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Известување
Почитувани читатели, Ве известуваме дека Генералниот 
Конзул на Република Македонија во Торонто д-р Јовица 
Палашевски одново е на своето работно место, каде што 
продолжува да ја извршува функцијата генерален Конзул 
на Република Македонија во Торонто.

Оваа информација е одговор 
на Вашите постојани 
јавувања и  пројавениот  
интерес во врска со  
привременото повлекување 
на Генералниот Конзул од 
Торонто. 

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

demand!!!
Interview with Mark Branov, SNS–Makedonium

It is our pleasure to meet again with Mark Branov, who is 
well-known in the Macedonian community in Canada and 

internationally for his activism 
in support of the Macedonian 

Cause. Mark was recently 
elected as General Secretary 
of the patriotic organization 
SNS-Makedonium (www.

snsmakedonium.com), at their 
fi rst annual General Council, 

which was held at Hotel Sonce 
G.A. in Prilep, Macedonia, on 9 

September 2017.

Македонското оро, песната, 
културата и духот се живи и 

здрави во Егејска 
Македонија

Познатиот оркестарот 
,,Децата од Буф,, за првпат 
по 38 години од постоењето 

гостуваше во
 Егејска Македонија

Пишува Крис Клашов

SATURDAY,
NOVEMBER 11TH
St. Naum Event

SATURDAY,
NOVEMBER 18TH

Lerinsko Oro

ОДРЖАН 43-от ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР НА 
АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА 
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЕПАРХИЈА ВО ТОРОНТО, 
КАНАДА

Покрај останатите значајни одлуки и решенија, со 
мнозинство гласови на Собранието беше одлучено 
иден домаќин на Црковно-народниот собир во 2018 
година да биде Македонската Православна Црква 
„Свети Кирил и Методиј“ од Чикаго. 
Посебно значајно е тоа што Епархиското со-
брание донесе одлука – во најскоро време во 
регистрацијата на АКМПЕ во САД и Канада 
да се додаде амандман, односно суфиксот – 
Охридска Архиепископија.



 

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

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

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

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

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

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

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

Славе Катин 
Лилјана Трајческа

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Cafe 
Etobicoke

900 Rathburn Road W, 
Mississauga, ON L5C 4L3

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

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

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

https://macedonianewspaper.com/
Посетете ја новата веб страница на весникот

Честит 11 Октомври  
Денот на народното востание
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Известување
Почитувани читатели, Ве известуваме дека Генералниот Конзул на Република Македонија 
во Торонто д-р Јовица Палашевски одново е на своето работно место, каде што продолжува 
да ја извршува функцијата генерален Конзул на Република Македонија во Торонто.
Оваа информација е одговор на Вашите постојани јавувања и  пројавениот  интерес во 
врска со  привременото повлекување на Генералниот Конзул од Торонто. 

За потсетување, Министерството за надворешни работи на Грција во соопштение  го 
осуди учеството на македонскиот генерален конзул во Торонто, Јовица Палашевски на 
годинашниот  Илинденски пикник на Организацијата Обединети Македонци во Канада – 
кој според нив бил иредентистички  и ја прекршил  Привремената Спогодба во која се 
исклучуваат секакви територијални претензии.
  По ваквата реакција од грчкото МНР, македонскиот министер за надворешни 
работи Никола Димитров го повика Палашевски на консултации во Скопје. 
  Реакциите на незадоволство од македонската заедница во Канада по 
повлекувањето на Палашевски  беа бурни, а огорченоста кај Македонците од ден во ден 
се поголема. Целиот случај заврши со среќен крај за македонската заедница во Канада на 
која неодамна и се врати Генералниот Конзул.

На господинот Јовица Палашевски му посакуваме успешна работа и 
во понатамошниот период. 

MACEDONIA

N E W S P A P E R

www.macedonianewspaper.com

Volume 34, Issue 1 (397)November 25, 2017

Join us for an evening to support the only continuously 
published monthly Macedonian newspaper in Canada, going on 

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

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

Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage 
Meadowtowne Realty 

Brokerage Inc. 
Direct 647.333.9628

vasko@royallepage.ca

Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски
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50 ГОДИНИ САМОСТОЕН ЦРКОВЕН ЖИВОТ

Оваа година се навршија 50 
години од возобновувањето 
на древната Охридска Ар-
хиепископија како самостојна 
Македонска православна цр-
ква – Охридска Архиеписко-
пија.
По тој повод црковниот од-
бор при Соборната Македон-
ска Православна Црква “Св. 
Климент Охридски“, Торонто, 
в сабота на 28 октомври, ор-
ганизира посебна прослава 
со банкет.
Банкетот ќе се одржи во про-
сториите на црквата а со по-
четок во 7:00 навечер.
Цената на тикетите е само 
$50.00 во што е вклучена и 
вечерата.
Оваа  година, кога го просла-

вуваме овој значаен јубилеј,  
е од посебно значење за нас 
православните македонци. 
Изминативе 50 години се 
години на слободно духовно 
живеење, години на творење 
и духовно усовршување. 
Христијанство во Македонија 
направи пресврт во духов-
ниот живот кај Македонци-
те. Почнувајќи од Светиот 
апостол Павле, кој прв го 
проповедаше Словото Божјо 
во Македонија, од ден на 
ден Македонците духовно 
растеа и се усовршуваа.  
Согледувајќи ја важноста 
на христијанската религија 
Македонците меѓу првите се 
организираа во црковни за-
едници, а наскоро по ослобо-
дувањето на христијанството 
и во организирана Црква – 
Јустинијана Прима.
Подоцна светите Климент 
и Наум Охридските Чудо-
творци целосно ја завршија 
христијанизацијата на маке-
донските народи и осниваа 
школи каде што систематски 
се изучуваше богословието 
и се објаснуваше Словото 
Божјо на разбирлив јазик. 
Така Охридската Архие-
пископија цели 800 години 
беше “Тврдина на христијан-

ската вистина“. Иако немав-
ме своја држава Архиеписко-
пија  го водеше македонскиот 
народ низ вековите на роп-
ството. Таа беше вистинска 
Мајка утешувајќи ги во маки-
те и тешкотиите. Благодаре-
ние на нејзината улога ние, 
Македонците, го сочуваме 
нашиот јазик, нашиот иден-
титет и нашата душа. 
Болно одекнало укинување-
то на Архиепископијата  меѓу 
македонскиот народ во 1767 
година. Силни беа обидите 
за нејзино обновување но 
сите завршија без успех. 
Конечно во 1967 година, 
Охридската Архиепископија 
беше возобновена во лицето 
на Македонската православ-
на црква – Охридска Архие-
пископија. Радоста беше 
неизмерна солзи радосници 
течеа кај собројаните затоа 
што конечно, после 200 годи-
ни, ние, Македонците, се здо-
бивме со духовна слобода.
Самостојноста на нашата 
Црква сеуше е негирана 
нејзиното приклучување во 
семејството на Православ-
ните Цркви се оспорува. 
Тоа е од чисто  политичките 
пречки. Ним им смета името 
МАКЕДОНСКА и затоа толку 

напори да се уништи нашето 
вековно име и да се збрише 
нашиот идентитет. Големо 
ни е името, рече големиот 
Блаже Конески.
Но како и да е, Македонската 
православна црква – Охрид-
ска Архиепископија постои. 
Во изминативе 50 години таа  
покажа дека може да живее 
самостојно без ничија пом-
ош. Тоа е резултат на силна-
та наша вера во Бога. Таму 
каде што луѓето живеат со 
вера во Бога и ѓаволот е не-
моќен. Нејзината улога и де-
нес е од големо значење за 
нас, особено за нас кои жи-
веемме во иселеништвото.
Да си ја чуваме наша Маке-
донска православна црква 
– Охридска Архиепископија 
оти пазејќи ја Црквата се чу-
ваме и себеси.
За многу години...!!!

416.421.7451

Пишува: протоереј-
ставрофор ИЛИЈА ДОНЕВ

Македонски патриоти, верници, 
дарители за пример: Крсте, Гордана 
и Дејан Ивановски подарија 50 илјади 

долари за црквата  Св. Климент 
Охридски во Торонто

Неодамнешниот  43-ти црковно-народен собир кој што се 
одржа во Торонто покрај бројните убави моменти и дру-
жења на Македонците од Канада и Сад ќе остане запаме-
тен и по хуманиот гест 
на познатото македонско семејство Ивановски од Торонто 
Канада.

Имено, на свечениот гала банкет кој што се одржа на 3-ти 
септември во раскошно украсената сала на црквата Св. 
Клиемeнт Охридски, а во присуство на врвот на американ-
ско-канадската Епархија на МПЦ предводена од влади-
ката Методиј, како и на бројни верници од цела Северна 
Америка, господинот Крсте Ивановски на црквата домаќин 
на собирот и подари 50 000 долари.
Тој во име на своето семејство чекот му го врачи на прет-
седателот на црковната управа на Св. Климeнт Охридски 
г-н Чедо Миленковски чии што солзи радосници од изне-
надување и благодарност никого не оставија рамнодушен 
на собирот.
Оваа сцена која ја овековачи на фотографија г-ин Зоран 
Карапанчев долго ќе не потсетува на несекојдневниот гест 
на семејството Ивановски.
Не  е првпат Гордана, Дејан и Крсте да даруваат за Ма-
кедонија и македонската заедница во Канада, за потсе-
тување минатата година на хуманитарната акција која 
се одржа за помош на поплавените подрачја во Скопско, 
хуманите Скопјани Гордана и Крсте и нивниот син Дејан 
подарија 50 илјади долари.  Секоја чест за семејството 
Ивановски!
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This year’s Macedonian Film Festival has a mixture to please!
See our Macedonian culture in a new 
light at the 2017 12th Toronto Mace-
donian Film Festival, taking place 
from October 28th to 29th at the Carl-
ton-Imagine Cinemas at 20 Carlton 
Street, Toronto.

We have a great line-up of interesting 
films from Macedonia, Australia and 
United States. These films answer a 
lot of life’s important questions:  how 
to search for true love; how to climb 
the world's tallest mountains; how 
neighbours can drive one another 
crazy; how to liberate a country; how 
to think big and build your own mu-

seum; how to resolve a young boy’s 
biggest moral dilemma; how NOT to 
recover from a breakup; how to find 
the best gypsy musicians in the Bal-
kans; and of course, where do you 
find a lot of yellow tulips anyway?  

Stephen Spielberg saw and loved 
Avec L'Amour a film by Macedonian 
director Ilija Cvetkovski. It’s the story 
of a retiring biology teacher who 
dreams of turning an unusual collec-
tion of 100 cars into a museum and 
how his younger wife deals with that. 
The 2016 film Liberation of Skopje is 
a well-told, personal view of history as 

seen through the eyes of a boy wit-
nessing the clash of forces in the cap-
ital city of Macedonia in 1943. Mace-
donia submitted this film directed by 
Rade Serbedzija and his son Danilo 
for the best foreign-language film cat-
egory at the Oscars. 

Among our short features, there’s 
Red Room about Nikola, a widower 
and retired math teacher, who de-
cides to end his isolation by joining 
a popular TV show called 'Love for 
All', a contest that helps older people 
find partners. The surprise ending will 
leave you smiling. Everyone will enjoy 

Yellow Tulips Only a film directed by 
Kuzman Kuzmanovski. A 45-year-old 
man goes all out finding yellow tulips 
in order to impress a female friend. 
But, where will those tulips end up? 
Those are only a few of the great films 
in store for you. 

Special treat after our ‘Great Smalls’ 
and ‘Long Shorts’ on Saturday after-
noon – MEZE! Come join us and meet 
some film VIPs who will be present to 
discuss these films and their involve-
ment in them. 

For further information and a complete list of this 
year’s films, visit www.macedonianfilmfestival.com 

or call (647) 262-4622. Tickets may be purchased 
through PayPal by visiting the website. 

General admission tickets are $10 at the door.  
No reserved seats.

Macedonian Film Festival 2017
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LIBERATION OF SKOPJE
(Macedonian title: 
„Ослободување на 
Скопје”)
Genre: Feature - Drama
Released: 2016
Running time: 110 minutes
Director: Rade Serbedzija, 
Danilo Serbedzija
Screenplay: Rade Serbedzi-
ja, Dusan Jovanovic
Producers: Gorjan Tozija, 
Robert Naskov, Igor Nola, 
Vladimir Anastasov, Arto 
Halonnen, Danilo Sherbedzi-
ja
Leading roles: Rade Sher-
bedzija, Silvija Stojanovska, 
Lucija Sherbedzija, David 
Todosovski, Nebojsha 
Glogovac
About the film:
Zoran, an eight-year old boy, 

is the hero of this story. It is 
through his eyes that we ex-
perience all the cruelty of war, 
poverty, suffering and images 
of the occupation of Skopje by 
the Germans in 1942 with the 
help of their Bulgarian allies. 
Zoran's father, Dushan is a 
member of the Partisan forces. 
His uncle, Gheorgiy, is also a 
member of the resistance and 
plays a part in the assassina-
tion of a high-ranking German 
officer, as well as in the evacu-
ation and transport of Jews to 
free territories. However, he 
fails to save his Jewish neigh-
bours and close friends, the 
Jewish family Rossman, from 
deportation. Zoran's little friend 
Renata Rossman and her 
family are led away by the Ger-

mans to a concentration camp. 
Renowned stage and screen 
veteran Rade Serbedzija and 
his son Danilo co-direct this 
epic adaptation of the play by 
Dusan Jovanovic; both also 
acted in the original 1980 
stage production.

PILE (‘Little Bird’)
Genre: Short film - Drama
Released: 2017
Running time: 15 minutes

Director: Tony Radevski
Screenplay: Tony Radevski
Producer: Pete Ireland
Leading roles: Valentina 
Apostolovski, Zen McGrath, 
Jovana Miletic
About the film:
Pile is a short dramatic 

film based on a childhood 
memory of writer-director, Tony 
Radevski. A young boy (“Pile”) 
visits a farm with his father, and 
finds the lizard that had been 
attacking the farm hens. The 
life or death of this creature 
is now in Pile’s hands, while 
his yearning for his father’s 
approval is tested against his 
growing sense of right and 
wrong.

AVEC L’AMOUR
Genre: Documentary - 
Comedy, Drama
Released: 2017
Running time: 66 minutes

Director: Ilija Cvetkovski
Screenplay: Ilija Cvetkovski, 
Atanas Georgiev
Producer: Atanas Georgiev
Leading roles: Dionis 
Pashlakov, Grozdanka 
Pashlakova
About the film:
Dionis is a retiring biology 
teacher. With a passion, and a 
dream.
He owns over a hundred rusty 
old cars, most of which don’t 

even work, and every night he 
sleeps next to them, dreaming 
of turning this unusual 
collection into a museum. But 
his passion and his dreams 
come with a price.
Every night his younger wife 
sleeps alone in their home, 
and by day she makes ends 
meet by making wedding and 
birthday cakes. While dreaming 
of the museum, surrounded by 
his decaying cars, it is exactly 
in these piles of rust that Dionis 
finds the joy of existence. “Avec 
l’amour” is a simple story, but 
also a larger than life portrayal 
of the universal human saga 

represented through this old 
man.
A film about a retiring 
professor, his wife, his passion 
and his fantasy of opening up a 
museum in a small uneventful 
town. Its love, its life.

OH, MY LOVE
(Macedonian title: „Ах, 
Љубов моја”)
Genre: Feature - Romantic 
comedy
Released: 2017
Running time: 104 minutes
Director: Nikola-Kole 
Angelovski
Screenplay: Nikola-Kole 
Angelovski
Producers: Goran 
Stojilkovic, Dimitar Nikolov, 
Vladimir Stojcevski 
Leading roles: Nina Dean, 

Atanas Atanasovski, 
Aleksandar Mikic
About the film:
"Oh My Love" is a film about 
a famous singer, who after 
a successful tour through 
Turkey and turbulent emotional 
problems, after breaking the 
longstanding love affair, comes 
to a hotel to rest in peace and 
quiet, away from the public and 
journalists. But her former lover 
comes to see her for last time 
and from this point everything 

goes wrong. Surprising 
meetings, unexpected 
personalities and situations.

YELLOW TULIPS ONLY
(Macedonian title: „Исклу-
чиво жолти лалиња”)
Genre: Short film - Drama, 
Comedy
Released: 2016
Running time: 15 minutes
Director: Kuzman 
Kuzmanovski
Screenplay: Eva Kamcevska
Producer: Kalina 
Kuzmanovska
Leading roles: Goran 
Trufunovski, Aleksandra 
Pavlova

About the film:
Yellow Tulips 
Only is a story of 
Gigo, a writer and 
independent artist 
who lives a single 
life as an introvert 
and shy person. He 
gets invited for coffee by a 
female friend, and it gives him 
hope that he won’t be alone 
after this get-together. He has 
heard that she loves yellow 
tulips. Trying to make a good 

impression, he decides to find 
yellow tulips at all costs.

BALKAN ROOTS
Genre: Documentary - 
Music
Released: 2016
Running time: 83 minutes
Director: Chris Rabbitt
Screenplay: Chris Rabbitt, 
Anthony Fletcher
Producers: Chris Rabbitt, 
Anthony Fletcher
Leading roles: Sandra 
Sangiao, Ivan Kovacevic, 
Robindro Nikolic

About the film:
Balkan Roots is an exploration 

of the Barcelona Gipsy Klezmer 
Orchestra, a band made up 
of musicians and music from 
many corners of Europe. It’s 
a fusion of Balkan, Roma and 
other traditions in a dazzling 
musical odyssey as the band 
tours the Balkans and meets 
and performs with local music 
stars including the legendary 
Macedonian Roma musician 
Ferus Mustafov in Skopje, 
Macedonia.
Filmed & recorded on location 
in Serbia, Macedonia,Croatia, 

Bosnia & Herzegovina and 
Slovenia.

FIGHTING FOR DEATH
(Macedonian title: „Борба 
за смрт”)
Genre: Short - Drama
Released: 2016
Running time: 15 minutes
Director: Eleonora Veninova
Screenplay: Eleonora 
Veninova
Producer: Goce Kralevski
Leading roles: Mite 
Grozdanov, Ilija 
Strumenikovski
About the film:
The last resident of an 
abandoned Macedonian village 

carefully plans his own death 
and burial next to his wife in the 
last empty grave in the village. 
One day an even older man 
turns up claiming the right to 
this grave, leading to a bitter 
fight over life and death.
Fighting for Death was 
nominated for prizes at the 
Certamen Internacional de 
Cortos Ciudad de Soria, Tirana 
International Film Festival, 
and the Tuzla Film Festival , 
and was a prize winner at the 
Drama Short Film Festival and 

the International Izmir Short 
Film Festival.

SCHEDULE SATURDAY     OCTOBER 28, 2017 
1:30 p.m.  GREAT SMALLS, LONG SHORTS (some films have Coarse language)  

Pilé 15” ;  Yellow Tulips 15” ; Fighting for Death 15” ; 
The Red Room 20” & Princess Jack 7”  

Q & ALeslie Johnson and “Jack”, Silvija Stojanovska
Sponsored by: Robert Sandolowich 
3:30 p.m  THE LAST MACEDONIAN- The Road to Extinction  docudrama  90” 
 Sponsored by:  United Macedonian Diaspora 
5:30  p.m   OH MY LOVE   Coarse language, Sexual content and Mature themes 1:42”   
7:30  p.m.  LIBERATION OF SKOPJE        Coarse language, Mature themes. 
110“ 
 Q & A  Silvija Stojanovska Sponsored by:  Canadian Macedonian Place Foundation

ELENA
Genre: Short - Comedy, Drama
Released: 2016
Running time: 16 minutes

Director: Dina Duma
Screenplay: Dina Duma, Jane 
Spasik
Producer: Vanco Mirakovski
Leading roles: Eva Ras, Jordan 

Simonov
About the film:
Elena is a seventy-year-old 
woman who is suffering from de-
mentia. Because of her illness, she 
thinks she is seventeen and she is 
in love. Every day David, her son 
comes to her house dressed as a 
handyman just so he can spend 

some time with his mother, hoping 
that just for a moment she would 
remember him. However, all she 
does is talk about her love, and 
prepares for a date.
Most recently shown at the 38th 
Manaki Brothers’ International 
Cinematography Festival in Bitola, 
2017.

THE LAST MACEDONIAN – ROAD TO EXTINCTION
(Macedonian title: „Послед-
ниот Македонец - Патот до 
истребување”)
Genre: Documentary - History
Released: 2015
Running time: 60 minutes
Director: Ilija Piperkoski
Screenplay: Aleksandar 
Kukulev
Producer: Snezana Lupevska 
Sozen
Leading roles: Mitko 

Apostolovski, Zarko Dimoski, 
Petar Gorko
About the film:
Bloodshed, breakup of families, 
powerful neighbours, and a 
desire to destroy Macedonia: 
The homeland is broken up into 
many parts but its heroes left with 
a strong sense of independence 
and self-identity. One hundred 
years later, after numerous 
divisions and destruction, new 

characters fill the stage but there 
are still a few steps more to go in 
the story of Macedonia. Historians 
from Serbia, Greece, Bulgaria, 
Turkey, Russia and Macedonia 
present facts and evidence, 
some of it never-before revealed. 
Shot on location in Bitola and the 
surrounding area.
Shown at Manaki Brothers’ 
International Cinematography 
Festival in Bitola, 2015.

SUNDAY – OCTOBER 29, 2017
2:00 p.m.   GREAT SMALLS, LONG SHORTS   (some films have Coarse language)
Pilé15” ; Yellow Tulips 15” ; Fighting for Death 15” ; The Red Room 20" & Princess Jack 7”
Sponsored by:   Sally Harris
3:30 p.m.        BALKAN ROOTS    documentary      1hr, 23 min.

MACEDONIAN FLAG ON ANNAPURNA 1   22 min.
Sponsored by:   Robert Givelas 
5:30 p.m.         ELENA     drama 15”

AVEC L’AMOUR     Documentary    1hr 6” doc
Sponsored by:  Dr. Dan Mallin and Dr. Chris Stefanovich
7:30 p.m.  THE LAST MACEDONIAN- Road to Extinction     docudrama   90”
Sponsored by:   United Macedonian Diaspora

Macedonian Film Festival 2017
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Модна Ревија во Св Недела
На 15-ти октомври женската секција од МПЦ Св. Недела со претседателката 

Нина Веселиновска ве поканува на годишната модна ревија. Истата ќе започне 
веднаш по црковната богослужба. За повеќе информации и влезници јавете се 

на тел: 416:678-3064.
Сите сте добродојдени!

The Ladies Auxiliary of St. Nedela will be hosting its annual Fall Fashion Show on 
October 15, 2017 from 1pm to 5pm! 

For tickets please call Nina at 416:678-3064.

The Ladies 
Auxiliary of 
St. Nedela 
Annual Fall 

Fashion Show

October 15, 2017 from 1pm to 5pm!

For tickets please 
call Nina at 

416-678-3064

Ручек по повод ,,Св. Александaр 
Невски,, и ,,Отсекување на 

главата на Св. Јован Крстител,,  
По повод големите православни празници ,,Св. 
Александaр Невски,, и ,,Отсекување на главата 
на Св. Јован Крстител,,  женската секција од 
црквата Св. Недела од Ејџекс организираше 

,,Ribs and Corn . "  Ручекот се одржа на 10-ти 

септември, а присутните уживаа во бројните 
македонски специјаллитети кои беа подготвени 
во црквата од страна на женската секција. Исто 
така  беа продавани и дарови кои верниците ги 
даруваат за здравје во црквата Св. Недела по 
разни поводи. Претседателката Нина Весели-
новска на сите им се заблагодарува за при-
суството на овој септемвриски ручек.

Фотографии од банкетот по поводт 15 години од осветувањето на македонскиот 
праволсавен храм Св. Недела од Ејџекс

Св. Недела  Ејџекс
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15 години од осветувањето на македонскиот 
православен храм Св. Недела од Ејџекс

Со прекрасно организиран 
банкет кој се одржа во сала-
та на црквата Св. Недела на 
15 септември беа одбележа-
ни 16-те години од освету-
вањето на овој храм лоциран 
во градот Ејџекс, Онтарио.

Оваа црква низ годините 
растеше и се збогатуваше и 
со верници и со икони, но и 
со волонтери кои добар дел 
од своето време го посвету-
ваат на добробитта на маке-
донската црква Св. Недела.

Меѓу нив се и претседа-
телот  на црковната  управа 
Славе Бунтески  и претсе-

дателката на женската 
секција Нина Весели-
новска кои срдечно 
со своите управи ги 
пречекуваа гостите на 
денот на прославата, 
благодарејќи им што и 
со тој гест покажуваат 
колку им значи оваа цр-
ква и ним и на нивните 
семејства.

Во својот поздравен 
говор до гостите г-ин 
Бунтески  меѓу другото 
истакна:

-Годинава се извр-
ши комплетна реновција на 
покривот, а наскоро целата 
црква ќе биде молерисана, 
бојадисана , а потоа ќе се 
премине кон проектот што 
ги опфаќа црковните скали. 
Овој проект ќе чини  400 илја-
ди долари и треба да биде 
реализиран до 15 ноември 
годинава.

При тоа господин Бунтески 
ги повика  сите Македонци 
кои сакаат да дадат доброво-
лен прилог и да ја помогнат 
црквата тоа да го сторат, 
сите се повеќе  од добродој-
дени.

Исто така според зборо-
вите на претседателот на 
Славе Бунтески напролет 
ќе започне изградбата на 
нова црковна сала чија што 
финансиска конструкција 
се проценува на 150 до 200 
илјади канадски долари.

- Изразувам голема 
благодарност до свеште-
никот Отец Илија Дими-
триевски кој што е столб на 
оваа црква. Со неговото доа-
ѓање оваа црква се прероди!

Преку нашата црква ја 
претставуваме Македонија 
во мало, како икона на Бал-
канот, црква во Европа и ма-
настир во светот, заврши во 
својот говор Бунтески.

На банкетот на присутните 
со најсрдечни честитки по 
повод јубилејот се обрати 
и претседателот на Орган-
зиацијата Обединети Маке-
донци од Канада г-ин Мендо 
Бакаловски кој во име на 
организацијата на црквата и 
даруваше 500 долари.

Покрај поединците сред-
ства даруваше и тетовското 

друштво .,,Шар Планина,, во 
вредност од 500 долари. 

На банкето благослов до 
сите гости и верници  искажа 
и парохискиот свешетеник 
Отец Илија Димитриевски, 
благодарејќи им на сите за 

добрите дела и хуманоста, 
особено оние кои таа вечер 
даруваа финасиски сред-
ства.

Во знак на благодарност 
кон вредниот волонтер Бо-
рис Гајтановски црковната 
управа подготви пријатно 

изненадување по повод 
годишнината од бракот со 
Кристина.

Банкетот освен со пре-
красната вечера дело на 
Марија Ангелевска со неј-
зиниот тим беше збогатен 

и  со прекрасните звуци на 
младите момчиња од група-
та ,,Румба,, која важи за една 
од најдобрите  македонски 
музички групи во Канада.

Славе Бунтески: Преку нашата црква ја претставуваме Македонија во мало, како икона на Балканот, црква во Европа и манастир во светот.

Св. Недела  Ејџекс
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Една легенда вели вака: 
кога свети апостол Андреј се 
ослободи од земната мака 
и распнување отиде на не-
беса-та. Штом се доближи 
до небесната врата, почна 
да разгледува барајќи ја не-
бесната царица. Каде е таа? 
го праша водачот. Таа не 
е овде, одговорил ангелот. 
Таа е меѓу страдалниците во 

светот, им ги брише солзите 
на расплаканите, ги теши 
дечињата што страдаат, им 
ги лечи срцата, и ги поучува 
и потсетува, се моли за нив, 
оти тоа се начините на кои 
Мајката Божја соработува со 
волјата на нејзиниот Син Гос-
под Исус Христос.

Св. Дева Марија беше 
родена пред околу 2000 го-
дини од набожни родители 
Јоаким и Ана. Таа припаѓаше 
на коленото Давидово, исто 
како и Јосиф. По благодатта 
Божја беше ослободена од  
гревот во моментот кога го 
зачна во утробата Господа 
Исуса Христа и така остана 
целиот свој живот. Бидејќи 
беше Мајка на Господа Исуса 
Христа, Кој, пак, беше Бог и 
Човек – Богочовек, Марија е 
наречена, а таа е вистинска 
Мајка Божја – Богородица. 
Освен тоа таа е мајка  на 
сите христијански семејства, 

секогаш подготвена да се 
завземе за нас пред Бога да 
ни помага, како што направи 
на свадбата во Кана Гали-
лејска.

Марија завзема многу 
важно место во верскиот жи-
вот  на христијаните. Најти-
пичен пример за одданоста  
кон Мајката Божја е љубовта 
на децата и верувањето во 
нејзината постојјана грижа 
и застапништво. Таа е про-
славена  на небесата преку 
нејзиното Успение (се праз-
нува на 28 август), а индиви-
дуално се чувствува нејзино-
то присуство секојдневно и 
честопати се слуша гласот 
св. Архангел Гаврил од Св. 
Евангелие: “Радувај се бла-
годатна  Марие, Господ е 
со тебе, благословена си ти 
меѓу жените“ и зборовите 
на христијаните:  „и благо-
словен е плодот од твојата 
утроба“. Исусе, св. Марие - 

Богородице моли се за нас 
грешните.

Во св. Предание, двата 
најважни извори за чување 
на одданоста кон Марија, се 
текстот на св. Литургија и неј-
зините свети икони. Така на 
пр.  тропарот на празникот 
„Раѓање на Пресвета Богоро-
дица“ вели: „Раѓањето твое 
Богородице Дево, радост му 
јави на целиот свет, зашто 
од тебе изгреа Сонцето на 
Правдата – Христос нашиот 
Бог; рушејќи ја клетвата ни 
даде благослов, уништувајќи 
ја смртта ни дарува живот 
вечен“. Слични чувства се 
изразени и во другите Бого-
родични празници

Меѓу песните, напишани 
во чест на Св. Дева Марија, 
кои привлекуваат најголемо 
внимание, е оваа која се пее 
на св. Литургија: „Достојно е 
навистина да те ублажуваме 
Богородице, присноблаже-

на и пренепорочна и Мајка 
на нашиот Бог. Почесна од 
херувимите и неспоредливо 
пославна од серафимите, 
бесгрешна си го  родила Бога 
Словото, тебе, која си Бого-
родица, те величаме“.

Светите икони бараат 
да ги насочиме нашите мис-
ли кон небото. Тие ја повику-
ваат душата, а не очите, дека 
се не е најдобро во секојдне-
вните услови на природната 
стварност. Тие се посветени 
да го отсликуваат духов-
ниот израз на безгрижната 
возвишеност, да и помагаат 
на душата, а не на телото. 
Намерата на уметникот не 
е да ни ја претстави фор-
мата на телото, туку да ја 
истакне духовната смисла 
и да бидат наш прозор кон 
небесата. Најуспешени ико-
ни на Пресвета Богородица 
се: Света Богородица Вла-
димирскаја, а кај нас во Ма-

кедонија Света Богородица 
Охридска, и многу други.

Одданоста кон Св. Дева 
Марија е изразена во илјад-
ници цркви и манастири во 
светот изградени во нејзи-
на чест, како: во Матка кај 
Скопје, во Берово, Кичево, 
Колумбос, Детроит и други 
места.

Причината за ваквата 
одданост кон Св. Дева Ма-
рија е нашата немоќ да рече-
ме како неа: „Во интерес на 
Божјите созданија, нека биде 
според Божјите зборови“ 
и поради тоа ја исполнила 
смислата на нашето посто-
ење – вечен живот со Бога.

