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ЃОРГЕ ИВАНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
ДЕЦИДЕН! 

Иванов од Детроит и 
од Њу Џерси порача 

дека нема да гласа на 
референдумот! 

"Во своето обраќање до македонските граѓани во очи на референдумот за независноста во 1991 година, Претседателот 
Глигоров истакна дека референдумот треба да биде потврда дека Македонскиот народ е народ со долга историја, со разбу-
дена демократска свест, и дека со тој референдум самостојно и одговорно треба да испишеме нова страница на сопственото 
битисување.

За разлика од тоа, 27 години подоцна, со референдумот за грчката спогодба се брише таа придобивка за која се произ-
несоа македонските граѓани во 1991 година.

Сакам да ги потсетам македонските граѓани дека во согласност со Член 7, став 3 од Законот за референдум, „никој не 
може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдум." Секој граѓанин има право да одлучи 
како ќе постапува во однос на овој референдум, да излезе и да гласа, или, пак да не излезе и да бојкотира.

Што се однесува до мене, јас веќе гласав. Гласав пред 27 години, на 8 септември 1991 година. Јас бев еден од оние 
кои го дадоа својот глас за Република Македонија да се конституира како суверена и независна држава, со свое име и свое 
достоинство. Не отстапувам од таа моја одлука. Затоа, на 30 септември нема да излезам да гласам." Рече Иванов во 
својот говор во Детроит.

Претседателот својот говор во Њу Џерси го заврши со една позната мудрост:
“Toa што го имаме не го чуваме, кога ќе го изгубиме тогаш плачеме. Се’ на 

светот се состои во една мисла, сакај го, почитувај го, негувај го тоа што го 
имаш, оти ако го сакаш тоа што го немаш, ќе го изгубиш и тоа што го имаш”

#БОЈКОТИРАМ



 

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

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

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

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

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

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

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

Славе Катин 

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

2018 Hyundai Elantra GL SE
Price: $18,300 Kilometers: 20,578

2018 Honda Civic EX-T
Price: $25,895  Kilometers: 5,635 

2017 Subaru Impreza Sport
ALL-WHEEL DRIVE | NAVIGATION | SNOWS!

Price $26,990   Kilometers: 21,700

2016 Nissan Sentra 1.8 SV
 Price: $15,850 Kilometers: 14,629

2015 Lexus IS 350
Price: $31,995    Kilometers: 74,076

2018 Nissan Altima 2.5 SV
Price $21,300   Kilometers: 26,640 

2015 Audi A3 2.0T Progressiv
PRISTINE CONDITION | ALL WHEEL DRIVE | LOW KM!

  Price: $25,475 Kilometers:  37,878
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ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ ОД ТОРОНТО ВО ЧЕСТ НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ

27 години независност на нашата татковина Македонија и 21 година од отворањето на 
Генералниот Конзулат на Република Македонија во Торонто, Канада

Генералниот Конзулат на Република Македонија во Торонто организираше 
прием коктел на 8-ми септември во просториите на црковната општина “Св. 
Климент Охридски” во Торонто. 
    На 8-ми септември се одбележа јубилејот 27 години независност на Република 
Македонија и историскиот датум на создавање на независна и суверена Македо-
нија.
  Во својот говор до присутните на прием-коктелот Генералниот Конзул 
на Р. Македонија во Торонто д-р Јовица Палашевски меѓу другото истакна: 
                ,,Денот на независноста 8-ми септември претставува светол памет-
ник во остварување на вековните стремежи на генерации Македонци за слобод-
на, независна и суверена Македонија.
  Денот на независноста за нас, граѓаните на Република Македонија има посебно 
историско значење и преставува ден за инспирација и обединување на сите 
наши заложби за создавање на иднината на нашата татковина. - додаде Пала-
шевски.
На приемот беше присутен и со свечен говор се обрати и Неговата Екселенција 
Амбасадорот на Република Македонија во Канада г-ин Тони Димовски.
На коктелот освен претставници на македонската заедница од Торонто и 
околните градови присуствуваа и бројни членови на дипломатскиот кор во 
Торонто.
Во културно-уметничката проограма настапија уметниците: Беџо Синановски, 
Викторија Тошевска, Катерина Петровска и ансамблот ,,Македонка,,. 

