така таа борба
против еколошкото загадување
и глобалното затоплување да
продолжи понатаму оти таа е
наша обврска. За да се спаси
планетата- земја мора да
се обрни големо внимание
на секој нејзин дел, така
сметаат еколозите.
Запрашан за одлуката за
забрана на пластичната
употреба , како малите
бизниси , посебно
рестораните кои преживуваат
со нивната употреба ,
кои храната ја пакуваат за
дома. Како тие ја прифаќаат ова
промена. Министерот за животна
средина и климатски промени
Џонатан Вилкинсон на тоа рече:
“Ние бевме многу внимателни во
одлучувањето. Ваквите промени
да се направат постепено за да
не го загрозуваат нормалното
работење на сите бизниси а
трошоците да не бидат многу
високи. Нашиот план ја прифаќа
транзицијата кон кружна економија
на рециклирани предмети,
стандардни цели со прифатливи
цени за рециклирање”, заклучи
министерот.
Од 3 милиони тона на пластично

ѓубре колку што канадските
државјани исфрлуваат годишно,
само 9 проценти може да се
рециклира, што значи поголем
дел оди во депониите , а додека
29 000 тона се исфрлува во
човековата околина. Затоа
вакви и слични ригорозни мерки
канадската влада планира
да имплементира во иднина
за да се намалат човечките
активности онаму каде можат
да влијаат врз климатските
промени . Еколозите од поодамна
утврдиле дека причината за
поголемиот дел од забележаното
зголемување на просечната
глобална температура и зголемени
емисии на стакленички гасови
се предизвикани од немарното
однесување на човекот. Владите
на државите сами не можат да
бидат спасители на планетата,
тука како ударен фактор треба
да биде и човекот, оти тој се
смета како најголем загадувач.
Можеби не ќе можеме да ги
спречиме природните појави кои
се должат на климатските промени
но сигурно дека можиме да ги
промениме човековите навики
кои делуваат негативно кон
природните климатски варијации.
ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ
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Честит патронен празник на Македонската Православна Црква

Св. Димитрија Солунски, Маркам

По Повод нашиот храмов празник
Св.Димитрија (Митровден), во сабота на 7-ми
ноември
со почеток во 18:00 часот, ќе се отслужи вечерна богослужба.
По тој повод сите сте поканети да присуствувате.Ве молиме
почитувајте ги сите правила и прописи кои се наменети од
државата Канада во однос на КОВИД-19.

Mitrovden Evening Church Service
Saturday November 7th 2020
6pm Sv.Dimitrija Solunski Markham -All are welcome to attend!
Please wear a mask & practice Social Distancing.

Недела ноември 8-ми во 10 часот
утринска богослужба

По повод нашиот храмов празник Св.Димитрија (Митровден)
веднаш по црковната служба ќе се освети вода и ќе се избере нов
кум за наредната година. По изборот за кум, долу во црковната
сала ќе се продава ручек. Сите сте поканети заеднички да го
одбележиме нашиот храмов празник. Доколку сакате да направите
нарачка за храна предвреме ве молиме да не контакирате на facebook /messenger или на црковниот број: 905 471 5555

** Ве молиме практикувајте социјално дистанцирање **
Mitrovden Sunday November 8th 2020
Church service at 10am. Lunch will be available for take out.
If you would like to place a take out order
Please contact us on Facebook/Messenger
or by calling the church at 905 471 5555.
All are welcome - **Please practice Social Distancing **

Задушница-Мртва Сабота
7-ми ноември 2020
8:00 часот наутро: Св.Литургија во црквата
Св. Димитрија Солунски Маркам

Бог да ги прости

10am: Highland Hills Cemetery Stouffville
Memorial Saturday November 7th 2020
8am Divine Liturgy at Sv.Dimitrija Solunski Markham
10am: Highland Hills Cemetery Stouffville
If anyone would prefer a personal time slot please contact Rev.Goran at 905 471 5555
Bog da gi prosti
St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4
Phone: (905) 471-5555
Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada
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MACEDONIAN FILM FESTIVAL 2020
The Macedonian Film Festival
went online since Covid-19
made an in-person film festival
impossible.
The 15th Annual Macedonian
Film Festival Toronto was
able to present a VIRTUAL
festival, this year. Because
much of it was done in the
last month, we were
busy introducing our
new website www.
macedonianfilmfestival.com. Facebook,
Instagram and our
mailing list made sure
that everyone was
informed. Sign up for
our mailing list on the
website!
This year we
presented two
absolutely wonderful
full-length feature
films. We secured
the film WILLOW
(Vrba) by Academy
Award nominated
Director/ Screenwriter Milcho
Manchevski. Once again
Manchevski tells, weaves
and interlocks three stories
throughout the film to create
one. The Hollywood Reporter says “Manchevski’s
finest films — of which this is
certainly one — are marked
by superbly atmospheric
camerawork and a confident
command of the camera…”
The full review is here: https://
www.hollywoodreporter.com/

The grapes of love
About 330 years after Christ,
St. Macarius from Egypt settled
in a hermitage* in the desert.
Little by little, a thousand monks
gathered around him to listen to
his advice and words. But many
lay people from all over Egypt
came to this holy man of God to
receive the fruits of his love. His
fame spread throughout the land.
One day some pilgrims came to
the monastic village to see Ava*
Macarius. Of course, they brought
him a basket full of grapes from
the city. They sat for a long time
with the Elder*, listened to his
expensive advice, and before
headed for the city, they said:
- This is for you, Ava, they told
him. We know you love grapes.
Please take it.

review/willow-1259785
Our second film was also critically acclaimed film The Witch
Hunters directed by Rasko
Miljkovic and co-produced by
a Macedonian producer. This
film has been delighting young
and old audiences all over the
world since its world premiere

at the 2018 TIFF Kids International Film Festival, where it
won the Young People’s Jury
Award. It’s a poignant tale
about friendship, overcoming
life’s challenges, and selfacceptance.
The Board and our Committee
has worked hard to make the
virtual festival possible, along
with our new web designer.
With our virtual film festival,
we were able to make WILLOW available globally, and
Ava Macarius thanked the
pilgrims and sent them off with
a smile. In the middle of the hut
stood a basket full of beautiful
fragrant grapes. A rare gift, because there was nothing similar
in that area. It must be very
sweet, Ava thought, and went
to try it. But as he bent down,
he saw through the window the
huts of the other ascetics and
felt guilt.
- It is not right for me to keep the
grapes. The other fathers did not
even try. I will take him to Ava
Peter, he is old and he will like it
very much.
So he took the grapes and for a
moment took them to Ava Peter,
who was indeed the oldest in the
hermitage.
- Ava, they brought me these
grapes, so I thought you liked it

Macedonians were able to
purchase a ticket wherever
they lived, including Australia,
Macedonia and of course the
United States and Canada.
This was another first for us!!
Check out our new website
for more information about
what is coming up, donate
to the film festival, as well
as peruse the merchandise
page. The interview of Milcho
Manchevski by Elizabeth
Naumovski about WILLOW
will be available for FREE via
a link, on our website. Keep
checking the website for more
film news.
This has been a year to
remember, and we sincerely
hope that next year will find us
all together in the theatre. Our
poster is a perfect reﬂection of
MFF 2020!
page. The interview of Milcho
Manchevski by Elizabeth
Naumovski about WILLOW
will be available for FREE via
a link, on our website. Keep
checking the website for more
film news.
This has been a year to
remember, and we sincerely
hope that next year will find us
all together in the theatre. Our
poster is a perfect reﬂection of
MFF 2020!

the other fathers did not even
try. I know that Ava Isidor loves
grapes very much. And without
much thought he took the basket
and took it to him.
- Elder, they brought me this
grape. Do me a favor and keep
it. I know you like it very much,
said Ava Peter, offering his gift to
Ava Isidor.
- God bless you, this one replied
and took it. But even the third
Ava did not keep the desired
grapes.
a lot. I want you to do me a favor
and keep him, said Ava Macarius
kindly.
"Thank you Ava, God bless you,"
replied the old man. And Ava
Macarius went to his hut. Ava
Peter took the grapes and wanted
to taste them.
- Ups, wait a while, he thought,

"I have no right to keep the
grapes," said Ava Isidor, and
took them to the next one. And
this one, the next one. By sunset
the basket of grapes had passed
through all the huts and no one
kept it, always thinking that the
other one needed it more. When

the grapes reached the last hut,
the monk who lived in it thought:
- It is a sin to keep this grape. Ava
Macarius likes it very much. And
he went to his hut.
- Ava, forgive me, but I know you
really like this grape. Do me a
favor and take it. Then Ava Macarius, looking at the basket full
of grapes intact, as he received
it in the morning, glorified God
that there are such monks in the
hermitage gifted with so much
love and compassion.
At that moment, some monks
came from afar to receive a blessing from the Elder. And he said to
them with a smile on his face:
- Eat, my children, from this grape
of love. It is the sweetest grape in
the world.
And then he told them the whole

story.
* the dwelling of a hermit or
ascetic, especially when small
and remote.
* Ava or Abba is coming from
Arameic language (Jesus spoke
this language), and means father
(Spiritual father)
* Elder, is a man with a big spiritual experience and knowledge
Father Emil Atanasov, MOC St.
Nicholas Windsor
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Бугарската академија на науките и уметностите не го уважува Меѓународниот славистички комитет
Утрински / 11.03.2002
Коста Пеев

Текстот прв пат е објавен на
страниците на Утрински весник
скоро пред 2 децении. За жал
неговата актуелност и по толку
години не застарува благодарејќи на желбата за доминација
на некои политичари и научници
од соседна Бугарија.
Неодамна во соседна Бугарија,
во Софија се појави "Бугарски
дијалектен атлас" (обопштувачки том) изработен од Секцијата
за бугарска дијалектологија и
лингвистичка географија во Институтот за бугарски јазик при
Бугарската академија на науките. Атласот е поделен на 3 дела:
првиот дел Фонетика е претставен со 172 карти, вториот дел
Акцентологија со 88, а третиот
Лексика со 108 карти, или вкупно
Атласот содржи 368 дијалектни
карти. Дијалектните карактеристики на картите се претставени со ареален тип, во боја,
со симнување на бројката од
испитуваните пунктови. Зад секој од споменатите делови стои
многуброен авторски колектив
од специјалисти - дијалектолози
(во првиот дел - Фонетика учествувале дури 20 соработници)
и, се разбира, плус редакциски
колегиум. Одговорен редактор
за сите три дела е Ив. Кочев. Во
споменатиот лингвистички Атлас е претставен, како што пишува во уводната статија "само
бугарскиот дијалектен континиум (историско-географското
земјиште на бугарскиот јазик)",
и така во бугарскиот дијалектен
јазик "многу скромно и непретенциозно" се вклучени и говорите
од цела етничка Македонија и
од југоисточна Србија . Оставајќи го настрана проблемот за
поимот "историско-географско
земјиште на бугарскиот јазик"
за историчарите, но и за државниците, ние ќе се обидеме
да полемизираме само на јазичен план.На искажувањата на
авторот во споменатиот увод
имаме сериозни забелешки за
претенциозност уште на првата реченица во која истакнува
дека "Обопштувачкиот том на
Бугарскиот дијалектен јазик го
опфаќа земјиштето од севкупниот бугарски историско јазичен
простор, исцртан (обележан)
од најистакнатите бугарски и
странски лингвисти во минатото и денес". Неодржливоста на
споменатиот исказ е евидентна
на глобален план, но ние ќе се
задржиме на оној дел со кој се
бара поткрепа за "широкиот
дијапазон" на бугарската јазична база од "најистакнатите
бугарски и странски лингвисти".
Прво ќе се осврнеме на извесни
содржини од делата на бугарски
дијалектолози, кои директно,
или индиректно упатуваат на
други (спротивни) заклучоци од
оние изнесени во споменатите
уводни белешки од Атласот.
Меѓу најистакнатите повоени
дијалектолози во бугарскиот