ПИШУВА: 
ПРОТА ИЛИЈА ДОНЕВ
Mob. (416) 898 – 0496

E-mail: 
ilijadonev@gmail.com

ОДДАНОСТА НАША КОН МАЈКАТА БОЖЈА 

The Canadian Macedonian Historical Society celebrated Canada’s 150 
anniversary at Pier 21 in Halifax Nova Scotia with the unveiling of a plaque 

commemorating over 125 years of Macedonian immigration to Canada
On Saturday August 26, 2017, the Canadian Macedonian Historical Society 
celebrated Canada’s 150 anniversary (sesquicentennial) at Pier 21 in Halifax 
Nova Scotia with the unveiling of a plaque commemorating over 125 years of 
Macedonian immigration to Canada. The plaque will be mounted at the Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 on the Wadih M. Fares Wall of Tribute.  The 
inscription on the plaque reads; Honouring Canadian citizens of Macedonian 
descent who have made Canada their home from the late 1800’s to the present 
coming from the Aegean, Pirin, Vardar, and Mala Prespa regions of Macedonia.

The following is an excerpt from the speech of Tony Markovski at the plaque unveiling. 

Today we are gathered at Pier 
21, the Canadian Museum of 
Immigration to celebrate the of-
ficial unveiling of the Canadian 
Macedonian Historical Society 
plaque, which will be mounted 
on the Wadih M. Fares Wall of 
Tribute honouring all Macedon-
ians who came to Canada from 
all the regions of Macedonia 
starting from the late 1800s 
to the present. They came 
amongst other nationalities to 
look for a better life and oppor-
tunity in a new country. This 
year we celebrate 150 years 
of Confederation as a country 
called Canada, but we should 
also not forget the people of 
the First Nations who called 
this land home thousands of 
years before us. This plaque 
will remind us that Macedon-
ians also contributed to the 
building of this great country. 

The first Macedonians came 
to Canada due to civil unrest, 
wars and oppression.  Today 
most are economic immi-
grants, with a minority coming 
from regions that still discrimin-
ate those who identify as eth-
nic Macedonians. The very first 
documented migrants came af-
ter 1878 when at the Congress 
of Berlin, Macedonia was given 
back to the Ottoman state after 
it was liberated by Russia in the 
Russian-Ottoman War of 1876-

77. Between 
1878 and 1903 
most of those 
who migrat-
ed to Canada 
were here as 
sojourners (mi-
grant workers), 
after the failed 
M a c e d o n i a n 
uprising of 
1903 called 
“ I L I N D E N , ” 
Macedonians 
i m m i g r a t e d 
to Canada en 
masse due to the Ottoman 
oppression. Following the 
First and Second Balkan Wars 
(1912- 1913) fought between 
the neighbouring Christian 
countries and the Ottoman 
State, more Macedonians 
migrated to Canada and the 
USA. The discrimination and 
oppression continued but this 
time it was perpetrated by the 
occupying Christian countries 
which did not recognize the 
ethnic identity of Macedonians 
and Macedonia as a country. 
Instead they occupied the re-
gion taking each a piece and 
began a process of assimila-
tion. This was followed by four 
years of further turmoil and 
despair with WWI (1914-1918). 
Macedonia became a battle-
ground between the Triple Al-
liance and the Triple Entente. 

Much has been written about 
the Western Front and Can-
ada’s contribution, but little is 
known about the Eastern Front 
where Macedonia was the 
battle ground. This was then 
followed by the Greco-Turk-
ish War (1919-1922) which 
resulted in further oppression. 
The Treaty of Lausanne of 
1923 impacted Aegean Mace-
donia with an influx of over 
1 million Christian refugees 
into the region and the expul-
sion of over 300,000 Christian 
Macedonians into Bulgaria. 
The forced conversion of geo-
graphic toponyms and last 
names in the late 1920s, and 
the economic crisis of the de-
pression in the 1930s, added to 
further pushing Macedonians 
away from the Balkan region. 
Then came WW2 (1939-1945), 

which prevented migration 
from all regions of Macedonia. 
This segued into the Greek 
Civil War of 1946-1949 fought 
mostly in Aegean Macedonia. 
Thousands of Macedonians 
were forced to move including 
28,000 refugee children (De-
cata Begalci) of which many 
live in Canada today. Between 
1950 – 1980 tens of thousands 
of Macedonians immigrated to 
Canada with the majority com-
ing from Aegean Macedonia in 
Greece. Today Macedonians 
are still migrating to Canada 
but for economic reasons. 
They are still being discrimin-
ated in Bulgaria, Greece, and 
Albania. Cultural assimilation 
(genocide) is still practiced 
mostly in Bulgaria and in the 
future, we may see more ethnic 
Macedonians arriving from this 
country. Greece officially does 
not recognize ethnic Macedon-
ians as a distinct people but is 
currently grudgingly tolerating 
the celebration of cultural fes-
tivities. 

Thankfully in Canada, as a 
Landed Immigrant of Mace-
donian descent, I am not dis-
criminated because of my eth-
nicity. I am proud and lucky to 
call Canada my home, the land 
of immigrants. We came to a 
country where we respect our 
differences and live together in 
harmony. As a migrant, I know 
how it feels to be discriminat-
ed and oppressed. I also know 
how it feels to have someone 
take away your land and try 
to assimilate you into being 
something else. Therefore, we 
too must respect and acknow-
ledge those who came before 
us, the Native People of Can-
ada. We are grateful to Canada 
for accepting all Macedonians 
and opening her arms to our 
people, and we also recognize 
and thank People of the First 
Nations.

At this time, I would like to 
thank Ms. Maria Almeida, Ms. 
Fiona Valverde and the staff 

at the Canadian Museum of 
Immigration. Without their as-
sistance in organizing this spe-
cial occasion and giving us the 
opportunity to honour all Mace-
donians who came to Canada, 
especially those who arrived at 
this continent through Pier 21.  
Thank You Canada! Thank You 
Pier 21! Thank You Canadian 
Macedonians! Наздравје 
(Nazdravye)!  Tony Markovski, 
President – Canadian Mace-
donian Historical Society
  

As a not-for-profit charitable 
organization, the Canadian 
Macedonian Historical Society 
provides all Canadians, es-
pecially those of Macedonian 
descent, with a true perspec-
tive of Canadian Macedonian 
history and culture.  Estab-
lished in 1991, the Society has 
been the nerve centre of aca-
demic and social activities for 
over 25 years. 
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St.Ilija’s Ladies Auxiliary  
annual  Christmas Party

    Saturday November 18, 2017
    Please join us for a fun filled evening with 
Delicious food, Lively music, Lottery  with 

wonderful prizes + exciting surprises :)
    Tickets: $45.00

    To reserve a ticket please contact :
    Dijana Veselinovska 647-537-6194 

dijanaveselinovska@yahoo.ca
    Vesna Amicone 

416-838-1501 
v.amicone@

yahoo.ca

Успешна хуманитарна акција во Св. Илија за 
помош на Стефани Стојческа

Во неделата на 17 септември управата на црквата Св. Илија 
од Мисисага заедно со женската секција органiзираа хума-
нитарна акција со цел да и’ помогнат на младата Стефани 
Стојческа која поради природата на својата болест е врзана 
за инвалидса количка. Водени од единствената цел да му 
овозможат на овој млад живот понадежна и поубава иднина 
хумнаите Македонци организираа ручек на кој што беа до-
нирани парични средства за госпоѓица Стојческа. Девојчето 
со тежок инвалидитет и без можност самостојно да се движи 
има потреба од третман на клиника во Италија. 

Госпоѓа Весна Трајковска во име на црковната управа се заблагодари до сите добронамерни 
Македонци за нивното учество 
и доброволните прилози кои 
ќе го олеснат патот кон целта 
и целосното лекување на Сте-
фани Стојческа.

Започна наставата во македонското неделно 
училиште  од црквата Св. Илија во Мисисага

Нови ученици се добродојдени!

На 24 септември започна 
со редовна неделна наста-
ва училиштето кое работи 
во рамките на македонска-
та православна црква Св. 
Илија од Мисисага. 

Од училиштето инфор-
мираат дека сите заинте-
ресирани ученици кои се 
уште не се регистрирани, 

тоа ќе можат да го сторат 
со пополнување на апли-
кација пред почетокот на 
наставата
во наредните неколку не-
дели. 
Учениците ќе се запозна-
ат со македонскиот јазик, 
литература, традиција и 
веронаука. Училиштето и 
оваа година ќе функциони-

ра во две групи: предшко-
лска група од 4  до 6 го-
дишна возраст и школска 
група од 7 до 13 годишна 
возраст.
Часовите започнуваат во 
10:00 претпладне и траат 
до 12:00 часот попладне. 

Во неделата на 1-ви октомври 
се одржа традиционалниот 

Fall Bake Sale & Bazar.
Бројните присутни верници, почитувачи 
и соработници од останатите македонски 
православни цркви од Торонто и околните 
градови имаа можност да купат од богатиот 
избор на месени македонски солени и слат-
ки специјалитети како и други дарови: крпи, 
масло и сл. претходно дарувани за праз-
ниците и со тоа ја помогнаа македонската 
православна црква Св. Илија.Претседа-
телката Веселиновска изрази голема бла-
годарност до својот тим на соработнички 
и до сите кои учествуваа во оваа значајна 
есенска распродажба.

Trip to Detroit 
 Дестинација: Great Lakes Crossing 

Outlets & Summer Set Mall
 Поаѓање во сабота на  21 октомври 

2017 во 6:00 наутро 
 Враќање вечерта на 22 октомври 2017 
 За резервации 

јавете се кај: 
 Дијана Весели-

новска : 647- 
537-6194

Весна Амико-
не:  416-838-

1501

По повод празникот Св. Злата 
Мегленска на 29 октомври во про-
сториите на црквата Св. Илија ќе 

се одржи свечен ручек. Организато-
рот, женската секција со претсе-

дателката Дијана Веселиновска ве 
поканува сите заедно да го просла-

виме овој христијански православен 
празник

Ручек по повод големите празници Рож-
дество на Пресвета Богородица и Кр-
стовден кој се одржа на 24-ти септем-
ври годинава. 

По повод големите празници Св. Алек-
сандра Невски и Отсекување на главата 
на Св. Јован Крстител на 10-ти септем-
ври беше ораганизиран ручек за кој се по-
грижија членките на женската секција.

Контакт: (905) 821-8050 

Sv. Ilija - Misisaga
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A big thank you to everyone who came out to AMSUT's  Wine and Cheese, 
Macedonian Professional and Student Networking event!  With over 70 people 
in attendance throughout the course of the night, the event was a great suc-
cess!  We were visited by many distinguished professionals in our community 
including Bill Nicholov, Chris Paliare, John Evans, only to name a few.
Hart House provided an amazing atmosphere and tasty food to host the many 
interesting conversations that happened between our guests.  Many students 
expressed their gratitude for the opportunity to network and meet many new 
people.  Many professionals also described the importance of throwing such 
events to not only foster connections but to also talk about ways in which we 
can all contribute to the Macedonian cause.  
We look forward to our next networking event.  For now, we look forward to 
seeing all of you at our Pub Night: Round 2, Friday, October 6th at O'Grady's 
Pub on College Street.  Starting at 8pm, dance and drink the night away to the 
tunes of your favourite Macedonian musicians and connect with new and old 
friends.
#AMSUTNetworking

Details
The Association of Macedonian Students at U of T is hosting their 

second Pub Night! ROUND 2 will have even more live music, people 
and of course drinks! So come out to reunite with some of your old 

Macedonian friends and make some new ones as you dance the night 
away! All nationalities welcome!

ADMISSION: $5.00 cover. 18+ Event

PARKING: There is free parking behind the pub after 5 PM. Parking 
is also available around U of T (i.e. underground lots, around Kings 

College Circle) across the street for $10 all night after 6:00 PM. 

SUBWAY: The closest Subway station is Queen's Park on Line 1, 
Yonge/University. Exit on the southwest side of College and walk west 
towards the pub which will, after a couple of minutes, be on your left 

hand side. 

Stay tuned for some more info and exciting announcements as the 
date approaches!

AMSUT Wine and Cheese
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Познатиот оркестарот ,,Децата од Буф,, за првпат по 38 години од постоењето гостуваше во Егејска Македонија

Пишува Крис Клашов

Летото 2017 беше неза-
боравно за Оркестарот ,,Де-
цата од Буф,, . По цели 38 
години од формирањето во 
далечната 1979 година во 
Хамилтон, Онтарио имавме  
прилика да гостуваме  во 
Егејска Македонија!

Немам зборови да дока-
жам колку бевме убаво пре-
чекани и почестени од сите 
луѓе со кои се видовме таму. 
Би сакал да искажам голе-
ма благодарност најрпрво 
до Васил и Сотир од селот 
Нерет на чија што покана 
настапивме  на панаѓурот во 
селото со што започна наша-
та турнеја. 

По Нерет добивме покана 
да се претставиме и во след-
ните села: Буф, Арменско и 
Пателе.

Буфскиот панаѓур беше 
полн со народ од секаде, 
тука морам  да спомнам дека 
специјално за нас да не ви-
дот дојдоа: Архимандритот 
Никодим Царкњас, Петре 
Димчев од Виножито, Дими-
три Јованов од Нова Зора, 
Ѓорѓи од Нерет, Пандо и 
Мичо од оркестарот Ајдоња...

Многу се израдувавме што 
можевме да свириме и пееме 
на сред село пред училиште-

то, а после и оро да заигра-
ме, ми дојде да заплачам од 
радост!

Оро се играше дури до 5 
часот  наутро и сигурен сум 
дека народот ќе останеше и 
понатаму доколку музиката 
продожеше..  

Најголемо изненадување 
за мене беше што и ден де-
нес во Буф има играорна 
група со млади момчиња и 
девојчиња од 10 до 22 годиш-
на возраст. На панаѓурот во 
Буф се претставија со уба-
вите македонски ора: Буф-
ското, Арменското, Шарени 
Чорапи, Старо Буфчанско и 
други и добија голем аплауз 
од гостите ( според органи-
заторот имаше околу 2000 
присутни).

Кореографот и оргазниа-
тор на панаѓурот е младиот, 
21 годишен Симо Опашинис. 

Ова младо момче не само 
што игра во групата, туку 
има почнато и музеј во Буф 
со стари слики и експонати 
да се зачува македонскиот 
идентитет. 

Голема благодарност до 
Симо со фамилијата Опа-
шинови за прекрасното 
гостопримство што ни го при-
редија, не само во Буф, туку 
во цело Леирнско, за време 
на нашата прошетка.

Голема благодарност до 
Коста Талидис и целата 
негова фамилија како и до 
оркестарот Музикорама за 
добриот пречек  уште на ае-
дромот во Солун и голема 
благодарност за соработката 
што ја имавме таму.

На аеродромот во Солун 
не пречека и Симо Динес 
од село Мокрени, музичар 
од оркестрот Халкина кој во 
рацете држеше голема пла-

ката со зборовите: “Welcome 
Decata od Bouf”; 

Спиро, Иле и Панде од Со-
лун што не пречекавте – спо-
лај ви многу браќа! 

Голема благодарност до 
Мери и Крис Николаидис од 
Торонто за преубавото оро 
кое го организираа во Пате-
ле.

Таму не почести пеачот 
Никола Бочварис кој дојде 
со фамилијата да не види. 
Го поканивме да ни испее 
неколку песни, што наиде на 
големо воодушевување кај 
присутните. 

Исто така искажуваме 
голема благодарност до 
Ташо Василов од Торонто 
и коџабашијата на селото 
Арменско, Ристо за покана-
та да засвириме на нивниот 
панаѓур, исто и таму дојде 
многу народ и си поминавме 
преубаво. 

Во Нерет го одржавме по-
следниот панаѓур,таму имав-
ме прилика да соработуваме 
со оркестарот Македоники 
Мераки, сполај им з аубавата 
соработка. 

  Таму се запознавме и со 
младиот Танас Неретрчанец 
од Австралија кој води радио 
програма, сполај му и нему 
за интревјуто што ни го на-
прави. 

Драги читатели морам да 
спомнам дека во Лирин ја 
имавме честа да ни дојде 
Стелио Самарчиев од село 
Крушоради и остана за сите 
наши настапи, а ни помогна 
возејќи не со својот автомо-
бил по леринските села. Сте-
лио, сполај ти многу! 

За време на нашата тур-
неја си видовме и запознав-
ме со многу Македонци од 
Канада, Австралија Гер-
манија и други држави низ 
светот  кои беа дојдени на 
прошетка во Леринско –мило 
ни беше да се запознаееме и 
имаме желба и во иднина пак 
да се сретнеме. 

На крај би спомнал дека 
нашата турнеја беше мно-
гу успешна, од се срце сме 
многу благодарни на сите 
луѓе што не пречекаа и ово-
зможија се да биде мирно и 
радосно.

Можам да кажам дека ма-
кедонското оро, песна, кул-
тура и дух е жив и здрав во 
Егејска Македонија. Луѓето 
се чувствуваат како Маке-
донци, храбри се и заинте-
ресирани да си ги зачуваат 
корените! Како што ми рече 
Петре Димчев: ,,Не берете 
гајле во Канада за нас, ние 
тука ќе ја браниме Македо-
нија, да знаете дека е во до-
бри раце!!

И тоа е вистината!

Македонското оро, песната, 
културата и духот се живи и 

здрави во Егејска Македонија

Со Македонците од Торонто на ручек подготвен од 
организаторите Васил и Сотир во ресторан во Лерин 

сопственост на нашинец од Нерет, Сполај им за 
пресното јагне и јаре

Крис Клашоф со Сотир и Васил од Нерет со 
сопругите дојдени на Буфчанскиот панаѓур

Спомен со Стелио Самарџиев

Крис Клашоф и Томи Балкос со Коста Талидис, Мичо 
(музичар од Лерин) и чичко Илјо од мелбурн

Оркестарот пред училиштето со 
Симо Опашинис од Буф

Децата на Крис Клашоф 
пред камениот мост 

во Скопје: Антони, 
Александар и Ашли

The Boys from Bouf

Македонска Заедница
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Кадетската женска ракомет-
на репрезентација на Грција 
на неодамна одржаното Ев-
ропско првенство во Скопје 
во натпревар против Македо-
нија само по 17 секунди игра 
го напушти теренот. Причи-
ната да го напушти теренот  
беше таа што нашите рако-
метарки на своите дресови 
го носеа името на земјата 
која ја репрезентираат и во 
која првенството се одржува. 
– Македонија. 
   Горното се случи само 
неколку недели пред посе-
тата на грчкиот министер за 
надворешни работи Никос 
Косиас на Скопје односно 
како што тој (Косијас) ја на-
рече Македонија “милата 
земја“. Токму таа“мила“ земја  
Косијас и сите негови прет-
ходници ја држат во залож-

ништво полни 26 години и и’ 
ставаат сопки на секој чекор 
што го прави Македонија на 
патот кон интеграцијата во  
Европската унија и НАТО.  Не 
е случајна изреката која вели 
“биди претпазлив со Елините 
и кога ти носат дарови“. А да-
рови носат. Сигурен сум дека 
грчкиот министер на Зоранчо 
Заев му донесе долг список 
на барања кои треба да ги 
исполни за повисоко ниво 
во добрососдските односи. 
Велам долг список бидејќи 
знам дека Македонија нема 
црвени линии. Оддамнина 
немала, а сега уште повеќе 
зашто Зоранчо и Рада (Шек-
еринска) за време на шаре-
ната револуција ја потрошија 
цела боја фарбајки ги маке-
донските национални инсти-
туции. 
   Во прилог на добрососед-
ството голем придонес дојде 
и од грчкиот претседател 
Прокопис Павлопулос. Тој, 
по херојскиот подвиг на грч-
ките ракометарки во Скопје 
за нив приреди прием и ги 
прогласи за херои. - Така се 
бранат националните инте-
реси на Грција – им рече тој.  
– Така се брани татковината 
и спортот. Без разлика што 
грчката репрезентација беше 
дисквалификувана и казнета 

од страна на Европската ра-
кометна федерација.
   Како што спомнав погоре, 
ние немаме црвени линии 
кога е во прашање нашиот 
идентитет. Секој од нас си 
го брани идентитетот како 
знае и умее. Јас го бранам 
мојот идентитет еве вака – 
со пишување. Ми олеснува 
на душата кога ќе напишам 
тоа што го мислам. Тоа што 
го чувствувам. И за тоа сум 
благодарен на уредништвото 
на нашиот весник  Македо-
нија за отстапениот простор. 
Јас не сум во позиција на 
моќ, на сила.  А има луѓе кои 
се на позиција на моќ. И тие 
имаат и моќ и убава плата да 
го бранат нашиот заеднички 
идентитет. Дали тоа го пра-
ват? 
   Неодамна македонско-ал-
банскиот премиер Зоранчо 
Заев изјави дека се надева 
до крајот на годинава Ма-
кедонија ќе стане членка на 
НАТО! Абре премиере на 
Албанците и на помалкуте 
Македонци објасни како ќе се 
случи тоа. Нас сеуште ушите 
не болат од твоите изјави 
во изборната кампања дека 
ќе воведеш траспарентност 
во твоето владење. Што се 
случи? Каде е транспарент-
носта? Наредбите од газдите 

се поинакви од она што ти го 
очекуваше? Така е кога ќе си 
го продадеш г...т. 
   За вас драги читатели кои 
пропуштивте да ја проследи-
те изјавата на поранешниот 
посредник во преговорите 
Македонија-Грција Робин О 
Нил, еве што вели тој: Не 
го менувајте името на др-
жавата оти ќе ве избришат 
од картата на народите и 
географскиот атлас. Што се 
однесува за сервилноста на 
македонските политичари 
кон Грција, Европската унија 
и останатите моќни држави 
ќе нагласам дека во текот на 
25-те и повеќе години од спо-
рот , сите македонски влади 
им овозможија на грчките 
да ги направат сите работи 
и да ги диктираат условите 
на дијалогот, освен пријава-
та до Меѓународниот суд на 
правдата  што беше од голе-
ма важност. Грција никогаш 
не покажа подготвеност да 
бара решение прифатливо 
за двете земји и ја прифати 
политиката на Македонија 
како знак на слабост. Ма-
тју Нимиц, преговарачот на 
Обединетите нации, исто 
така, го следеше овој процес 
со голема трпеливост и во 
потрага на договорно реше-
ние врз основа на тоа дека 
двете страни се подготвени 
да преговараат. Неговите на-
пори не дадоа вистински од-
говор од Грција – рече Робин 
О Нил во програмата “Гласот 
на народот“.
   Драги читатели, го прочи-
тавте ли насловот на колум-
нава? Па еве го решението 
за сите проблеми – македон-
ски, грчки, светски... ајде да 
го дадеме името курбан,  Ма-
кедонија е убаво име арно 
ама има и поубаво! Препро-
читајте го насловот. А бре 
овој Гркот (Касиас) колку 
умен човек! Кој може да го 

спореди Колумбос (прона-
оѓачот на Америка) со Никос 
Касиас. Па овој човек е гениј. 
Ете решение. Најдено е име-
то – прифатливо за СИТЕ!  
Мила земја. Значи името на 
земјата е Мила Земја. Морам 
и земја да го напишам со го-
лема З. Исто како Републи-
ка Македонија, само што за 

новото име никој нема да се 
противи. Мила Земја, Мили 
Земјани. Кој на овој свет 
може да се противи на вака 
убаво име? Додуша, нико-
гаш не знаеш. Кој очекуваше 
некој да се спротивстави на 
употребата на библиското 
име на нашата земја?  

Пред многу, многу години, во 
почетокот на шеесеттите го-
дини од минатиот век бев об-
винет и затворен за обид за 
нелегален премин на тогаш-
ната југословенско-грчка гра-
ница. Најпрво неколку дена 
во казнен дом во Охрид, а 
потоа во Струга каде во при-
суство на полиција заедно со 
четворица други правевме 
цигли за изградба на Титова 
Југославија. Шеф на групата 
беше македонски Албанец 
осуден за убиство. Значи, не-
легален премин на граница 
и убиство се ставаа во иста 
кошница. Првите моменти 
во келијата беа трауматични 
за мене, а верувам би било 
така  и за секој кој прв пат ќе 

се најде во таква непожелна 
положба. На лицето кое веќе 
беше во келијата и на моја 
возвраст, дваесеттина годи-
ни му се обратив за помош. 
Го замолив да ми каже каков 
е редот во затворот. Иако 
инсистирав со прашања, од 
него не добив одговор. До 
денес незнам дали тој не са-
каше да разговара на маке-
донски или пак едноставно 
не го знаеше јазикот. Јас ја 
платив цената со тоа што 
кога влезе чуварот во келија-
та, дечкото стана и застана 
во став мирно, а јас останав 
да лежам на бедната посте-
ла. За тој чин добив неколку 
шлаканици од двете страни 
на лицето.
   Повод за горната “исповед“ 
ми дадоа намерите на сегаш-
ната квинсклишка влада во 
Македонија која се обидува 
да го понижи државотвор-
ниот македонски народ во 
сопствената држава да не 
може во сопствениот дом, 
во сопствената земја да се 
разбере на сопствениот ја-
зик. Аманетот на големиот 
поет, писател и пред се’ на-
учник дека “јазикот е наша-
та татковина“ за денешната 

петта колона во нашата 
земја е заборавен, игнори-
ран, потценет, понижен.
   Македонскиот јазик уставно 
до сега е официјален јазик 
во државата која сеуште ја 
именуваме Македонија. “Дик-
таторот“  Никола Груевски 
иако сеуште е лидер на пора-
нешната владејачка партија 
ВМРО-ДПМНЕ се чини дека 
наскоро ќе  замине во исто-
ријата. Денес во мода, во 
пракса, за потреби на тиѓин-
ци се врши денационализа-
ција на народ невидена во 
поновата историја на Европа 
и светот. Драги читатели, ве 
молам помогнете ми. Јас не-
знам друга држава во сосед-
ството каде малцинството го 
диктира патот и развојот на 
државата. Башка од Швајца-
рија за чија историја можат 
да се испишат тон хартија, 
ниту во Европа не ќе најде-
те. Идниот пат, најверојатно 

идното лето кога одново ќе 
патувате на одмор во вашата 
родна земја или во земјата 
на вашите родители бидете 
претпазливи. На влезот во 
Македонија ќе има македон-
ски и албански табкички со 
натпис каде влегувате. . Ако 
“скршнете“ кон Тетово, Гос-
тивар, Дебар вие веќе сте 
во Албанија. Таму се веат 
повеќе албански знамиња 
отколку што има луѓе кои 
живеат на таа територија. 
Верувам дека има повеќе ал-
бански знамиња и од самата 
држава Албанија.  Суверена 
Македонија?  Лојални граѓа-
ни, ама не  на Македонија!
   Денешната влада на Зоран-
чо Заев и дружината, велат 
дека градат општество во 
кое ќе владее слобода, толе-
рантност, правда... Нема од-
минато ниту еден месец от-
како се одигра фудбалскиот 
натпревар помеѓу Македо-

нија и Албанија. Тој натпре-
вар не се одигра на арената 
“Филип Втори“ во Скопје туку 
се одигра во Струмица.  ОД 
БЕЗБЕДНОСНИ ПРИЧИНИ!  
Од кого? Од Бугарите? Ср-
бите? Грците? Албанците од 
Албанија? Според дамнеш-
ниот индиски лидер Ганди, 
цивилизираните држави ќе 
бидат ценети според одно-
сото кон малцинствата. Во 
нашата земја се случува об-
ратното. Нешто слично како 
во Уганда за времето на Иди 
Амин.
   За какво толерантно општет-
сво се залагаат денешните 
управници на Македонија 
кога фудбалски натпревар не 
може да се одигра таму каде 
треба односно во Скопје?? 
За каква правда станува збор 
кога мнозинското македонско 
население е игнорирано, по-
нижено и уценето од малцин-
ското македонско население 

потпомогнато од албанските 
партии? Зар вака Зоранчо 
сака да го гради и надграду-
ва соживотот во Македонија?  
Еднаш Македонија капиту-
лира со потпишувањето на 
Охридскиот рамковен дого-
вор. Зар ќе дозволиме поно-
во да се случи нешто слично 
на тоа ако не и полошо? Во-
ведувањето двојазичност во 
нашата земја ќе доведе до 
многу поголем раздор, по-
големо нетрпение и омраза 
и никаква полза за нас Ма-
кедонците. МАКЕДОНИЈА 
Е СЕ' ШТО ИМАМЕ’ – рече 
првиот претседател на сло-
бодна и независна Републи-
ка Македонија. И рече нешто 
уште поважно – Ние немаме 
резервна држава.  Овие де-
нешниве забегани последно 
на умот им е Македонија, ако 
воопшто им е, да не збору-
ваме за срцето. За нив е по-
важно создавањето на трета 
албанска држава отколку 
опстанокот на македонската 
држава  без која ќе се ста-
ви крај на името на земјата, 
народот и на македонските 
малцинства во соседните 
земји но и во дијаспората.

Македонска заедница

1) I do not want to hurt any 
Macedonians who use English 
and Greek surnames. But, 

here is a true story that happened to one of my friends. He 
died recently. He was a very good Macedonian but he was 
afraid of the Greek government. He never had any relatives 
in Aegean Macedonia, his parents were long dead. He kept 
his Greek last name K--------oulos and his wife called a Greek 
priest for the funeral. At the service, the priest said you are 
surrounded by many Greeks in the cemetery. I approached 
the Greek priest and I told him all those Greek last names 
belong to Macedonians. These people are not Greek. The 
priest was shocked and asked me why then do they use Greek 
surnames? I said to him the fear Greece put into these people 
keeps them from restoring their Macedonian surnames. The 
Greek priest said how about you, do you have a Greek last 
name? I said from day one when I came to Canada I restored 
my original Macedonian last name. Also the priest said I 
notice you speak a different language from the Greek. I said 
this different language is called Macedonian, it is our mother 
tongue. The priest was flabbergasted.
 
2) Денес бев за  ручек  во еден ресторан, слушам неколку 
Македонци си прават муабет. Едниот му вели на другиот 
минатата недела бев на одмор во Албанија, Грција, Буга-
рија и Скопје. Тоа ме нервира кога го слушнав  и му велам 
извини тука не е Грција да се плашиш да ја спомниш држа-
вата Р. Македонија. Му велам ако ти беше во Скопје тогаш 
ти беше во Тирана, Атина, Софија, и Скопје.  Ме гледаше 
како во друг свет се наоѓаше.
 
3) The Macedonians invented the Macedonian alphabet in 
863 A.D.  But the  Achaeans  
from the City States, never 
invented their alphabet 
but adopted it from the 
Phoenicians.
I’m flabbergasted that many 
Greeks today, in the 21st 
century, do not know the 
truth about the origin of the 
alphabet that they use which 
is the Phoenician alphabet.

George Nicholov

Танас Јовановски

Учете албански за да се 
разберете во Македонија!

Да ни е жива нашата  Мила Земја и Коѕиас
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Да си ја запееме ,,Абре Апостоле,,

Дојде време кога најро-
дените од политики и убе-
дувања не сакаат очи да си 
видат, и што ако од памтиве-
ка се вели оти крвта вода не 
бидува, кога во овие модер-
ни, разнебитувачки времиња 
будателетинките кои се уште 
го признаваат и почитуваат 
своето, да не речам патрио-
тите не се повеќе на цена. 
Дојде време сами едни на 
други да си ги затвораме 
устите, некој да не слушне 
дека не има и од другата 
страна на границата, некој да 
не разбере дека освен крај 
Врадарот и отаде  границите 
живеат, пеат, зборуваат, ди-
шат, постојат и други луѓе..
ПСТ!!!!!!!!!!!!! -  да не слушнат 
Европјаните или не дај боже 
на Калето: Македонци! 