Independence Day 8th of September
EMBASSY OF REPUBLIC OF MACEDONIA IN CANADA·TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018
On our national day, September 8th, we stand proud and dignified while we celebrate the realiz-
ation of the centuries long dream of the Macedonian people and Macedonian citizens; the long 
awaited independence of the Republic of Macedonia. 
After twenty seven years of our historic declaration for independence, of our strong will, sup-
ported with a referendum, of all the citizens from the Republic of Macedonia, today, we stand 
strong and grateful, to the creators and founders of our republic, and we remind ourselves of the 
generational fight for the Macedonians ideals, fight not only within our motherland, but beyond its 
borders also, all across North America, Europe and Australia. 
This century’s long fight doesn’t stop here. Today on this day, while memories arise of our past, 
our history, we proudly commit to keep taking care of our motherland, and to continue carrying 
our dear country proudly and persistent in our hearts, and that we will continue witness our dear 
country no matter where we go or where we stay. And it will never stop only at this, until every 
man on this planet learns about her, learns about us, until then, we remain an unbreakable part 
of Macedonia. 
Because of this, the Embassy of the Republic of Macedonia invites all Macedonian communities 
and all Macedonian people to continue the cooperation with their country, continuing the relation 
and nurturing it with the Macedonian Embassy in Ottawa, because in this manner and only in 
this manner we will continue the nurture of our rich tradition, millennial history and Macedonian 
culture, which are without a doubt the strongest pillars of Macedonian resilience and Macedonian 
existence.
This way, continuing the testimony of our country, only you, dear Macedonians, will be able to 
guard and enhance the altogether relations between our two friendly countries, Canada and 
Republic of Macedonia. 
At the end, I would like to express my personal congratulations on our National Day of Independ-
ence, September 8th, to all of you, to your respected families and to the entire Macedonian 
community in Canada.

God bless our Macedonia!

Ambassador of the Republic of Macedonia to Canada
Mr.Toni Dimovski

Vele Tosevski
September 8 ,2018
Yet another life accomplishment in the books - having the honor of raising the 
Macedonian flag on Canadian soil in front of the Ontario parliament building! 
Words cannot describe the moment but my face probably can. Big thanks to the 
Macedonian Consulate for choosing me to be this years flag raiser and to all of 
the people that came out to witness the moment. Sreken rodenden Makedonijo, 
Happy Independence day!



Страница 5February 09, 2022 Македонска Заедница

27 години независност на нашата татковина Македонија и 21 година од отворањето на 
Генералниот Конзулат на Република Македонија во Торонто, Канада

Чест ми е како Генерален 
конзул на Република Мака-
едонија во Торонто да Ви го 
честитам овој голем празник, 
роденденот на нашата сака-
на Република Македонија. 
Пред точно 27 години, силно 
верувајќи во вековната идеја 
за независност и самостој-
ност, водени од илинден-
ската и асномската идеја и 
аманетот на нашите предци, 
македонските граѓани ја до-
несоа одлуката за слободна, 
независна и суверена Репу-
блика Македонија. Одлука 
која значеше остварување 
на вековниот сон на нашите 
предци и триумф на нашата 
вековна борба. Токму затоа 
8 Септември е нашиот трет 
Илинден - празник кога ја 
славиме нашата независ-
ност и кога ја прославуваме 
нашата победа. Празник кога 
оддаваме почит и благодар-
ност до сите наши предци  

кои со својата храброст, по-
жртвуваност и посветеност 
го трасираа патот на неза-
висна и самостојна Републи-
ка Македонија, но и празник 
кој не поттикнува да размис-
луваме за иднината на наша-