лингвистички центар секако се
вбројува познатиот проф. Стојко
Стојков, дури не ќе е претенциозно ако го квалификуваме
и како најистакнат - имено,
главно под негово раководство
беше изработен "Бугарскиот
дијалектен атлас" во 4 тома,
првиот - 1964, вториот 1966,
третиот 1975 и четвртиот 1981
- во кој се претставени бугарските дијалекти што се наоѓаат во
границите на бугарската држава. Споменатава определба на
проф. Стојков за границите на
бугарската јазична територија
дошла до израз и во неговиот
труд "Бугарска дијалектологија"
1962, во кој исто така не излегува од државните граници на
Бугарија (освен преселничките
говори). Пред неколку години,
по смртта на проф. Стојков во
Софија се појави ново издание
на споменатиот труд ("Бугарска
дијалектологија"), приготвена од
негови помлади соработници,
но со "додаден" дел, т.е. со проширување на бугарскиот јазичен
простор со говорите од етничка
Македонија. Сега, во најново
време, во новопојавениот Атлас
на бугарските дијалекти, којшто
е предмет на нашево интересирање, повторно се врши корекција, т.е. се игнорира ставот
на Стојков изразен во четворотомниот Атлас, со тоа што кон
бугарските говори (во картите)
се вклучуваат говорите од Вардарска и Егејска Македонија .
Што се однесува до ставот на
странските слависти по македонско-бугарското
прашање,
не навлегувајќи многу во различните становишта изразени
во минатото, ќе се задржиме
на ставовите на одделни меѓународни славистички асоцијации, сметајќи ги померодавни
поради институционалниот карактер. Овде пред се мислиме
на Меѓународниот комитет на
славистите и на неговитеразлични комисии (за дијалектолошки атласи, за ономастика, за
старословенски речник и др.)
во кои македонскиот јазик има
рамноправен статус со другите
словенски јазици. Комисијата
за изработка на атласи ја координира работата врз два големи проекти: Општословенскиот
лингвистички атлас и Општокарпатскиот дијалектен атлас.
Со својата важност и широчина
на проблематиката што ја обработува сепак се истакнува
првоспоменатиот. Во реализацијата на овој, можеби еден од
најголемите лингвистички проекти во светот се вклучени специјалисти од различни профили, основно дијалектолози, но
и специјалисти за фонологија,
синтакса и контрастивни прочувања. Редакцијата на овој Атлас
е потврдена од споменатата
Комисија за атласи при Меѓународниот комитет на славистите,
во неа учествуваат соработници
прикрепени кон академиите на
науките од сите словенски народи; од Руската академија на науките, од Белоруската академија
на науките, од Украинската, од
Полската, од Чешката, Словачката, Словенечката, Хрватската,
Српската, Босанската, Црногорската, Бугарската академија на
науките (до 1982 год.). Македонскиот центар таму е претставен
со работна група прикрепена
кон МАНУ, координатор и член
на Редакцијата долги години,
се до својата смрт беше акад.
Б. Видоески. Во истиот период

Видоески ја организираше и
раководеше работата и врз Македонскиот дијалектен атлас,
материјалот од кој во задниве
години се комјутеризира и се
вршат подготовки за изработка на пробна свеска за истиот.
Покрај тоа во активностите на
Одделението за дијалектологија
се работи и на подготовките за
Дијалектен речник на македонскиот народен јазик, и како дел
од истиот се појави пред 2 години првиот том од регионален
Речник на македонските говори
во југоисточниот егејски дел;
вториот том се очекува да се
појави во тековнава година (во
моментот се врши последна
редакција).Иако потребата за
изработка на Општословенскиот
лингвистички атлас прв пат се
споменува уште во далечната
1929 год., на Првиот меѓународен славистички конгрес одржан
во Прага, сепак вистинскиот почеток може да го нотираме дури
1958 год., на Конгресот одржан
во Москва. И, кога во деветтата
деценија од векот што помина
се очекуваше почетокот на реализацијата на активностите врз
Атласот со издавање на првите
томови, се јавија тешкотии коишто не беа резултат на разногласија од научен карактер (во
врска со различните школи при
лингвогеографките проучувања)
туку многу посериозни се покажаа оние што беа резултат на
политички разногласија. Имено,
бугарската работна група при
Општословенскиот атлас не
сакаше да го прифати ставот
на Редакцијата (зад кој став,
сепак стоеше Комисијата за
дијалектолошки атласи, или пошироко Меѓународниот комитет
на славистите) "за вклучување
на македонските дијалектни податоци во Општословенскиот
лингвистички атлас како особеност на македонскиот, а не како
особеност на бугараскиот јазик"
и поради тоа 1982 год. Бугарската академија на науките донесе
решение да ја прекине соработката со Општословенскиот лингвистички атлас и во таа смисла
ги повлече материјалите не
само од бугарските народни говори, туку и од македонските од
Пиринска Македонија. На тој начин на дијалектните карти, што
се претставени во томовите што
сега излегуваат од Општословенскиот лингвистички атлас и
од помалиот Општокарпатски
дијалектен атлас, односниов
простор, за жал, останува празен.Во врска со ставовите на
познати слависти по односново
прашање, декларирани последниве години ќе се задржиме на
оние на акад. Никита Толстој.
Несомнено е дека во втората
половина од 20. век, проф. Н.
Толстој, заедно со проф. С. Б.
Бернштајн, спаѓаат меѓу најпознатите руски научници, слависти што се занимавале со
јужнословенска јазична проблематика. Како потесна преокупација на Н. Толстој му се лексичките паралели на ниво на
јужнословенските дијалекти, наспрема источнословенските, односно западнословенските јазици, со посебен акцент на
рускиот. Тој како одделни колца
во јужнословенската група ги
разгледува српскиот, бугарскиот, македонскиот јазик. Така
во последната статија, објавена
посмртно
"Македонско-руски
изолексеми" акад. Н. Толстој
словенската лексика во маке-

донскиот јазик ја разграничува
на 3 нивоа: во првата група ги
класира збороформите што се
вклучуваат во општословенскиот лексички фонд (пр. земја,
рака, син), во втората се зборовите од фондот што се вклучува
кон словенските микроареали,
во овој случај јужнословенскиот
(пр. куќа, трага, руво, облека), во
третата група ги дава зборовите
типични за македонскиот јазик
(чекор, мугра и др.). Дијалектните факти, впрочем како и сите
факти се тврдоглави, така што
настојувањата на авторите на
Атласот, македонските дијалекти (не само од Пиринска туку и
од Егејска и од Вардарска Македонија) да ги претстават како
дел од бугарскиот јазичен континиум, се оспоруваат и од извесен број карти, каде што се констатираат
не
мал
број
специфичности со кои македонскиот се изделува од бугарскиот
јазик, односно тие специфичности формираат посебна кохерентна целина. Во прв план ќе
се задржиме на одделни карактеристики за кои уште Крсте П.
Мисирков се изјаснил дена "не
сет српцки, ама не сет ниту бугарцки", за илустрација: замената на големиот ер ъ со о (во коренските
слогови),
сп.
старословенски сЫнЪ, дЪждЪ,
во македонски се рефлектира
како ‘сон‘,‘дожд‘, во српски како
‘сан‘, а во бугарски како
‘сЪн‘,‘дЪжд‘ (оваа состојба впечатливо е претставена на карта
бр. 2 од Атласот на која македонскиот дијалектен простор му
се противставува на бугарскиот); слична е состојбата и на
карта бр. 6 каде што македонската форма на предлогот ‘со‘
(‘сос‘,‘сус‘) ја покрива скоро цела
етничка Македонија (вардарскиот, пиринскиот и егејскиот
дел), со мали исклучоци во
крајната југоисточна периферија
- серско драмските говори, наспрема дијалектите од етничка
Бугарија каде што скоро комплетно е регистрирана формата
‘сЪс‘ (‘сас‘), натаму во наредната карта бр. 7 што се однесува
на секундарниот ер вметнат во
финалните групи на старословенските лексеми воскЪ, мозгЪ,
кои во македонските говори поминале во ‘восок‘ (‘восук‘), наспрема ‘восЪк‘ (‘восак‘) во бугарските, во кои се вметнал (во
консонантската група) полугласот ер (Ъ), додека во македонските имаме изјаснување на
вметнатиот полуглас. Бојата
што ја покрива македонската територија е единствена (сина) и
за Вардарска и за Пиринска и за
Егејска Македонија, со мали
исклучоци, наспрема црвената
боја што ги покрива бугарските
говори. Состојбата на посебност
на македонските наспрема бугарските дијалекти може да се
илустрира и со други карти од
споменатиот Атлас, но еве ќе се
задржиме уште на два случаи:
на развојот на старословенскиот
глас јат Ђ под акцент и на големата носовка. Првиот ќе го илустрираме со картата бр. 34 на
која е претставен континуантот
на Ђ во лексемaтa хлЂбЪ , во
коjaшто во бугарскиот дијалектен јазик се јавува широк изговор на е (Ђ), со артикулација
блиска до ‘ја‘: дЂдо, наспрема
македонските случаи со обично
е (нешироко): ‘дедо‘. Споменатава континуација на старословенскиот глас Ђ, со е од македонскиот се шири на североисток