Тоа име сега е најопасно 
забрането да го употребу-
ваш, сега се нови времиња, 
европски, проамерикански, 
сега кога конечно се ослобо-
дивме од стегите на режимот, 
сега кога сме со една нога во 
Европа, сега ли најдовте да 
зборувате за Егеј, Пирин, 
Преспа...

 И пак на 8-ми септември, 
и пак непослушност на Маке-
донците од Торонто, на  8-мо 
септемвриската манифеста-
ција ,,Кревање на знамето,, 
пред парламентот на Онта-
рио  каде што половина од 
присутните замислете роде-
ни во Баница, Буф, Пателе, 

Пожар, Пустец, Сандански...
си надошле со знамињата од 
Кутлеш, изнакитени како за 
најсветол ден.

Простете им господа, 
неинформирани се , заглаве-
ни во друго време, а имаат ли 
избор  и сега како и  пред 70-
80 години кога ги родиле ма-
кедонски мајки на огништата 
вековни прадедовски, што ви 
згрешиле тие што никогаш не 
по своја вина не си ги виделе 
огнишатата повторно.

Точно е, ги прогонувале, 
им ги убивале најмилите, 
најродените им гниеле по 
грчките и бугарските затво-
ри, ги измачувале до бол за 
еден збор изговорен на маке-
донски, не дај боже цела ре-
ченица или стих од песната ,, 
А бре Апостоле,,, а таа како 
проколетие , пак дојде време 
да си ја запееме.

И би денот ноќ, сега кога 
во нашата мила татковина 
дојде животот, за соживотот 
и да не зборуваме, од него  
несоници ни се јавуваат 
прекуокеански,  но што да 
кажеме ние  Македонците во 
Торонто на кои конзули ни 
затвораат усти, без право на 
глас, без право на сниматели 
да ни остават спомен  од  др-
жавниот настан испразнуван 
од горди патриоти од неко-
гашната цела Македонија, 
без право на било какво обе-
лежје кое ги одразува чув-
ствата, идентитетот, да не 
знаеш кој си, што си и зошто 
си дошол тука??? 

И кога државното знаме 
ќе се крене на јарболот, кога 
од гордост и по некоја сол-
за капнува, да си пукнеш од 
мака и да го бараш со рака 
крај срцето нашето старо 
знаме прекриено под џемпе-
рот зашто наредба е од МНР 
- НИКАКВИ СИМБОЛИ!.

Како инаку Коѕијас ќе ќе 
му простеше на Димитров, 
дали вие патриоти од Кана-
да сте воопшто свесни каква 
штета и нанесувате на маке-

донската дипломатија? Знае-
те ли каква иднина ја очекува  
Македонија, ама без име, без 
симболи, без право на глас. 
Инвестиции, работни места, 
учебници за скоро и збогате-
ни со нови страници од исто-
ријата македоно-бугарски, 
вие само молчете и мед и 
млеко ќе тече во Македонија, 
МНР знае што прави.

И додека размислуваме 
кој тоа не разнебитува, Ев-
ропјаните или Американците 
да се потсетиме  и да си ја 
запееме онаа народната,,А 
бре Апостоле,,

Абре Апостоле 
Абре Апостоле, Ти  

вардарско пиле, каде си 
тргнало по ноќно време, по 
ноќно време по месечина?

На пат ми те чекат, а бре 
Апостоле, на пат ми те 

чекаат до три пусии.

Првата писија, Абре бај 
Апостоле, првата пусија 

грчки андарти, 

Втората пусија Абре 
Апостоле, втората пусија 

турски аскери.

Третата пусија , абре бај 
Постоле, третата пусија 

српски жандари. 

Мене не плашат Абре бај 
Ппостоле, мене не ме 

плашат грчки андарти, ниту 
мене ме плашат турски 

аскери.

Ниту мене ме плашат абре 
бај Постоле, ниту мене ме 
плашат српски  жандари.

Само мене ме плашат абре 
Апостоле, само мене ме 
плашат моите другари, 

моите другари клети 
шпиони.

Соња Лозановска

КАДЕ ОДИ МАКЕДОНИЈА???

Следејќи ги настаните во 
Татковината, Република 
Македонија, постојано се 
прашувам, каде оди нашата 
држава?  Последниве 3-4 го-
дини се случија големи тур-
буленции во внатрешната и 
во надворешната политика.  
Во секојдневните т.н “ша-
рени револуции“ се бараше 
смена на “режимот“ на Ни-
кола Груевски. Тие денови 
од протестите Македонија 
скапо ја чинеа. Но, и покрај 
тоа, “режимската влада“ на 
Никола Груевски успеваше 
успешно да се справи со сите 
предизвици. 
После  изборите на насилен 
пат се формира влада  во ко-
алиција со СДС и албанските 
партии. Наместо економски 
да се зајакнува земјта и да 
им се  овозможи  нов живот 
на граѓаните како што беше 
ветувањето  сведоци сме на 
секојдневни насилства, гра-
бежи, угнетувања, особено 
на Македонците кои мислат 
поинаку од  фашистичките 
идеи на т.н. премиер Зоран 
Заев. Така  од ветениот нов 
живот нема баш ништо. 
Освен тоа заради некакви 
добрососедски односи се 
потпишуваат договори за 
разнебитување на Републи-
ка Македонија и уништување 
на нашиот идентитет преку 

негирањето на сопствениот 
јазик, редефинирање на на-
шата древна историја и свес-
но откажување од нашите  
дејци, како: Св. Климент  и 
Св. Наум Охридските свети-
ла; Светите Солунски браќа 
Кирил и Методиј;  откажу-
вање од националниот Маке-
донски карактер на славната 
Охридска Архиепископија; 
од Великиот цар Самоил; од 
Илинден кој е срцевина на 
Македонизмот, како и многу 
други историски вредности  
давајќи им бугарски карактер 
и особини. 
Освен тоа  заради задоволу-
вање на грчките апатити веќе 
е најавено  и редефинирање 
на историското и културно 
наследство од Егејскиот дел 
на Македонија  и промена 
на сопственото име   уни-
штување на се што е Маке-
донско, а  заради членство 
на Република Македонија во 
НАТО Алиансата и Европска-
та Заедница. 
Се прашувам која е придо-
бивката за нас ако се отка-
жеме од нашето минато и 
од нашиот идентитет  и дали 
вреди воопшто да се зачле-
нуваме во тие Европски ин-
ституции  како обезличени 
и крајно понижени? Дали 
воопшто Министерот за на-
дворешни работи г. Никола 
Димитров и премиерот Заев  
размислуваат дека на мнози-
на од нас корените длабоко 
ни се протегаат во Егеј, Пи-
рин и Преспа!? Како јас мо-
жам да го откажам родното 
место на мојот дедо и праде-
до кога знам дека тие се ро-
дени во Егејска Македонија!?  
Или, како може да се про-
мени местото на раѓање на 
мнозина  родени во Егејска 
и Пиринска Македонија !?  
Па ние сите сме сведоци за 
активноста на Македонците 
од Егејска Македонија и овде 
во Торонто и цела Канада и 

САД. Знаеме колку жртви се 
дадени околу изградбата на 
нашите храмови, а се со цел 
за наше духовно и религиоз-
но усовршување,  заради не-
гување на нашиот фолклор, 
култура , народните обичаи 
и се она што не издвојува од 
другите и не прави да сме 
Македонци на овие далечни  
простори. Што ќе остане од 
Македонија кога и Албанци-
те ќе побараат менување на 
границите, бидејќи некои од 
нивните политичари и сега 
не се  воздржуваат да кажат 
дека манастирот “Св. Наум 
Охридски“ од секогаш бил на 
албанска територија. Тоа и 
дава за право и на Републи-
ка Србија да си го поврати 
своето влијание во Маке-
донија. Осудувајќи не нас 
за иредентизам тие самите 
покажуваат дека тие преку 
нивниот иредентизам земале 
нешто што не им припаѓа. Зе-
мале Македонска територија. 
Затоа е толку голем притисо-
кот врз нас да се откажеме 
од себе си. Поданичката вла-
да на Заев сосема им оди во 
прилог. 
Народот рекол: ако некој 
нешто ти одземе на сила 
имаш шанси во догледно 
време да си го вратиш назад. 
Но, доколку, нешто свесно 
го дадеш нема никакви шан-
си да се врати. Затоа мојот 
апел до  министерот г. Нико-
ла Димитров и Зоран Заев е 
да внимаваат  што прават  и 
каде ја водат државата и на-
родот. НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ 
НЕ СМЕ ПОВЕЌЕ ЗА ПРО-
ДАВАЊЕ!

Честит празник 11 
октомври денот 

на востанието на 
Македонскиот народ 
против  бугарскиот 

фашистички окупатор. 

Митко Роштанковски

Св. Мала Богородица од Кембриџ во присуство на бројни 
верници го прослави својот патронен паразник

Во чест на празникот Св. 
Мала Богородица, бројни 
Македонци од Кембриџ каде 
што се наоѓа оваа македон-
ска православна црква и око-
лните градови  ја посетија и 
се поклонија на закрилница-
та за здрвје и духовно сми-
рение.
Најнапред на 17 септем-
ври црквата организирано, 
тардиционално ја посети 
пензионерскиот Клуб ,,Гоце 
Делчев,, од црквата Св. Кли-

мент Охридски со кого ра-
ководи претседателот Перо 
Гулевски. До него, неговата 
сопруга Марија и сите члено-
ви на клубот претседателот 
на црквата Петре Медичков 
искажува голема благодар-
ност за посетата и прекрас-
ните моменти поминати во 
преполните црковни просто-
рии.
На денот Св. Мала Богороди-
ца, вриеше како во кошница, 
со службата која се одржа 

во црквата раководеше па-
рохискиот свештеник Отец 
Гоце Деспотовски, во со-
служение со Отец Констан-
тин Митровски, Отец Трајко 
Босеовски и Отец Стефан 
Груевски. Годинашни кумови 
беа Сашо и Убавка Симо-
новски кои ја принесоа праз-

ничната жртва пченица, вино 
и погача.
На службата присустваа Ма-
кедонци од сестринската цр-
ква Св. Димитрија Солуснки 
од Маркам кои организирано 
со автобус допатуваа да и се 
поклонат на Св. Богородица 
и да присуствуваат на праз-

ничната трпеза.
Чествувањето на патронот 
заврши на 23 септември со 
свечен банкет кој одново ја 
наполни празничната црков-
на сала. Претседателот на 
црковната упрва г-ин Петре 
Медичков искажува благо-
дарност до сите Македонци 

кои учествуваа во прослава-
та на патроната слава и ги 
пренесува зборовите кои ги 
упати на денот на банкетот: 
Колку сме, толку сме, токму 
сме! Нека ни е за многу го-
дини!
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“Makedonija”: 
Congratulations Mark, 

please let our readers take this 
opportunity to learn more about 
the organization Makedonium?

Mark Branov: 
Let me answer by first re-

counting some recent history. 
Immediately upon Mace-

donia’s independence in 1991, 
our nation’s traditional adver-
saries have taken measures 
to sabotage the realization of 
Goce Delcev’s dream; an in-
dependent Macedonian state. 
They have done this by work-
ing hand in hand with domes-
tic political agents that were 
not up to the task of serving 
their nation. From the Inter-
im Accord to the large-scale 
theft of state assets, from the 
invasion of a NATO-allied ter-
rorist army in 2001 to the in-
famous betrayal at the Battle 
of Arachinovo, from the Ohrid 
Framework Agreement to the 
Amnesty Laws, from census ir-
regularities in 2002 to a census 
cancellation in 2012, from high-
level corruption to widespread 
clientalism, from rigged elec-
tions to hostile international 
meddling, from economic de-
cline to mass emigration of our 
youth… Goce Delcev’s dream 
of a free, sovereign, prosper-
ous and independent home-
land for the Macedonians has 
appeared to be gradually slip-
ping away from us. 

It is from this context that 
groups such as SNS-Make-
donium and other similar 
groups have emerged, to offer 
a new path for Macedonia’s fu-
ture, and a new set of tactics.

For many years, Macedon-
ians were willing to forgive all 
manner of sin from their gov-
ernments. They have given 
this malfunctioning political 
system the benefit of the doubt 
again and again. But over time, 
the Macedonian people have 
actually been silenced, and 
have become like guests in 
their own home. The political 
system has been infiltrated by 
a violent fifth column known 
as the UCK, running a parallel 
government-within-a-govern-
ment, and working in lockstep 
with foreign satraps and fake 

NGOs. The so-called leaders 
of the Macedonian parties 
have been offered up as the 
partners of this permanent 
political entity, with each taking 
turns as the “marionettes in 
charge”, offering up a choice 
of chronic or acute forms of 
national regress, implemented 
against the will of the people, 
and based on severe levels of 
polarization and paralysis.

In recent years, however, 
a new and still somewhat un-
defined political force has slow-
ly started to emerge. This is the 
growing minority of Macedon-
ians who have begun to final-
ly recognize how “opposing” 
officials of the political parties 
are actually working together 
to serve their own interests at 
Macedonia’s expense. New 
groups such as SNS-Make-
donium have emerged for 
the first time, whereas other 
long-standing patriotic groups 
have started to re-double their 
efforts with a new spirit of de-
fiance, united in a new deter-
mination to call any form of 
anti-Macedonism by its name, 
issue by issue, and regard-
less of who complains. United 
under the red and gold of our 
Kutles flag, side by side with 
our brothers and sisters inside 
and outside the Republic, and 
honouring the sacrifices of our 
ancestors, these groups repre-
sent the Macedonian cultural 
renaissance that Athens has 
been struggling so hard to pre-
vent for 26 years. 

SNS-Makedonium is one 
of many independent patriotic 
organizations which receive 
no funding from any party, gov-
ernment or associated founda-
tion. And despite these modest 
means, we believe that the 
collective influence of groups 
such as ours is starting to grow. 

Formed officially in 2016, 
SNS-Makedonium is made up 
of patriots in the home coun-
try, neighbouring Macedonian 
territories, and settler commun-
ities around the world. Among 
other educational and cultural 
intititiaves, it promotes a clear 
list of 18 Principles for Mace-
donian National Renewal, 
available at www.snsmake-
donium.com . 

This is a group of patriotic 
Macedonians from different 
backgrounds, working together 
to raise its voice, on the streets 
and on social media, actively 
promoting an agenda for the 
political and cultural emanci-
pation, and taking its message 
directly to the people. In its 
current early stage of develop-
ment, the group is primarily 
focussed on sharing the princi-
ples of Macedonian renewal in 
the context of current events, 
along with a variety of educa-

tional and cultural initiatives in 
planning. The organization is 
working to grow our member-
ship in all regions of the Re-
public of Macedonia, in Egej, 
Pirin, Mala Prespa/Golo Brdo, 
in North America, Western Eur-
ope,  and Australia/New Zea-
land, while also working hard 
to forge friendships with other 
likeminded groups, in a broad 
appeal for national unity.

“Makedonija”: 
After the General Council 

finished, you held a protest 
in the centre of Prilep, next to 
monuments of Aleksandar of 
Macedon and Metodija Andon-
ov-Cento. What was the mes-
sage of this protest?

Mark Branov: 
Actually, this was only one of 

dozens of street protests that 
SNS-Makedonium has been 
holding all summer long, in 
reaction against numerous an-
ti-Macedonian initiatives of the 
current regime. 

On 9 September, the mor-
ning sessions of our General 
Council included speeches 
from President Strasko Olum-
cev and Vice-President Nestor 
Oginar, followed by numerous 
other guest speakers, and 
opportunities for delegates to 
network with new-found friends 
from across Macedonia and 
around the world, including a 
chance to finally meet long-
time “Facebook friends” in real 
life. Included among the list 
of speakers were some mod-
ern-day legends of Macedon-
ian activism, such as Pop Niko-
dim Carknjas from the Aegean 
region of Macedonia, and Sto-
jan Georgiev from the Pirin re-
gion of Macedonia. Both have 
been arrested numerous times 
by the governments of Greece 
and Bulgaria respectively, and 
both offer us great role models 
of principled action and per-
sonal sacrifice. The General 
Council ended with a signed 
declaration of protest to the 
Macedonian authorities, after 
which we held a spontaneous 
demonstration in the Prilep 
city-centre, covering a range of 
issues. My two short speeches 
in Prilep were dedicated to the 
importance of building Mace-
donian unity across borders 
and time zones and main-
taining a principled approach.

“Makedonija”: 
What is SNS-Makedonium’s 

view of recent activites under-
taken by the government of 
the Republic of Macedonia: the 
Goodneighbourly Agreement 
with Bulgaria, and meetings 
exchanged with the Macedon-
ian and Greek ministers of For-
eign Affairs, first in Athens and 
then in Skopje, a sign of good 
neighbourliness or something 
else?

Mark Branov:
 Firstly, the premise of the 

question pre-supposes that the 
Ahmeti-Sela-Zaev regime is a 
legal government of the Repub-
lic of Macedonia, when in fact, 
it was installed under violent 
and chaotic circumstances in 
a manner which clearly contra-
venes several sections of the 
Constitution and a number of 
other broadly accepted norms 
in international law. While the 
regime’s hold on power in the 
country is certainly quite real, it 
is largely predicated on the pol-
itical and military power of for-
eign governments rather than 
the rule of law, along with the 
acquiescence of an official op-
position party whose protests 
have appeared muted at best. 

Leaving aside the issue of 
the government’s legitimacy, 
let me say that the agreement 
with Sofia is a morally bankrupt 
document that no Macedonian 
government has any moral 
right to even consider. A more 
lopsided capitulation to Bul-
garian bigotry could hardly be 
imagined, with preposterous 
measures like Bulgarian offi-
cials being invited to “review” 
Macedonian history books, a 

unilateral abandonment of our 
brothers in Pirin, and the re-
moval of historical monuments 
which offend modern-day 
sensibilities in Bulgaria re-
garding that country’s fascist 
hertiage. And to celebrate 
this so-called achievement, 
Macedonians were subjected 
to the humiliation of a “Bulgar-
ian Ilinden” in Krusevo, with a 
sparsely-attended ceremony in 
front of a crowd of mostly body-
guards and a few video cam-
eras. The ceremony was led 
by the UCK terrorist known as 
Komandant Forina, also known 
as Talat Dzaferi, an amnestied 
terrorist implicated in the Vejce 
Massacre of 2001, and current-
ly playing the role of Speaker 
of the Parliament, a position 
which puts him very close to 
becoming commander-in-chief 
of the Army he formerly fought 
against. And while all this 
was happening in Krusevo, 
U.S. tanks were crowding the 

Skopje city centre, in an arro-
gant display of NATO’s robust 
capacity for violence, timed 
perfectly just in case anyone 
might dare to protest these far-
cical proceedings. Ilinden 2017 
will surely be remembered as a 
dark day in modern Macedon-
ian history.

As for the ongoing name 
negotiations with the Athen-
ians, the Ahmeti-Sela-Zaev 
regime has yet to announce 
any firm decisions, but public 
statements about the Repub-
lic of Macedonia’s new “flex-
ibility” have only emboldened 
Athens, which, of course, was 
a predicatable outcome. I am 
sure that Tsipras, Kotsias, and 
others such as the Golden 
Dawn neo-Nazi party couldn’t 
be happier with the current 
Ahmeti-Sela-Zaev regime. 
But I am also certain that the 
Macedonians will fiercely re-
sist any move to rename the 
country; if the regime and the 
“international community” don’t 
believe that yet, they will figure 
it out soon.

“Makedonija”: 

SNS-Makedonium is against 
the bilingualism law in the 
Republic of Macedonia; what 
does it mean to Macedon-
ian state and above all to the 
Macedonian nation?

Mark Branov: 
In 2001, the Ohrid Frame-

work Agreement created a 
de facto government-with-
in-a-government, legalizing the 
segregation of ethnic Albani-
an ghettos within a separate 
education system, along with 
a number of other “rewards” 
in honour of UCK aggression. 
These concessions were of-
fered in exchange for guaran-
tees of Macedonia’s borders 
as a unitary state, with Mace-
donian remaining as the official 
language “throughout Mace-
donia and in international re-
lations” (Article 6.4). This new 
language law clearly violates 
the UCK’s very own agree-
ment, and it finally puts an end 
to any illusion that the UCK 

ever intended on respecting 
this bargain, or that the EuroAt-
lantics ever intended on hold-
ing them to it. Although grad-
ual signs of Albanization have 
been evident in the country for 
years, this new law represents 
a critical next step in the fed-
eralization of the country, with 
the threat of future annexation 
of Macedonian territories into 
a Greater Albanian state. In 
truth, the law is not about “the 
use of languages,” it is actually 
just the Tirana Platform under a 
new name. Its goal is to use of 
steep fines to remove anyone 
who does not speak Albanian 
from government employment 
in key sectors, including in 
regions of the country where 
there is practically no ethnic Al-
banian minority at all. The law 
seriously damages the status 
of the Macedonian language, 
which is already severely 
threatened by European Union 
states such as Athens. The 
law brings enormous recurring 
costs that must be borne by the 
state in perpetuity, and it would 
very likely create legal dilem-

mas when UCK-installed ap-
paratchiks create intentionally 
incorrect translations of state 
documents, opening up end-
less debates over which version 
of a document in question will 
be considered “official.” It also 
favours the Albanian language 
at the expense of other min-
ority languages. In short, this 
law is a disgrace, and it must 
not pass. It is also a test case 
to see if the new regime can 
push through a constitutional 
change with simple majority 
of MPs, instead of the two-
thirds majority which is actually 
required by the constitution. 
If they can manage to make 
that happen via the passage 
of this law, it will set another 
dangerously illegal precedent, 
which can then be used to help 
force a name change later on.  

Македонска Заедница

Interview with Mark Branov, SNS–Makedonium
It is our pleasure to meet again with Mark Branov, who is well-known in the Macedonian community 

in Canada and internationally for his activism in support of the Macedonian Cause. Mark was 
recently elected as General Secretary of the patriotic organization SNS-Makedonium (www.

snsmakedonium.com), at their first annual General Council, which was held at Hotel Sonce G.A. in 
Prilep, Macedonia, on 9 September 2017. 

Mark Branov
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“Makedonija”: 
At a recent flag-raising 

ceremony in front of the Ontario 
parliament, which is traditionally 
organized by the Consul General 
of the Republic of Macedonia in 
Toronto, United Macedonians 
of Canada president Mendo 
Bakalovski had his speech 
physically cut short by the acting 
Consul General Aleksandra 
Stojkova. Your reaction on social 
media was sharp, the same as 
Macedonians from Canada and 
elsewhere worldwide. How do 
you rate this unusual event in the 
life of Macedonians in Canada?

Mark Branov: 
It just suggests that the elite 

in Macedonia don’t know “d” from 
democracy. They must have 
forgotten that Canada is a free 
country and that everyone has a 
video camera in his pocket. Mr. 
Bakalovski is a patriot and long-
time activist for one of the oldest 
and most important Macedonian 
organizations in the entire 
diaspora. He has every right to 
speak at that event, and to speak 
his mind freely, as well. I have 
not spoken to him about it, and 

it is 

unclear from the 
video what he was about to say 
exactly. The assumption among 
many is that it was something 
that Zaev’s new pals in Athens 
would not have appreciated, 
hence the otherwise hard-to-
explain reaction. I have never 
met Stojkova, and I am unaware 
of any official reaction to the 
video. However, on the face of it, 
it is hard to imagine any possible 
justification for this behaviour, 
nor can the Macedonian media 
be justified in attempting to 
smother the story, although they 
eventually started reporting on 
it after the video emerged on 
social media. If the events of 
that day are as they appear to 
be on the video, Stojkova should 
resign immediately and offer a formal apology for the incident. 

“Makedonija”: 
And finally, what is your 

message to readers of 
“Makedonija” newspaper?

Mark Branov: 
In difficult times such as 

these, it is easy for our people 
fall into despair and defeatism 
when considering Macedonian 
issues. Whether it has to do with 
the economic problems faced by 
many of our people, or national 
issues which threaten the 
existence of our culture, it is not 
uncommon to hear comments 
like: “It has never been this bad.” 
But with all due respect to the 
very real problems facing our 
people today, such comments 
are ahistorical. Macedonian 
history is full of examples of great 
trial and tribulation, including 
war and cultural genocide. And 
yet, somehow, this summer, 
the famous Boys from Buf folk 
band from Canada played at 
a concert in the village of Buf, 
Lerinsko. This is a place where 
the Greek government used 
to round up Macedonians like 
my grandfather and send them 
to concentration camps on the 
island prison of Makronisos. But 
in 2017, our proud Bufcani from 

Canada were singing “Pesna za 
Lerin” and other beautiful songs 
in front of hundreds of people. 

Canada is a beautiful country 
that I love and appreciate very 
much, in part because it saved 
our people at a time when they 
had run out of places to hide. It’s a 
country where Canadian citizens 
enjoy not only a prosperous and 
secure society, but also strong 
guarantees for human rights, 
like the freedom of expression 
and the freedom of association. 
But, what is the point of having 
these valuable rights, if you don’t 
exercise them? 

Now is the time to raise 
your voice and be heard. 
Donate or volunteer to a worthy 
organization that speaks truth 
to power. Visit Macedonia, 
consider staying, investing, or 
buying real estate. Educate 
yourself and educate others, 
create or preserve artistic or 
cultural works, or simply multiply, 
and raise up some more 
Macedonians. However you 
choose to contribute is ok, just 
make sure you do your part.

Interview with Mark Branov, SNS–Makedonium

If the events of 
that day are as they appear 
to be on the video, Stojkova 

should resign immediately and 
offer a formal apology for the 

incident. 

ЕДНА НИ’ ЗАБРАНИВТЕ, ДВЕ 8-МО СЕПТЕМВРИСКИ ПРОСЛАВИ ДОБИВ-
ТЕ ВО ТОРОНТО, СО СЕ’ СИТЕ МАКЕДОНСКИ СИМБОЛИ!

Денеска на 8 ми септември 
2017 година во Торонто на 
сред бел ден се крена ма-
кедонското државно знаме 
како знак и поклон на татко-
вината, а со амин и почит од 
новата татковина Канада која 
бесстрашно не’ призна пред 
неколку години под нашето ве-
ковно име Македонија.
Е тоа, името и тие симболите 
во нашите цркви и домови, 
на пикниците и прославите, 
за свадбите и погребите, на 
спортските натпревари и какви 
уште ли не манифестации од 
животот на Македонците и не 
само овде во Канада, туку и 
ширум светот до каде го има 
нашето племе и семе маке-
донско - е токму тие од Кутлеш 
некогашен тие се трн во окото. 
Не можејќи да ни’ ги забранат 
симболите, знамето шеснае-
сетзрачното пред се’, во кое 

се крстеле и и нашите претци 
Македонци, па и кога умира-
ле по рововите го целувале и 
посмртно ковчезите им биле 
прекривани како највозвишен 
момент од постоењето, да се 
отиде на оној свет обвиен во 
најсветото, се обидоа денес 
во 21-виот век во Канада да ни’ 
забранат одржување на мани-
фестација организирана од 
страна на Генералниот Конзу-
лат на Република Македонија 
во Торонто.
Е не ќе може господа, не е 
само Јовица Палашевски Ма-
кедонија, секоја чест за Гене-
ралниот Конзул кој ни крив, ни 
должен беше атакуван заради 
најдобронамерен татковински 
поздрав на Илинденски пикник 
организиран од најстарата ма-
кедонска патриотска организа-
ција во Канада ,, Обединети 
Македонци,, создавана како 

одраз на чувствата на Маке-
донците во Канада, повеќето 
во тоа време од Егејскиот дел 
на Македонија кои граделе цр-
кви (за жал дел од нив денес 
незаслужено и’ припаѓаат на 
бугарската црква) се’ со една 
цел да се обединат Македон-
ците од сите нејзини делови, 
сплотени по чувство и нацио-
нална припадност - а таа била 
и ќе остане македонска.
60 години генерации Маке-
донци од Канада од Вардар, 
Пирин, Мала Преспа, Егеј 
се собираат и прославува-
ат, ги чествуваат корените и 
коските на паднатите за Ма-
кедонија, 60 години од овде 
Торонто недалеку од прочуе-
ните Нијагарини водопади со 
татковинска сплотеност која 
заслужува почит се испраќаат 
семакедонски пораки. Тие по-
раки почитувани господа не се 

иредентистички, но тие пораки 
се испратени од демократска 
Канада која ги признала сите 
свои граѓани, Канаѓани и нив-
ните припадности, ориентации 
и вери, којзнае колку Коѕијаси 
и Борисови поминаа а никој 
не ги слушна, ниту призна 
Македонците и малку ли им 
беа маките на Македонците 
од неразбраните ни’ комшии( 
лицем светци срцем в'лци), 
малку ли ни беа ножевите кои 
децениски ни’ ги забодуваат в 
грб, од која сакате страна, сега 
дојде редот и од дома да не’ 
толчат и замочат.
Е не ќе може господа, отка-
жување на 8-мо септемвриска 
прослава во Торонто каде што 
има најголема концентрација 
на македонско население во 
светот (покрај Сад и Австра-
лија), 
е тоа е веќе голем проблем. 

Да откажевте за да напра-
вите подобра организација, 
посвечена прослава, па да го 
пратите на пример премиерот 
на нашата ни жална држава да 
дојде среде Торонто вечерва 
и да слави со нас, некако и да 
ви веруваме. Но поништување 
на одлука и повик за прослава 
на најсветиот ден од поновата 
историја на Македонија и за-
мена за молк, полициски час 
за Македонците во Торонто 
тоа никаде не води.
Можете да забранувате и да 
се умилкувате колку сакате на 
надворешните, на душманите, 
докажаните од памтивека, но 
против родот свој не ќе може-
те. 
Народот македонски памти и 
не простува и вечерва нема да 
седи дома. Ниту вечерва, ниту 
на 16 септември.
Наместо една - добивте две 

прослави, 8-мо септемвриски, 
со се’ сите македонски симбо-
ли.
Не е само Јовица Палшевски, 
(жртвеното јагне) - Македо-
нија. Ние сите сме Македонија!
Честит и вековит 8 септември 
Македонијо, да живее Македо-
нија!