та држава и за дејствување 
кое секогаш е водено од до-
бра мисла и добра намера, 
рече на свеченоста по повод 
8-нми септември генерал-
ниот конзул на Република 
Македонија во Торонто д-р 
Јовица Палашевски.
- Достоинствено че-
корејќи по патот на независ-
носта, Република Македонија 
изминативе 27 години се соо-
чуваше со бројни предизвици 
како на домашен така и на 
меѓународен план. Години во 
кои остваривме бројни успе-
си и позитивни резултати, но 
и години во кои преминавме 
низ многу премрежја и нега-
тивни процеси. Години во кои 
покажавме дека пред се ма-
кедонските граѓани имаат ка-
пацитет, сила и знаење да се 
соочат и да го надминат секој 
предизвик, демонстрирајќи 
при тоа огромна одговор-
ност, мудрост и посветеност 

секогаш кога станува збор 
за интересите на државата 
истакна Палашевски.
- Не смееме да дозволиме 
горчината на нашата гене-
рација да им ја пренесеме на 
наредните генерации. Мора 

да ги подготвиме за иднина-
та. Тие ќе живеат во свет со 
уште поголемо забрзување, 

со уште поголема динами-
ка. Свет во кој ќе треба да 
се вклучуваат во светските 
процеси, да се натпревару-
ваат на глобалните пазари. 
Во такви услови, ним ќе им 
треба место за потпора, пар-
че земја каде ќе бидат свои 
на своето, каде ќе можат во 
секое време да се самоос-
твараат. А тоа парче е Маке-
донија додаде генералниот 
конзул Палашевски и продо-
лжи: 
             Почитувани,
Република Македонија осо-
бено посветува внимание на 
развој и понатамошно над-
градување на релациите со 
пријателската земја Канада 

како на билатерален така и 
на мултилатерален пат. Би-
латералните односи бележат 
нагорна линија на развој. 
Соработката помеѓу двете 
држави датира од првите 
имиграциски текови, односно 
со имигрирањето на Маке-
доиците во Канада уште на 
почетокот на минатиот век. 
Во овие 27 години се реа-
лизирале бројни посети на 
високо ниво и од канадска и 
од македонска страна. Се на-
девам дека во периодот што 
претстои ќе успееме да реа-
лизираме нови проекти/дого-
вори и посети на високо ниво 
кои ќе го зацврстат нашето 
пријателство со Канада. 
Но двете држави имаат се-
уште неискористен потен-
цијал во делот на економска 
соработка. Моменталната 

трговска размена помеѓу Ма-
кедонија и Канада е нешто 
над 20 милиони долари со 
огромен потенцијал за неј-
зино зголемување. Во овој 
дел сакам да се заблагода-
рам до целокупната Маке-
донска заедница во Канада 
која одигрува значајна улога 
во градењето на односите и 
поставувањето на мостот по-

меѓу Република Македонија 
и Канада, како во делот на 
економијата така и во делот 
на културата, музиката, умет-
носта.
Денес македонската дијаспо-
ра во Канада е вистински 
промотор на Македонија. 
Многу пати во текот на мојот 
дипломатски престој овде во 
Канада во разговорите кога 
ќе споменам дека сум од 

Македонија, со симпатии ми 
било кажано мојот најдобар 
другар или комшија се исто 
така Македонци. Многу до-
бра храна имате но и ракија! 
А оние кои ни биле на гости 
во Македонија со водушеву-
вање раскажуваат за убави-
ните на нашата земја. 
На крајот од својот говор 
Генерлниот Кознул Пала-

шевски заврши со зборовите: 
Бог да ве чува сите Македон-
ци каде и да сте!!!!
Да ни е честит и вековит 8 
Септември – Денот на неза-
висноста на Република Ма-
кедонија! 
Да ни се вечни слободата, 
независноста и сувереноста!
Да живее Република Македо-
нија!

ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ ОД ТОРОНТО ВО ЧЕСТ НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ
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Недела, 23 Септември 2018   
Почитувани присутни,
Дами и господа,
Драги пријатели,
Браќа и сестри,

Благодарам за ова 
престижно признание. И 
благодарам на Обединета-
та македонска дијаспора за 
овој величествен и достоин-
ствен прием. Горд сум што 
ве гледам вака, сплотени. 
Сплотени во љубовта кон 
Македонија. Успешно ги пре-
живеавме сите предизвици со 
кои се соочи нашата таткови-
на во минатото. Верувам дека 
сплотени ќе го надминеме и 
сегашниот предизвик.