и ги зафаќа северозападните
бугарски, односно југоисточните
српски говори. Вториот случај,
т.е. развојот на носовката од заден ред (он) е претставен на
карта бр. 21 со континуантите на
старословенските збороформи
зЪб, мЪж. И во овој случај поголемиот дел од македонскиот
дијалектен јазик претставува
континиум со резултатот а (наместо ‘он‘): заб, маж- односниов
резултат од централните, преку
источните се шири и во пиринските говори. Ваквата посебност
(заб, пат), специфична за македонскиот дијасистем (во односниов континиум не се вклучуваат
само
периферните
македонски говори) им се противставува на примерите од бугарските говори: зЪб, мЪж и сл.
Се разбира дека случаите што
ги споменавме и што се извлечени од споменатиот Атлас се
избрани, оттаму тие регистрираат само извесни специфичности
врзани за македонската јазична
регија, коишто се јавуваат како
диференцијални во однос на
соседниот бугарски јазик. Треба
да се истакне дека тие се репрезентанти на дел од општата состојба, задржувајќи се на типично македонските посебности. Во
дијалектолошката наука одамна
е познат фактот дека дијалектите, како и јазиците не претставуваат затворена целина, поправо
не може да се одреди реска граница меѓу односниве феномени.
Со други зборови карактеристиките се преплетуваат, навлегувајќи како изоглоси од еден во
друг јазик. Оттаму, освен споменатите диференцијални посебности, во Атласот ќе сретнеме и
ред карактеристики заеднички
за соседните два јазика. Некои
од нив имаат општословенски
карактер, други се дел од јужнословенскиот јазичен континиум, а трети се заеднички и за
соседните балкански несловенски јазици. Како пример за последниот заеднички балкански
феномен ќе го претставиме случајот со редукцијата на неакцентираните вокали: е, а и о, нотирана во картите бр. 76, 77, 78, 79
. Оваа појава, пр. м?сиц од ?месец?, зил?н од ?зелен?, д?сит
од ?десет? на картите се претставени како особеност на југоисточните македонски, односно
на североисточните и централните бугарски говори, но освен
во бугарскиот и македонскиот
дијалектен јазик односнава појава има пошироки ареали, се
среќава уште во северните грчки и во ароманските говори,
иако (со право) на картите не се
претставени.Веќе рековме дека
станува збор за издание на
најсериозната научна институција во соседна Бугарија во кое
учествувал голем авторски колектив меѓу нив и врвни специјалисти, тоа, се разбира, аналогно
повлекува и поголема одговорност, бидејќи резовите на "врвните специјалисти", "врвните
политичари" и др. "врвни" се
подлабоки и со повеќе последици. На прашањето дали авторите постапиле соодветно на
својата поставеност во научниот
свет!? Одговорот е со подвлечена негација. Зашто тие си дозволиле кон проблемот да изразат
сфаќања што се карактеризираат со голема рестрикција на
објективност, со уште помалку
знаци за добронамерност, оставајќи и отворени коридори за
изразување на замислената

моќ. На појавата на новиот Атлас на бугарските дијалекти гледаме како на остатоци (да се
надеваме последни) на идеја
зародена во едно одминато време од пред век и половина, кога
не постоеше македонска државност, и кога одделни кругови од
соседните земји опфатени од
мегаломански идеи за голема
Бугарија, голема Србија, голема
Грција, подоцна и голема Албанија, настојуваа по секоја цена
да доминираат, т.е. со притисоци и моќ да го оневозможат создавањето на "нова држава" (македонска) на Балканот. За
споменатите цели со децении
беше ангажирана голема политичка машинерија, која користеше и брутални средства, а
многу често беше вклучувана и
културната елита "за да го оправда" дејствувањето на односнава политика. На настојувањата на хегемонистичките власти
од соседите за доминација,
уште од втората половина на 19.
век секако им пречеше дејноста
на познатите преродбеници Јордан Хаџи Константинот Џинот,
Венијамин Мачуковски, Ѓорги
Пулески, натаму на групата околу списанието "Лоза" и др. Нивните дела во многу нешто ја покажаа
посебноста
на
македонскиот народ, во што подоцна најмногу постигна Крсте
П. Мисирков (во почетокот на 20.
век).Овие континуирани напори
за себесознавање, независно од
отпорот, се крунисаа со успех,
денеска е реалност постоењето
на македонска држава со свои
универзитети, со Акладемија на
науките, со национална телевизија, национално радио, театар
итн., итн. Оттаму останува чувството на горчина дека соработниците на соседниот софиски
Институт за бугарски јазик си
дозволиле, цел еден народ, македонскиот, неговиот јазик, а тоа
значи и неговата културна историја, да го избришат од картата
на Јужните Словени, да му го
одземат заслуженото место во
панорамата на словенските нации. Во заклучок ќе истакнеме
дека во времето што го живееме, и тоа што доаѓа, како "дебел" анахронизам звучи изразот
"царското не се порекнува", па
оттаму тезите на новиот Атлас
на бугарските дијалекти, што заговараат голема Бугарија немаат иднина, бидејќи противречат
со т.н. "коректив на здравиот
разум" и со постоечката реалност. Да не заборавиме дека
прокламираниот стремеж за европеизација не подразбира губење (или преземање) на националната посебност, ниту пак
економската глобализација (за
која сепак има и противречни
сфаќања) во никој случај не подразбира и културна глобализација, туку само културен натпревар. И сосема за крај со
аксиомата: моментните "резултати" на злото (сепак) се само
илузија и немаат иднина.
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416 - 750 - 8080

905 - 471- 9100

New patients are welcome to our Dental Family
Dr. Blagoj Kozovski DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski DDS, Dentist
Victor Kozovski RDT Registered
Dental Technician

LOCATIONS:

190 Main St. N, Markham, ON

Tel: 905 471 9100

(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church)

1967 Lawrence Ave. E., Scarborough, ON Tel: 416 750 8080

kozovskifamilydentistry.com

Kozovski Family Dentistry
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The Bizarre, Delusional World of the Grkomani
By James Philips
One summer, my family was invited to
the wedding of a cousin. The groom,
whose parents are Macedonian, was
getting married to a woman of English descent. We were related to the
groom's father; the groom's mother
and her side of the family, however,
were Grkomani. The wedding ceremony took place at the Greek Orthodox Church. Later, during dinner at
the reception, the traditional Macedonian "Pig Dance" was performed to a
Greek song. This was a ludicrous contradiction, as the Pig Dance is strictly
a Macedonian wedding custom. After
dinner, when the "Bread Dance" was
performed to kick off the night's entertainment, a Greek song was played
again. More Greek songs followed.
My family realized that the evening
would be dominated by the Grkomani,

ting experience with them.
Who are the Grkomani? There are
many characterizations of them, but
essentially, the Grkomani are Aegean
Macedonians who call themselves
or pretend to be Greek. What motivates the Grkomani to behave this
way, what is their "inner reasoning",
is indeed perplexing. Some have
ingrained fears stemming from life
back in the old country. My lifelong
observation, however, is that most
Grkomani are Macedonians with an
inferiority complex who are enamored
and spellbound by Hellenism. This
inferiority complex arises from ignorance, and a lack of proper pride in
their Macedonian roots and heritage.
Sadly, their children and grandchildren born in the diaspora are grow up
disconnected from their Macedonian
Such is the effrontery of the Grkom- roots and heritage too.
ani. There are few Macedonians who
have not had an unpleasant or upset- The Grkomani are thoroughly selfso we decided to leave the reception
early, and have not spoken to the
groom's family ever since.
My dear Koum passed away. My
Koum, a patriotic Macedonian to the
core, has a nephew who is married
to a Grkomanka. Throughout the entire funeral, including the luncheon
that followed back at the Macedonian
church, she would insist on speaking
Greek to everyone, including my gentle, soft-spoken Kouma, who I have
never heard utter a word of Greek
in my life. Shamelessly, she even
admonished my Koum's son for the
funeral being conducted under Macedonian Orthodox rites and not Greek
ones! I was thoroughly disgusted with
her impudent and insensitive behavior, and considered it a form of abuse.

deceived because they truly believe
that they are accepted and recognized by Greeks as one of their own
(or, as Macedonians say, as "nashi").
This delusion is utterly false. Greeks
will indulge and play along with the
Grkomani, welcome them to their
churches, and pretend friendship, but
privately, the Greeks ridicule them.
Greeks, however, do not object to the
Grkomani, because their existence diminishes the actual size, strength and
presence of the Macedonian community. Greeks also know the pain and
offence that Grkomani cause.
Every ethnic group has a "sixth
sense" and natural affinity for their
own, so why would the Greeks be any
different? Greeks are not fooled. The
Grkomani betray themselves as nonGreeks in several ways: they do not
seem Greek, they do not speak Greek
with an authentic accent, their overall

knowledge of Greece is thin, and their
place of birth or origin in present-day
Greece, when disclosed to Greeks, all
put them under a cloud of doubt and
suspicion. In addition, all Grkomani
retain some degree of Macedonian
consciousness and self-awareness,
so they never quite assimilate into the
Greek world, hard as they try.
Disdained by the Greeks, and avoided by the patriotic Macedonians, the
Grkomani inhabit a bizarre, delusional
world of their own, and associate
mostly with one another. They do not
recognize the inherent contradiction
of their behavior: if the Grkomani associate mostly with one another, and
not with actual Greeks, why don't they
simply be Macedonian and be free??

MHRMI Meets with Global Affairs Canada, Calls for Condemnation of the Forced Macedonia Name Change

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights
Movement International
twitter.com/billnicholov

Macedonian Human Rights
Movement International President Bill Nicholov met with David Sproule and Andrew Turner, the Director General and
Deputy Director of European
and Eurasian Affairs for Global
Affairs Canada, and called for
Canada to immediately reverse its ill-advised support of
the forced name change of the
Republic of Macedonia.
Nicholov noted that Canada's
policy of “Euro-Atlantic integration” cannot be pursued at the
expense of human rights, international law, and the human
rights conventions to which
Canada is a signatory.
Despite being aware of the brutal and illegal tactics imposed
on Macedonians in order to
force through the name change
(see MHRMI's meetings and
discussions with Deputy Prime
Minister Freeland, while she

was Minister of Foreign Affairs, and her foreign policy
advisors), Canada chose to
celebrate it as a “resolution
of a diplomatic dispute” with
Greece – the country which
has publicly admitted to creating the artificial “name dispute” with Macedonia in 1988
(after generations fiercely
suppressing any use of the
word “Macedonia”) for its own
political ends, namely, its official denial of the existence and
persecution of the large Macedonian minority in Greece.
Nicholov explained to Sproule
and Turner that Canada's position is enabling Greece to
achieve this goal, as Article
7(2) of the “Prespa Agreement” specifically denies the
existence of Macedonians in
Greece, hands the terms “Macedonia” and “Macedonian” to
Greece, while Article 8(5) mandates that a panel of Greek
diplomats rewrite Macedonian
history and that Macedonian
textbooks be rewritten.
Nicholov posed again MHRMI’s long-standing question as
to how a document such as the
“Prespa Agreement” can exist,
much less be celebrated, when
it is designed to redefine and
ultimately eradicate the existence of an ethnic group.
Nicholov also noted to Sproule
and Turner that Bulgaria has
followed the anti-Macedonian
lead of Greece, demanding