Соња Лозановска
Уредник на весникот 

,,Македонија,,
Торонто, 8 септември 2017 

Писмо до г-дин Никола Дими-
тров, Министер за Надвореш-
ни Работи на Р.Македонија 
Иницијативата што новата 
Влада на Р.Макединија ја 
прави, за градење на взаемна 
доверба со своите комшии е 
навистина за ценење.
Не потсетува многу на Тито 
кога му рече на Мицотакис 
за време на неговата посета 
во Белград, дека Југославија 
нема теритојални претензии 
спрема своите комшии, но 
тие треба да ги почитуваат 
малцинските права во нивните 
држави исто како што Југосла-
вија тоа го прави.
Тој посебно го потенцира Ма-
кедонското малцинство во 
Р.Грција.
Јас како Македонски граѓанин, 
на Р.Грција посебно ќе му 
бидам благодарен на Мини-
стерот на надворешни работи 
на Р.М. г-дин. Димотров , ако 
тој истото тоа му го каже на и 
на својот колега од Р.Грција, 

г-дин. Коцијас, кој добро знае 
дека ,,Ендопите-Домород-
ците’’, од провинцијата Ма-
кедонија во Грција, сме ние 
Македонците кој го зборуваме 
истиот јазик како и неговиот 
колега г-дин. Димитров.
Јас лично сум свесен и убеден 
дека времето кога баба ми 
Слава, ме молеше да и збору-
вам на Македонски јазик, е ми-
нато. Прачките со кои учители-
те не тепаа, кога не слушаа, 
да зборуваме на Македонски 
јазик, веќе не се употребуваат, 
бидејќи денес младината се 
школува на Грчки јазик, а што 
се однесува за нашиот јазик, 
тој полека, полека се забора-
ва.
Сепак образованието без раз-
лика на кој јазик се спроведу-
ва има позитивни карактери-
стики. Денеска ,,Интернетот’’ 
овозможува , младите да се 
запознаат со вистината на Ма-
кедонската историја и нацио-
налност. Ако желбата нивна е 

за да постоиме како чесни Ма-
кедонски граѓани на Р.Грција, 
само тие можат да ја оства-
рат. Што се однесува до нас 
Македонците во имиграцијата, 
останува што повеќе да им 
помогниме. Јас верувам дека 
ние Македонците од Грција ќе 
бидеме нераспадлив мост за 
правење на најдобри односи 
помеѓу двете држави.
Драги браќа и сестри, кога се 
гради заемна доверба нема 
место за предуслови, искрено-
ста и реалноста се единстве-
ните гаранции за успех. Секој 
еден народ и секое малцин-
ство си имаат своја историја, 
која треба да се почитува. 
Грција треба да го прифати 
фактот дека ,,Иленденското 
востание и Големата Мапа на 
Македонија’’ се неразделно 
нешто. Г-динот Никола Дими-
тров , треба да му објасни на 
својот колега , г-дин Коцијас, 
дека ,,Внатрешната Маке-
донска Револуционерана Ор-

ганизација - ВМРО, не беше 
формирана во Скопје туку се 
формира во Солун, и дека 
идеологот на иленденското 
востание, Гоце Делчев, не 
беше роден во Куманово туку 
во Кукуш, места што денеска 
припаѓаат во Грција.
Секако и г-дин Коцијас , ќе 
има и некој свој објаснувања 
за г-дин Димтров, бидејќи во 
споменатите места, како и на 
цела територија во Р.Грција, 
се извршија големи промени. 
Имено, како последица од 
Грчко-Турската војна, двете 
држави извршија размена на 
население. Така што денес, 
бројот на новодојдениот народ 
во Македонската провинција 
во Грција, односно Просфи-
ѓите, го надминува бројот на 
домородците ( Ендопите ), и 
тоа е реалност. Денеска и по-
крај тоа што се разбираме на 
Грчкиот државен јазик и сме во 
многу добри односи, сепак не 
бендисува да се нарекуваме, 

едни со други на тоа што сме, 
односно како Ендопии ( Домо-
родци ) , или пак Просфиѓи ( 
Новодојдени ) , бидејќи тоа е 
реалноста.
Јас сум убеден дека Просфи-
ѓите ( Пондите ), имаат свате-
но дека ние Македонците не 
сме Грци, како што Грчката 
влада не нарекува, бидејќи 
си имаме свој јазик и тради-
ции, карактеристични за нас 
Македонците. Нивниот јазик и 
традиции донесени од Пондос, 
ги прави нив да се разликуваат 
од нас Македонците.
Правилниот став на една др-
жава спрема нејзината мулти 
култура е важен услов за ми-
лувањето т.е. соживот на на-
родот во истата.
Времето за асимилација на 
народите е поминато, нешто 
што самата Европска Унија го 
докажува.
Јас се надевам дека г-динот 
Никола Димитров и г-динот 
Коцијас , ќе најдат заеднички 

јазик и придонесат , автопатот 
Александар Велики што мо-
ментално стига до Гевгелија, 
го продолжат до Солун, би-
дејќи тоа е желбата на самиот 
цар Александар Македонски,-
царот на Македонците, како 
што пишуваше на драхмијата 
пред дваесетина години.

Со братска љубов , јас 
Кочо Стерјовски, роден 

во селото Ајтус (АЕТОС) 
, во леринската околија , 

држава Грција, сега жител 
на градот Хамилтон , во 
провинцијата Онтарио, 

Канада.

Писмо до г-дин Никола Димитров

Македонска Заедница
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Name Negotiations with Greece Threatens 
Macedonia’s Survival

Congratulations to Macedonian Human Rights International (MHRMI) on their successful launch of Our Name is Macedonia 
campaign which includes billboards in Skopje, Bitola, Tetovo and soon in other cities across Macedonia; and will further 
include advertising on television, radio, newspapers and online.  We fully support MHRMI’s call for Macedonia to terminate 
immediately the name negotiations with Greece.

Article 5 of the 1995 Interim Accord between Macedonia and Greece obliged both parties to continue their negotiations on 
resolving the name dispute. However, Macedonia is no longer obliged to continue the name negotiations because Greece 
terminated the Accord with its 2008 veto of Macedonia’s admission into NATO.   Former President Crvenkovski said in De-
cember 2007, “Greece's eventual veto on Macedonia's admission to NATO would mean a blatant breach of the 1995 interim 
treaty, consequently, this document would not be in effect for the Republic of Macedonia as well.”  Nimetz also said the Greek 
veto terminated the Accord.  

Matthew Nimetz is the UN Secretary-General’s representative in name only.  The UN Secretary General has kept his distance 
from the name negotiations.  However, the U.S. Assistant Secretary of State Daniel Fried officially took over for Nimetz as 
chief mediator of a meeting with Milososki and Bakoyannis on March 21, 2008 in Brussels to guide both parties toward an 
agreement before the start of the NATO summit in Bucharest on April 2, 2008.  The U.S. is deeply engaged in influencing the 
outcome of the name negotiations.

The current Macedonian government led by Zoran Zaev and SDSM plans to pursue changing Macedonia’s name. It is inter-
esting to repeat the words of former President Branko Crvenkovski, himself also a former president of SDSM, in an interview 
with Alsat-M TV, “If we need to make an ultimate choice - NATO membership or change of country's name - we will stand 
behind the name.”

Ambassador Robin O'Neil, the first mediator in the name issue said, “Macedonia must not and will not change its name in or-
der to appease Greece. If Macedonia succumbs to pressures and changes its name, such events will only give more firepower 
to Greece until it reaches its final goal – Macedonia to vanish from the map.”

The name negotiations must be terminated immediately.  Below is a list of proposed changes to Macedonia’s name along with 
a partial chronology.  The longer these bizarre negotiations continue, the greater the risk to Macedonia’s survival.

Mendo Bakalovski, President

Partial Chronology of Name Negotiations
23-Sep-17    Nimetz: There is good will in Athens and Skopje to resolve the name issue
17-Jul-17      Kotzias in Brussels: I had "interesting and serious" meeting with Nimetz
3-Jul-17      Nimetz meets Zaev: There is a positive climate for the development of good 
neighborly relations
3-Jul-17      Nimetz meets Dimitrov: Enhanced communication at the political level is needed
3-Jul-17      Nimetz meets with Gruevski
3-Jul-17      Nimetz does not expect a quick solution, but moving the process, he will not go to 
Athens
2-Jul-17      Nimetz meets President Ivanov
29-May-17    Nimetz: Name row settlement should be top priority of new Macedonian government
20-Mar-17    Nimetz says he’s concerned for Macedonia’s security and stability
20-Sep-16    Nimetz in New York will meet with Kotzias
18-Apr-16     Nimetz meets Kotzias - New pressure to change the name immediately after the 
elections
30-Mar-16    Nimetz: Migration crisis creates pressure on name dispute resolution
30-Mar-16    Nimetz expects to reactivate efforts to resolve the name dispute after the elections
11-Dec-15    Robin O'Neill: Macedonia will eventually be recognized under the real name
2-Nov-15      Nimetz: Time to solve the name issue
25-Apr-15     Confidence building measures - Main topic of Kotzias-Nimetz meeting
24-Apr-15     Kotzias to discuss Macedonia's name with UN Secretary General and Nimetz 
18-Nov-14    Robin O'Neil: Nimetz mediation has failed, Greece does not want a solution
13-Nov-14    Nimetz: No progress and no new name proposal in name talks
12-Nov-14    Nimetz held separate meetings with Naumovski, Vassilakis
12-Nov-14    Hoyt Brian Yee: Name dispute solution possible with Nimetz's assistance
15-Oct-14     Kathimerini: Athens and Skopje have not received official name proposal
8-Oct-14      Eleftherotypia: Nimetz will offer new version of the name
1-Aug-14      Robin O'Neill: You are Macedonians and your language is Macedonian
30-Jul-14      Nimetz: No progress in name talks
30-Jul-14      Nimetz will meet Venizelos in Athens
29-Jul-14      Nimetz: UN does not negotiate for the identity of people
29-Jul-14      Nimetz meets with Poposki
29-Jul-14      Nimetz meets with President Ivanov
28-Jul-14      Nimetz: I do not bring new proposal
24-Jul-14      Nimetz: Next week I expect great progress in Skopje and Athens
3-Jul-14      Nimetz is coming to Macedonia and Greece
7-May-14     Greek media: Nimetz in Athens and Skopje in July
7-May-14      Nimetz: No significant progress in name talks
6-May-14      Meeting between Nimetz and ambassadors Jolevski and Vassilakis
3-May-14       Nimetz schedules new name talks for May 6
27-Mar-14     Nimetz: Both parties interested to intensify name negotiations
26-Mar-14     Nimetz jointly met with Jolevski and Vassilakis 
26-Mar-14    Nimetz meets Jolevski and Vassilakis Wednesday in New York

20-Mar-14 Nimetz – Jolevski – Vassilakis to meet on 26 March in New York
16-Jan-14    Nimetz to inform European Parliament on name dispute talks
6-Nov-13     Robin O'Neill: Name negotiations have been a complete failure
25-Oct-13    Nimetz on joint meeting with Jolevski and Vassilakis
24-Oct-13    Nimetz: Another round of negotiations about the name issue today
11-Sep-13   Nimetz met with minister Nikola Poposki
9-Sep-13     Nimetz in Athens with Greece’s Deputy PM and Foreign Minister Venizelos
9-Apr-13     Nimetz meets Macedonian and Greek negotiators in New York
11-Jan-13    UN Mediator Nimetz Meets Macedonian Top Officials
10-Jan-13    UN envoy Matthew Nimetz coming to Macedonia 
10-Jan-13    Nimetz: Greek side appeared open to a solution
21-Nov-12    Nimetz Presents Fresh Proposals for Name Row Settlement
19-Nov-12    Nimetz to meet Jolevski and Vassilakis
27-Jul-12      Nimetz: Name row can be solved only through good will
25-Jul-12      Gruevski to Nimetz: Macedonia is Constructive
22-Feb-12    Nimetz meets Dimas and Papademos in Athens
21-Feb-12    Nimetz meets Gruevski in Skopje
17-Jan-12     Nimetz meets Jolevski in New York
17-Jan-12     Nimetz meets with Vassilakis in New York
16-Jan-12     Nimetz meets Jolevski in New York
27-Jan-11     Nimetz meets with Jolevski and Vassilakis
10-Jul-09      Nimetz in athens for name talks
8-Jul-09      Nimetz in Skopje for name talks
22-Jun-09     Nimetz meets Macedonian and Greek envoys in Geneva
11-Feb-09     Nimetz meet Macedonian Greek envoys
27-Jun-08     Nimetz meets Gruevski, Crvenkovski, Milososki
26-Jun-08     Nimetz meets Bakoyannis
2-May-08      Nimetz in New York - Greek
30-Apr-08     Nimetz in New York - Macedonian
18-Apr-08     Nimetz in Athens  - Bakoyannis
17-Apr-08     Nimetz in Skopje - Milososki 
17-Mar-08     Nimetz meets Milososki and Bakoyannis in Vienna
5-Mar-08       Nimetz meets Milososki in Skoje 
24-Oct-07      Nimetz gives another name proposal to Dimitrov and Vassilakis
14-Jan-05      Nimetz meets with Dimitrov and Vassilakis
6-Dec-04       Nimetz meets with Dimtrov and Vassilakis
20-Nov-01     Nimetz meets Tosevsky and Gounaris 
4-Oct-01       Nimetz meets Tosevsky and Gounaris 
1-Oct-01       Nimetz meets Tosevsky and Gounaris 
29-Jun-00      Nimetz meets Tosevsky and Gounaris 
15-Jun-00      Nimetz meets Tosevsky and Gounaris 

Proposed Names
Names Excluding Macedonian Identity
Dardania
Paoenia
Vardar Republic
Central Balkan Republic
Republic of South Slavia
Republic of South Serbia
Republic of Skopje

Names Including Macedonia, but not 
Macedonian Identity

Republic of Macedonia - Skopje
Independent Macedonia
Slavic Republic of Macedonia
New Macedonia
Republic of Macedonia (Skopje)
Slavomacedonia
North Macedonia
Upper Macedonia
Republika Makedonija
Republika Makedonija - Skopje
Consitutional Republic of Macedonia
Democratic Republic of Macedonia
Independent Republic of Macedonia
New Republic of Macedonia
Republic of Upper Macedonia
Republika Makedonija - Skopje
Republic of Skopja (Macedonia)
Upper Republic of Macedonia
Republic of New Macedonia
Vardar Macedonia

UNITED MACEDONIANS ORGANIZATION OF CANADA
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Since 1959
During the Macedonian flag 
raising incident at Queens 
Park last September 8, 2017, 
the Charge d'Affaires from 
the Macedonian Consulate in 
Toronto, Alexandra Stojkova 
abruptly and without warning 
interrupted and censored the 
Independence Day speech be-
ing delivered by Mendo Baka-
lovski, President of the United 
Macedonians Organization of 
Canada. 

Earlier on August 6, 2017, the 
Consul General Jovica Pala-
shevski, as an invited guest 
to the annual Ilinden Picnic, 
gave a speech in honour of the 
Ilinden Memorial Day.  Greece 
complained his speech was 
irredentist because he spoke 
in front of a map of ethnic 
Macedonia which includes the 
portion under Greece.  He was 
abruptly recalled to Macedonia 
by the Foreign Ministry in or-
der to appease Greece, even 
though the map has always 
been displayed at the Ilinden 
Picnic where many Mace-
donian diplomats have given 
speeches over the years.  

These two events shocked the 
Macedonian Community be-
cause they were seen as sup-
pression of the Macedonian 
identity by Macedonia's own 
government, and secondly, be-
cause they so utterly violated 
the norms, values and freedom 
of expression that are funda-

mental in Canada.  

However, we must not look at 
the above two events in isola-
tion. They are disturbing symp-
toms of a broader process.  We 
must look across a 26 year 
timeline to see a process which 
has relentlessly eroded Mace-
donia's sovereignty since its 
Independence in 1991.  

To begin with, the election re-
sults of December 11, 2016 
was a collective failure of 
Macedonians to protect their 
country.  SDSM calls itself the 
party of Macedonia's state-
hood, but it long ago aban-
doned this role and has be-
come an instrument of foreign 
interests.   For its part, VMRO 
failed to stand its ground as 
the elected government.  The 
voters gave VMRO power to 
govern, but VMRO abandoned 
its responsibility by signing the 
Przhino Agreement, followed 
by the resignation of Nikola 
Gruevski as Prime Minister.  In 
time we might learn whether 
VMRO's capitulation was out of 
a desire to avoid civil conflict, 
or naiveté, or strong armed for-
eign coercion.
 
In addition, there are irrecon-
cilable differences between 
SDSM and VMRO which 
prevents them from working 
together to form an overwhelm-
ing Macedonian majority.  The 
wide political divide between 

SDSM and VMRO gives small 
Albanian parties in Macedonia 
the power to decide how Mace-
donia's governments will be 
formed.   

This political divide also made 
it easier for foreign intervention 
in Macedonia's internal affairs.  
We must consider whether 
America is the main foreign 
factor who has intervened in 
Macedonia's affairs since its 
Independence in 1991 in pur-
suit of its interests.  

Let us consider the major 
events below and ask the ques-
tion, "Was America involved?" 

- Macedonia's membership in 
the UN under the reference 
FYROM,
- name negotiations with 
Greece, 
- changing the National Flag, 
- changing the Constitution, 
- Interim Accord with Greece, 
- the 2001 civil conflict with 
Albanians and the Aracinovo 
incident,
- Ohrid Framework Agreement
- 2004 change in municipal 
boundaries to make Albanians 
the majority in certain munici-
palities, 
- the 2008 Greek veto of Mace-
donia’s admission into NATO 
during the Bucharest Summit,
- ignoring the 2011 verdict of 
the International Court of Jus-
tice in favour of Macedonia,
- the 2015 Kumanovo incident 

with Albanian terrorists where 
8 Macedonian police were lost,
- the Coloured Revolution de-
facing national monuments 
and institutional buildings,
- the Przhino Agreement where 
VMRO effectively ceded their 
responsibility to govern,
- elections delayed twice in 
April and in June 2016 to im-
prove chance of SDSM victory, 
- the Dec 11, 2016 election with 
irregularities,
- the Tirana Platform listing 
Albanian demands to redefine 
Macedonia,
- VMRO winning the elections 
but being denied forming the 
government,
- the Parliamentary Speaker 
being falsely elected,
- the signing of the Friendship 
Treaty with Bulgaria at Mace-
donia's expense,
- rapprochement with Greece 
at Macedonia's expense.  

As a small country, Macedonia 
has certainly been subjected to 
a continuous stream of drama 
since its Independence.  And 
indeed, if America has been 
the guiding hand, then it is fair 
to ask what kind of Macedon-
ian Independence are we talk-
ing about?

Ostensibly, America is an ally 
who recognized Macedonia 
under its constitutional name 
in 2004.  In 2008 America and 
Macedonia signed a Declara-
tion of Strategic Partnership 

which in part states: "The 
United States and Macedonia 
reaffirm their support for the 
principles of sovereignty and 
territorial integrity of states, 
the purposes and principles of 
the UN charter, and a unitary, 
multiethnic Macedonia within 
its existing borders."  However, 
events since 1991 have put 
Macedonia on a path toward 
becoming a binational, bilin-
gual state with signs pointing 
to changing Macedonia's name 
and identity.  There are further 
concerns among Macedonians 
of the eventual territorial div-
ision of Macedonia that would 
finally eliminate the Macedon-
ian ethnicity.

Raphael Lemkin was a lawyer 
of Polish-Jewish descent who 
coined the word genocide and 
initiated the UN's 1948 Con-
vention on Genocide.  Lemkin 
wrote: "Generally speaking, 
genocide does not necessar-
ily mean the immediate de-
struction of a nation, except 
when accomplished by mass 
killings of all members of a 
nation. It is intended rather to 
signify a coordinated plan of 
different actions aiming at the 
destruction of essential foun-
dations of the life of national 
groups, with the aim of annihi-
lating the groups themselves. 
The objectives of such a plan 
would be disintegration of the 
political and social institutions, 
of culture, language, national 

feelings, religion, and the eco-
nomic existence of national 
groups, and the destruction of 
the personal security, liberty, 
health, dignity, and even the 
lives of the individuals belong-
ing to such groups…."

Genocide is indeed a severe 
characterization of events in 
Macedonia, but what else are 
we to call changing Mace-
donia’s name and stripping 
Macedonians of their national 
identity?  This has already hap-
pened to Macedonians under 
Greece and Bulgaria.  By con-
veniently denying that Mace-
donians even existed does not 
erase their deed.

There are organizations out-
side of Macedonia who call 
themselves United Macedon-
ians or other unifying names 
such as World Macedonian 
Congress and MHRMI.  They 
all aspire to unity of purpose 
and effort among Macedon-
ians.  However, there is a 
greater need within Macedonia 
for a Strategic Partnership 
of All Macedonians, either 
through the existing parties or 
a new successor party, so that 
they can remain masters of 
their own country before it is 
taken away from them. 

Peter Medichkov

Who Needs a Strategic Partnership?

Организацијата Обединети Македонци во Канада организираше прослава на Денот на Неза-
висноста на Македонија на 8 ми септември

Годинава Генералниот 
Конзулат на Република Ма-
кедонија по наредба на ми-
нистерството за надвореш-
ни работи на Р.Македонија 
на само неколку дена пред 
одржувањето го откажа наја-
вениот свечен прием, коктел 
кој што требаше да се одржи 
во петокот на 8 септември во 
вечерните часови во просто-
риите на МПЦ Св. Климент 
Охридски во Торонто. Офи-
цијално соопштение зошто 
се откажува средба со Маке-
донците и прославување на 
најсветиот чин во поновата 
историја на Македонија се 
уште не добивме, но на сите 
им стана повеќе од јасно 
дека целата ситуација беше 
повбрзана со скандалот на 
повлекување на Генерал-
ниот конзул на Република 

Македонија од Торонто д-р 
Јовица Палашевски.

Во соопштението за от-
кажување на прославата кое 
пристигна до медиумите се 
велеше:

Генералниот конзулат 
на Република Македонија во 
Торонто Ви изразува голема 
благодарност за одличната 
меѓусебна соработка.

Во насока на продолжу-
вање на соработката и за 
пошироко информирање на 
сите македонски државјани 
во Канада, Ве информира-
ме дека коктелот по повод 
26 години независност на 
Република Македонија, кој 
беше планиран да се одр-
жи на 8ми септември 2017 
година (петок) во 
просториите на 
македонската ка-
тедрална црква Св. 
Климент Охридски 
во Торонто, со поче-
ток од 19:00 часот 
се откажува и нема 
да се одржи.

 Настанот за 

подигање на знамето на 
Република Македонија пред 
Парламентот на Онтарио 
во Queens Park ќе се одржи 
како што беше планирано 
на 8 септември (петок) со 
почеток во 11 часот.  

Веднаш по ова соопште-
ние Органзиацијата Обеди-
нети Македонци од Канада, 
ја презеде организацијата на 
прославата на 8-ми септем-
ври и истата ја одржа во про-
сториите на МПЦ Св. Кли-
мент Охридски во Торонто.

Во присуство на бројни 
Македонци од македонската 
заедница гостите ги поздра-
вија, им го честитаа праз-
никот и проговорија на акту-
елни теми кои ги окупираат 

Македонците повеќе 
истакнати личности од 
нашата македонска за-
едница во Канада меѓу 
кои Мендо Бакаловски 
претседателот на Ор-
ганзиацијата Обедине-
ти Македонци, Петре 
Медичков од истата 
организација претсе-
дателот на црквата Св, 
Климент Охридски Чедо 
Миленковски, претседа-
телот на Македонското 
меѓународно движење за 
човекови права Бил Нико-
лов, истакнатата македонска 
активистка Соња Павловска 
, Веле Тошевски од маке-
донската студентска орган-
зиација од Универзитетот во 

Торонто и други. Прославата 
продолжи со македонски па-
триотски песни на кои при-
сутните и заиграа.

Инаку на церемонијата 
кревање на знамето на Ре-
публика Македонија која се 

одржа пред парламентот на 
Онтарио, оваа година знаме-
то го подигна господин Мир-
че Џими Шмагранов.

UNITED MACEDONIANS ORGANIZATION OF CANADA
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ВЕДНАШ ПРЕКИНЕТЕ ГИ 
ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО!

ММДЧП започна нова кампања, „Нашето име е Македонија“, со билборди во Македонија. 

ММДЧП започна нова кампања, 
„Нашето име е Македонија“, со која 
бара веднаш да престанат расис-
тичките, антимакедонски преговори 
за името, со билборди во Скопје, 
Битола, Тетово, а наскоро и во дру-
ги градови низ Македонија, заедно 
со телевизиски и радио реклами, 
огласи во весници и на интернет, 
прес-конференции и стотици илја-
ди летоци.

ММДЧП ги повикува сите маке-
донци, но и другите кои ги поддржу-
ваат најосновните човекови права, 

да се придружат на нашиот повик. 
Бараме македонските организации 
да се огласат со изјави во поддрш-
ка на нашата кампања и да напра-
ват притисок Македонија ВЕДНАШ 
да ги прекине преговорите за име-
то.

Како што прашуваме на нашите 
билборди, КОЈ ВИ ДАДЕ ПРАВО 
ДА ПРЕГОВАРАТЕ ЗА МОЕТО 
ИМЕ И ИДЕНТИТЕТ? Специјал-
ниот претставник на ООН, Метју 
Нимиц, тврди дека не се прего-
вара за македонскиот идентитет, 

но преку Договорот со Бугарија, 
Законот за јазици, јавни изјави на 
македонски, американски и евро-
пски политичари гледаме дека се 
преговара токму за македонското 
ИМЕ и ИДЕНТИТЕТ, како директен 
резултат од преговорите за името. 
ММДЧП повторува дека сегашни-
те граѓани и политичари на некоја 
земја немаат право да преговараат 
за вековен национален идентитет.

Како што Метју Нимиц неофи-
цијално му кажа на ММДЧП: „Да 
бев македонец, НЕМАШЕ да пре-

говарам за името.“ И Нимиц и аме-
риканскиот Стејт Департмент му ка-
жаа на претседателот на ММДЧП, 
Бил Николов, дека НЕ БИ имало 
апсолутно никакви последици ако 
Македонија престане да преговара 
за името и идентитетот. Освен тоа, 
и покрај нивните јавни изјави, Стејт 
Департментот на САД кажа дека 
нема решение за прашањето за 
името, и ЕДИНСТВЕНИОТ логичен 
следен чекор би бил Македонија да 
ги ПРЕКИНЕ ПРЕГОВОРИТЕ.

Како што ММДЧП постојано пов-

торува, вештачкиот спор за името е 
клучното прашање кое негативно 
влијае не СИТЕ аспекти од живо-
тот во Македонија. Преговорите за 
нашето име се вистинската причи-
на зошто Македонија не е во ЕУ и 
НАТО. Причината заради која Запа-
дот бара од нас да го смениме име-
то е ТОКМУ ТОА ШТО Македонија 
преговара за името. Нашето име е 
Македонија. Нашиот идентитет е 
македонски. ВЕДНАШ ПРЕКИНЕТЕ 
ГИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО.

СМК - Канада му честита на ММДЧП за успешното лансирање 
на кампањата „НАШЕТО ИМЕ Е МАКЕДОНИЈА"

Светски македонски кон-
грес - Канада му честита на 
Македонското меѓународно 
движење за човекови права 
(ММДЧП) за успешното лан-
сирање на кампањата "НА-
ШЕТО ИМЕ Е МАКЕДОНИЈА" 
во Скопје, Битола, Тетово, а 

наскоро и во други градови 
низ Македонија, заедно со 
телевизиски и радио рекла-
ми, весници и онлајн пропа-
гандни пораки.

Светски Македонски Конгрес 
– Канада сака да потсети 
дека на референдумот оддр-
жан на 8-ми септември, 1991 
година, со 75% од гласачите, 
огромно мнозинство од 95% 
гласаа за независна, слобод-
на и суверена Македонија.

Името на државата содржи 
само еден збор – Македо-

нија, така што никакви додав-
ки или придавки не се дозво-
лени. Македонците во светот 
бараат безусловен прекин 
на преговорите за името и 
членството во Обединетите 
Нации да продолжи под неј-
зиното уставно име – Репу-
блика Македонија.

Цената за влез во ЕУ и НАТО 
не треба да бидат македон-
ското име и македонскиот 
идентитет. Македонија мора 
да ги прекине преговорите за 
името, идентитетот и ДНК.

Ние сме Македонци, не Грци, 
не Срби, не Бугари, не Сло-
вени. Нашето име е Македо-
нија.

Фотографии од 
прославата на 

8-ми септември 
во Торонто: 
Бил Николов 
претседател 
на ММДЧП и 

Боне Темелков 
претседател на 

СМК-Канада
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

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

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

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

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

Buy and Sell 
with 

Con� dence.

D: 416-988-2696    
MaryHome.ca

mary@maryhome.ca 

(905) 270-2000

Македонска заедница
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МПЦ прослави 50 години автокефалност
Во Охрид, духовниот центар 
во кој пред половина век 
беше прогласена автокефал-
носта на МПЦ, во присуство 
на гости и верници се одбе-
лежа големиот јубилеј.
„Македонската православна 
црква - наследница на об-
новената Охридска архие-
пископија - се прогласува 
за автокефална. На чело на 
автокефалната Македонска-
та православна црква стои 
архиепископ со достоинство 
'архиепископ охридски и ма-
кедонски'“.
Ова се првите два члена од 
Одлуката што на 17 јули 1967 
година на свечена седница во 
црквата „Св. Климент Охрид-
ски“ во Охрид,  ја донесе 
Светиот архиерејски синод 
на МПЦ, во состав: митро-
политот македонски Доситеј, 
епископот преспанско-би-
толски Климент, епископот 
злетовско-струмички Наум, 
епископот дебарско-кичевски 
Методиј, и епископот амери-
канско-канадско-австралиски 
Кирил. Одлуката следниот 
ден е објавена пред Црков-
но-народниот собор на МПЦ.   
Педесет години подоцна, 
Охрид повторно е духовниот 
центар каде ќе се одбележи 
големиот јубилеј од оваа зна-
чајна одлука, на празникот 
Собор на сите македонски 
светители. Чествувањето ќе 
започне денеска (30.09) во 
17 часот, со вечерна бого-
служба во манастирот „Све-
ти Климент и Пантелејмон“ 
на Плаошник. Во 18 и 30 ќе 
се одржи Духовна акаде-
мија во катедралниот храм 
„Св. Софија“, на која свое 
обраќање ќе има поглава-
рот на МПЦ-ОА, г.г. Стефан. 

На свеченоста е поканет 
државно-политичкиот врв, 
претставници на дипломат-
скиот кор, МАНУ, Универзи-
тети, културни институции... 
Гостите ќе имаат можност 
да слушнат духовни песни, 
фрагменти од историјатот 
на Охридската архиеписко-
пија, членови од Одлуката за 
обновување на автокефал-
носта, како и образложенија-
та за нејзиното донесување. 
Во рамките на прославата,  
по повод празникот Собор на 
сите македонски светители, 
во катедралниот храм „Света 
Софија“ ќе се одржи света 
божествена литургија, со која 
ќе чиноначалствува поглава-
рот г.г. Стефан, во сослуже-
ние на останатите членови 
на Светиот архиерејски си-
нод на МПЦ-ОА
.
Петте поглавари на МПЦ
Актуелниот архиепископ 
охридски и македонски, г.г. 
Стефан, е петтиот поглавар 
на автокефалната МПЦ. Неј-
зин прв поглавар беше г.г. 
Доситеј - од 1958 година до 

неговата смрт во 1981 годи-
на. Под негово раководство 
е свикан Третиот-црковно 
народен собир, на кој МПЦ 

во 1967 година е прогласе-
на за автокефална. Покрај 
внатрешното организирање 
на црквата, активно бил по-
светен на канонско призна-
вање на МПЦ од страна на 
СПЦ, што до денес не е по-
стигнато. За негов наследник 
е избран г.г. Ангелариј, кој 
на таа функција не помина 

повеќе од пет години (1981-
1986). На 15 јуни 1986 годи-
на настрада во сообраќајна 
несреќа во Дреновската 
клисура. По смртта на г.г. Ан-
гелариј, за трет поглавар на 
МПЦ е избран г.г. Гаврил, кој 
во 1993 година (на 81-годиш-
на возраст) се повлече од 

функцијата поради старост 
и кревко здравје. Почина три 
години подоцна, во 1996 го-
дина. Неговиот наследник, 

г.г. Михаил беше четвриот 
поглавар на МПЦ - од декем-
ври 1993 година до неговата 

смрт во јули 1999 година, по 
што за нов поглавар на МПЦ 
е избран г.г. Стефан
.
Прифаќање на црковната 

реалност
Една недела пред денешно-
то празнување, Синодот на 
МПЦ по седницата одржана 
на 25 септември, преку со-
општение упати „торжествен 
проглас до благочести-
виот верен народ, чесното 
свештенство и преподобното 
монаштво, да земат учество 
за заедничко славје и спо-
делена радост за големиот 
црковен јубилеј- 50 години 
опстој за автокефален статус 
на МПЦ - ОА, во семејството 
на помесните православни 
Цркви“.

Во соопштението, Синодот 
изразува и надеж за реша-
вање на отворените црковни 
прашања.
„Во оваа јубилејна година 
за МПЦ - ОА, Владите на 
Република Македонија и Ре-

публика Бугарија објавија 
акт за пријателство, добро-
соседство и соработка, чин 
во кој може да се препо-
знае модел за решавање 
на отворените прашања од 
минатото, со цел да се гра-
ди иднината меѓу братските 
соседни народи во рамките 
на евроинтеграциските про-
цеси. Ваквите договори, по-
крај регулирањето во опште-
ствената сфера, можат да 
помогнат и во решавањето 
на отворените црковни пра-
шања и да остварат своја 
конструктивна рефлексија 

во градењето на релациите 
меѓу црковните структури во 
регионот. По полувековен 
опстој за автокефалниот ста-
тус на МПЦ- ОА, Синодот ја 
изразува својата надеж дека 
се ближи времето кога Се-
православната црковна пол-
нота ќе ја препознае и при-
фати македонската црковна 
реалност, олицетворена во 
автокефалната МПЦ - ОА“, 
се вели во соопштението од 
Синодот на МПЦ.

Со пригодна свеченост 
што се одржа во кате-
дралнарта црква Св. Софија 
во Охрид, на која присуству-
ваа членовите на Светиот 
архиерејски синод на МПЦ 
- ОА на чело со поглаварот 
Стефан, претседателот на 
државата Ѓорѓе Иванов, цр-
ковни лица и гости, беше 
одбележана 50 годишнината 
од возобновувањето на авто-
кефалноста на Македонската 
православна црква - Охрид-
ска архиепископија, што се 
случи токму во Охрид во 
1967 година.

- Ако како народ можеме 
да се пофалиме, тоа најм-
ногу можеме со славата на 
Охридската архиеписко-
пија. Ништо наше не траело 
ни толку долго и не било 
толку благоносно и спасо-
носно. Израсната од про-
поветта на Свети Апостол 
Павле, надградена врз те-
мелите на Јустиниана При-
ма, утврдена врз мисијата 
на светите браќа Методиј и 
Кирил и врз просветното и 
пастирско дело на светите 
Климент и Наум, цели 800 
години, цели осум столе-
тија од времето на царот 
Самуил па и по забрану-

вањето на нејзината деј-
ност била и останала един-
ствен чувар и бранител на 
нашиот народ и пред бога и 
пред туѓинските владеења 
и влијанија. Под нејзина 
грижа нашиот народ го за-
чувал и јазикот и името и 
душата, се зачувал себе 
си. - истакна во обраќањето 
Митрополитот Охридски и 
Македонски Г.Г. Стефан

Осврнувајќи се на црковни-
те прилики на Балканот, а во 
контекст на непризнавањето 
на МПЦ - ОА од сестрински-
те цркви, поглаварот Стефан 
укажа дека тие не се само 
идентификација на црквите 
на овој простор туку на цело-
то православие.

-Многу цркви и народи 
беа и се жртви на овој од-
нос. Ние во овие педесет-
тина години црковно оса-
мостојување, а особено од 
незаконитото укинување 
на Охридската архиеписко-
пија во 1767 година ги 
почувствувавме и ги чув-
ствуваме последиците од 
немањето љубов, како што 
своевремено изјави еден 
црковен великодостојник 
дека нема љубов помеѓу 
православните народи 

овде на Балканот. Што 

се ние не преживеавме и 
што уште не доживуваме 
од некои наши соседи, од 
присвојувања, омаловажу-
вања, провокации и зака-
ни, одземања на права до 
желби да не постоиме, да 
не нема. - рече Г.Г. Стефан.

Поглаварот Стефан истак-
на дека МПЦ не бара ништо 
повеќе од тоа што го имаат 
повеќето православни наро-
ди, своја автокефална црква, 

која нема да биде зависна од 

никој центар, рамноправна 
со сите други.

-Тоа го очекуваме, не за-
ради некоја потреба, туку 
затоа што единствено на 
тој начин можат да се спре-
чат сите несакани влија-
нија, сета омраза, сета не-
чија потреба да присвојува 
и освојува. Впрочем го ба-
раме тоа што сме го имале 
и пред нив и тоа на што и 
ние имаме право како пра-

вославен народ и по кано-
ните и според практиката 
на православната црква. 
- додаде поглаварот Стефан.

Митрополитот Охридски 
и Македонски побара да 
се исправи неправдата кон 
МПЦ, посочувајќи дека дарот 
на слободата им е даден на 
сите подеднакво, а македон-
скиот народ дека е дел од 
православието. Тој истакна 
дека МПЦ го заслужува тоа и 
го докажала во овој полуве-
ковен период од повторното 
прогласување на автокефал-
носта. Доказ за тоа, рече 
тој, се бројните изградени 

храмови во Македонија и 
низ светот, возобновеното 
монаштво, квалитетни шко-
лувани кадри дома и надвор, 
издаваштвото и преведените 
дела од разни автори, како и 
пишаните дела создадени од 
учените црковни дејци.

Поглаварот Стефан им од-
даде почит на сите кои при-
донеле за возобновувањето 
на автокефалноста на МПЦ 
пред 50 години, истакнувајќи 
дека овие пет децении треба 
да бидат патоказ како да се 
надминат слабостите и како 
црквата да се справи со ид-
ните предизвици.

Иванов едниствен политичар кој 
дојде на јубилејната прослава за 

автокефалноста на МПЦ
Претседателот Ѓорги Иванов беше единствениот и по-
литичар и државен функционер кој дојде на Духовната 
академија што за 50 годишнината од возобновувањето на 
автокефалноста на Охридската Арихепископија како Маке-
донска православна црква, што се одржа во катедралниот 
храм „Света Софија“ во Охрид.
Никој, ниту еден друг претставник на Владата, ниту пак на 
политичките партии не се појави на овој историски јубилеј.
Покрај Претседателот Иванов, присутни беа уште и рек-
торот на Универзитетот Свети Кирил и Методиј, Никола 
Јанкуловски и Скопскиот Бискуп, Апостолски Егзарх, Киро 
Стојанов и Минхаил Цеков од Евангелско-методистичката 
црква

50 години автокефална МПЦ - ОА: Не бараме ништо повеќе од тоа што го имаат другите православни народи



Страница 24 October 06, 2017Македонска Заедница

М А К Е Д О Н С К А П Р А В О С Л А В Н А Ц Р К В А 
- ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
M A C E D O N I A N O R T H O D O X C H U R C H

AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX DIOCESE

Американско-канадската Македонска Православна Епархија, како интергрален дел од Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија, 
од самиот почеток на своето основање и постоење па досега, принципиелно се раководи и ги следи одлуките, решенијата и ставовите на Светиот Ар-
хиерејски Синод и останатите извршни и законодавни тела во МПЦ-ОА, што се однесуваат на внатрешното уредување и работење, но и на односите и 
комуникацијата со остатанатите помесни православни цркви.
Неодамна, еден наш познат духовник – неговото високопреподобие архимандритот отец Партениј, игумен на манастирот „Свети Јован Бигорски“, во 
интервјуто за бугарскиот весник Фактор, изнесе ставови што суштински навлегуваат во сферата на нашите црковни и национални интереси. И покрај 
тоа што отец Партениј во интервјуто наведува дека со таквите ставови и гледишта се запознаени „повеќето од архиереите на Свештениот Синод на 
МПЦ-ОА, и со сигурност знаеме дека нè поддржуваат“, досега официјална потврда од надлежните институции на МПЦ-ОА за ова нема.
Така, без намера да ограничуваме нечие право за слобода на говорот, туку раководени од претходно наведените принципи, Генералното собрание 
на Американско-канадската Македонска Православна Епархија, на своето редовно заседание, што се одржа на 2-ри септември 2017 година во МПЦ 
„Свети Климнет Охридски“ – Торонто, Канада, од име на Македонските православни цркви во Епархијата и македонската дијаспора во САД и Канада, 
ја донесе следнава

Р Е З О Л У Ц И Ј А

1. Се оградуваме и ги отфрламе ставовите на архимандритот отец Партениј изнесени во весникот Фактор, сметајќи ги за негови лични и нео-
фицијални. Парадоксално е, во годината кога нашата Света Црква го слави својот 50-годишен јубилеј од прогласувањето на автокефалноста, 
да ни се нуди некоја нова „мајка црква“, подредувајќи не` во улога на – ќерка црква.
Македонија со право се нарекува лулка на христијанството во Европа. Црквата Христова на тие простори постои од апостолско и рано-
христијанско време. Врз тие темели подоцна нашиот патрон Свети Климент Охридски ја основал и својата древна Охридска Архиепископија, 
која била автокефална и под чија јурисдикција биле и други цркви. Таа, пак, во своето многувековно постоење му била патеводителка на 
својот народ, „осветлувајќи ја темнината со знаменија“, како што пееме во тропарот на Свети Климента.
И по незаконското укинувавање на Охридската архиепископија, духот Свети-Климентов меѓу македонскиот благоверен народ не згаснал. 
Тој ги препознавал обидите и намерите на духовенството од соседните цркви, кои, без исклучок, имале единствена цел – да го однародат и 
духовно да го потчинат. На таа асимилаторска улога, нити Егзархијата, а и сите кои владееле со епархиите во Македонија, не биле имуни. 
Затоа поетот (Григор Прличев), таквите духовни пастири не случајно ги нарекува: „Лицем светци, срцем в’лци“. 
Двевекониот стремеж и борба на македонскиот православен народ за духовна слобода, за домородно свештенство и обнова на Охридската 
Архиепископија, го дале својот плод, откако на Вториот црковно-народен собор во 1958 е обновена Охридската Архиепископија, олицетворе-
на како Македонска Православна Црква, а подоцна – на Третиот црковно-народен собор во 1967 година, таа е прогласена за – Автокефална. 
Оттогаш па до денес, македонскиот православен народ го слуша само гласот на својата Мајка Црква – Македонската Православна Црква – 
Охридска Архиепископија. Затоа, ние велиме: Таа е нашата Мајка и друга мајка немаме и не сакаме!

2. Оттука, и ние, македонските православни верници на северноамариканскиот континент, сплотени под омофорот на нашата Света Аме-
риканско-канадска Македонска Православна Епархија, скоро 50 години ја живееме својата духовна слобода и евхаристиска полнота. Сепак, 
тоа не значи дека духовите на соседите од минатото не нe` прогонуваат и овде и сега. Поради тоа, треба да останеме будни и да одолиме 
на сите обиди – некој пак да не` врати во минатото!

3. „Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе“ (Рим. 12,18), ни советува светиот апостол Павле. Македонскиот 
народ отсекогаш го краселе атрибутите – мирољубив, братољубив и правдољубив. И овде во дијаспората, а уште повеќе нашите браќа и 
сестри во Република Македонија, сакаме да живеат во добри односи со сите соседи. Но, цена за тоа не смее да биде нашето име, нашиот 
македонски идентитет, нашиот македонски јазик, култура и се` што ја карактеризира нашата посебност! Тие не треба да бидат залог за нечии 
дневно-плитички потреби! Впрочем, втората и најголема Божја заповед гласи: „Возљуби го својот ближен како себеси!“ (Матеј 22, 39). Тоа 
значи – да го возљубиме и да го запазиме она што нашите предци ни го оставија во наследство: и Татковината и Црквата! 

Резолуцијава да се достави до Светиот Архиерејски синод на МПЦ-ОА и сите релевантни фактори во Република Македонија.

ЕПАРИСКОТО СОБРАНИЕ 
НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА 

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПЕРХИЈА

Торонто, 2-ри септември 2017 година,
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          Во убавиот многуми-
лионски град Торонто, каде 
што гнездо свил многуилја-
ден македонски народ, од 
1-ви до 3-ти септември оваа 
година, беше одржан 43-от 
Црковно-народен собир на 
Американско-канадската 
Македонска Православна 
Епархија. Црква домаќин 
овојпат беше Македонската 
Православна Црква „Свети 
Климент Охридски“, соборен 
храм на АКМПЕ. Со оглед на 
можностите со кои располага 
оваа наша велелепна црква, 
со исклучок на спортскиот 
дел, останатите активности 
од програмата на собирските 
манифестации се одвиваа 
во просториите на црква-
та. Според својот концепт и 
традиционалната содржина, 
црковно-народниот собир 
претставува своевидна ре-
вија на македонската духо-
вност, култура и фолклор. Во 
тој контекст, тој ни дава рет-
ка можност за продолжување 
на вековните традиции и оби-
чаи, што го  карактеризираат 
мекедонскиот идентитет и 
ентитет.
 Собирските мани-
фестации ги предводеше 
пастироначалникот на на-
шава Американско-канадска 
Македонска Православна 
Епархија, надлежниот архие-
реј – Неговото Високопреос-
вештенство Митрополитот 

г. Методиј, а на Собирот 
присуствуваше и неговата 
екселенција амбасадорот 
на Република Македонија во 
Отава, господинот Тони Ди-
мовски.
 Црковно-народниот 
собир, кој секоја година се 
одржува во првиот викенд 
од септември (Labor Day 
weekend), во некоја од цр-
квите на нашава Епархија, 
претставува едноцрквие на 
сите македонски православ-
ни цркви од АКМПЕ. 
 Според однапред 
утврдената програма, Со-
бирот всушност почна со 
одржувањето на редовното 
заседание на Епархиското 
собрание, на кое претставни-
ци имаа 27 цркви, а присутни 

беа 57 членови на собрание-
то: свештеници, претседате-
ли и делегати од црквите.
Мудрото претседавање на 
архипастирот на нашава 

Епархија, Митрополитот 
господин Методиј, како и 
несебичното залагање на 
потпретседателот на Епар-
хиското собрание, господи-
нот Ник Ночевич, заедно со 

Епархискиот управен одбор, 
создадоа услови за кохе-
рентност и одржување на 
успешно и конструктивно 
заседание на Епархиското 
собрание, почнувајќи од све-
чениот дел, па до работниот 
дел на Собранието. 
На отворањето на Собрание-
то, Митрополитот господин 
Методиј посебно нагласи: 
„На самиот почеток, вам на 
делегатите, а преку вас и на 
сите членови на црквите во 
Епархијата, ви се обраќам со 
една голема честитка по по-
вод исклучителениот јубилеј 
– 50 години од обновувањето 
на Охридската Архиеписко-
пија во лицето на Македон-
ската Православна Црква. 
Значаен јубилеј, иако во од-
нос на историското сеќавање 
на постоењето на Македон-
ската Православна Црква, 
односно на православното 
христијанство во Македонија 
од два милениуми, тоа е мо-
жеби само една капка во оке-
анот. Меѓутоа, таа историска 
свест и сеќавањето на посто-
ењето на Македонската Пра-
вославна Црква и нејзиното 
опстојување, како во Татко-
вината, така и надвор од неа, 
е елемент што значи многу 
за нас како културен народ 
и народ со древна цивили-
зација, народ со вера, која ги 
надминува историските рам-
ки. Нека ни е честит јубилејот 
и, се надевам, дека Господ 
ќе ни даде и сила и здравје 
– да прославиме уште многу 
вакви значајни јубилеи и да 
ги прославиме со добри дела 
и со значајни успеси. Така, 
во текот на оваа година и во 
Татковината и надвор од неа, 

ќе следат многу манифеста-
ции, со осветување на многу 
храмови, со канонизација на 
нови светители, што е знак 
за живот, за жива црква и, 
се разбира, со собири, во 
коишто ќе си го освежиме 
сеќавањето за сето она што 
за нас претставува Македон-
ската Православна Црква 
и православието во Маке-
донија. Ќе се вградиме како 
дел од севкупното вселенско 
православие, како што ние го 
нарекуваме, и нашиот статус 
како жива, активна и плодо-

родна црква, ќе значи нешто, 
не само за нас, туку и за сите 
оние што на нас гледаат со 
отворени очи, ја сакаат ви-
стината и ја зборуваат висти-
ната. Уште еднаш, ви чести-
там и добро се најдовме на 
оваа Епархиско собрание“.

 На заседанието беа донесе-
ни неколку значајни одлуки, 
кои се од витално значење 
за иднината на АКМПЕ, од 
аспект на нејзиното духов-
но и материјално работење. 
Покрај останатите значајни 
одлуки и решенија, со мно-
зинство гласови на Собра-
нието беше одлучено иден 
домаќин на Црковно-народ-
ниот собир во 2018 година да 
биде Македонската Право-
славна Црква „Свети Кирил и 

Методиј“ од Чикаго. Посебно 
значајно е тоа што Епар-
хиското собрание донесе од-
лука – во најскоро време во 
регистрацијата на АКМПЕ во 
САД и Канада да се додаде 
амандман, односно суфиксот 
– Охридска Архиепископија. 
Исто така, беше одлучено 
да се испрати реакција – Ре-
золуција од Епархиското со-
брание, по повод интервјуто 
на неговото високопреподо-
бие архимандритот Парте-
ниј, дадено за еден бугарски 
медиум. Непосредно по за-
вршувањето на собирските 
манифестации во Торонто, 
Резолуцијата од Епархиската 
канцеларија беше доставена 
до сите цркви во АКМПЕ.

 Светатата вечерна 
богослужба, што се одржа 
во саботата во 6:00 часот 
навечер, на која богослужеа 
свештениците од Епрхијата 
и во присуство на нашиот 
свештеноначалник Митрпо-
литот господин Методиј, го 
најави нашето литургиско и 

евхаристиско собирање во 
рамките на собирсите мани-
фестации. 
Непосредно потоа, следе-
ше настапот на играорните 
групи, при што младите Ма-
кедончиња, преку песната и 
орото македонско, го прет-
ставија сиот раскош и коло-
рит на богатиот македонски 
фолклор. Притоа настапија 
девет играорни групи, а ко-
ординатор на тој сегмент од 
програмата традиционално е 
господинот Алек Петличков 
од Торонто.
 Сепак, централно-
то место во содржините на 
собирските манифестации 
и` припаѓа на светата ар-
хиерејска Литургија, на која 
чиноначалствуваше надлеж-
ниот архиереј - Неговото 
Високопреосвештенство Ми-
трополитот Американско-ка-
надски г. Методиј, во сослу-
жение на свештенството од 
Епархијата и со молитвено 

присуство на повеќе стоти-
ци верни чеда од црквата 
домаќин и од Македонските 
Православни Цркви од САД 
и Канада, како и почесните 
гости на Собирот. Потоа, во 
црковната сала беше прире-
дена трпеза на љубовта за 
сите присутни.
Клирот на нашата Епархија е 
поброен за уште еден презви-
тер, зашто на светата боже-
ствена Литургија, Митропо-
литот Американско-канадски 
г. Методиј во чин презвитер 
го ракоположи досегашниот 
ѓакон Горан Ристески. Овој 

чин претставува радост, не 
само за отец Горан и негово-
то семејство, туку и за сите 
присутни на светата Литур-
гија, бидејќи многумина од 
нив имаа можност за првпат 

да видат – Ракополање во 
свештенички чин, што е све-
та тајна, една од седумте во 
Светата Православна Црква. 
На отец Горан од се` срце му 
посакуваме успешна и пло-
дородна пастирска дејност 
на нивата Господова. 
 Тридневното заед-
ништво на македонските пра-
вославни верници од север-
ноамериканскиот континент, 
сплотени под закрилата на 
црквите од Америакнско-ка-
надската Македонска Право-
славна Епархија, заврши со 

свечениот собирски банкет, 
тивко будејќи желби за нови 
средби и другарувања на 
Македонците од САД и Ка-
нада. Свечениот банкет, како 
завршен чин и круна на со-
бирските манифестации, во 
присуство на над 400 гости, 
посебно го одбележаа инспи-
ративните говори на претсе-
дателот на црквата домаќин 
господинот Чедо Милен-
ковски, неговата екселенција 
амбасадорот на Република 
Македонија во Отава го-
сподинот Тони Димовски, 
потпретседателот на Епар-

хиското собрание на АКМПЕ 
господинот Ник Ночевич и, 
посебно, боговдахновени-
те пораки и архипастирски 
совети на домаќинот на Со-
бирот – Негово Високопре-
освештенство Митрополитот 
Американско-канадски госпо-
дин Методиј.
 Според востанове-
ниот ред, на свечениот бан-
кет се доделуваат пехарите 
и наградите на играорните 
групи и на фудбалските. На-
стапот на играорните групи 
нема натпреварувачки карак-
тер, додека пак на турнирот 
во фудбал, на кој учествуваа 
единаесет екипи, првото 

место го освои екипата од 
црквата домаќин „Свети Кли-
мент Охридски“ од Торонто 
– „Sunshine Boys“, второто 
место – екипата на црквата 
„Свети Димитриј Солунски“ 
од Маркам, а третото место, 
поради исти бодови и иста 
гол разлика, го делат еки-
пата од црквата „Раѓање на 
Пресвета Богородица“ од 
Детроит, и „Македонка“ од 
црквата домаќин „Свети Кли-
мент Охридски“ од Торонто. 
 Закрилени под 
омофорот на нашата света 

Американско-канадска Епар-
хија и  молитвено пазени 
од патронот на Македон-
ската Православна Црква 
– Свети Климент Охридски 
Чудотворец, по срдечниот 
прием и топлото македонско 
гостопримство на Управниот 
одбор и верниците од црква-
та домаќин „Свети Климент 
Охридски“, за што најискрено 
им благодариме, зад нас ос-
таваме уште едно успешно и 
незаборавно собирање, ма-
нифестирајќи ја својата пра-
дедовска православна вера, 
својата култура, традиции и 
обичаи. 
Се надеваме дека, со Божја 
помош и по молитвите на 
светите рамноапостолни 
Кирил и Методиј, и идните 
собирски манифестации, чиј 
домаќин ќе биде МПЦ „Свети 
Кирил и Методиј“ од Чика-
го, Илиној, ќе поминат исто 
така достоинствено и уште 
помасовно, за слава на Бога 
и за афирмација на нашата 
Света Црква и народот наш 
македонски.

Известува: 
протоереј-ставрофор 

Бранко Постоловски

ОДРЖАН 43-от ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА 
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ВО ТОРОНТО, КАНАДА
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Како нутриционист и профе-
сионален фитнес тренер, во 
овој број на “Македонија”  би 
сакала да ја споделам причи-
ната поради која јас почнав 
да се занимавам со оваа 
професија. 
Поседував компјутер уште од 
кога имав  4 години. Сеуште 
не ја знаев кирилицата, а 
латиницата ја владеев како 
да сум возрасна. Часовите 
и деновите ми поминуваа во 
играње игри и учење Инфор-
матика. Сакав да седам на 
компјутер со часови, затоа и 
веќе во 7-мо одделение одев 
на натпревари по инфор-
матика,а јас и мојот тим од 
училиште освоивме награда 
за најдобра WEB страна во 
Македонија. Иако моите ро-
дители се противеа за моето 
12 часовно седење, дневно, 
време пред екранот, јас не 
попуштав. Тие направија 
скоро се, но моето плачење 
можеби ги болеше повеќе. 
Се запишав во средното ме-
дицинско училиште, и бев во 
училиште по 8-9 часа секој 
ден, а дома учев секој ден 
од 3-5 часа. Значи во текот 
на денот, седев од 12 до 14 
часа. На компјутер седев 
уште 3-4 часа. Вкупно, мојот 
ден беше сведен на седење 
меѓу 16 и 18 часа. 
Кога бев  прва година сред-
но училипште, почнав да 
чувствувам болки во грбот, 
за веќе во трета година да 
ми дијагностицираат искри-
вување на рбетниот столб 
од  43 степени, спондилоза 
и два изместени  дискови. 
Се будев на секои 20 минути 
од болки.  На киропрактор 
одев скоро на секои 2 дена, 
бидејќи имав страшни бол-
ки. Докторите ми препишаа 
така-наречена „Шанцова“ 
кравата за вратот. Купував 
скапи перници, со цел да ми 
помогнат, но се беше безу-
спешно. Некои лекари дури 

ми кажаа дека ќе треба да ми 
го оперираат рбетниот столб, 
бидејќи често се онесвес-
тував поради приклештени 
нерви во вратниот дел, лева-
та нога често ми се укочува-
ше за време на пешачење и 
така натака... Сите ми забра-
нија да вежбам било каков 
спорт. 
Во четврта година средно 

училиште, се запознав со 
мојот сегашен сопруг, кој 
ми вети дека ќе ми помогне 
и дека нема да дозволи да 
ми се направи операција. 
Нормално, не верував, би-
дејќи како што знаеме, тоа 
е проблем кој нема лек? 
Или можеби има? Почнав 
да ги почитувам и слушам 
неговите совети, ја проме-

нив исхраната, и почнав да 
вежбам 2 пати неделно. Не-
можев повеќе, имав болки. 
По 4 месеци, веќе имав по-
добрување. Знаев дека тре-
ба време. Вратната кравата 
која ја носев , не ја носев по-
веќе, подобро спиев, и имав 
повеќе енергија. Не беше се 
совршено, бидејќи треба-
ше време. Откако направив 

рентген снимка вториот пат, 
лекарите не ми веруваа дека 
тоа е истиот рбет. Беа збу-
нети, како јас имам толкаво 
подобрување. Следуваше 
период на правилна исхра-
на, конзумирање суплементи 
(витамини и минерали), веќе 
тренинзите од 2 полека но 
сигурно се зголемија на 3 до 
4. Требаше време, за полека, 

на сигурен начин да се изгра-
ди мускулатура која ќе помог-
не на рбетниот столб да стои 
право.  
Поминаа 5 години откако 
почнав да вежбам. Имам 
грбна мускулатура која го ми 
го држи рбетот, се хранам 
правилно, и се чувствувам 
како никогаш да сум нема-
ла никакви проблеми. Знам 

дека можеби сето ова 
звучи како невозмож-
но, но јас гарантирам 
и јас сум доказ дека 
ГРБНИТЕ ПРОБЛЕМИ 
И БОЛКИ можат да се 
решат без операции, 
без корсети, без  та-
блети за болка и без 
лажни трикови.  
Во изминатите некол-
ку години, откако јавно 
излегував и зборував 
за овој проблем, јас 
и мојот сопруг им по-
могнавме на повеќе од 
200 клиенти со слич-
ни проблеми, меѓу 
кои и професионални 
пливачи, спортисти, 9 
годишни дечиња, опе-
рирани клиенти ширум 
Македонија и светот. 
Ако сега ме прашувате 
што би променила...
тоа се деновите поми-
нати пред компјутер, 
моментите поминати 
седејќи.. Затоа апели-
рам, можеби е клише, 
но не дозволувајте му 
на Вашето дете да си 
ги поминува најубави-
те години пред лап-

топ или таблет, зошто сега 
сум свесна дека нема назад. 
Вежбањето во фитнес сала 
или пак било каков друг спорт 
(посебно гимнастика), ќе на-
прави Вашето дете еден ден 
да Ви биде благодарно што 
имало спортски живот уште 
од млади години. 

Флорина Магденовска 

Mausam Jaymin Raval reviewed FitFlo
Florina and Stefan are two of the nicest people I have come 
across. They are both extremely knowledgeable whatever 
health concerns you may have and dedicated to getting you 
results. They push you, in all the right ways!

Goce Lazarov reviewed Dr. Stefan Jakovski 
Perfect as a friend, better as trainer.. even great life coach 
! Experience, patience and knowledge are his favorite 
weapons. Always dedicated to his carier and clients in the 
gym, a person that we all need in our life. Should be protected 
by the law  :) 
P.S. I forgot he is strong too

Navid Hatami reviewed Dr.Stefan Jakovski
 I had been suffering from lower back pain for about 7 years. 
I could hardly bend over to tie my shoes, lift things or even 
stand up for more than couple minutes. I had tried all different 
types of treatments such as physio, chiro and massage 
therapy which had absolutely no results. When I first met 
Stefan and talked to him about my back problem, he assured 
me that he can fix my problem with specific exercises, as he 
had fixed the same problem in several other people including 
Florina, his wife. I took his advice and started training with 
him 3 months ago and since then, I have had an incredible 
improvement. My pain has significantly decreased and I can 
do all those things that I was not able to do before. Thanks 
Stefan.

Ана Марија Атанасова:
 За Флорина дознав преку препорака на моја другарка на 
која премногу сум и благодарна што ми ја препорача. От-
кога почнав да вежбам со неа здравиот начин на живот, 
исхраната и физичката активност ми станаа секојдневие 
без кое не можам. 
Знаењето и професионалноста на Флорина е тоа што ме 
тера уште да вежбам со ена и безусловно да ја слушам за 
одличните совети кои ми ги дава. Топло ја препорачувам 
на секој што ќе посака да си го промени животниот стил 
на подобро.

Дејан Чортаноски:
Веќе 16 години имав континуирани болки во грбот предиз-
викани од двојна сколиоза од моите тинејџерски години. 
Пред една година го запознав Стефан кој прво ме увери, 
а потоа и ми докажа дека тоа може да се поправи. По 
само 9 месеци тренирање со Стефан болките исќезнаа, 
мускулната маса се дуплира и јас доживувавм целосна 
трансформација на телото.Стефан е повеќе од само тре-
нер, тое и голем човек, буквално и фигуративно.Доволно 
е искусен да примени точни психолошки методи за моти-
вација при тренинг и при исхрана. На тренинг со Стефан 
се што треба да донесаеш е дисциплина и редовност, 
резултатите зборуваат сами за себе.

Проблем кој нема лек? Или можеби има!
REVIEW
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M O U S I K O R A M A Two Dances To Kick Up 
Your Heels!

Kids 13 & under FREE                     Cash Bar & Food AvailableFrom Lerin

The band is back by 
popular demand!!!

SATURDAY,
NOVEMBER 11TH
St. Naum Event

The Parish Hall
at St. Naum

1150 Stone Church Rd. E.
HAMILTON

Doors open 7 pm
$20 per person

Contact: Steve Massis   smassis@trimakcapital.com

SATURDAY,
NOVEMBER 18TH

Lerinsko Oro
 

St. Clement of Ohrid
76 Overlea Blvd, 

Toronto
Doors open 6:30 pm

$25 per person

Contact: Greg Tsanis            gligor1@sympatico.ca  

Македонска Заедница
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ОДРЖАН 43-от ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА 
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ВО ТОРОНТО, КАНАДА

Собирот започна со одржувањето на редовното заседание на Епархиското собрание, на кое претставници имаа 27 цркви, 
а присутни беа 57 членови на собранието: свештеници, претседатели и делегати од црквите.