concessions that would hand
over modern Macedonian history to Bulgaria, and the identity of all Macedonians in the
Republic of Macedonia, Bulgaria and Albania as “Bulgarian”. Both countries threatened
to use their veto power in the
EU and NATO unless their demands were met.
As Nicholov explained, the
forced renaming affects all of

would side with Greece's antiMacedonian policies.
Canada has thus far declined
to change its position on Macedonia, stating that the government of Canada does "not get
involved in disputes” involving
other countries. Nicholov rebutted this false claim by pointing out Global Affairs Canada's
own mission statement and
the statements already made

partitioned Macedonia (divided
in 1913 among Serbia [now the
independent Republic of Macedonia], Bulgaria, Greece and,
in 1919, Albania) and includes
the hundreds of thousands of
Macedonians who emigrated
to Canada from Aegean Macedonia (the part of Macedonia
annexed by Greece). Macedonians came to Canada to
escape persecution by Greece
for being Macedonian, never
expecting that, decades later,
their adopted home of Canada

by Canadian government officials concerning the “Prespa
Agreement” and many other
examples of Canada's involvement in the disputes of other
countries, including:
•
Canada's condemnation of Ukrainian President
Viktor Yanukovych in 2014 because of his pro-Russian policies. Former Foreign Minister
John Baird said“We certainly
don’t apologize for standing
with the Ukrainian people in
their struggle for freedom"

when asked by CTV News
if "Ottawa’s support for antigovernment protesters and
condemnation of Yanukovych’s
regime may affect diplomatic
relations".
o
Nicholov highlighted the months-long protests
against illegitimate PM Zoran
Zaev (installed through election rigging), in which hundreds
of thousands of Macedonians
(in a country of 2 million) participated, every day, against
his policies that appeased
Greece, Bulgaria and Albania.
•
Canada's condemnation of Venezuelan President Maduro in 2019 and recognition of opposition leader
Juan Guaidó,“In response
to attacks on Venezuelans’
democratic and human rights
by the regime of Nicolás Maduro.”
o
Nicholov highlighted
the continued imprisonment,
beatings, intimidation and
threats against dissenters of
the Zoran Zaev regime, with
women and their families specifically targeted.
•
Canada's
ongoing statements on Belarusian President Lukashenko,
including,“Canada joins its
partners in the international
community in condemnation
of the crackdown on peaceful
protestors following the presidential election in Belarus. We

do not accept the results of this
fraudulent presidential election
in Belarus and call for free and
fair elections.”
o
Nicholov highlighted
the riot police beating and arresting of peaceful protesters
and mass voting irregularities
in the last several elections
and referendum in Macedonia.
Nicholov concluded the meeting by calling for equal treatment for Macedonia and Macedonians. In order for Canada
to try to regain its former reputation as a global human rights
leader,it must immediately take
a stance against the Zaev regime and the forced Macedonia name change.
________________________
________________
Macedonian Human Rights
Movement
International
(MHRMI) has been active
on human and national
rights issues for Macedonians and other oppressed
peoples since 1986. MHRMI
demands respect for Macedonia's name, identity and
human rights for oppressed
Macedonians in the Balkans.
For more information: 1-416850-7125, info@mhrmi.org,
www.mhrmi.org,
twitter.
com/mhrmi, facebook.com/
mhrmi, instagram.com/MacedonianHumanRights #OurNameIsMacedonia

MHRMI Announces Support for Macedonian-Canadian Political Candidate Dan Masin

Macedonian Human Rights Movement International calls on Macedonian-Canadians to join our support
of Dan Masin, a proud MacedonianCanadian, who is seeking candidacy
in the Ontario riding of Simcoe North.
Masin is running for the nomination in
the Conservative Party of Canada, but

MHRMI stresses that we are supporting Dan Masin as an individual, and
reiterate our position that any political
party that wants support from Macedonians must clearly support Macedonia's name and our Macedonian
identity first.
Masin has been working tirelessly
to gain support for Macedonia and
Macedonians and for Canada to denounce the illegal, forced renaming
of Macedonia. Becoming a Member
of Parliament will give Macedonians
a strong, effective voice in Canadian
politics.
"My goal is to strengthen the relationship between Canada and Macedo-

nia, to protect our heritage and our
identity, and to gain Canadian support
in returning Macedonia's name", said
Dan Masin in a statement to MHRMI.
The first step is for Masin to become
the Conservative Party's nominee for
the Simcoe North riding. Macedonians who have residence there need to
sign up for membership in the party,
then support Masin when the vote for
candidacy is called. More information
can be found at https://www.simcoenorthconservative.ca/join-us/ and by
contacting Dan Masin at danmasin4cpc@gmail.com.
Masin's family comes from Prekopana
and Vumbel in Aegean Macedonia

and are well aware of what it means
to fight for their existence as Macedonians. Masin's family name was forcibly changed to "Masinis" by Greek
authorities but was changed back to
Masin (many older Macedonian surnames end with "in") when they
emigrated to Canada.
Macedonians are facing the most
crucial fight for our name and identity in decades. We need a voice
in the Western political sphere
who will demand support for Macedonia. Dan Masin has stepped
up and will be that voice. MHRMI
calls on Macedonian-Canadians

to ensure that he has that opportunity.
Nomination papers are due now and
the vote for candidacy will be called
very shortly. Contact Dan today and
give him your support.
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VAC DEVELOPMENTS LTD
http://www.vacdev.com
2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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.

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

VAC Developments Ltd careers

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

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

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

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

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time
Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time

2270 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856
E-mail: contact@vacdev.com
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КРСТЕ МИСИРКОВ – БРАНИТЕЛ И КОДИФИКАТОР НА МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК
( 1874 – 1926 )

Пишува и уредува
Благица Дафовска

својот народ, така да во 1902 г. работел
како професор во Битолската гимназија.
Во Битола, Мисирков соработувалсо
рускиот конзул А.А.Ростковски; му станал
домашен учител на децата и советник.
Но, за време на Илинденското востание,
конзулот бил убиен во Битола. Прогонуван
од страна на тогашните власти Мисирков
бил принуден да ја напушти Битола. Преку
Цариград и Одеса заминал пак за Петроград
каде бил примен во високите места во
руската политика, и пишувал статии кои
се објавувале во странство. Одржува
предавања пред македонското студентско

И затоа не
сакаше да запре,
удираше како
камбана
и го будеше зброт
меѓу јавето и
сонот-недосонет
сон,
незатворе круг со
Татковината
и срцето на
зборот -

пат послан со трње
од Постол до гробот.
Но, неизбежно е навраќањето кон неговата
Оваа година, на 18 ноември се навршуваат
книгата „За македонцките работи“. Со
144 години од раѓањето на Крсте Петков
нејзиното уништување бугарската власт
Мисирков, значајна фигура во македонската
мислела дека ќе биде спречено влијанието
книжевност. Ако погледнеме на плејадата
за созревање на националната свест кај
македонски слависти, научници и
Македонците. Биле сочувани неколку книги
професори, уочливо е дека Мисирков е
кои биле отпечатени во повеќе примероци
алка на таа долга плеада, кој со своите
и никој неможе да ги уништи. Секогаш
активности „создал континуитет на борба
со народот, тој виде дека националната
на Македонците за својата национална
свестр кај Македонците созреа. Мисирков
еманципација“
секогаш мислеше дека „имињата Србин,
Тој е прочуен со неговото дело „ЗА
Бугариу и Грк ја завршија нивната служба
МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ“ кое
во Македонија и за нив нема месато.
претставува голем и значаен
Време е да ги соедини еднозаедничко сите
доказ за самостојноста на
македонски Словени, име – Македонци.
македонската нација и јазик.
Мисирков поддржан од својот народ
Ние многу му должиме и му
продолжува да работи врз македонското
благодарниме за неговото
дело. Во книгата „За македонцките
македонско дело. Со литературен
работи“ напишал 5 статии. Најзначајна е
осврт ќе го прославиме животот
петтата: „Неколку зборови за македонскиот
и делот на Крсте Мисирков,
литературен јајик“, каде се залага за
бранителот и втемелувачот на
фонетската азбука и појаснува:-„Јазикот на
македонската нација и јазик.
еден народ е негово духовно наследство
Во поетскиот прилог ќе биде
и богатство. Да го зачува некој својот
застапен поетот Радован П.
народен јазик и да го брани како светиња
Цветковски од Битола, кој е
--- Учениците од македонското училиште „Св.
значи, да остане верен на духот на
роден на 3 септемвки 1931 г.
Климeнт Охридски“ со нaставниците Стефан
своите прадедовци и да почитува се
во с. Сопотница, Демир-Хисар.
Крушевски и Блага Дафовска, сликани во 1983-1984
што имаат тие направено за своето
Преку стиховите на неговата
потомство“
песна „НЕЗАТВОРЕНИОТ КРУГ
Со
ова
го бодри народот и влијае да
НА МИСИРКОВ“ ќе биде проследен текстот друштво. Со соответен предговор почна
не
подлегнува
на туѓите национални
и симболично со метафори и родољубиви
да се оформува првата книга на современ
пропаганди
а
со
создавањето на
чувства ќе биде опишан трнливиот и
македонскји литературен јазик и правопис,
литературен
јазик
се зацврстува духот кај
макотрпе живот на Крсте Мисирков:
со звучен наслов „ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ
народот
и
ќе
се
стави
крајна злоупотребите
„Збор по збор
РАБОТИ“ – а поетот Радован не внесува во
на
пропагандите
против
нашите интереси.
како камен префатен со камен
тоа немирното време:
Со
неговите
напредни
идеи,
Мисирков им
ја креваше куќата на јазикот
Се делкаа зборови
нанесува
јаки
удари
на
големосрпските
наковални и чекани, длета,
како камења под длето и големобугарските шовинисти ( Со овие
резбари и ѕидари
истрорија цела на јазикот наш
јазично историски теми и полемики,
ти ја преполнуваа душата
дека сме народ и нација
историјата како да се повторув, бидејќи
со глас од стара песна
патот да ни се знае
Бугарите негираат и не признаваат се
на зборот народен.“
и зборот наш, наш да биде
штое македонско.) Кон овој контест се
без мрежи телени по Беласица.
посветуваме на Мисирковата мисија за
Крсте Петков Мисирков е роден на 18
да им ги обелодениме тешките настани и
ноември, 1874 год. во сиромашно семејство
Во 1903 год. во Софија книгата била
вистина на нашите соседи, како од минатото
во с. Постол, во близина на Пела- античка
отпечатена. Мисирков добро ја познаваше
така и сега: нивните лагии за македонскиот
македонска престолнина на Филип и
состојбата кај јужнословенските народи,
јазик и историја не мируваат, се повторуваат
Александар Македонски.Тој е рожба на едно дошол дозаклучок дека македонскиот јазик
од нивните политичари и научници кои
време сотешки истрориско-општествени
е посебен, поинаков и се разликува од
околности. Мисирков-основоположникот на
бугарскиот и српскиот. Во книгата пишувал велат дека македонскиот јазик е диалект на
бугарскиот; каква измама:
современиот македонски јазик ги следел
дека Македонија претставува одделна
околностите во кои живеел народот,
етнографска целина, дека „во неа неа нема
И не ти беше судено така...
сеќавајќи се на неговите прадедовци кои го
Бугари, Срби и Грци,а само Македонци“ Тој
Се се разневиде...
чувале македонскиот збор за да не згасне
се залагал за прифаќање на единствен јазик
Се
разневиде
и ќебенцето
нивната песна:
на Македонците и единствена Охридска
и
патното
дрвено
куферче
архиеписакопија, како црква на сите
во
кое
секогаш
Македонија
Од дедо прадедо
Македонци. Но, по отпечатувањето, книгата
цела ја носеше дома.
старите од милост
била изгорена, а тој бил малтретиран и
Преселбите
под туѓо име
ги кажуваа зборовите,
прогонуван. Ја напушта Бугарија и заминал
и
сега
болат
ко
некогаш тебе
ги редеа, ги сложуваа
за Русија каде во 1903 г. бил професор
Болат...и
само
за
толку
од прстенот
да се слуша нивната песна.
по историја и географија воБерднјаск,
не
се
затвори
кругот
потоа заминал за Одеса каде го издава
пат
послан
со
трње
Песната на старите генерации се слушала
списанието„Вардар“ и го означи почетокот
од Постол до гробот.
и ќе се слуша благодарение на Мисирков
на современиот македонски литературен
кој уште од мал бил оддаден на книгите и
јазик. Во 1918 г.бил протеран од Русија,
Овој дарежлив „преселник“ во книгата
сакал да чита. Основно училиште завршил
се враќа во Софија и станува уредник на
запиша значајни мисли за јазикот: „Како
во родното село на грчки јазик. Бидејќи
народно-географскиот музеј. Потоа бил
последуач на идејата за полно оделјање
останал без родители се соочува сомаки
испратен за професор во Карловската
на нашите интереси од интересите на
и страданија.Школувањето го продолжил
гимназија каде останува до неговата
балканските народи и за самостојно
во гимназијата во Софија, потоа ја
смрт. Умрел на 26 јуни, 1926 г. во Софија.
културно и национално развивање, јас и
продолжил воШабац и Белград. Уште како
Неговата животна приказна опеана е со
ја написав на централното македонско
дете имал желба да биде учител така да
тажни патриотски чувства:
наречие кое за мене од сега натаму имат да
во Белград завршил Учителска школа во
бидет литературен македонски јазик. А тоа
1895 г. Во Петроград го завршил Историско- Твоето срце
вака ќе се оствари:- „Ако Македонецот од
филолошки факултет. Сакал да се врати
го рамнеше со срцето на зборот,
Северна Македонија подаит рака на својот
во Македонија со желба да му служи на
со Татковината.