Настап на играорните групи, при што 
младите Македончиња, преку песната 

и орото македонско, го претставија 
сиот раскош и колорит на богатиот 

македонски фолклор. Настапија 
девет играорни групи, а координатор 

на тој сегмент од програмата 
традиционално е господинот Алек 

Петличков од Торонто

Централното место во содржините на собирските манифестации и` припаѓа на светата архиерејска Литургија, на која чиноначалствуваше 
надлежниот архиереј - Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Американско-канадски г. Методиј, во сослужение на свештенството 
од Епархијата и со молитвено присуство на повеќе стотици верни чеда од црквата домаќин и од Македонските Православни Цркви од САД и 

Канада, како и почесните гости на Собирот

Фото записите се дело на уметникот на фотографијата Зоран Карапанчев од Торонто Канада

Македонска Заедница
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ОДРЖАН 43-от ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА 
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ВО ТОРОНТО, КАНАДА

На турнирот во фудбал, на кој учествуваа единаесет екипи, првото место го освои екипата од црквата 
домаќин „Свети Климент Охридски“ од Торонто – „Sunshine Boys“, второто место – екипата на црквата 

„Свети Димитриј Солунски“ од Маркам, а третото место, поради исти бодови и иста гол разлика, го делат 
екипата од црквата „Раѓање на Пресвета Богородица“ од Детроит, и „Македонка“ од црквата домаќин 

„Свети Климент Охридски“ од Торонто

Тридневното заедништво на македонските православни верници од 
северноамериканскиот континент, сплотени под закрилата на црквите од 

Америакнско-канадската Македонска Православна Епархија

За време на црковно народниот собир во Св. Климент Охридски беше отворена  единствената македонска галерија во Северна Америка на која 
свои дела изложија: Мајк Клос,Ирена Десовски Белчовски, Алекс Клос и Зоран Карапанчев.

Наголема заслуга за нејзиното реализирање имаат членката на црковната управа Маја Димитриевски и претседателот на црковната управа Чедо 
Миленковски. Во блиска иднина во галеријата ќе бидат поставувани нови изложби. 

Просторот е отворен за сите македонски уметници и колекционери на уметнички творби

Фото записите се дело на уметникот на фотографијата Зоран Карапанчев од Торонто Канада

Македонска Заедница
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50- години од возобновувањето на Охридската архиепископија 
 

 Оваа година ќе биде 
запишата со златни букви 
во историскиот развој на 
Македонската православна 
црква – Охридска архие-
пископија. Имено, во 2017 
година се навршија 50-годи-
ни од возобновувањето на 
Охридската архиепископија 
во името на Македонската 
православна црква. Во таа 
чест на 30 септември се 
одржа свечена духовна 
академија во катедралната 
црква “Света Софија “ во 
Охрид.

Меѓутоа, во последните 
неколку децении, Македон-
ската православна црква 
– Охридска архиепископија 
(МПЦ-ОА) била, е и веројат-
но, ќе биде цел на дискусии, 
полемики, расправии, па и 
напади на црковни¬те инсти-
туции на соседните земји и 
пошироко, коишто настојува-
ат да го спречат и оддол¬жат 
нејзиното влегување во се-
мејството на рамноправни-
те црковни организации во 
пра¬вославието. Притоа, се 
чинат обиди да се оспорат и 
историските канонски теме-
ли на целокупниот живот на 
Македонската православна 
црква – Охридска архие-
пископија.  

Во притисоците, изо-
лаци¬ја¬та и негирањето 
на МПЦ-ОА и на нејзиното 
легитимно постоење, е ан-
гажиран голем дел од про-
пагандната и медиуимска 
машинерија, која има за цел 
да ги искривува и премол-
чу¬ва историските факти од 
минатото и од сегашноста, а 
тоа се прави со намера да се 
до¬ве¬дат во прашање ос-
новните обележја на право-
славниот македонски народ, 
неговиот црко¬вен органи-
зам и неговата вистина, како 
народ кој постои со векови, го 
чува право¬славието да има 
самостојна, суверена и неза-
висна држава – Репуб¬лика 
Македонија.

Исто така, одредени 
кругови и поединци на право-
славните цркви на соседните 
зем¬ји, како да го заборави-
ле и сопствениот пат на стек-
нување на самостојност и 
право на своја православна 
народна црква.  Се премол-
чува осумвековното посто-
ење на Ох¬рид¬ската архие-
пископија чие основно јадро, 
од нејзиното формирање до 
нејзиното не¬законско уки-
нување, ги претставувало 
христијаните од сите делови 
на Македонија. 

Се премолчуваат ве-
ковните движења на Маке-
донците во XIX и XX век за 
обновување на Ох¬ридската 
архиепископија, со што се 
оспорува континуитетот на 
оваа институција во ли-це-
то на Македонската пра-
вославна црква како леги-
тимен претставник на сите 
пра¬во¬славни верници во 
Република Македонија и на 
целиот македонски народ во 
светот.

Факт е дека денес, и по 

меѓународното признавање 
на Република Македонија и 
нејзиното зачленување во 
Организацијата на Обеди-
нетите нации, и натаму се 
негира автокефалноста на 
Македонската православна 
црква. Тоа може да се смета 
како атак на христијанското 
битие на маке¬дон¬скиот 
народ. Затоа, потребно е да 
се истакнат, заедно со исто-
риската вистина на ма¬ке-
донскиот народ, канонските 
и историските темели на 
Македонската православна 
црк¬ва, нејзиниот континуи-
тет како дел од светската 
културна ризница. 

Во историскиот развој на 
Македонија е забележано 
дека во времето на Втората 
светска војна, македонскиот 
народ активно учествувал во 
неа со цел да се ослободи 
од фашистичкиот окупатор и 
да се здобие со национална 
слобода, државност и црков-
но осамостојување. Првиот 
официјален акт во врска со 
регулирањето на македон-
ското црковно прашање бил 
донесен на 15 септември 
1943 година, од страна на ту-
кушто формираното Верско 
поверенство при Главниот 
штаб на македонската војска.

Веднаш по формирањето 
на Верското поверенство, на 
ослободената територија, во 
селото Издеглавје - Охрид-
ско, бил одржан Првиот 
свештенички собор, на кој 
едногласно биле донесени 
решенија од првостепено 
значење за натамошната 
иднина за црковното управу-
вање во Македонија. Тогаш 
македонското свештенство 
одбило да ја признае ју-
рисдикцијата на која и да е 
туѓинска црква, барајќи во 
слободна Македонија да се 
обнови Охридската архие-
пископија и црковниот живот 
на слободниот македонски 
народ да биде раководен од 
Македонската православна 
црква. Подоцна и во село-
то Горно Врановци, уште за 
време на војната, бил фор-
миран Иницијативен одбор 
за постојано организирање 
на Македонската православ-
на црква. По завршувањето 

на војната, тој Иницијативен 
одбор го презел црковното 
раководење и ги спроведу-
вал подготовките за одржу-
вање на Првиот македонски 
црковно-народен собор.  

Првиот македонски цр-
ковно-народен собор се одр-
жал во Скопје на 4 и 5 март 
1945 година. На овој Собор 
земале учество повеќе од 
300 делегати - свештеници и 
мирјани. Како главна цел на 
соборот била да се обнови 
Охридската архиепископија 
како Македонска самостој-
на православна црква, која 
нема да биде потчинета на 
која и да било помесна пра-
вославна црква; со своја на-
родна хиерархија и народно 
свештенство. Потоа, Ини-
цијативниот одбор за орга-
низирање на Македонската 
православна црква на 23 јули 
1958 година, заедно со цело-
купното свештенство донело 
одлука за свикување на Вто-
риот македонски црковно-на-
роден собор. Соборот бил 
одржан во Охрид, во црквата 
„Света Софија“. Таму, пов-
торно била донесена одлука 
за обновување на Охридска-
та архиепископија. Веднаш 
потоа бил избран македон-
ски митрополит, поглавар на 
Македонската православна 
црква, кој ја добил титулата, 
„охридски архиепископ“. Тоа 
бил митрополитот Доситеј.

На Третиот црковно-на-
роден собор, одржан на 18 
јули 1967 годинa, била про-
гласена автокефалноста на 
Македонската православна 
црква, настан, кој, секако, 
треба да се прифати како 
момент за возобновување на 
Македонската православна 
црква, два века по нејзиното 
незаконско укинување. Ток-
му од таа причина годинава, 
кога се навршија 50-годи-
ни од возобновувањето на 
Охридската архиепископија 
во името на Македонската 
православна црква се одр-
жаа големи прослави. 

Одлуката за самостојност 
на Македонската православ-
на црква била потврдена 
преку отслужувањето на за-
едничка архијерејска литур-
гија со српскиот патријарх 

Герман, на 19 јули 1959 годи-
на, во црквата „Света Мина“ 
во Скопје, и, истовремено, 
е извршена и хиротонија 
на преспанско-битолскиот 
владика Климент. Со тоа, 
Светиот архијерејски синод 
на Српската православна 
црква дала самостојност на 
Македонската православна 
црква, со тоа што таа и по-
натаму останува во канонско 
единство со Српската право-
славна црква преку нејзиниот 
патријарх. 

По неколку дена во црква-
та „Свети Никола“ во Штип е 
хиротонисан г. Наум за вла-
дика на Злетовско-струмич-
ката епархија. Конституиран 
е Синодот на Македонската 
православна црква според 
нејзиниот Устав, како и дру-
гите административни орга-
ни и тела во Архиепископија-
та и во епархиите. 

Во мај 1962 година во 
придружба од патријархот 
Герман, со неколку еписко-
пи  на Српската православна 
црква, во посета на Македон-
ската православна црква до-
шол московскиот патријарх 
Алексеј, придружуван од 
митрополитот Никодим, 
епископот Пимен и повеќе 
великодостоинственици на 
Руската православна црква. 
На празникот Свети Кирил 
и Методиј во црквата „Све-
та Богородица Каменска“ 
во Охрид била одржана и 
архијерејска литургија, на 
којашто зеле учество мос-
ковскиот патријарх Алексеј, 
српскиот патријарх Герман 
и архиепископот охридски 
и митрополит македонски 
Доситеј.  Ова било прво со-
служување на поглаварот на 
Македонската православна 
црква со поглавари на други 
автокефални цркви.

Во 1966 година, односите 
со Српската православна цр-
ква повторно се влошуваат. 
По новонастанатите недо-
разбирања и судири, Све-
тиот синод на Македонската 
православна црква на 17 јули 
1967  година, во Охрид, го 
свика Третиот црковно-на-
роден собор и на свечената 
седница во охридската црква 
„Свети Климент“ ја прогласил 

Македонската православна 
црква за автокефална. Чинот 
на прогласувањето на авто-
кефалноста на Македонска-
та православна црква било 
извршено на светата архије-
рејска литургија, отслужена 
во црквата “Света Богороди-
ца-Перивлепта“ тогаш позна-
та и како „Свети Климент“) на 
19 јули 1967 година, од Све-
тиот архијерејски синод на 
Македонската православна 
црква, точно по 200 години  
од нејзиното укинување од 
страна на Отоманската Им-
перија. 

Последниот Устав на 
Македонската православна 
црква бил донесен во 1974 
година, според кој Македон-
ската православна црква 
своите работи ќе ги управува 
и ќе ги води независно, во 
согласност со догматското 
и канонското единство со 
другите православни цркви. 
Македонската православ-
на црква има свој грб, свое 
знаме, а службен јазик е 
македонскиот. Црковно – 
епархиски тела и админи-
стративни органи на Маке-
донската православна црква 
се: 1. Архиепископот, 2. Све-
тиот архијерејски синод, 3. 
Архијерејскиот црковен суд, 
4. Епархиите, седум во Ре-
публика Македонија и чети-
ри во прекуокеанските земји 
(Американско – канадска, 
Австралиска-новозеландска, 
Европска и Сиднејско-Ав-
стралиска епархија), кои се 
управувани од надлежни 
владици со помош на архије-
рејски заменици во градови-
те на овие епархии. Основни 
единици на територијалната 
поделба се парохиите, упра-
вувани од свештениците. 

Светиот архијерејски 
синод е одговорен за рели-
гиозните и за воспитните 
активности, за издавање 
на религиозна литература, 
како и за воспоставување 
на свештенството и на мо-
наштвото. 

Македонската православ-
на црква игра значајна улога 
во собирањето на Македон-
ците во земјата и надвор од 
неа. Македонскиот народ 
во неговата долговековна 

борба за своја сопствена 
држава, за национална и 
за културна слобода и не-
зависност, во исто време, 
се бореше и за независност 
на својата православна цр-
ква. Затоа, историјата на 
македонскиот народ во по-
следниве илјада години се-
когаш била тесно врзана со 
Македонската православна 
црква, со Охридската архие-
пископија. Немајќи своја соп-
ствена држава, Македонците 
добиле, во некоја смисла, 
национална независност за 
долг временски период, пре-
ку Охридската архиеписко-
пија. Црквата била таа која 
организирала голем дел од 
културната, од уметничката 
дејност на македонскиот на-
род, пред сè преку градење 
на цркви и манастири.  

Инаку, Македонската пра-
вославна црква во Републи-
ка Македонија е сопственик 
на околу 2.000 цркви, ма-
настири, параклиси и други 
верски објекти, кои припаѓа-
ат на седум епархии во Ре-
публика Македонија, потоа, 
под нејзина јурисдикција се 
околу осумдесет македонски 
православни цркви, манасти-
ри и црковни општини во 
дијаспората, кои припаѓаат 
на четирите епархии. Потоа 
МПЦ-ОА има над петсто-
тини свештенослужители и 
монаштво, дванаесет вели-
кодостојници (владици), на 
чело со поглаварот на Маке-
донската православна црква 
- Охридска архиепископија, 
г.г. Стефан во Република Ма-
кедонија и светот. МПЦ има 
отворено Богословско сред-
но училиште и Факултетот за 
богословија „Свети Климент 
Охридски“ кој е во состав 
на државниот универзитет 
„Свети Кирил и Методиј“ во 
Скопје. 

На 12 ноември 2009 годи-
на, Македонската православ-
на црква во своето име ја 
додаде додавката Охридска 
архиепископија како дирек-
тна наследничка на старата 
Охридска архиепископија. 
Покрај додавање на додавка, 
Македонската православна 
црква  – Охридска архие-
пископија изврши и промени 
во грбот и знамето, односно 
наместо приказот на црквата 
„Света Богородица–Пери-
влепта“, сега е приказот на 
црквата „Света Софија“ од 
Охрид, како седиште на ар-
хиепископите на Охридската 
архиепископија.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН

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

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2017 Volkswagen Golf TRENDLINE HEATED 
SEATS REAR-VIEW CAMERA FWD Car  

Price: $19,687  Kilometers: 23,865

Pre-Owned 2017 Nissan Maxima SV IMMACULATE LEATHER 
HEATED SEATS FWD Car

Price: $26,540 Kilometers: 23,043

Pre-Owned 2017 Toyota Camry SE REAR-VIEW 
CAMERA GREAT VALUE! FWD Car
Price $22,495   Kilometers: 21,128

Certified Pre-Owned 2013 Honda Civic EX HEATED SEATS 
SUNROOF FWD Car

Price $14,970  Kilometers: 89,379

Pre-Owned 2006 Porsche Boxster Base RWD Car
Price: Please Call for Price  Kilometers: 83,363

Pre-Owned 2016 Nissan Micra - FWD Car
Price $10,851   Kilometers:51,000

Pre-Owned 2010 Honda Civic SI ACCIDENT FREE 
LOW KM! FWD Car

Price: Please Call for Price  Kilometers:116,305

Pre-Owned 2016 Nissan Micra - FWD Car
Price $10,989 Kilometers: 44,705
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BUILDING A BETTER FUTURE
222 Rowntree Dairy Rd Woodbridge, Ontario, L4L 9T2  

 T:  905-652-4140 F. 905-652-4139
www.carpenterslocal27.ca

The Executive and Sta� of Carpenters and 
Allied Workers Local 27  would like to wish our members and 

their families a 
wonderful Thanksgiving Day!

Local 27
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23 октомври - Ден на македонската револуционерна борба

 Поминаа точно 124 години, 
откако на 23 октомври 1893 
година започна сагата на-
речена ВМРО. Недовршена 
сага за Внатрешната Ма-
кедонска Револуционерна 
Организација која веќе 120 
години ги испишува страни-
ците на македонската исто-
рија. Сага за Македонската 
револуционерна борба за ос-
лободување на Македонија 
и создавање на национална 
држава на македонскиот на-
род.
Поминаа 124 години од денот 
кога се поставија основите на 
Организацијата со цел обе-
динување на националните 
сили на македонскиот народ 
и започнување организира-
на борба за исполнувањето 
на вековниот сон - ослобо-
дувањето на Македонија. 
Многу страници од тогаш до 
денес се испишаа, но, уште 
многу страници останаа 
неиспишани, зошто таа бор-
ба видоизменета се` уште 
трае. Се` уште има народи 
кои му го оспоруваат право-
то на македонскиот народ на 
сопствена држава и иденти-
тет, се` уште постојат земји 
кои го попречуваат развојот 
на македонската држава.
На 23 октомври 1893 година 
(стар стил), шестмина млади 
македонски интелектуалци 
ги поставија темелите на Ма-
кедонската револуционерна 
организација. 
На тој историски ден, по ини-
цијатива на солунскиот кни-
жар Иван Хаџи Николов во 
Солун се собраа:
 Д-р Христо Татарчев и учи-
телите Даме Груев, Петар 
Поп Aрсов, Иван Хаџи Ни-
колов, Антон Димитров и 

Христо Батанџиев. Тие ос-
новаат конспиративна група, 
нарекувајќи ја Македонски 
Револуционерен Комитет и 
ги ставаат основите на тоа, 
што денес е симбол и знаме 
на борбите на Македонците 
за слобода.
Согледувајќи дека во Ма-
кедонија постојат услови 
за развивање на засилена 
револуционерна дејност, 
шестмината македонски ре-
волуционери ги поставуваат 
следните цели на Организа-
цијата:
1) Таа да биде тајна и рево-
луционерна;
2) нејзината територија да ја 
сочинува Македонија во гео-
графските и етнографските 
граници, поради што ќе се 
вика внатрешна и
3) во неа да членуваат лица 
што се родени и што живеат 
во Македонија, без разлика 
на вера и народност. Поста-
вувајќи ја политичката цел 
тие бараат: а) автономија 
на Македонија; б) да се чува 
самостојноста на Организа-
цијата и в) таа да не падне 
под влијание на политиката 
на владите на соседните 
слободни држави.
Шестмината неуморно ра-
ботеа на остварување на 
поставените цели. Органи-
зацијата растеше и се повеќе 
се ширеше нејзината мрежа. 
Понекогаш прекината, таа 
одново се возобновуваше. 
Надежните, оние кои беа 
против Егзархијата и се зала-
гаа за децентрализација на 
црковно-училишното дело се 
посветуваа и во својот реон 
формираа кружоци од по-
светени и борбени другари. 
Факелот на револуционерно-

то дело го предводеа учите-
лите, а бројот на посветени 
растеше. Револуционерниот 
оган го понесоа не само учи-
телите и нивните ученици, 
туку сите прогресивни еле-
менти меѓу слободољуби-
виот македонски народ. На-
скоро тие станаа  стотици, 
илјадници следбеници.
Сепак, факелот во рацете 
на Гоце Делчев стана ѕвез-
да водилка на македонското 
револуционерно дело. Иако 
неговата ѕвезда предвреме 
згасна, револуционерниот 
оган кој го запали апостолот 
на македонското револуцио-
нерно движење силно ќе се 
разгори и ќе го обедини на-
род во Македонија за време 
на Илинденското востание 
во 1903 година.
На 2 август 1903 година, 
на ден Св. Илија, името на 
Македонската Револуцио-
нерна Организација со злат-
ни букви ќе се запише на 
страниците на македонската 
историја. Иако Крушевската 
Република трае само десет 
дена, разгорениот слобо-
дарски жар во срцата на ма-
кедонскиот народ, никогаш 
повеќе нема да згасне.
Покажаната храброст и 
постигнатиот краткотраен 
успех на слабо вооружениот 
народ во борбата за слобо-
да со далеку посилната и 
модерно вооружена осман-
лиска армија, надалеку ќе 
се слушне. Тоа беше повод 
македонскиот народ да сфа-
ти дека само обединети под 
еден бајрак, без разлика на 
својата верска или етничка 
припадност, а предводен од 
Македонската Револицио-
нерна Организација, како и 

нивната храброст, може да 
им ја донесе толку посакува-
ната слобода.
Но, тој исто сфати дека не 
може да се надева некој друг, 
некоја туѓа соседна земја 
дека ќе ги ослободи од роп-
ство. Оттука, по Илинденско-
то востание Македонската 
Револуционерна Организа-
ција станува главна движеч-
ка сила на македонскиот не-
покор.
Од своето формирање па 
се` до расцепот во Организа-
цијата во 1908, таа во некол-
ку наврати го менува своето 
име и носи називи како ТМО-
РО и ВМОРО.
Сепак, Организацијата се-
когаш во името ги задржува 
придавките Македонска и Ре-
волуционерна. По расцепот, 
еден период левицата се 
именува како МОРО, а во те-
кот на 1910 година, десница-
та на македонската органи-
зација го добива конечното 
име Внатрешна Македонска 
Револуционерна Организа-
ција или ВМРО.
Последиците од поделба-
та на Организацијата, имаа 
тешки последици за маке-
донскиот народ. Тоа доведе 
до парализирање на Маке-
донската Револуционерна 
Организација во периодот на 
Балканските војни во 1912 и 
1913 година, што пак ја ово-
зможи поделбата на Македо-
нија и македонскиот народ.
Но, тоа не ги спречи маке-
донските интелектуалци во 
Русија, Швајцарија и други 
европски земји да го дигнат 
својот глас во текот на Прва-
та Светска Војна против по-
делбата на Македонија. Тие 
бараат обединување на цела 

Македонија во една држава 
и создавање на самостојна и 
независна македонска држа-
ва. Истовремено тие бараат 
од сите Македонци, без раз-
лика на верата и етничката 
припадност  да заборават на 
сите поделби и да создадат 
единствен отпор против по-
делбата на Македонија која 
не им припаѓа ниту на Буга-
рија, ниту на Србите, ниту на 
Грците, туку само на Маке-
донците.
Повиците за обединување 
ќе наидат на одзив во татко-
вината. Напорите да се обе-
динат политичките сили од 
сите делови на Македонија 
во единствено македонско 
револуционерно движење 
резултираат дури во 1924 
година кога бил издаден 
Мајскиот манифест. Во него 
меѓу другото стои дека:
„ВМРО во својство на вистин-
ска револуционерна сила се 
бори за ослободување и 
обединување на раскара-
ните делови на Македонија 
во една наполно самостојна 
(независна) политичка еди-
ница во нејзините природни 
етнографски и географски 
граници. Таа смета дека 
политичкото постоење на 
Македонија може да биде 
гарантирано само од сојузот 
на самостојно определените 
балкански народи во форма 
на една Балканска Федера-
ција, која што единствено ќе 
може да ги парализира анек-
сионистичките стремежи на 
постојните балкански држа-
ви, да го осигура правилното 
решавање на сите национал-
ни спорови, да го гарантира 
културниот развиток на сите 
етнографски малцинства“.

Меѓутоа, токму поради вакви-
те ставови, набргу по објаву-
вањето, еден од авторите на 
„Мајскиот Манифест“ и об-
новувачот на ВМРО, Тодор 
Александров ќе биде убиен.
Сепак неговото убиство не 
значи и крај на македонската 
револуционерна борба. Ма-
кедонските револуционери 
ги продолжуваат светлите 
илинденски традиции и идеи-
те на ВМРО преку другите 
политички партии и разни 
културни и литературни здру-
женија.
Македонските студенти кои 
го организираат Конгресот 
МАНАПО во 1936 во Охрид, 
остануваат доследни на ма-
кедонската револуционерна 
борба.
Тоа ќе се одрази и на антифа-
шистичкото движење во Ма-
кедонија за време на Втората 
Светска Војна. Македонските 
команданти во своите говори 
го истакнуваа значењето на 
Илинденското востание. Тие,  
зборувајќи пред македонска-
та народноослободителна 
војска велат дека, сега кога: 
„македонскиот народ се на-
оѓа пред решителна борба за 
извојување на својата нацио-
нална  слобода, споменот на 
Илинден треба повеќе од се-
којпат да светли пред очите 
на целиот македонски народ, 
пред лицето на сите чесни и 
слободољубиви Македонци, 
сите кои ја сакаат својата 
земја...“
Во текот на Втората Свет-
ска Војна, Методија Андо-
нов – Ченто, потоа сведокот 
на двата Илиндени Панко 
Брашнаров, како и многу дру-
ги борци во НОВ, ќе се борат 
илинденските идеали да ста-
нат македонска реалност. 
Како што вели Брашнаров: 
„Македонија ја поделија, 
ропствата се сменија, но 
борбата на македонскиот 
народ не престана“. Поради 
Илинденските идеали голем 
број македонски борци, меѓу 
кои Ченто и Брашнаров, ги 
загубија своите животи или 
својот живот го поминаа во 
затворите. Нивната хра-
брост, ја овозможи нашата 
слобода.
Денес кога го чествуваме 23 
октомври – Денот на маке-
донската револуционерна 
борба, како и 120 години од 
формиеањто на ВМРО, се 
поклонуваме на делото на 
шестмината македонски ре-
волуционери кои ги поставија 
темелите на ВМРО, како и на 
сите потомци и следбени-
ци на Делчев, Груев, Карев, 
Гули, Александров, Чучков, 
Брашнаров, Ченто, на сите 
знајни и незнајни херои кои 
својот живот го положија на 
олтарот на слободата за Ма-
кедонија.
Нека ни е вечен Денот на Ма-
кедонската револуционерна 
борба!
Амин!
Македонска нација

Македонска Заедница



Страница 34 October 06, 2017

UMD MESSAGE TO GREEK FOREIGN MINISTER: MACEDONIA’S NAME IS NON-NEGOTIABLE
The United Macedonian 
Diaspora (UMD) is shocked 
and disturbed by the sugges-
tion of the Greek Minister of 
Foreign Affairs, Nikos Kotzias, 
that the dispute over the use 
of the Republic of Macedonia’s 
constitutional name can be 
resolved through “package-ne-
gotiations.”

This is yet another in a long 
line of instances that dem-
onstrates the Greek govern-
ment’s complete and utter 
disregard for the human rights 
of the Macedonian people. 
This statement suggests 

that the Greek government 
thinks so little of the identity 
and history of its northern 
neighbor that it assumes that 
Macedonians will be willing to 
negotiate them away at the 
first sign of supposed political 
expediency. However, the 
Greek government has grossly 
underestimated the will of the 
Macedonian people, and the 
determination of groups such 
as UMD, to protect our home-
land from those who wish to 
delegitimize its very existence.
Since our founding, UMD’s 
consistent position has been 
that these name negotiations 

are preposterous. No govern-
ment can ever be rightfully 
empowered with the ability 
to change the constitutional 
name of Macedonia, and 
Macedonia ought to withdraw 
from these negotiations 
immediately. These recent 
statements have reiterated 
the importance of the work 
that UMD does to combat 
the unceasing assaults upon 
Macedonian culture.
Regardless of these constant 
challenges, UMD has been 
an unequivocal supporter 
of Macedonian values. We 
will remain steadfast in our 

position; no matter which gov-
ernment may be in power or 
which way the political winds 
may blow.
May Macedonians everywhere 

remain unwavering in our sup-
port for the use of our name, 
our heritage, our language, 
and our identity. United, We 
Can.METODIJA A. KOLOSKI

ОМД: ИЗЈАВА ПО СРЕДБИТЕ СО ВЛАДИНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА И МЕДИЈАТОРОТ НИМИЦ

Обединетата Македонска 
Дијаспора (ОМД) со седи-
ште во Вашингтон ја започ-
на работната недела во Њу 
Јорк остварувајќи средби со 
Македонската владина де-
легација која учествува на 
72то генерално собрание на 
Обединетите нации (ОН) и 
со специјалниот медијатор 
во преговорите за името на 
ОН, Метју Нимиц.

На средбата со Македонска-
та владина делегација, која 
траеше не полни два часа, 
предводена од премиерот 
Зоран Заев, министерот без 
ресор назначен за дијаспора-
та Едмунд Адеми, министе-
рот за надворешни работи 
Никола Димитров, и членови 
и советници на нивните каби-
нети, присуствуваа претсе-
дателот на OMD Методија А. 
Колоски, претставници и ак-
тивни членови на ОМД. Како 
и во претходните два соста-
ноци со владина делегација 
во Јули и Август годинава, 
ОМД ja искористи и оваа 
средба да ги повтори своите 
цврсти ставови за прашања 
од критична важност за Ма-
кедонија кои веќе и се добро 
познати на македонската 
јавност, како и да потенцира 
дека состаноците со влади-
ната делегација се прилика 
ОМД да ги искаже своите 
ставови за проблемите во 
внатрешната и надворешна-
та политика на Македонија 
и мислењето на дијаспората 
за истите.

Претседателот на ОМД, Ме-
тодија А. Колоски, го отвори 
состанокот со прашања око-
лу чувствителниот предлог 
закон за јазици во Македо-
нија предложен од страна на 
владеачката коалиција и ја 
искористи оваа можност да 
го повтори добро познатиот 
став на ОМД дека за ОМД e 
неприфатливо се што зади-

ра по македонскиот устав, 
унитарноста, националните 
интереси, територијалниот 
интегритет на Република 
Македонија, како и можно 
креирање на бинационална 
држава наместо држава за 
македонците и сите малцин-
ства со подеднакви права. 
ОМД побара подетално 
објаснување за новиот пред-
лог закон за јазици и за не-
говата можна импликација, 
за што доби објаснување од 
премиерот Заев дека овој 
предлог закон претставува 
само последниот легален 
дел од законот за јазици до-
несен во 2008 и 2011 година 
и не задира по Уставот на 
Република Македонија. Во 
тој контекст, Колоски го по-
стави прашањето за попис 
на населението во Републи-
ка Македонија, на што пре-
миерот Заев даде ветување 
дека ќе биде спроведен во 
2019 година.

Последователно, Влади-
мир Котевски, активен член 
на ОМД, побара подетално 
објаснување од владината 
делегација за Грчкиот про-
блем со нашето Уставно име 
и притоа го потенцира ставот 
на ОМД дека ОМД инсистира 
да се прекинат сите прегово-
ри за името земајќи го пред-
вид фактот дека веќе 137 
земји ја признаваат Републи-
ка Македонија под нејзиното 
едно и единствено уставно 
име. Котевски продолжи со 
повторување на критичниот 
став на ОМД за договорот 
со Бугарија, притоа потенци-
рајќи дека договори со сосед-
ните и други земји треба да 
се сведат на градење бизнис 
односи со што би се иници-
рала подобра економска сли-
ка за Македонија, меѓутоа 
ставот на ОМД е дека такви 
и било какви други договори 
не смеат да бидат штетни 
на интегритетот на државата 
и заштитата на правата на 
македонските малцинства во 
тие држави.

Претседателот Колоски се 
надоврза со потенцирање на 
ставот на ОМД за НАТО и Ев-
ропска интеграција на Маке-
донија, со посебен нагласок 
дека владата на Република 

Македонија не треба да доз-
воли влезот во НАТО и ЕУ да 
биде проследен со услов за 
промена на име.

Во редовите на ОМД, беше 
поканета да присуствува 
долгогодишната соработнич-
ка Ајла Делкич од Советo-
давниот Совет на Босна и 
Херцеговина која ја потенци-
раше важноста на работата 
на ОМД како единствен по-
стоечки глас за Македонија 
во Вашингтон и иницијатор 
на конгресната група на 
пријатели на Македонија и 
Македонско Американска-
та заедница која веќе брои 
33 конгресмени. Делкич во 
своето излагање исто така 
додаде дека поделеноста по-
меѓу македонската дијаспора 
може само да и наштети на 
Македонија и дека посто-
ењето на еден, единствен и 
цврст заеднички став на дија-
пората може само да произ-
несе со позитивни резултати 
и напредок на Македонија.

Претставникот на ОМД за 
Њу Јорк, Вера Арсова, збору-
ваше за проблемот со кој се 
соочува македонската заед-
ница во Њу Јорк и Њу Џерси 
поради немањето на активен 
конзул. Земајќи го во пред-
вид фактот дека токму таа 
македонска заедница е една 
од најбројните македонски 
заедници во САД, немајќи ак-
тивен конзул е голем хенди-
кеп. Исто така, Арсова поба-
ра да се врати конзуларното 
преставништво во Њу Јорк, 
со оглед на пристапноста 
на контакти и случувања од 
полето на економија и поли-
тика. Во тој контекст, Арсова 
побара отварање на конзу-
ларни преставништва во Лос 
Анџелес, Перт и Сиднеј. Ар-
сова се надоврза со предлог 
до владината делегација за 
соработка во иден проект кој 
би бил спонзориран од вла-
дата, преку кој ќе се отвори 
можност за македонските 
државјани од Македонија да 
остваруваат пракса во САД, 
како и за поддршка на Интер-
нет Центарот за изучување 
на Македонски јазик за деца 
и возрасни родени надвор од 
Македонија.

Во дискусијата за дипло-
матски конзуларни прет-
ставништва, Колоски се 
надоврза искажувајќи го 
незадоволството на ОМД 
за неодамнешната одлука 
на Министерот за надво-
решни работи, Никола Ди-
митров, за повлекување на 
Македонскиот генерален 
конзул Јовица Палашевски 
од Торонто. Работата на 
Македонските дипломатски 
конзуларни преставништва е 
да бидат помеѓу Македонска-
та заедница, а Господинот 
Палашевски беше еден од 
тие дипломати што секогаш 
беше активен член на ма-
кедонската заедница која ја 
претставуваше и служеше во 
име на Република Македо-
нија. Колоски потенцираше 
дека причината за повле-
кувањето на Палашевски е 
неоснована, од причина што 
Палашевски не бил органи-
затор на најголемиот собир 
на Македонската заедница 
во Канада каде била изло-
жена картата на географска 
Македонија, туку само нивен 
гостин. ОМД апелира на ра-
зумни реакции при спорни 
случки како горе наведената, 
и враќање на Палашевски 
на неговата функција, Гене-
рален Конзул на Република 
Македонија во Торонто.

Директорот на хуманитар-
ните акции на ОМД, Ана 
Дукоска, зборуваше за ак-
тивностите на ОМД од хума-
нитарен карактер, меѓу кои 
го издвои проектот Ајвар5К, 
интерактивна трка на 5км од 
која собраните средства се 
наменети за маргинализи-
раните групи во Македонија, 
како домовите за деца без 
родители и локални зруже-
нија чии членови се лица со 
посебни потреби. Дукоска 
потенцира дека во склоп на 

хуманитарниот аспект од 
проектот, е во комуникација и 
со новата министерка за труд 
и социјала, Мила Царовска, 
како и група на родители на 
деца со посебни потреби од 
различни категории при об-
работување на барања за 
промена на законот за лица 
со посебни потреби преку кои 
би се подобриле условите за 
живеење на истите. Дукоска 
апелираше до премиерот за 
директна соработка со роди-
телите на лицата со посебни 
потреби при изнаоѓање на 
идејни решенија за истите 
како директно афектирани.

Колоски го затвори состано-
кот со барање да се отвори 
министрество за дијаспора и 
уште еднаш повика за вклу-
чување на ОМД во процесот 
на градење на национална 
стратегија кон интегрирање-
то на дијаспората во уна-
предување на Република 
Македонија на политички и 
социо економски план. Ко-
лоски апелираше до влади-
ната делегација да работат 

во интерес на националните 
интереси и потенцира дека 
ОМД ќе продолжи будно да 
ја следи нивната работа и да 
дава конструктивни критики 
или поддржува соодветно.

Во низата на состаноци 
што ги одржа во изминати-
те три дена, претседателот 
на ОМД, Колоски, оствари 
средба и со специјалниот 
медијатор во преговорите за 
името на ОН, Метју Нимиц. 
На средбата Колоски уште 
еднаш го повтори ставот 
на ОМД дека преговорите 
за името мора да се преки-
нат, повторно нагласувајќи 
дека 137 земји веќе ја има-
ат признато Македонија под 
своето уставно име. На овој 
состанок, ОМД потенцира 
уште еднаш дека не го при-
фаќа ставот на двете најго-
леми Македонски политички 
партии за референдум за 
името на Република Маке-
донија, притоа истакнувајќи 
дека Владата на Република 
Македонија има мандат да 
се придржува до Уставот 
на Република Македонија 
во целост, а според истиот 
не постои никакво отворено 
прашање околу желбата и 
одлучноста на народот за 

името на својата држава – 
Република Македонија.

Македонска Заедница
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UMD STRONGLY OPPOSES NEW LANGUAGE LAW IN MACEDONIA

The late Samuel Huntington 
wrote “Without a common 
language, communication 
becomes difficult if not impos-
sible, and the nation becomes 
the arena for two or more lan-
guage communities whose 
members communicate far 
more intensely with the mem-
bers of their group than with 
those of the other group.”
The United Macedonian Di-
aspora (UMD) expresses its 

profound disappointment with 
the language law proposed by 
Macedonia’s ruling coalition 
government and expresses 
its strong opposition against 
it. This law will be put before 
Parliament on September 13th 
and aims to codify Albanian as 
an official language throughout 
the Republic of Macedonia. 
The proposed law is both un-
constitutional and divisive and 
goes far beyond the already 
deeply-flawed Ohrid Frame-
work Agreement of 2001, 
brokered by the U.S. and EU, 
which was designed, then, to 
put a final end to such talk and 
demands. Rather than uniting 
the people of Macedonia, this 

law serves solely to further 
divide Macedonia along ethnic 
lines, which is completely anti-
thetical to Macedonia and its 
government’s goals of peace 
with its neighbors and stability 
throughout the region. Rather 
than partitioning ourselves into 
ethnic enclaves, Macedonians 
of all backgrounds ought to 
remain united under a singular 
official language – the Mace-
donian language.

The attempts by certain in-
dividuals within Macedonia’s 
ethnic Albanian minority in 
the Macedonian government 
(and others) to pass this law 
right now is yet another in a 

series of unprovoked assaults 
on the culture and identity 
of the Macedonian people. 
Macedonia’s ethnic Albanians 
– and others – already enjoy 
the highest degree of respect 
for their linguistic rights as a 
matter of law in full agreement 
with internationally recognized 
standards by the United Na-
tions and EU but this proposed 
act goes far beyond those laws 
and is, in fact, an unreason-
able and unjust demand. At the 
same time, confidence in the 
government – and more im-
portantly, confidence between 
the ethnic communities – will 
be thrown into further doubt for 
the simple reason that Mace-

donia’s citizens cannot be cer-
tain of the current population 
figures which give force to ex-
isting laws on language rights 
for the simple reason that a 
census has not been con-
ducted since 2002. Ramming 
this law through now – with-
out a proper documentation of 
those numbers – will only serve 
to further erode confidence 
among Macedonia’s citizens, 
between the ethnic groups, 
and between Macedonians 
and the government.

UMD fully supports providing 
minorities their basic human 
right to speak their language is 
and believes that the Albanian 

minority in Macedonia already 
enjoys such right – the very 
same modern Albanian lan-
guage was codified in Bitola, 
Macedonia. UMD only wishes 
that similar basic human rights 
were granted to Macedonians 
in neighboring countries, which 
the U.S. and EU have con-
sistently turned a blind eye to. 
Macedonians everywhere must 
unite with UMD in proclaiming 
to the Macedonian government 
and all parties in Macedonia 
that this compromise of Mace-
donian sovereignty and values 
is utterly unacceptable and will 
not be tolerated by Macedon-
ians both within Macedonia 
and around the world.

Македонија го уапси Едмонд Темелко
Едмонд Темелко беше уап-
сен во центарот на Скопје 
и спроведен во истражниот 
затвор во Шутка. Судот му 
ја одреди мерката 30 дневен 

притвор по барање на СЈО 
бидејќи не ја почитувал мер-
ката претпазливост да не ја 
напушта Македонија.
Градоначалникот на Пустец, 

со албанскиот пасош некол-
купати ја преминал граница-
та. Од МВР потврдија дека 
Темелко е обезбеден и спро-
веден во затворот во Шутка. 

Судот му го одзедел пасошот 
на Едмонд Темелко во јули 
годинава, а тогаш и му била 
наметната обврската да се 
јавува во судот еднаш не-

делно.
Градоначалникот на општи-
ната во Албанија е обвинет 
во случајот „Титаник“ на СЈО 
за изборни нерегуларности. 

Едмонд Темелко го а извр-
шувтретиот градоначалнички 
мандат во Албанија, а после-
ден пат беше избран за гра-
доначалник во 2015 година. 

Македонците во Република Албанија се згрозени од приведувањето на Едмонд Темелко
Македонско друштво “Илин-
ден”-Тирана и Македонско 
друштво “Илинден”-Тирана 
oгранок Голо Брдо најостро 
го осудува притворот од 
триесет дена за Едмонд 
Темелко, гадоначалник на 
општина Пустец и претседа-
тел на Македонска Алијанса 
за Европска Интеграција во 

Република Албанија.
Македонците во Републи-
ка Албанија се згрозени од 
приведувањето на Едмонд 
Темелко и бараат итно ос-
лободување од гонење и 
извинување за повреда на 
честа и неговиот углед и на 
Македонците во Република 
Албанија.Â 
Македонско друштво “Илин-

ден”-Тирана и Македонско 
друштво “Илинден”-Тирана 
oгранок Голо Брдо приведу-
вањето на Едмонд Темелко 
го оценува за антимакедон-
ско и со долгорочни после-
дици по положбата и правата 
на Македонците во Републи-
ка Албанија!
ОМО „Илинден“-ПИРИН со 
голема загриженост ја прими 

веста за апсењето на градо-
началникот на Мала Преспа
ОМО „Илинден“-ПИРИН со 
голема загриженост ја прими 
веста за апсењето на градо-
началникот на Мала Преспа 
и еден од најистакнатите 
лидери на Македонците во 
Албанија Едмонд Темелко. 
Обвинувањата против него 
звучат несериозно и созда-

ваат впечаток дека тој е жр-
тва во внатрешно партиските 
пресметки во Р Македонија. 
Не можеме да не констати-
раме дека уставната обврска 
на владите на Р Македонија 
да се грижат за правата на 
Македонците во соседни-
те земји се демонстрира на 
многу контрапродуктивен на-
чин. ОМО „Илинден“-ПИРИН 

повикува на запирање на 
политичкиот прогон против 
Едмонд Темелко, а политич-
ките сили во Р Македонија ги 
повикува да покажат повеќе 
национална и политичка од-
говорност!

ИТНО И БЕЗУСЛОВНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ЕДМОНД ТЕМЕЛКО!
НАЈОСТРА ОСУДА НА СПЕ-
ЦИЈАЛНОТО ЈАВНО ОБВИ-
НИТЕЛСТВО И БАРАЊЕ ДО 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ЗА ИТНО И БЕЗУ-
СЛОВНО ПОМИЛУВАЊЕ НА 
ЕДМОНД ТЕМЕЛКО!
СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ 
КОНГРЕС
- Светскиот Македонски Кон-
грес (СМК) најостро го осуду-
ва Специјалното јавно обви-
нителство поради изнудата 
пред Основниот суд Скопје 
1 од политички побуди, за 
притвор од триесет дена на 
Едмонд Темелко, гадоначал-
ник на општина Пустец во 
Република Албанија, со меѓу-
народна потерница поради 
сомневање на околности што 
укажуваат на “опасност од 
бегство“, а под обвинение за 
“наводни изборни нерегулар-
ности за локалните избори 
во Република Македонија во 
2013 година“.
СМК од членовите на Со-
цијалдемократскиот сојуз 
бара да покажат барем мал-
ку национално чувство кон 
Македонците во Република 
Албанија кои се под удар на 
асимилација од албанската 
држава и бугарската пропа-
ганда!
СМК го повикува претседа-
телот на Република Македо-
нија во согласност со Зако-
нот за помилување, итно и 
безусловно да го помилува 
Едмонд Темелко и да го ос-
лободи од гонење и поради 
нарушена здравствена со-
стојба, со што ќе го симне 
овој срам на Македонската 

држава врз Македонците во 
Република Албанија!
СМК смета дека не постои 
никаква вина кај Едмонд Те-
мелко за делото за кое е об-
винет, “дека врбувал луѓе од 
Албанија со македонско др-
жавјанство да гласаат на ло-
калните избори во Република 
Македонија во 2013 година“, 
туку станува збор за политич-
ка хајка против единствениот 
градоначалник Македонец на 
само една општина во Репу-
блика Албанија, како колате-
рална штета од пресметката 
меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ 

во Република Македонија.
СМК потсетува дека непри-
косновено и неотуѓиво право 
е на Македонците по потекло 
од Република Албанија, со 
македонско државјанство и 
живеалиште и на територија-
та на Република Македонија, 
дали и како ќе гласаат на 
било кои избори во Републи-
ка Македонија, како што е 
неприкосновено и неотуѓиво 
право секој да води кампања 
и да ги убедува другите да 
гласаат според неговите 
политички уверувања неза-
висно како тие фактички ќе 

гласаат!
СМК смета дека Македонци-
те по потекло од Република 
Албанија, со македонско 
државјанство и живеалиште 
и на територијата на Репу-
блика Македонија, имаат не-
отуѓиво и неоприкосновено 
право да гласаат и на овие 
локални избори на 15 октом-
ври 2017 година и за тоа не 
може да одговараат пред 
никого!
СМК јавно ја прашува Влада-
та на Република Македонија, 
дали и кои мерки ќе ги презе-
ме против 150.000 Албанци 

од Косово, на кои, Социјал-
демократскиот сојуз заради 
владината коалиција со ПДП 
и изборот на Киро Глигоров 
за претседател на Република 
Македонија во 1994 година 
незаконски им издаде маке-
донско државјанство. Овие 
лица, за волја на вистината, 
ги има само во книгата на др-
жавјани и во ниту една друга 
датотека, притоа наменски 
доаѓаат од Косово, Албанија 
и од други држави во Запад-
на Европа, само да гласаат 
на локалните, парламен-
тарните и претседателските 

избори на Македонија влија-
ејќи на изборните и пописни-
те резултати! Нивниот број 
на последните парламен-
тарни избори, при вркстена-
та проверка на избирачките 
списоци, изнесуваше 230.122 
запишани во посебни изби-
рачки списоци?!
СМК јавно ја прашува Влада-
та на Република Македонија, 
дали ќе изврши ревизија на 
издадените македонски др-
жавјанства на државјаните 
на другите републики во по-
ранешна СФРЈ од 17 ноем-
ври 1991 година кои имале 
пријавено живеалиште на 
територијата на Република 
Македонија а немале др-
жавјанство на Република 
Македонијa, и до подне-
сувањето на барањето за 
стекнување македонско др-
жавјанство најдоцна со 3 но-
ември 1993 година, законски 
не престојувале на нејзината 
територијата најмалку 15 го-
дини односно од 3 ноември 
1978 година?
СМК јавно прашува која е 
одговорноста на премиерот 
Зоран Заев кој пред минато-
годишните парламентарни 
избори апелираше Албанци-
те во странство да гласаат 
во Република Македонија, 
а им го опструира избирач-
кото право на Македонците 
по потекло од Република 
Албанија, со македонско др-
жавјанство и живеалиште и 
на територијата на Републи-
ка Македонија?!

Македонска Заедница
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По повод празникот Петковден, 
повелете на 

Мариовска вечер!!
Ќе се  одржи на 4-ти ноември во 

малата сала ,,Б,, на македонската 
православна црква 

Св. Климент Охридски со почеток во 
6:30 часот навечер.

За повеќе информации и резервации 
јавете се:

 кај претседателот Перо Гулевски на 
тел: 905-503-2125

Побрзајте и резервирајте место!!
Прославете го Петковден во добро 
друштво, на вкусна трпеза и весела 

музика  со
,, Соња и Оливер’’
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Support the Macedonian Orthodox Church 
St. Arhangel Michael, 

Phoenix Arizona.
Вашите чекови испратете ги на адресата/ Cheques paybale to:

MOC Saint Archangel Michael 22815 W Sierra Ridge Way   
 Wittmann Arizona

 85361-8774 USA

Let it be known that Canadian-Macedonian brothers and 
sisters gave from their heart, to help a Macedonian Orthodox 
Church, named “Saint Archangel Michael”, in distant Arizona, 

USA., This being second Macedonian Church in the Southwest 
AMERICAS. Without your help we were still be in the dirt.  

 Even though there are documented around 250 families of 
Macedonian descent in Phoenix, a lot fewer are active 

In the Church, and still we have moved from, a lot left out by 
the neighborhood and basically used as dumping ground to 

beautiful Church today.
We are still in construction stage as we need to equip the 
kitchen, with commercial A1 exoust system, make-up air 

Couple Refrigerators, couple sinks, after that we can install the 
insulation and drywall ceiling, paint install lights

Flooring and lights will be about last for insight. Parking lot with 
parking lights, asphalt pavement, and this is   what the Church 

needs.

Македонска Радио Програма 
Обединета Македонија

Секоја сабота од 9-10 наутро на
 CHKT AM 1430

Тел. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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10-ти по ред фестивал на МПЦ Св. Димитрија Солунски  од 
Маркам - спој на најдоброто од македонската традиција  

Во првата половина на ме-
сец септември, од 8 -10 сеп-
тември македонската право-
славна црква Св. Димитрија 
Солунски во Маркам ширум 
ги отвори своите порти за 
пречек на бројните гости, кои 
милуваа да оддадат почит и 
кон црквата и кон нејзините 
долги традиции. Македон-
скиот фестивал со сите ни-
шани на добра забава и гоз-
ба, на срдечно добродојде и 
благослов за благосостојба 
никого не остави незадово-

лен.
Убавото сончево време за 
фестивалскиот викенд при-
донесе за извонредната број-
ност на гостите која речиси ги 
надмина сите очекувања на 
домаќините.
Добро оргазнирани со квали-
тетна понуда на македонски 
специјалитети повеќето по-
дготвени од страна на жен-
ската секција, како и свежо 
подготвена скара, ги грееја 
гостите со македонски песни 
и ора во изведба на оркестри 

во живо.
Најнапред за отворен фес-
тивалот беше прогласен 
од страна на парохискиот 
свештеник отец Трајко Босе-
овски, по што и официјално 
започнаа деновите во кои 
Македонците од Маркам и 
околината се неразделни, 
со еден збор живеат за овој 
фестивал.
Бројот на волонтери и волон-
терки, пред се членови на 
црковната управа, црковни 
членови, женската секција и 

нејзините членки кои ги пре-
дводи Љуба Панос помогнаа 
во успешна организација на 
фестивалот.
Во текот на трите фести-
валски денови со богата 
програма се претставија 
членовите на фолклорниот 
ансамбл ,,Билјана’’ под ра-
ководство на кореографот 
Питер Петковски како и
афтентичниот Ансамбл 

,,Здравец’’ чии кореографии 
и шарм ги освоија срцата на 
публиката. Повеќето сенио-
ри изведоа програма од сите 
краеви на нашата земја. Со 
Ансамблот ,,Здравец’’ рако-
води Власто Петковски.
Како гости на фестивалот 
имавме можност да ги види-
ме и членовите на фолклор-
ниот ансамбл ,,Македон-
ка’’при црквата Св. Климент 

Охридски од Торонто со ко-
реографот Крис Петличков, а 
директор на ансамблот е ле-
гендарниот Алек Петличков, 
како и ансамблот ,,Илинден,, 
кој работи во склоп на црква-
та Св. Илија од Мисисага со 
кореографот Ивица Анаста-
сов, а под претседателство 
на Александар Вражиновски.

Св. Димитрија - Мркам
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Macedonian Orthodox church St  Dimitrija Solunski invites you to join them for
Banquet and celebration of the patronal day 

Mitrovden 
For the honor and glory of St. Dimitrija Solunski

      On November 11th, 2017  From 
7:00pm

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

Trajko Boseovski (905) 471-5555

Митровденски Базар

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

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

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

Повелете сите!

Со почит од претседателката 
Љуба Панос. 

Ladies Auxilary from the
Macedonian Orthodox church St  
Dimitrija Solunski 

  invites you to join 
them for

Ladies 
Christmas 

Party
      On December 3 th, 2017

  After the Service
At

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

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

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

Upravniot odbor i zenskata sekcija prireduvaat 

BANKET za VASILICA
Sabota, 13 JANUARI, 2017 godina

vo 7:00 navecer
Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario

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

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

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

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

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

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

Јован Јованов е познат македонски композитор на Pop, 
Dance, R&B, Hip Hop, Pop-Rock, Folk музика. Својата про-
фесионална кариера ја започна на 16 години со офор-
мување на групата Магија.. Има соработувано со гомел 
број на популарни музички имиња од Македонија и од 
целиот балкански регион. Голем број на награди и при-
знанија се дел од неговата кариера. Јованов се јавува 
како организатор на повеќе од 30 музички концерти, како 
менаџер на познати македонски артисти како и инвести-
тор во нивната кариера. Освен компонирањето музика, 
друга пасија му е режирање на музички спотови. Јова-
нов досега има повеќе од 500 музички дела. 

На кафе 
со Јован 
Јованов

На Јутјуб неговите дела имаат повеќе од 130 милиони 
гледаност, што го прават и официјално најгледан автор 
од Македонија. Музичките групи „Магија“, „Ин“, „Ек-
стази“, „Браво Бенд“, „Некст Тајм“, „Куку Леле“ и „Ли-
беро Бенд“, македонските пејачи Тоше Проески, Ноне 
Неделковска, Адриан Гаџа, Маја Саздановска, Даскал, 
Рената Кралевска, Тони Зел, Елвир Мекиќ, Слаткарис-
тика, Ламбе Алабаковски, Гоце Арнаудов, Сања Лефко-
ва, Ѓоко Танески, Елена Петреска, Александра Пилева, 

Влатко Илиевски, Денис Екс, Аце НЛ, Алексансандар 
Тарабунов, Орхидела Дукова, Христијан Тодоровски – 
Кико, Емил Арсов, Ивица Велоски, Ања Ветерова, Тајзи, 
Ферус Мустафов, Филип Јордановски, Симона Попоска 
и регионалните ѕвезди Бојан Маровиќ, Слаѓа Делибаш-
иќ, Селма Бајрами, Флориани, Џус и Емина Јаховиќ се 
само дел од компилацијата „100 најпопуларни песни на 
Јован Јованов“ која е достапна на официјалниот Јутјуб 
канал на Глобал Мјузик Рекордс.

,,Македонија,,:
Задоволство е да се разго-
вара со вас по се’ што спо-
менав во најавата погоре, 
музичко име од самиот врв 
на македонската забавна му-
зичка сцена.
После 17 години работа и 
креирање во Македонија, 
решивте да се посветите на 
интернационална кариера и 
тоа правец во сонот на сите 
уметници во светот Холивуд. 
Кажете ни за вашиот престој 
и усовршувањето во областа 
на музичкиот соунд инжене-
ринг?

Јован Јованов: 
Од секогаш сум сакал моја-
та кариера да ја проширам 
на глобално ниво и сум се 
гледал себе си подалеку од 
границите на Македонија. 
Но за да се направи поголем 
чекор потребно е доволно 
искуство а и финансии. Јас 
ја започнав мојата кариера 
доста млад, имав време да 
се усовршам и успам за да 
почнам да размилувам сега 
на поголеми планови. Морам 
да признаат дека искуството 
во Холивуд беше одлично. 
Тоа е правото место на секој 

музичар за да 
се усоврши во 
својата област 
како и да на-
прави конекции 
за проширу-
вање на своја-
та кариера. 
Верувам дека 
некој ден ќе 
работам и жи-
веам таму.
,,Македонија,,: 
Потекнувате 
од музичко 
с е м е ј с т в о , 
Вашиот татко 
Тоде Јованов 
и беше добро 

познат на македонската јав-
ност во Канада, посебно како 
дирегент во црковниот хор во 
МПЦ Св. Илија од Мисисага. 
Дали вашите планови се 
фокусираат исклучиво кон 
интернационалната публика 
и соработката со канадските 
уметници или пак на пови-
док се проекти поврзани со 
македонската заедница во 
Канада?
Јован Јованов: 
Татко ми остави голем печат 
во фолкорот како и народна 
макеоднска музика, како ком-
позитор и кореограф. Мојот 
пат ме наведе да ги следам 
светските трендови и фо-
кусиран сум на тоа. Во тоа 
сум најдобар и најдобро се 
снаоѓам, така да сега за сега 
мојот фокус ќе биде насочен 
таму. 
,,Македонија,,: Вие сте до-
битник на сертификат и на-
града Honourable mention 
awards на „USA Songwriting 
Competition“ за песната „Say 
you love me“доверена на ка-
надска пејачка Лирон. Што 
за вас значи овој успех во 
Канада?
Јован Јованов: 
Секој нов голем или мал 
успех е добредојден и ти 

отвора нови врати. Можам 
да кажам дека за кратко вре-
ме во Торонто упознав доста 
луѓе од музичкиот свет и 
веќе 100% работам и живеам 
од создавање музика во Ка-
нада. Оваа година во април 
месец го отворив моето му-
зичко студио и центарот за 
девелопмент на музички ар-
тист заедно со една успешна 
професорка по пеење Паола 
Грифит. за сега сум задово-
лен од досегашната работа. 
Во текот на летото соработу-
вам со повеќе од 10 канадски 
пеачи, заедно со мојата парт-
нерка организиравме летен 

камп за снимање во профе-
сионално музичко студио.
,,Македонија,,: Јован, како 
денес од оваа перспектива, 
по неколку години од  пре-
селбата во Канада  гледате 
на македонската музичка 
сцена? 
Јован Јованов: 
За некој артисти од Македо-
нија сеуште работам иако 
пополека се повлекувам од 
таа естрада. Македонската 
музичка сцена е доста огра-
ничена и не перспективна. 
Драго ми е што сум оставул 
таму толку многу песни.
,,Македонија,,: Пред крајот 

на нашиот разговор неми-
новно ќе запрашам за теков-
ните и идните планови на 
Јован Јованов и која би била 
пораката до читателите на 
весникот ,,Македонија,,?
Јован Јованов: 
План ми е проширување и 
развивање на мојата музич-
ка компанија Глобал Мјузик 
Рекордс во Торонто, како и 
отворање и на видео продк-
ција. Канада нуди доста мож-
ности и со успех тука лесно 
може да се прошири работа-
та и во Соединетите амери-
каснки држави. 
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Во организација на Свет-
скиот Македонски Конгрес - 
Канада и македонските цркви 
и организации од цела Кана-
да, на 16 септември 2017 
година во храмот на Маке-
донската Православна Црква 
“Свети Климент Охридски“ 
во Торонто, беше одбележан 
Денот на независноста на 
Македонија и 26 годишнина-
та од осамстојувањето!
Прославата беше одложена 
од 8 септември поради тоа 
што Македонската амбасада 
ја откажа организацијата на 
прославата, откако министе-
рот за надворешни работи 
на Македонија Никола Тодо-
ров го повлече генералниот 
конзул Јовица Палешевски 
од Торонто назад во Маке-
донија, по пријава на грчкото 
министерство за надвореш-

ни работи, дека бил сликан 
со картата на Македонија 
во нејзините етно-историски 
граници за време на Маке-
донската Илинденска про-
слава на 2 август годинава.
Светскиот Македонски Кон-
грес - Канада ја презеде ор-
ганизацијата заедно со маке-
донските црковни општини и 
организации, Денот на неза-
висноста на Македонија не 
беше откажан.
Во рамките на прославата 
во Арт-Галерија во Црквата 
“Свети Климент Охридски“ 
беше организирана изложба 
на уметнички дела од позна-
тите македонски автори од 
Канада: Наташа Денковска, 
Николина Петровска и Афро-
дита Јанева.
Водители на програмата беа 
Флорина Магденовска и Веле 
Тошевски. По изведувањето 
на националните химни на 
Канада и Македонија, поз-
дравни говори пред присут-
ните одржаа на македонски 
јазик Боне Боби Темелков, 
претседател на Светскиот 
Македонски Конгрес - Кана-
да и заменик-претседател на 
Светскиот Македонски Кон-

грес и на англиски јазик Јован 
Трајчески, заменик-претсе-
дател на Светскиот Македон-
ски Конгрес - Канада.
- На 8 септември 1991 годи-
на се одржа референдум, на 
којшто Македонскиот народ 
и македонските државјани 
во апсолутно мнозинство 
гласаа за “Суверена и само-
стојна држава Македонија“ 
без додавки и без придавки! 
Одлуката на референдумот 
за сите е задолжителна! 
Македонците во Канада и 
во светот бараат итен и бе-
зусловен крај на разговорите 
со Владата во Атина и про-
должување на членството 
во Обединетите Нации и во 
сите меѓународни органи-
зации под државното име 
Македонија! Повикуваме на 
семакедонско помирување 
и обединување за одбра-
на на името на државата и 
идентитеот на нацијата, - 
рече Боне Боби Темелков, 
претседател на Светскиот 
Македонски Конгрес - Кана-
да и заменик-претседател 
на Светскиот Македонски 
Конгрес во своето поздравно 
обраќање.

Присутните ги поздравија и 
претседателот на Меѓуна-
родното здружение за ма-
кедонските човекови права 
Бил Николов, претседателот 
на Македонското патриот-
ско здружение “Андон Јанев 
Ќосето“ во Канада Живе Ла-
тиновски, претседателот на 
Македонската студентска 
асоцијација во Торонто Веле 
Тошевски и претседателот 

на Македонската црква “Све-
ти Климент Охридски“ Чедо 
Миленковски.
Во програмата настапи кул-
турно-уметничкото друштво 
“Македонка“ од Торонто со 
сплет на македонски ора, а 
Анастасија и Теодора Попо-
ски ги пееја македоснките 
песни “Македонско Девојче“ 
и “Јовано Јованке“.
Вечерата ја благословија 

свештеници од македонски-
те православни цркви во 
Канада, а беше пресечена и 
роденденска торта за годиш-
нината од осамостојувањето 
на Македонија.
Присутните изразија задо-
волство од организацијата 
на прославата и уверување 
дека и догодина ќе учеству-
ваат на овој традиционален 
настан.

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА!

И годинава на Денот на независноста се 
организираше традиционалната манифес-
тација “Кревање на знамето на Република 
Македонија“ пред парламентот на Онтарио 
во Торонто.

Македонското државно знаме годинава на 
Денот на независноста го крена истакнатиот 
Македонец, борец за македонските човекови 
права, патриот, поранешниот  претседател 
на Организацијата Обединети Македонци во 

Канада  Мирче Џими Шмагранов.
Радоста за овој чин беше огромна опкружен 
со сопругата Душанка и семејството, Мирче и 
овојпат ја покажа својата патриотска димен-
зија, должност и чест.

Македонската заедница од Канада му чести-
та на господин Шмагранов за сите негови 
досегашни заложби за македонското дело и 
вистина и посакува добро здравје. 

Македонското 
државно знаме на 
8-ми септември го 
крена истакнатиот 

Македонец од 
Канада 

Мирче Џими 
Шмагранов
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Do you have a leaky roof or wet basement? 
Do you have cold rooms or insufficient 
heating or cooling in the house?
How about electrical or plumbing issues?
Call for consultation and we will be glad to 
help you out.