брат од Јужна Македонија и Македонецот
од Источна Македонија, подаит рака на тој
од западна. Рацете ќе се прекрстат околу
Прилеп-Битола.“
Мисирков извршил реформа врз
македонската азбука со фонетски промени и
предложил- идниот македонски правопис да
се пишува онака како што се зборува. Тие
се принципите на денешниот македонски
јазик. Со ова му даде посебна јазична
форма со која се разликува од соседните
јазици, и да не се доаѓа до влијание и
вештачење на нашиот јазик:
Ти што секој збор на кантар го стави
да ја измериш тежината на нацијата,
ти што зборот Македонец
го стави над се, и ти што рече:
„Татковината е таму
каде што сум се родил и каде што
јас треба да си ги оставам коските...“
Се што е наведено погоре и одговорот кој
се содржи во песната, докажуваат дека К.
Мисирко роден е во Македонија, никогаш
не бил Бугарин, туку Македонец, и само
Македонец и таму сака да „си ги остави
коските“:
Коските ти останаа
најдалеку од Татковината
недосонет сон, незатворен круг,
неисполнет аманет и посмртта твоја
стои ко отворен гроб.
Крсте Мисирков е најзначаен
вомакедонската културно-национална
историја на почетокот од 20-тиот век.
Неговото историско дело е значајно и
големо, зашто со реформирањето на
македонската азбука и поставувајќи ги
темелите на македонскиот литературен
јазик со извршена кодификациај и ја
докажал посебноста на македонската
самобитност и нација.
Иако поминаа 96 години од смртта на
Мисирков, неговото творештво е од
непроценлива вредност како и добра
лекција за изучувањето на македонскиот
јазик не само во училиштата во Македонија,
туку и овде во Канада, како и во други
места. Како надоградба и контрибуција кон
литературниот прилог ќе истакниме дека
неговите мисли зрачат низ учебниците и
низ годините ги изучувале многу генерации
на ученици во македонското училиште
„Св. Климент Охридски“ во Торонто, како и
во други училишта. Сега кога се наоѓаме
во ова пандемично време и настанаа
промени во образованието, со новата
техника преку „ Интернационалната јазична
програма“ каде е застапен македонскиот
јазик со виртуална и синхноризирана
настава; актуелно е тоа што учениците
веќе се запознаа со Македонската азбука
и се стекнаа со фонетското правило на
Мисирков: „Пишувај како што зборуваш,
читај како што е напишано“. А мене ме
враќаат мислите и спомените во минатото...
Пред мене се наоѓа албумот со слики
од повеќе генерации; вниманието ми го
одзеде сликата со учениците од 1983-1984
год. и со колегата, покојниот наставник
Стефан Крушевски. Тогаш во училиштето
се одвива многу активности и настапи на
културните манифестации. Минатото ја
надоградува сегашноста, а воедно создава
континуитет со младите генерации да го
изучуваат македонскиот јазик и сите заедно
да го браниме и афирмираме, како што
тоа го правеше учителот Крсте Мисирков,
кој секогаш ќе живее во монографиите,
книгите,учебниците и во песните. - Тој
никогаш нема да умре -.Тој никогаш нема да
остаре;- Учителите никогаш не стареат !
Мисирков како филолог, славист,
кодификатор, публицист, идеолог и
визионер на современата македонска
држава, неговото име ќе се слави вечно.
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Чествување на 11-ти Октомври, денот на вооруженото востание на македонскиот
народ против фашизмот!
Организацијата Обединети Македонци од Канада во
чест на 11 Октомври, Денот на вооруженото востание на
македонскиот народ за ослободување од фашизмот на овој
датум после редовната црковна служба одржa помен пред
споменикот на паднатите борци за слободата на Македонија
и Канада.
При тоа беше положен венец во чест на борците кои се
дигнаа на семакедонско востание против германските,
италијанските,
бугарските и албанските нацисти и фашисти. При таа прилика
почесен говор одржа претседателот на организацијата
Обединети Македонци, господинот Драги Стојковски.
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Новите фрески дадоа нов живот на црквата Св. Недела
Во текот на октомври оваа година неверoјатни
преобрази се случија во црквата Св. Недела во
Ејџекс, една од најубавите македонски православни цркви на овие простори.
Проектот поддржан од македонската заедница се приближува кон
својата завршница, интензивните
работи се во ек а, сите што имале
можност да ја посетат сведочат за
извонредната живописност на новите фрески.
За инсталацијата е задолжен Глигор Стефанов кој веќе неколку седмици работи на реализацијата на
проектот.

Претседателот на управата Славе Бунтески Благодариме и на парохискиот свештеник отец
најави и натамошни зафати во обнововување Алeксандар Зашов кој ни’ овозможи да ви ги
на црквата во наредниот период,
претставиме приложените фотографии.
за што ќе ве информираме во следните изданија на весникот ,,Македонија.
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Вие и Вашето здравје
Витамините и нивната улога врз нашето здравје (2)
е да се побара помош од лекар
за да се испита и третира
основното заболување, со
што ќе се подобри неговата
абсорпција во дигестивниот тракт,
а со тоа и нивото на витаминот
Е во организмот. Симптомите на

а и во ферментирана храна.
Растителниот облик на витамин К,
(К1) е многукратно повеќе застапен
во секојдневната исхрана,
споредено со оној од животинско
потекло и според тоа главен извор
на витамин К за организмот.

Како што напоменав вo минатото
издание освен витаминот Д,
витамините Е, К и А спаѓаат
во групата на липосолубилни
витамини (витамини растворливи
во масти). Во ова издание ќе се
осврнам на овие три витамини
(Е, К и А) пооделно. Иако тие не
се толку познати во широката
јавност како останатите витамини,
тоа ни оддалеку не значи дека
имаат помала важност за нашиот
организам.

поминува плацентата и се
манифестира со зголемен
ризик од крварење. Затоа се
практикува новороденчињата да
добиваат инекција со витамин
К веднаш после раѓањето, што
ќе им овозможи формирање
на нормалнa способност на
згрутчување на крвта неколку
недели после раѓањето.

Хипервитаминоза К
Не е позната количината на
витамин К, која би била опасна за
организмот. Во литературата не
се опишани случаи на токсични
ефекти од витамин К, без разлика
дали е внесен со исхраната или во
облик на таблети.

хиповитаминоза Е може да се
благи, како зголемена кршливост
на ноктите, но и посериозни како
што се: намалување на видот
поради оштетување на ретината,
оштетување на периферните
нерви на рацете и нозете,
мускулна слабост и тешкотии при
одењето и координацијата.

Всушност 90% од витаминот К во
нашиот организам се добива од
исхраната со растително потекло.
Мал процент се синтетизира од
бактериите, кои живеат во цревата
како дел од нормалната црвена
флора.
ВИТАМИН Е (TOКОФЕРОЛ)
Витаминот К е неопходен за
синтеза на протромбин, протеин
Витаминот Е постои во осум
кој е неопходен за згрутчување
Хипервитаминоза Е
хемиски облици, но само обликот
(коагулација) на крвта, а со тоа
алфа, познат како токоферол е
и во процесот на зараснување
Нема податоци во литературата
оној, кој го користи организмот.
на раните при повреди. Овде
Овој витамин е силен антиоксидант за токсичност на витамин Е внесен треба да го напоменеме
преку храната.Вишокот на витамин значeњето на витаминот К во
и го штити организмот од
Е во организмот може да се
многу заболувања врзувајќи ги
контекст на употребата на
појави од прекумерно внесување
слободните радикали (молекули
антикоагулантна терапија.
на витамин Е како суплемент,
кои ги оштетуваат клетките).
При одредени заболувања
но е многу ретко опишан во
Витаминот Е има исто така улога
на организмот неопходна е
литературата и се манифестира
во заштита на организмот од
терапија со антикоагуланти
со пореметување на видот и
инфекции и подобрување на
лекови кои го спречуваат
зголемена склоност кон крварење. згрутчувањето на крвта и
имунитетот.
превенираат формирање
Природни извори на витамин
на тромби. Еден од тие
Е се:растителните масла
ВИТАМИН К
антикоагулантни лекови е
(сончогледово, пченкарно, ленено
Кумидин (Warfarin). Во услови
и маслиново), зелени лиснат
Витаминот К има важна улога
кога ќе се даде повеќе Кумидин
зеленчук (броколи, спанаќ),
во коагулација на крвта,
постои ризик од крварење и
авокадо, лешници, бадеми,
метаболизмот на коските и
кикиритки и други јаткатски
регулирање на нивото на калциум тогаш се користи витаминот
К бидејќи тој го подобрува
продукти.
во крвта.
згрутчувањето на крвта.Понатаму
Препорачана дневна доза за
Витаминот К се јавува во два
витаминот К е неопходен во
возрасен организам е 15 мг
основни облици: витамин
синтезата на протеини, кои имаат
дневно.
К1 и К2. Витаминот К1 е од
клучна улога за продукцијата и
растително потекло и го има
одржување на нормално коскенo
Хиповитаминоза Е
во зелениот лиснат зеленчук
ткиво, а со тоа и во превенирање
(кељ, магдонос, спанаќ, броколи
на остеопорозата. Дневните
и зелка) и овошјето (авокадо,
Здравиот организам преку
препорачани дози на витамин К
грозје, капини и боровинки).
секојдневната исхрана ги
Витаминот К2, го има во производи се:120 mcg дневно за мажи и 90
обезбедува неопходните потреби
mcg дневно за жени.
од витамин Е. Со оглед на фактот од животинско потекло (јајца,
сирење, пилешко и свинско месо),
дека за апсорпцијата на
Хиповитаминоза К
витаминот Е се потребни
масти, неговиот недостаток
може да се јави при
Недостатокот на витамин
одредени пореметувања кои
К е редок, но може да се
го зафаќаат дигестивниот
јави при земање на лекови,
тракт,како што се: панкреатит,
кои го блокираат неговиот
Хронова болест (Сhron’s
метаболизам, како што се некои
Disease), Целијакиа (Ceантибиотици или одредени
liac Disease) и Цистична
заболувања каде е нарушена
фиброза (Cystic Fibrosis).
неговата абсорпција. Bo тие
Исто така може да се јави
случаи, корисно е да се земе
и при пореметување на
витамин К, како додаток во
метаболизмот на мастите во
хрaната.Недостатокот е посебно
организмот.
можен кај новороденчињата,
Во овие случаи потребно
бидејќи витаминот К не ја

по препорака на лекар, бидејќи
вишокот на витамин А може да
е токсичен.Посебно треба да се
внимава на земањето на витамин
А во текот на бременоста, бидејќи
докажано е дека неговиот вишок
може да доведе до вродени
дефекти на плодот.

Хиповитаминоза А -

недостаток на витамин А е ретка
појава.
Настанува поради потхранетост
и заболувања кои водат до
нарушена абсорпција на мастите.

Хиповитаминозата А може да се
манифестира на неколку начини.
Еден начин на манифестација
на хиповитаминоза А e ноќното
слепило - неможност на
адаптирање на окото на светлина.
ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) Се јавува како резултат на
недостаток на пигментот родопсин,
Витаминот А се внесува преку
за чија синтеза е неопходен
исхраната во организмот во
витамин А.
неактивен облик т.н. провитамин
Главната улога на пигментот
А. Тој се јавува во две основни
родопсин е да овозможи
форми.Првиот облик на
адаптација на окото на светлина
провитамин А (ретинол и ретинил
и затоа во услови на негова
естри) го има во рибата и
недоволна синтеза се јавува
млечните производи.Вториот облик гореспоменатото пореметување на
на провитамин А (каротеноид)
видот.
го има во овошјето (диња),
Хиповитаминозата А може да се
зеленчукот (спанаќ,моркови) и
манифестира и со одредени кожни
во растителните масла. Откако
промени, како што е егзема.
провитаминот А ќе се внесе во
организмот преку храната, тој го
преработува и трансформира во

активниот облик на витамин А, кој
понатаму се користи за различни
функции, а вишокот се складира во
црниот дроб.
Витаминот А има неколку важни
функции од кои најважна е
антиоксидантна улога. Понатаму,
витаминот А неопходен е зa
синтеза на специфични протеини,
за развој нa епителното ткиво и
стварање на видниот пигмент,
родопсин.
Дневните потреби со витамин А, за
здрав организам се подмируваат
преку редовна и здрава исхрана.
Додаток на витамин А е потребен
кога диетата е сиромашна или
постојат одредени состојби кои ја
зголемуваат потребата од витамин
А во организмот како што се:
болести на панкреасот, одредени
очни и кожни заболувања.
Во тие случаи дневната
препорачана доза на витамин А
е 700 mcg дневно за жени и 900
mcg дневно за мажи. Земањето на
витамин А треба биде исклучиво

ЈАВНИОТ
ЗДРАВСТВЕН
СИСТЕМ ВО КАНАДА
Хипервитаминоза
А - вишок на витамин А во
организмот може да настане при
прекумерно земање витамин А
заради долготраен третман на
одредени кожни заболувања.
Хипервитаминозата А се
мнифестира со лупење на кожата,
замор и несоница.
Bишокот на витамин А се
акумулира во кожата и таа добива
жолта нијанса.
Со ова ја заокруживме
темата за липосолубилните,
витамините - растворливи во
масти ( Д, E, K,А) и нивното
значење за нашиот организам.
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СОФИЈА ГО ЗАБРАНИЛА ВЕСНИКОТ ОД 1938 ГОДИНА ЦЕЛОСНО ПОСВЕТЕН НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ!
Извадок од Македонска нација/МИа/автор Блаже
Миневски

Што пишува во весникот што требал да биде објавен по повод 35 годишнината од смртта на Гоце
Делчев и Илинденското востание во 1938 година
во Софија и зошто тој бил забранет од бугарската
цензура?Единствениот ексклузивен печатарски

отисок од весник за Гоце Делчев, кој требал да
биде објавен пред 75 години во Софија, сега е
во Македонија. Спасен е благодарејќи на неговиот уредник Митко Зафировски, кој успеал
да го сочува, а потоа, некако и да го донесе
во Скопје, во Македонија. Имено, Митко Зафировски заедно со Ангел Динев и уште неколкумина други македонски публицисти, во
1938. година, а по повод 35 годишнината од
убиството во Баница, подготвиле специјален
број посветен на Гоце Делчев, со неговиот
портрет на насловната страница.

ме работеше во НУБ “Свети Климент Охридски“
како раководител на секторот за старопечатени
книги и средновековни ракописи, но ги проучувал
и ваквите ексклузивни изданија поврзани со македонската историја, станува збор за мошне важен
документ за националните позиции на македонската интелигенција меѓу двете светски војни.
“Секој текст објавен во овој весник пред 75 години зборува за чиста, изградена македонска
национална свест кај секој автор посебно. Затоа
ударно, уште на втората страница, објавени се
текстовите “Гоце и народната борба“ од Божин
Кога бугарската цензура видела, Проданов, потоа “Делчев апостолот“ од Стефан
дека во текстовите се зборува за Аврамов, “Јаворов за Гоце Делчев“ белешка од
Македонски народ и македонска на- редакцискиот одбор за дејноста на Гоце Делчев,
ција, а никаде не се спомнува дека но централно место зазема статијата “Гоце Делчев како национално-револуционерен стратег“.
Македонците се Бугари, весникот Во неа јасно и прецизно се изнесуваат погледите
веднаш бил забранет, односно било и стратегијата на Гоце Делчев за националното
спречено неговото печатење.
ослободување на Македонија: “Гоце Делчев не
Сепак, првиот печатарски отисок бил спасен и беше марксистички деец од типот на Благоев и
сега се наоѓа во Народната и универзитетска Кирков, туку огнен национал-револуционер. Кон
библиотка “Свети Климент Охридски“. Изда- крајот на 19. и на почетокот на 20. век во Макевач на весникот е Културно-добротворното донија претстоеше, не социјалистичка, туку набратство “Гоце Делчев“ од Софија, кое всуш- ционална револуција! Гоце Делчев правилно го
ност е друштво на бежанците, Македонци од сфати тоа и бесстрашно ги направи потребните
Кукуш и Кукушко, родниот крај на Гоце Дел- чекори.“
чев насилно прогонети од Балканските војни Понатаму, во статијата напишана пред 70 години
1912-1913 година.
се вели, дека Гоце Делчев, како ретко кој друг маВесникот има десет страници голем формат кедонски револуционер во тоа време, “совршено
(70 х 50 см), а во него се објавени важни мате- правилно сфатил дека македонското прашање
ријали и сведоштва кои ексклузивно требало како национално прашање неразделиво е сврзада бидат објавени токму во тој специјален број на но со ликвидирање на остатоците на турскиот февесникот.
удализам и за извојување демократија, земја за
Гоце како македонски национално-револуционе- селаните и економски, политички и духовно-кулрен стратег
турни права и слобода на целиот народ“.
Според д-р Михајло Георгиевски, кој долго вре- Статијата завршува со констатацијата, дека Гоце

Солунски конгрес од 1903
Централниот комитет на Иван
Гарванов и Задграничното
претставништво - Христо
Татарчев и Христо Матов кон
крајот на ноември 1902 година
биле решени за кревање на
востание. Затоа Иван Гарванов
на 6 јануари 1903 година (стар стил) испратил окружно до
Задграничното претставништво, окружните и околиските комитети
со кое свикал Конгрес и ги поканил делегатите.
Меѓутоа, голем дел од истакнатите делегати немале доволно
време да стигнат на Конгресот, а тоа најверојатно било и
посакувано од Гарванов.
Во јануари 1903 година се одржал Солунскиот конгрес. На третото
заседание, на 16 јануари, кое траело час и половина се прифатил
и потпишал Протоколот за извршената работа и преземените
решенија. Решително против востанието се изјаснил само
серскиот делегат Димитров, но на крајот и тој се присоединил кон
заедничкото мнение. Скопскиот делегат Димитар Ганчев, испратен
со директива да дејствува за одлагање на востанието бар на една
година, исто го потпишал затоа што и другите потпишале.
Најважниот аргумент против востанието – недостигот на доволно
оружје во повеќето реони – било до извесен степен демантирано
од уверувањата на Иван Гарванов, дека за скоро време ќе се
случат крупни доставувања, како и од надежта, дека при општо

востание, четите од Бугарија ќе префрлат значително количество
пушки и други материјали. По донесување на решението за
востание, окружните комитети биле задолжени да ги преземат
потребните мерки за забрзување на подготовките за кревање на
востанието.