Македонска Заедница

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca
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22. пензионерска спортска Олимпијада 
2017 Доказ дека годините не се важни

На 2. септрември 2017 го-
дина во Кочани се одржа 
најстарата и најмасовна 
пензионерска програмска 
активност  во Сојузот на 
здруженија на пензионери 
на Македонија, пензионер-
ската спортска олимпијада, 
на која пензионерите по 22. 
пат покажаа дека годините 
не се граница и дека ја знаат 
важноста на спортот и фи-
зичката активност за луѓето 
од третото доба.
Дваесет и втората пензио-
нерска спортска олимпијада 
се одржа во чест на 8. сеп-
тември, Денот на независ-
носта на Република Македо-
нија и 20. септември, Денот 
на пензионерите во нашата 
земја. Двата големи праз-
ника на пензионерите им ги 
честиташе министерката за 
труд и социјална политика 
Мила Царовска која во свое-
то обраќање пред почетокот 
на натпреварите на стадио-
нот во Кочани меѓу другото 
рече: 
-Чест ми е што имам можност 
да се обратам на една ваква 
свечена манифестација на 
Сојузот на здруженијата на 
пензионери на Македонија. 
Возрасните лица во Македо-
нија и пензионерите ја носат 
мудроста на нашето опште-
ство, која ние младите  луѓе 
треба да ја искористиме. 
Влада на Република Македо-
нија и Министерство за труд 
и социјална политика ќе го 
почитуваме сето она коешто 
СЗПМ и сите здруженија на 
пензионери во Република 
Македонија ќе го постават 

до нас како прашање или 
како барање. Заедно со вас 
ќе продолжиме да работиме 
и да ги утврдуваме потрбите 
на пензионерите и старите 
лица и да ги имплементи-
раме со одредена динами-
ка. Започнатите проекти ќе 
продолжат и во 2018 година 
бидејќи за нив има обезбе-
дено средтва од буџетот.  
Како Министерство за труд и 
социјална политика можеме 
да ги поттикнеме и другите 
институции, како Фондот за 
пензиско и инвалидско осигу-
рување на Македонија, Фон-
дот за здравствено осигуру-
вање и Министерството за 
здравство, заеднички со Со-
ветот за социјална сигурност 
да донесеме одлуки и во 
другите сфери, што ќе значи 
целосно унапредување на 
квалитетот на живеење на 
пензионерите. Како покрови-
тел на оваа манифестација, 
ви го честитам  почнувањето 
на натпреварите и ви посаку-
вам успешни игри, одлични и 
подобри успеси од минатата 
година. Секако, ви го чести-
там и 8. септември – Денот 
на независноста на Републи-
ка Македонија, и 20. септем-
ври, Денот на пензионерите 
во Македонија. Почитувани 
пензионери да се грижиме за 
нашата Македонија, затоа-
што само таа ја имаме. - Об-
раќањето на министерката 
беше проследено со аплауз 
од присутните почестени од 
нејзиното присуство и убави-
те зборови.
Потоа присутните ги поз-
драви Ѓорги Серафимов, 

претседателот на ЗП Кочани, 
домаќин и соорганизатор на 
оваа манифестација кој на 
сите присутни на стадионот 
им посака добредојде, а на 
спортистите добри резулта-
ти. 
На гостите и на натпревару-
вачите им се обрати и градо-
началникот на Кочани, Ратко 
Димитровски кој е еден од 
најангажираните и е пример 
во соработката со пензионе-
рите и за другите градона-
чалници во други градови. 
Од името на Сојузот на здру-
женија на пензионери на 
Македонија на околу 1300 
присутни од 40 здруженија 
членки на СЗПМ који се 
стекнаа со право за учество 
на овие републички спортски 
пензионерски натпревари 
преку претходно одржани-
те осум регионмални, им се 
обрати Салтир Каровски, 
потпретседател на ИО на 
СЗПМ. Тој најнапред ги по-
здрави присутните, а потоа 
меѓу другото истакна:
-Ми причинува особена чест 
и задоволство што можам 
јас, во името на СЗПМ да 
зборувам пред овој аудио-
ториум. Денес во Кочани 
реализираме спортски актив-
ности и натпревари на пен-
зионерите во Македонија, со 
цел унапредување, збогату-
вање и проширување на ин-
тересот на пензионерите за 
практикување на спортот за 
одржување нанивната пси-
хофизичка кондиција. Здра-
вото и активно стареење 
веќе вградено како мото на 
пензионерската граѓанска 

асоцијација дефинитивно е 
животен квалитет кој влијае 
не само на поединецот туку и 
на семејството и пошироката 
заедница. Промовирањето 
на доброто здравје кај по-
возрасното население има 
централна улога во глобал-
ниот одговор на стареењето 
на населението во нашата 
држава. Инвестирањето во 
здравјето на луѓето и осо-
бено на повозрасното насе-
ление го намалува товарот 
од болестите, има позитивно 
влијание на нивната социо-е-
кономска положба, ја потик-
нува нивната независност и 
продуктивност, и на тој начин 
посредно овозможува огром-
ни бенифиции за општество-
то во целост. На крајот, на 
сите пензионери спортисти 
во сите спортски дисциплини 
им посакувам врвни спорт-
ски резултати. Нека победат 
најподготвените и најдобри-
те. Републичките спортските 
натпревари за 2017 година ги 
прогласувам за отворени.
Потоа отпочна натпревару-
вањето кое и оваа година 

беше во 11 дисциплини, а 
учествуваа 500 натпревару-
вачи од кои 264 во машка и 
236 во женска конкуренција. 
На овие 22. републички пен-
зионерски спортски натпре-
вари севкупно најдобри беа 
натпреварувачите од ЗП 
Прилеп и го освоија побед-
ничкиот пехар. Пехарот на 
ЗП Прилеп им го врачи прет-
седателот на СЗПМ Драги 
Аргировски кој најнапед на 
пензионерите од мусли-
манска вероисповест им го 
честиташе Курбан Бајрам и 
потоа меѓу другото истакна:
-Почитувани пензионери и 
оваа година успешно завр-
шија 22. републички пензио-
нерски спортски натпревари 
кои се едни од најмасовните 
досега. И овој пат докажавте 
дека спортот е многу битен 
за луѓето од трета доба и 
дека со негово практикување 
го јакнеме нашето физичко 
и психичко здравје. Заврши 
22. Олимпијда 2017, која 
беше олимпијада на спор-
тот, дружењето и соживотот. 
Така сплотени и здружени 

да продолжиме и во иднина 
на наредните Олимпијади за 
кои се надевам ќе прераснат 
во балкански  и меѓународни. 
На прилепчани им го чести-
там успехот и им посакувам 
освојување на уште пехари. 
Пехарот го прими Кирил 
Ѓорѓиоски, претседател на 
ЗП Прилеп, едно од најголе-
мите и најактивни здруженија 
членки на Сојузот. Потоа се 
славеше победата која сите 
ја чувствуваа како своја и 
како потик за нови успеси и 
постигања на сите полиња, а 
не само на спортски план. На 
дружењето во Кочани прису-
ствуваа и градоначалниците 
Блаже Станков на општина 
Зрновце, Костадин Личков на 
општина Чешиново-Облеше-
во и градоначалникот на Ко-
чани, Ратко Димитровски на 
кој во знак на благодарност 
за соработката, претседате-
лот Аргировски му подари 
слика направена од ориз со 
грбот на градот на оризот.
                                      

        Калина С. Андонова

Традиционална средба на партиската 
организација СДСМ-Торонто

 

 На 30-ти септември се 
одржа уште една средба 
на партиската организа-
ција СДСМ-Торонто. И на-
таму продолжува праксата 
ваквите средби да се орга-
низираат на различни ло-
кации, па оваа средба се 
одржа во градот Kitchener. 
Организаторка на средба-
та беше Билјана Бошкова.

 На средбата која што се 
одржа во многу пријатна 
атмосфера, беше искажа-
но задоволство што бројот 
на заинтересирани да се 
вклучат во партиската ор-
ганизација е во постојан 
пораст. Извештај за нови-
те регистрираничленови 
на СДСМ-Торонто и список 
на Македонци кои што се 

заинтересирани за член-
ски книшки од СДСМ под-
несеСаша Андрејченко.

 За остварените контак-
ти и за разговорите во пар-
тиското седиште на СДСМ 
присутните беа информи-
рани од Тихо Матевски и 
Благоја Шошолчевски кои 
што неодамна се вратија 
од Македонија.

 За престојните локал-
ни избори во Македонија, 
беше договорено да се 
упати една заедничка жел-
ба за успех на сите канди-
дати за градоначалници и 
советници од коалицијата 
предводена од СДСМ. 
Иако ќе бидат оддалечени 
над 8.000 км. од гласач-
ките места, членовите на 

СДСМ-Торонто ќе стискаат 
палци и со голем оптими-
зам ќе ги чекаат резулта-
тите од борбата за живот 
за сите во Македонија.

 На крајот беа договоре-
ни и следните активности 
на партиската организа-
ција, а беше донесена и 
одлука следната средба 
да се одржи на почето-
кот од ноември, во градот 
Markham. Организатор на 
оваа средба ќе биде Сашо 
Стојчевски.

 
 

Ацо Лукароски
претседател на 

партиска организација 
СДСМ-Торонто

http://www.sdsm.ca/
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 ► Ѓаволот што го знаеш е подобар од 
ѓаволот што не го знаеш.

 ► Тој што сака да патува брзо – патува 
сам.

 ► Подобро е еднаш вистински да умреш 
- отколку целиот живот да умираш од 

страв.
 ► На пријателот дај му втора шанса, но не и трета.
 ► Не секогаш парите носат среќа.
 ► Омажи се за богат ќе бидеш среќна, омажи се за сиромав 

господ нека ти е напомош.
 ► Кога ќе се жениш, добро отвори ги очите, а потоа затвори 

ги.
 ► Кога ќе слушнеш нешто убаво и паметно веднаш запиши го, 

макар и на ѕидот.
 ► Паметниот попушта и на крај излегува будала.
 ► Ако паметните и понатаму попуштаат со светот ќе завладеат 

будалите.
 ► Младите луѓе зборуваат од срцето,возрасните од главата.
 ► Честа не може да се одземе: може само да се загуби.
 ► Човекот не може да се искачи по скалата на животот со 

рацете во џебот.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш само тогаш, кога ќе го 

загубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

Русокоса
Разговараат две русокоси, и 
едната и вика на другата:
- Вчера маж ми ми остави 
букет цвеќина и замина, 
ми рече „кога ќе се исушат 
цвеќињава, јас ќе дојдам кај 
тебе“
А другата:
- Ооо па тоа е прекрасно!
- Да, прекрасно, ама 
цвеќињата се вештачки.

Дали Македонците се 
среќни? 

Најновото истражување на 
јавното мислење покажа 
дека 3/4 од Македонците се 
чувствуваат среќни. Остана-
тите не пијат.

Сиромашно време
Наставникот:
Јас немам, ти немаш, тој, 
таа, тоа немаат... Трпе, кое 
време е ова?
Трпе:
- Сиромашно време

Победа
Грк фаќа златна рипка и таа 
му вели:

- Пушти ме и ќе ти исполнам 
1 желба.
- Сакам да ја победиме ФИ-
РОМ во кошарка!
- Извини, но посакуваш 2 
желби.

Јазик
- Кога беше во Лондон дали 
имаше тешкотии заради ан-
глискиот јазик??
- Јас не, тешкотии имаа Ан-
гличаните кои разговараа со 
мене.

Проблем
Цветко гледал емисија по ге-
ографија и видел дека сонце-
то ќе згасне за 4-5 милијарди 
години. Загрижен си рекол:
- Таман ќе влеземе во ЕУ, 
ете ти нов проблем.

Комшии
Митра и вели на комшивката 
Цена:
- Ние ќе се селиме. Сигурно 
наскоро ќе имаме подобри 
комшии.
- И ние ќе имаме подобри ко-
мшии - вели Цена.
- И вие се селите? - прашува 

Митра.
- Не, ние остануваме.

Одговор
Додека да им одговорам 
на сите на Skype, Gmail, 
Facebook, Twitter, Whatsapp, 
Viber, Sms, дојде 2018 годи-
на.

Јадење
- Келнер, ве молам сменете 
ми го јадењето!
- Зошто, што му фали?
- Пред 10 минути го сликав и 
го ставив на фејсбук и уште 
немам ниеден лајк.

Таман
Полицаец застанува возач, и 
му бара лична карта, возачка 
дозвола... Меѓу другото, по-
лицаецот прашува:
- Господине, да не сте пијан?
- Не.
- Па, гледам дека не сте ни 
трезен.
- Не сум ни трезен господине 
полицаец.
- Па каков сте?
- Таман.

НАПРАВИ САМ
          Во оваа рубрика НА-
ПРАВИ САМ ќе може да се 
запознаете како да направи-
те прекрасен дизајн , декора-
ција ,украс, нова облека, раз-
ни акцесорис за вас лично 
или во вашиот дом. Изработ-
ката на сите предмети е ра-
чна и понекогаш  на машина 
за шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како 
да направите од пакистанска 
машка носија(кошула и пан-
талони) нов модерен фустан 
и украсен горен дел на кошу-
лата.

1.Модерен фустан на 
прерамки:

-Широки панталони од 
памук;
-Конци во неколку бои;
-Мунистри;
-Игла за рачно шиење;
-Машина за шиење.
 
Панталоните ги отворате по 
рабовите со специјална игла 
за „парање“. Се разбира вни-
мателно и со трпение за да 
не се скине материјалот во 
случајов е памук кој е веќе 
поминат на машина за под-
влачување„оврлук“. Потоа 
ги кроите спрема вашите 
пропорции на телото (обем 
на половината и градите). На 
машина за шиење ги спојува-
те добиените парчиња и го 

добивате фустанот. Горниот 
дел на фустанот го подготву-
вате со мал карнер- ластик. 
Од парчињата кои ги добивте 
при кроењето на фустанот 
составувате колан и прерам-
ки. Коланот го украсувате со 
цик-цак линии во разни бои 
на конци ( во случајов си-
на,розева,лилјакова).Прави-
те патерн од мунистрите и го 
украсувате рачно по должина 
коланот. Долниот и горниот 
дел на фустанот исто така го 
украсува-
те со цик-
цак линија 
на конци 
во разни 
бои. Мо-
шете да 
додадете 
и некој 
дополни-
телен украс во предниот дел 
на фустанот.
  

2.Кошулата со украс од 
мунистри:

-Кошула (машка пакистанска 
носија);
-Мунистри;
-Конци во неколку бои;
-Игла за рачно шиење;
-Машина за шиење.
Кошулата ја отворате со се-
чење на крагната и ракавите 
за да го отфрлите машкиот 
изглед на кројот. На ракави-
те извезувате цик-цак линии 
во разни бои користејќи по-
веќе нијанси на конци: сина, 

светло розева, розева и ли-
лјакова боја. Долниот дел и 
горниот дел ги украсувате 
на ист начин како и ракави-
те. Предниот горен дел го 
украсувате со сличен патерн 
како и коланот за фустанот. 
Конецот со кој ги шиете му-
нистрите нека биде во чети-
ри-дупло за да не се скине 
везениот украс при носење и 
перење. Мунистрите ги везе-
те на следниов начин: најпр-
вин две по две , а потоа сите 

четири или осум парчиња за 
да се добие цврста линија. 
Наместо копчињата од кошу-
лата употребив мунистри за 
да се добие поубав и поскла-
ден дизајниран изглед.Оваа 
кошула на половината може 
да биде украсена со истиот 
колан од фустанот горе опи-
шан во рубрикава.
                                                                           

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

                                                         
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

Македончето Ристе Антониев  во реклама рамо 
до рамо со холивудскиот актер Морган Фримен

Неодамна сензационално 
одекна веста во македон-
ската заедница во Канада 
дека малиот Ристе Антониев 
учествува во ист проект со 
славниот холивудски актер 
Морган Фримен.
Ристе има 9 години, роден е 
во Торонто, а со актерство се 
занимава од 6 годишна воз-
раст отако почнал да сорабо-

тува со својот агент.
Отткогаш  па се дон денес, 
активно посетува аудиции, 
снима реклами и кратки фи-
лмови.
-Кога ја сними рекламата, 
не знаевме дека познатиот 
актер Морган Фримен ќе 
учествува во истиот проект, 

вели таткото на Ристе Дејан-

чо Антониев.
-Тоа беше големо изнена-
дување за сите нас, а најпо-
веќе за Ристе. Рекламата со 
познатиот актер е наменета 
за јавноста да се информи-
ра за тоа колку е од витално 
значење да се донираат ор-
ганите, а многу често славни-

те актери земаат учество во 
истите проекти.
Недамна Ристе учествуваше 
во филмот ,, Purple Blood,,, , 
а во план се многу нови ан-
гажмани, вели Дејанчо кој 
не го крие задоволството од 
големиот успех на својот син. 
За идните проекти на Ристе 
ќе пишуваме во некоја след-
на прилика. Дотогаш му по-
сакуваме успех имногу нови 
нови улоги.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Nice Light Dinner by Marija: Peppercorn 
Ranch Tortilla Turkey Salad

This is a perfect meal for those 
leftover turkey pieces from 
your Thanksgiving/Christmas 
celebration. 
In these recipes I will show you 
how to use those leftovers and 
turn them into something great!

Ingredients:
1/2 tortilla, roasted in the oven
4-5 slices turkey breast
2 tbsp. shredded cheddar 
cheese
1/2 head lettuce

2/3 cup ranch dressing
1/2 tomato

Directions:
Wash and chop the 
lettuce.
Pour in the dressing and 
tomatoes.
Mix and pour in the 
turkey meat, mix again.
Get your serving plate 
ready and once poured, 
dazzle with some 
shredded cheese.

And serve with a round toasted 
tortilla.

Recipe for Pumpkin Cheesecake....
just in time for Thanksgiving!

Ingredients:
Crust- buy  ready made graham crusts or make 
your own
To make your own, you need, 1 1/4 cups 
graham crumbs, 1/3 cup melted butter
Filling-
2 Cream Cheese packages, softened
1/2 cup sugar
1/2 tsp vanilla
2 eggs
1/2 cup canned pumpkin
1/2 tsp ground cinnamon
Optional-1/8tsp group cloves and nutmeg
Whipped topping
Preheat Oven to 350degrees
1. Mix graham crumbs and melted butter.
Press onto bottom of 9 inch pie plate
2. Beat softened cream chees with sugar and 
vanilla in bowl, until well blended.
3. Add eggs, canned pumpkin and spices, mix 
until well blended.
4. Pour mixture into pie crust.
5. Bake for approx. 40 min or until centre of pie 
is almost set.
6. Cool pie and refrigerate for about 3 hours 
before serving. Or overnight.

7. Cut into slices and serve with whipped 
topping.
8. Remember, if there is any leftover pie, 
refrigerate.

If you would like smaller portions, make smaller 
pies or purchase smaller pie crusts and fi ll up 
to 8 small pies.

Holiday Specials by Marija: Thanksgiving  Dinner
 Special Notes:

* For a 10-15 pound turkey it should be placed in refrigerator for 2/3 days to 
thaw if frozen. DO NOT thaw at room temperature!

* Please remember that you 
roast the turkey in the oven 
at 325°F . For 20 minutes 
per pound for an unstuffed 
turkey & 24 minutes/pound for 
stuffed.. Basically you multiply 
the weight of the turkey by 20 
for unstuffed and 24 for stuffed

At fi rst you must turn oven 
to 450°F to warm up, while 
preparing turkey (when placing 
turkey in the oven will go down 
to 325°F).

This recipe is for a 15lb Turkey 
/ Marija's Stuffi ng™ / Gravy

Prepare the Turkey for Roast:
- First clean out the turkey 
innards and wash and dry the 
turkey
- Find a roasting pan and 
place turkey inside.

Now take a spoon and begin 
to separate the skin from the 
meat. You have to rip open the 
skin, but NOT off. Just so you 
can brush underneath. 
First then take 1/2lb melted 
butter and brush the meat 
under the skin everywhere you 
can. After brush butter all over 
the outside of the skin as well.
Then sprinkle salt, black 
pepper, and sage around and 
on top the whole turkey to 
taste.

1 large onion - Peeled & 
chopped
1 carrot - Chopped
1 stalk of celery - Chopped
1 clove of garlic - Cleaned and 
chopped

Take all together and put 
underneath the turkey in the 
roasting pan to roast along 
with it.
Cover roasting pan and place 
in oven - Oven is now reduced 
to 325°F
- Cook time is depending on 
the pounds (lbs.), but it should 
be roughly around 4-5 hours. 
*** IF turkey is overbrowning, 
cover and tent with aluminum 
foil (Tent means to make sure 
it doesn't stick to the top of the 
turkey, leave a small gap).
- Baste the turkey with the 
roasting pan juices a couple 
times during roasting
- Turkey is done roasting 
when INTERNAL Temperature 

reaches 180°F
- At this point the legs should 
be able to move around freely 
in the leg socket.
When you take it out after 
roasting, transfer turkey to 
a cutting board, cover and 
tent with foil to stand before 
serving.

Prepare Marija's Stuffi ng™: 
*** Now you know there are 
different kinds of stuffi ng, this 
recipe is exclusively made 
special by Marija; she has 
been the only one making this 
stuffi ng, this way for many, 
many years! It's a Family 
Favorite because it can be 
eaten as a side, instead of 
within the turkey. (Note: You 
can also stuff inside turkey as 
well it tastes great!)
Warning: Once you try this 
stuffi ng, you may not be able 
to go back to your old/regular 
one!

1 loaf of bread - Cut into small 
square pieces & place in 
roasting pan to the side
1 large onion - peel and 
chopped fi nely
1 package of sliced bacon 
1 small carrot - chopped fi nely
1 stalk of celery - chopped 
fi nely
2 tbsp. fresh sage - chopped
1/2 tsp. dry sage 
Take raw bacon slices chop 
them into small pieces, place 
in pan on stove top - cook half 
way then pour in all vegetables 
inside
- Fry 7-10 minutes until 
everything is nice and tender
Then take fried vegetables 
and bacon and pour into the 
roasting pan with the bread
- Sprinkle black pepper & 
garlic powder to taste 
Put in the fresh & dry sage 
here as well
Mix all together
- Now, take 1 tbsp. chicken 

base inside of 1 cup warm 
water and pour over the 
bread/veggies/bacon mix. 
Mix together to become your 
stuffi ng! (Refer to Picture #4)
*** Before serving place in 
oven at 300°F to warm up and 
become nice and soft/moist.

Prepare the Gravy:
- Drain 2 cups of roasting 
turkey juice (from inside 
roasting pan where turkey is 
cooking) * Don't put to much 
turkey juice - it has a very 
strong turkey taste!
- Take 2 cups of regular water 
Mix together both liquids in 
cooking pot 
- Next add in 2 tbsp. chicken 
base & leave to boil

Once boiled take out a 
SEPERATE 1 cup of cold 
water mix in 2 tbsp. ready 
mix beef gravy & 2 tbsp. corn 
starch 

Take this mixture and pour into 
the boiling pot and mix slowly
Stirring constantly for about 5 
minutes until becomes thick 
and smooth like gravy.
- Finish off with black pepper & 
garlic powder to taste.

Now that you have fi nished the 
main course meals, you have 
many different options to serve 
as sides! 
Such as:
Steamed vegetables, steamed 
rice, roasted or mashed 
potatoes, roasted sweet 
potatoes and cranberry jelly.

** Marija's Tip: Enjoy with a 
glass of red wine & family! :)
Holiday Dessert options:
Pumpkin Pie 
Cheesecake 
Or anything that tickles your 
sweet tooth!
* Remember always top off 
with some whip-cream!

Dinner by Marija: Turkey Club-House 
Sandwich Served with Squash Soup

 
This is a perfect meal for those 
leftover turkey pieces from 
your Thanksgiving/Christmas 
celebration.
In these upcoming recipes I 
will show you how to use those 
leftovers and turn them into 
something great!

Leftover Turkey Club-House 
Sandwich Recipe:
Ingredients:
For 1 club-house sandwich:

3-4 slices of cooked bacon
2 thick slices of turkey (white 
or dark meat)
3-4 slices tomato 
2 leaves lettuce 
3 slices toasted bread
brush onto each toast - 
margarine/butter

Directions:
1st slice of toasted bread: 
Bacon, tomato, lettuce
2nd slice: Brush with 
Mayonnaise, turkey, lettuce

Add salt & black pepper to 
taste
- You can add any other 
toppings/sauces that you 
prefer here
3rd slice: place 4 toothpicks on 
each long side and cut them 
into 4 pieces

Place them on a serving plate, 
and this is a good meal to eat 
with salad or soup.

Homemade Squash Soup Recipe
Ingredients:
1 onion, peeled & chopped
1 scratch celery, washed & 
chopped
1 medium carrot, peeled & 
diced
1/2 red bell pepper, wash & 
diced
2 cloves garlic, fi nely chopped
2 tbsp. margarine or butter
Salt & black pepper to taste
1 kg squash, cleaned & diced
2L chicken stock
1 tbsp. parsley, chopped for 
decoration
1 tbsp. sage
dusting of nutmeg

Directions:
Boil all ingredients except the 
squash and margarine for 1 
hour.
Then place the squash inside 
and continue to boil for 30 

minutes.
Leave off to the side to cool, 
then pour it all together in a 
food processor.
Then blend the mix until it is 
nice and smooth.
Place it back over heat and 
have it reach a boil, add in 

your margarine and throw in 
your spices - salt & pepper, 
nutmeg, etc..
Try it, to see if it is tasty and 
serve with a little bit of sage 
and parsley on top.



Страница 47October 06, 2017

FOR ALL OF YOUR 
REAL ESTATE NEEDS!

Stage | Lease | Buy | Sell

CONTACT ME FOR MORE INFORMATION ON OUR LISTINGS AND SERVICES!

Pepi Tolkovski
Sales Representative

AIMCGI NEIGHBOURS REALTY

pepi@aimcgi.com 416.951.2504 

155 Winges Rd Unit 9 Vaughan, Ontario   L4L6C7

@pepisoldit 

www.simplifyinghomebuying.com

LET PEPI HELP YOU SIMPLIFY YOUR 
REAL ESTATE PROCESS!

5 STAR CUSTOMER 
EXPERIENCE GUARANTEED!

Well versed in 
Toronto and the GTA!

Trilingual in English, Macedonian and Serbian

Successful Macedonian Businesses
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

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

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

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј
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Душан/Шан Нечески, единствениот мајстор за изработка на секаков 
вид опинци за народни танци: македонски, српски, шопски, црногорски, 

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

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

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

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

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

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

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

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

www.shanshoes.com

Мали Огласи:  

Се продава куќа во Битола
Се продава куќа во Битола на прекрасна локација во Брусничка населба со 
поглед на Пелистер, двор со борови и брези, куќата е во одлична состојба 
со се’ потребноз а живеење. Куќата е на еден спрат со 100 m² со иста повр-
шина е сутеренот, дворната површина е 1000 m².
Цена: 120.000 евра
Контакт тел: viber: +38971222076
Е-mail: marjannecak@gmail.com
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals
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• Знамето на Македонија е 
официјалното знаме на територијата на 
државата, усвоено на 5 октомври 1995 
година кога се сменило старото македонско 

знаме. Знамето е составено од црвена 
позадина на која има златно сонце. Сонцето 
е со осум сончеви краци кои се простираат од 
сончевиот диск со проширување до рабовите 
на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат 
по дијагонала, хоризонтала и вертикала. 
Македонското сонце претставува „ново 
сонце на слободата“, како што е и испеано 
во македонската национална химна Денес 
над Македонија: 

Денес над Македонија се раѓа,      
ново сонце на слободата!

Македонците се борат,
за своите правдини!

Македонците се борат,
за своите правдини!

Одново сега знамето се вее,
на Крушевската република!

Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!

Горите македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!

Македонија слободна,

слободно живее!
Македонија слободна,

слободно живее!
Не плачи Македонијо мајко 

мила,
Крени глава гордо високо,

Македонија слободна,
слободна ќе живее!

Македонија слободна,
слободна ќе живее!

• 10 октомври 1946  Во Скопје, 
во црквата „Свети Спас“, со сите државни 
почести и пред повеќе илјади граѓани од 
цела Македонија, беа положени моштите 
на истакнатиот македонски револуционер и 
идеолог Гоце Делчев, кои два дена порано 
македонската делегација ги донесе од 
Софија.

• Ден на востанието на Македонија 
или Ден на народното востание на 
македонскиот народ познат и само како 
11 Октомври  e државен празник кој се 
празнува на 11 октомври во Македонија.
 Востанието е против фашизмот и со тоа 
започнува борбата за ослободување на 

македонскиот народ. Тоа е важен меѓник во 
борбата за самобитност и самостојност на 
македонскиот народ. Со својата вооружена 
борба, Македонија не станала квислиншка 
територија, туку, напротив, жешко подрачје 
за окупаторот и дала свој придонес во 
победата над фашизмот во Втората светска 

војна. За почеток на востанието против 
фашизмот во Македонија се смета нападот 
кој Прилепскиот партизански одред „Гоце 
Делчев“ го извршува во Прилеп на 11 октомври 
1941година. Во нападот учествуваат 16 
партизани, распределени во три групи. 
Првата го напаѓа бугарскиот полициски 
участок, втората - затворот, а третата има 
задача да ги прекине телефонските врски и 
електричната инсталација.
 Дејствија има и во Кумановско. На 12 
октомври 1941 година, во областа Студена 
вода е формиран Кумановскиот (Козјачки) 
партизански одред, а во областа Менкова 
колиба Карадачкиот партизански одред. 
При првите судири со бугарската војска 
овие партизански одреди биле разбиени. 
Карадачкиот одред е разбиен на 14 октомври, 
а Козјачкиот одред - на 17 октомври.

• 23 октомври е Ден на 
македонската револуционерна борба или 
Ден на револуционерната борба — државен 
празник во Македонија.
На 23 октомври 1893 година Во Солун, е 
основана Македонска револуционерна 
организација со цел ослободување на 
м а к е д о н с к и о т 
народ од 
империјализмот 
и превласта на 
околните сили 
и остварување 
на неговите 
основни права 
на самостојност 
и идентитет. 
Имено на 23 
октомври 1893 
година во куќата 
на солунскиот 
книжар Иван 
Хаџи Николов 
во Солун се 
собрале шестмина 

млади мажи за да ги ставаат основите 
на тоа, коешто ќе стане симбол и знаме 
на борбите на Македонците за слобода. 
Основоположниците биле: Д-р Христо 
Татарчев, Даме Груев,Петар Поп Aрсов, 
Иван Хаџи Николов, Антон Димитров 
и Христо Батанџиев. Тие основаат 
конспиративна група, нарекувајќи ја 
Македонски револуционерен комитет. 
Организацијата се борела за ослободување 
на Македонија со сопствени сили, без помош 
од надвор. Формирањето на ВМРО значело 
почеток на организираното македонско 
револуционерно движење кое преку Илинден 
1903 и Крушевската република, преку 
НОВ резултира со создавање современа 
самостојна македонска држава. Празникот 
се празнува од 2007 година кога беше 
донесен и изгласан  новиот закон за државни 
празници. Денот е неработен

• На 27 октомври 1947 година во 
Лерин е извршена смртна пресуда врз 13 
Македонци од селото Герман, Леринско, 
обвинети за соработка со партизаните.

Македонска заедница

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

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

”Janette, owner

Every Saturday

LIVE MUSIC

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

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

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

family and friends.

Available for private functions 
and special booking.

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

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

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

Successful Macedonian Businesses