Последната обиколка на Гоце Делчев
Гоце Делчев не го сочекал крајот на советувањето во Софија
и веднаш заминал за Серскиот револуционерен округ да ја
демонстрира новата концепција за борба. Тој собрал чета од 40
души, а во неа биле Пејо Јаворов, Димитар Стефанов, Димо Хаџи
Димов и други. Најпрво поминале во Банско, а на тамошниот
собир Делчев зборувал за:слободна и независна Македонија со
широки правa за сите сиромаси.Тој истакнал дека борбата треба
да се води со терористички акции и четнички дејствија, како
подготовка за крајното средство - масовно вооружено востание.
Делчев го осудил Горноџумајското востание и го оценил како
провокација која претставувала предавство кон македонскиот
народ, велејќи дека:
Ако се бориме за цар, тогаш ние си го имаме султанот.
По Солунскиот конгрес, ЦК ги ополномоштил Иван Гарванов
(Давид) и Велко Думев (Орлеански) да заминат во Софија, усно да
ја соопштат одлуката за востание и да ја поткрепат. Задграничното
претставништво го поканил Михаил Герџиков да се сретне со нив,
бидејќи Делчев заминал.
Гарванов и Думев заминале од Солун на 10 јануари 1903 година,

Делчев со сигурност тргнал по “единствениот возможен пат“, односно по “патот на сплотувањето
на сите македонски народни сили во општ национално-револуционерен фронт за реализирање
на поставената веќе цел и за отфрлање на сите
влијанија одозгора или отстрана“. За да не биде
сето ова сфатено како некаква задоцнета теорија,
накалемена врз она што се случувало цели 40 години пред тоа, потврдува и тоа што веднаш, на
трета страница, објавено е интервју, потпишано
од Димитар Григоров, со тројца блиски другари на
Гоце Делчев - Туше Деливанов, Михаил Герџиков
и Михаел Чаков, - вели д-р Георгиевски.
Она што Левски е за бугарскиот, Гоце Делчев е за
Македонскиот народ!
Војводата Михаил Чаков е човекот кој ги зачувал
моштите на Гоце, ги пренел од Баница во Софија,
за да можат подоцна да бидат префлени во ослободениот дел на Македонија, во Скопје. Се разбира, дека тој во своето интервју се задржува на
многу непознати податоци од револуционерната
дејност на Гоце, а особено опширно на описот на
Гоцевата смрт, со оглед на тоа што тој бил во непосредна близина кога бил убиен. Кукушанецот,
пак, Туше Делииванов, сограѓанин на Делчев, поранешен училишен инспектор и член на Задграничното претставништво на ВМРО во 1902 година, зборува за Гоце од детството. На крајот од
интервјуто, на прашањето каков бил Гоце Делчев
во револуционерното македонско движење, Туше
Делииванов одговара: “Гоце беше најобичниот од
сите во македонското револуционерно движење.
Само оној кој не го познаваше, само тој не беше
готов да тргне со него“.

а меѓу другото
планирале да
се сретнат со
членовите на
Врховниот комитет
за да се постигне
помирување. Во
Софија Гаравнов
истакнал:
... Решението
било бесповратно, бидејќи тоа веќе било пропагирано
насекаде... Основен мотив за решението било опасноста од ново
врховистичко востание и влошената положба во земјата.Меѓутоа
Татарчев вели дека: Гарванов како сентиментална природа
делумно се беше подал на странични влијанија. Иван Гарванов,
Христо Матов и Христо Татарчев во Софија имале средба со
бугарскиот министер за внатрешни работи - Димитар Петков.Тој
од своја стран им ветил полна морална и материјална поткрепа за
идното востание, под услов да престанат да го компромитираат
Кнежеството и каузата со грабање на оружје од бугарските
арсенали и воени демонстрации во пограничните реони.
Според рускиот дипломатски претставник во Солун, Гарванов
и Думев се вратиле со изјава дека со Врховниот комитет не
е постигнато помирување, но двете страни се согласиле да
дејствуваат независно една од друга, без да си пречат како во
минатото.

Владетелите на Македонија
Сите познати и образувани луѓе
во вековите пред Христа пишувале за македонската историја
и за Македонците како народ,
а сегашниве Грци, секогаш се
спомнувани како Атињани. Тоа
се Херодот, Тукидит, Полибие,
Плиние, Библијата, како и познатите автори што пишувале за
Александар Македонски: Куртие
Руф, Аријан, Диодор, Плутарх,
Јустин и многу пред нив и по
нив. Сите тие избегнувале да
ја прикажат долгата листа на
македонските владетели пред
Филип Втори и Александар Македонски, како и по нив. Тоа како
да им дава право да ја освојуваат македонската пребогата
земја, држава, народ, култура и
да ни ги негираат името и јазикот, обичаите што опстанале кај
Македонците до денес.
Историските факти, материјалните докази со потврдени археолошки наоѓалишта и оригиналните пишувани книги, ни
зборуваат за еден долг континуитет на постоење на Македонија како држава, со имиња на

кралеви и градови, престолнини, реки, мориња, планини, сите
со стари древни имиња од пред
3000 години. Македонските царски династии исто така претставуваат пишувана царска историја во време и простори точно
одбележани во сите владеења
со Македонија и подоцнежното
владеење со целиот свет што
го оствариле Македонците и
извршиле влијание врз другите
народи. Тоа е причина што често се навраќаме на владеењето на македонската династија
од IX век пред Христа па наваму. Тоа го покажуваме и сега со
покажување на 1000 годишната
листа на македонската кралска
династија.
Досега не сме наишле на листа
на која што се изложени комплетните имиња (родословието)
на царските семејства. Одбележани се само името, годината и времето на владеење на
синот наследник и на другите
потомци, принцови и принцези.
Имињата без поопширно родословие се повторуваат во кон-

тинуитет од 500 до 1000 години,
иако од македонскиот род останува огромен број истакнати

зистирале и 300 години по неговата смрт, со сите карактеристики на Македонија како држава.
Од тој период некои брзо станале династии, женејќи се со
ќерките на Филип Втори, со Молоските принцеви, Линкестидите и други членови на царските
семејства. Таков е случајот со
Касандар и ќерката на Филип
Втори – Тесалоника, Александар од Епир исто со Филиповата
ќерка Олимпија, потоа Пердика,
Птоломеј, Антонио станал владетел преку Клеопатра, пред
тоа и Цезар и многу други ја зацврстувале власта на престолот
личности што не добиле истори- преку брачните врски и сојузи
ска шанса да се претстават како со Македонците. Тоа истото се
владетели. Околу владетелот практикувало и во владеењето
постоеле царски другари и гене- на Филип Петти и Персеј. Добро
рали со своите синови, еднакви познати се свадбите на Алекна царот и негови придружници. сандар Македонски и неговите
Тоа е многубројното македон- царски другари со персиските
ско племство од кое подоцна се принцези. Роксана, персиската
регрутирале идните владетели принцеза, жената на Алексанкако што се случило да го на- дар, го родила неговиот син
следат Александар Македонски, Александар Четврти, кој ги имал
продолжувајќи го постоењето на сите наследни права на макемакедонската држава. Тие ег- донскиот престол и иако бил

малолетен во негова чест биле
исковани пари.
Филип Втори, Александар Трети
и другите владетели го носеле
името со презиме Македонски.
На македонскиот престол од
династијата од 640 до 146 година пред Христа познати се 6
владетели со името Филип, а
по некој Филип има и во другите
династии:
Филип Први - 640 – 602 г. пред
Христа
Филип Втори- 359 – 336 г. пред
Христа
Филип Трети (Аридеј)- 323 – 317
г. пред Христа
Филип Петти - 221-179 г. пред
Христа
Филип Шести – 168-146.
Филип Втори е познат по реформите што ја зацврстиле Македонија, со обединувањето на
македонските племиња, со фалангата, со градбите, со начинот
на војување, со дипломатијата,
со економијата, со златниот статер, со прославите… За него не
стивнува интересот и славата за
се’ што направил за Македонија.

За него пишуваат многубројни
автори од IV век пред Христа па
се’ до денес.
Неговиот систем на владеење
се проучува и се применува
во современиот свет во многу
меѓународни ораганизации како
исклучителен пример. Филип
Втори ги носи сите карактеристики на македонски владетел
какви што биле и другите кралеви во династиите од Македонија.
Филип Петти во се’ наликувал
на Филип Втори. Се борел да
ја сочува Македонија во истите
граници, против истите непријатели и со истите стратегии. Како
што Филип Втори го подготвил
синот Александар за наследно
владеење, така Филип Петти
го подготвил сина си Персеј
да владее со Македонија уште
поголема и побогата од пред
двесте години кога државата
се консолидирала како светска
империја.
Ангелина Маркус
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Ноември низ годините
На 3 ноември 1944 година на предлог на Поверенството
за просвета, Президиумот на АСНОМ донесол решение за
отворање на гимназии во градовите: Скопје, Битола, Штип,
Куманово, Прилеп, Струмица, Тетово,Велес и Охрид.
На 4 ноември 2004 година САД ја признаа Република
Македонија под уставното име.
На 07. 11.1829 год. – роден е Марко Цепенков, еден
од најистакнатите собирачи на македонскиот фоклор и
народното наративно творештво.
На 07. 11.1947 год. – во Горна Џумаја (денешен
Благоевград) со изведувањето на пиесата “Печалбари” од
македонскиот писател Антон Панов, Обласниот македонски
народен 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
претседател бил избран Никола Мартиноски.

Македонија
18.11.1874 год.роден е Д-р Крсте Петков Мисирков
во селото Постол, Ениџевардарско во Егејска Македонија.
Селото се наоѓа недалеку од античката македонска
престолнина Пела.Бил македонски филолог, кодификатор
на македонскиот литературен јазик и правопис, славист,
историчар, етнограф, аналитичар на националнополитичките
проблеми,публицист,
собирач и проучувач
на македонското
народно творештво.
Тој е и автор на
првото списание
на современ
македонски јазик,
основоположник и
активен учесник во
македонските научно-литературни и национално-политички
друштва во Белград, Санкт Петерсбург, Одеса и Софија,
раководител на ТМОК и личност на македонскиот 20 век.
Мисирков е автор на книгата „За македонцките работи“,
списанието „Вардар“ и голем број на научни статии објавени
во различни весници. Покрај авторската дејност тој се
занимавал и со превод на литературни дела и собирање на
народни творби.
На 19 ноември 1991 година пратениците на Собранието
на Република Македонија едногласно донеле Декларација
за меѓународно признавање на Република Македонија како
суверена и независна држава.

на Горскиот крушевски штаб, Карев активно учествува
во подготовка и организација на Илинденското востание.
Спроти Востанието, тој, во име на Штабот, објавува Проглас
во кој го повикува народот на востание. Ноќта на 2 август
1903 година околу 750 востаници, предводени од горскиот
начелник Никола Карев, го нападнале и го ослободиле
Крушево.
На 23.11.1944 год. – формирана е Народната Библиотека,
денес Народна и Универзитретска Библиотека “Свети
Климент Охридски” – Скопје.
На 25 ноември 1939
година во Самобор,
Хрватска, во печатницата на
Драгутин Шпулер, излезе од
печат збирката песни „Бели
мугри“ од македонскиот
поет и револуционер Кочо
Рацин. Таа претставуваше
стремеж за афирмација на
македонската национална
култура и на современата
македонска поезија.
На 27.11.1946 год. –
Солунскиот партиски весник
“Лаки Фони “објави список со имиња на преку 100 лица
од Леринско и Воденско скоро сите Македонци , кои беа
интернирани на Егејските острови.

На 29 ноември 1926 година во Тетово е пуштена во
редовно производство хидроелектраната „Пена“, прв и
На 16. 11.1962 год. – Скопје е катастрофално поплавено од На 23.11.1877 во Крушево е роден Македонскиот
најстархидроенергетски објект во Македонија (дотогаш
Вардар кој се излеа.
револуционер и социјалист Никола Јанакиев Карев . Бил
сите биле на јаглен). Изградена е во периодот од1924
На 17 ноември 1984 година прогласен е Светскиот ден на
учесник во македонското револуционерно движење, член и до септември 1926 година. Инвеститор беше Тетовското
непушењето, на Петтата светска конференција за пушењето раководител на Македонската револуционерна организација индустриско акционерско друштво формирано на
и за здравјето одржана во Канада.
и раководител на Крушевската република.
иницијатива на Михајлович, руски емигрант кој живееел во
На чело на Крушевскиот револуционерен комитет
Тетово.
На 17.11 1991 год. беше донесен првиот Устав на Суверена застанува во јануари 1903 година. Во својство на началник

Блаже Докуле
македонски
карикатурист со
светско реноме
Во својата богата
кариера нацртал над

Се скрши ,,јајцето,, сеа ќе го лепиме ??!!!
После барањата од комшиите , за пазарење одново
за јазикот и идентитет изгледа и ние како турците
ќе си го тераме магарето наредните сто години со
надеж за прием !!! Едно што е сигурно предавниците
одамна ја запустија државава помогнати со народот
измеќарски со испран мозок !!!! Наздраје шутраци !!!!

50 илјади карикатури, цртежи, илустрации,
стрипови… Покрај тоа што се занимава со
цртање карикатури тој пишува афоризми,
хуморески, колумни. Досега има освоено
над 50 награди и учествувал во над 200
меѓународни и домашни фестивали на
карикатурата.
Добитник е на наградата за новинарство на

Слобода без цензура на секое
творештво

Битолски весник на манифестацијата “
Најуспешни битолчани “ и Општинското
признание 4 Ноември.
Битолчанецот Блаже Докуле е
единствениот каракатурист
од Македонија со освоени10 награди на
меѓународниот фестивал во Јужна Кореја,
Сеул.
Од ова со Европа што испадна за датумот ,
како чекање на мој термин , а пациентот после
клоцата мртов ќе бегаат дандалеку и наредните
држави од балканот кои ќе молат за прием !!!
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Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)
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,,Нездравите,, не треба да ги лечи лекар, туку судија.
Зетот ни е мил поради ќерката, а синот го мразиме поради снаата.
Раната што ќе ти ја зададе пријателката не зарастува.
Окото е првиот гласник за љубовта.
Пази на грешката што ја направи-да не ја повториш.
Каде што има многу снаи-чорбата е солена.
Со песна животот е полесен, но кога да запеам-кога постојано плачам.
Еколозите молат: Не плукајте по подот-плукајте по загадувачите.
Со свиркање песот доаѓа-политичарот си оди.
Куќа без жена е како воденица без вода.
Многу бре арамии со комунистичко педигре.
Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.

МАКЕДОНСКИ
Како до 110 години

сакаш да
дојдеш со мене
на фитнес?“
Трпе прашува една баба:
да
– Како успеавте да доживеете 110 години? – Како? Сакаш
кажеш дека сум дебела?
– Тоа е лесно, не се расправам со
– Тогаш не доаѓај, штом не сакаш.
никого…
– Не е дека не сакам. Сакаш да кажеш
– Ама тоа не е возможно!?
дека сум мрзлива?
– Апсолутно сте во право.
– Смири се, љубов моја.
– Така а? Сега и хистерична сум.
Писмо
– Не мислев така…
– Значи сум лажга!
Трпана на психијатар:
– Тогаш не доаѓај.
– Значи премногу бес има во тебе.
– Чекај, чекај, а зошто сакаш да одиш сам
Напиши писмо до тој што те нервира,
?!
искажи се и после запали го.
– Ок. А со писмото што да правам?
Што е Солун?
„Солун е како дете од неуспешен
Обрт
брак меѓу нас и Грците. Тие добиле
старателство, а ние го гледаме за викенди
Трпе и Трпана пијат утринско кафенце и
и купуваме сè и сешто за да нè сака.”
читуцкаат весници:
– Трпе, знаеш што, ова статистикава е
чиста глупост.
Брачна среќа
– Зошто?
– Пишува дека на поголемиот број жени
– Докторе, дојдете веднаш! Ја возам жена
јазичното богатство им било од околу 500 ми кон болницата, има слепо црево!
збора.
– Смирете се! Пред две години ја
– Де бе Трпано, не се вознемирувај за
опериравме и го отстранивме. На човек не
глупости, можеби вашиот капитал на
може да му се појави второ слепо црево!
– Така е, докторе. Но може да се појави
зборови е мал, ама обртот е огромен.
втора жена.
Фитнес
– Ало, душо, каде си? …
Ја прашал мажот својата сопруга: „Душо,
– Дома, драги, каде на друго место ?! се

НАПРАВИ САМ
Во рубриката НАПРАВИ САМ ќе
се запознаете како да направите
дизајн, декорација, украс, нова
облека, разни акцесорис за
вас лично или во вашиот дом.
Изработката на сите предмети
е рачна и понекогаш на машина
за шиење. Материјалите кои
се користат во изработката на
предметите и облеката се веќе
употребени или постоечки во некој
друг дезен и вид, кој се разбира не
е повеќе потребен. Рециклирањето
е број еден заштита на нашата
планета и затоа да бидеме
инвентивни и да направиме нешто
убаво и корисно!

Да почнеме:
Денес ќе ви раскажам како да
си сошиете сукња од марама:

ВИЦОВИ
обидувам да заспијам и си слушам
музика. А ти?
– Јас сум крај тебе во барот на
соседната маса …
Втора шанса
– Душо, инсистирам да го отпуштиш
нашиот возач! Вчера за малку ќе ме
убиеше.
– Немој така! Има потенцијал во тоа
момче, да му дадеме уште една шанса!

– Најлош
– Ист како татко му.
Дали ангелите летаат?
Ја прашува Зоки Поки мајка си:
– Мамо, летаат ли ангелите?
– Да сине летаат.
– Вчера тато и рече на дадилката
„ангелче“, кога ќе лета таа?
– Утре, душо.
Големите вистини за успехот во
животот

Вистински маж
Вистински маж е оној кој излегува од
возилото и вели:
– Душо, ти паркираш совршено.
Автомобилот и без тоа си беше удрен,
мачката одамна едвај се движеше, а тоа
дрво никому не му беше потребно.
Женење
Цветко му вика на газдата:
– Шефе, со оваа плата што ми ја даваш,
не можам да се оженам!
– Уживај! Еден ден ќе ми бидеш
благодарен за тоа.

- Лош
– Полош

Мајчинска компарација

За 4-годишните успехот е… да не
завршуваат работа во панталоните;
За 12-годишните успехот е… да имаат
пријатели;
За 18-годишните успехот е… да имаат
возачка дозвола;
За 35-годишните успехот е… да имаат
пари;
За 50-годишните успехот е… да имаат
пари;
За 70-годишните успехот е… да имаат
возачка дозвола;
За 75-годишните успехот е… да имаат
пријатели;
За 80-годишните успехот е… да не
завршуваат работа во панталоните!

1. Широка шарена марама;
2. Ножици;
3. Машина за шиење(може и на раце);
4. Широк ластик;
5. Еластичен ликра материјал за
половината.
Овој лесен модел на сукња- марама можете
да си го направите во секое време и да го
носите на плажа летно време. Лесно и брзо
се шие. Сите ние гледаме на ју тјуб каналот
како се врзуваат широките марами и од нив
се прават разни модели. Но, доколку сакате
да го направите овој модел вие ќе треба
да направите со ножиците отвор точно на
средина на марамата спрема димензиите на
вашиот струк.
Од ликрата парче ќе направите појас и
во него ќе го ставите широкиот ластик. Ќе
ги споите од опачината, можете и рачно
Уживајте во секоја ваша идеја и
шиење, или на машина за шиење. Овој
креација!
модел можете да го носите и како фустан
без прерамки. Следете ги чекорите на
шиење и овој дизајн ќе биде спремен за вас! Рубриката НАПРАВИ САМ ви ја

подготви Каролина
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Stanka Karapanceva,
Real Estate Sales Representative

stanka@rogers.com
t.416-975-5588 c. 647.237.9330
f. 416.975.8599
wwww.foresthillyorkville.
com
28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2

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

,,Оро Македонско,,
Радио Програма на македонски јазик
Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM
& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

MakBiz.Net

International online business directory of Macedonian
Businesses and Professionals
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Секоја сабота од 9-10 на CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together
Our Vision

Seniors of all backgrounds with an
aim to encourage the vibrant Macedonian culture in the city of Toronto,
To be recognized within the community as a home that celebrates the Ontario and all of Canada.
Macedonian culture and heritage and
provides accommodations for Seniors capable of living independently.
Goals

MACEDONIAN OPEN
The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf tournaments and today is Canadian Macedonian Place Foundation’s largest annual fund raising event.
Over the years the Macedonian
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the benefit of Canadian Macedonian Place and other charitable causes supported by the
current registered charity, Canadian Macedonian Place Foundation.

Our Values

•
Support and celebrate the
Macedonian culture
•
Offer companionship to all
We play a vital role in support of
Macedonian heritage and culture. We residents
•
Provide quality accommodastrive to bring the Macedonian and
tions
Canadian cultures closer together.
•
Provide affordable housing
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
Be a Volunteer
the individuals that reside in CMP.
We support and encourage famWe support High School
ily involvement and care. We value
diversity in ethnicity.
Volunteer Credits. Our

Our Mission
To provide quality, affordable accommodations and companionship to

many fundraising events
welcome your volunteer
time and talents!

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 fireplace 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 first took place in 1942. The Front Lounge
with a cozy fireplace 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

850
O’ Connor Drive
Toronto On
M4B 3L6

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
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Successful Macedonian Businesses
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2 Philosophers Trail Unit 1,
Brampton, ON L6S 4C9