Како Претседател от-
секогаш сум се залагал за 
исполнување на стратешки-
те определби на Република 
Македонија. Членството во 
НАТО и во Европската унија е 
наш интерес и наша обедину-
вачка стратешка цел од која 
не отстапуваме.

Но, на тој наш пат ни беше 
поставена пречка. Ни се оспо-
ри правото да се именуваме 
според нашето сопствено 
име. Со тоа ни се наметна 
ирационален спор што трае 
речиси три децении.

Отсекогаш сум се зала-
гал за решение кое нема да 
задира во идентитетот на 
македонскиот народ и нема 
да биде на штета на македон-
ските национални интереси. 
Решение кое нема да опфаќа 
промена на Уставот на Ре-
публика Македонија заради 
промена на уставното име. 
Но, истовремено, тоа реше-
ние треба да биде изградено 
со широк национален кон-

сензус без да ги руши досе-
гашните државни позиции. 
Таквото решение треба да 
биде потврдено од страна на 
граѓаните на референдум.

Денес, на граѓаните на 
Република Македонија на 
референдум им се нуди едно 
решение кое е спротивно на 
досега изградените државни 
позиции. Тоа не е резултат на 
национален консензус и е до-
несено без мое знаење и без 
моја согласност.

Дами и господа,

Сите се прашуваат што ќе 
се случи ако не се прифати 
Конечната спогодба од Прес-
па. Но, многу поважно е пра-
шањето кои се последиците 
ако се прифати Спогодбата?

Сметам дека оваа спо-
годба е штетна и поразител-
на за Република Македонија. 
Прифаќањето на оваа спо-
годба ќе има несогледливи 
последици по македонската 
држава и македонскиот на-
род. Со оваа грчка спогодба 
не се јакне македонскиот 
идентитет, туку правно се 
укинува македонскиот народ. 
Не се потврдува, туку се ме-
нува македонскиот државен и 
институционален идентитет. 
Не се унапредуваат, туку се 
деградираат нашите стекнати 
права.

Член 3 од Спогодбата 
вели дека „Секоја од страни-
те се обврзува да го почитува 
суверенитетот, територијал-
ниот интегритет и политич-
ката независност на другата 
страна."

А токму со содржината 
на Спогодбата се негира 
сувереноста и политичката 
независност на Република 

Македонија бидејќи се дозво-
лува мешање во нејзините 
внатрешни работи. Според 
спогодбата, последниот збор 
ќе го имаат грчките, а не ма-
кедонските парламентарци. 
Со оваа спогодба, Републи-
ка Македонија се доведува 
во положба на потчинетост и 
зависност спрема Република 
Грција.

Поради членството на 
Грција во ЕУ и НАТО постои 
дизбаланс на моќта и услове-
ност на Македонија од страна 
на Грција. Со оваа асиме-
трична спогодба, вистината 
на доминантната страна ста-
нува доминантна вистина.

Веќе нема на има Маке-
донски народен театар, Ма-
кедонска Радио Телевизија, 
Македонска академија на на-
уките и уметностите, па дури 
ни Македонска православна 
црква.

Ваков договор не ги обе-
динува македонските граѓа-
ни, туку дополнително го 
поларизира македонското 
општество. Со овој договор 
се поништува „општествениот 
договор" што гопостигнавме 
кога прогласивме независна и 
суверена држава.

2_galaРечиси три деце-
нии, Грција тврди дека Репу-
блика Македонија е вештачка 
творба. Но, вистината е дека 
токму со оваа спогодба се 
создава вештачка творба, 
која не е израз на волјата 
на македонскиот народ и 
македонските граѓани. Со 
спогодбата се создава нов 
субјект, нова држава која ќе 
биде анационална.

Наједноставно кажано, 
последиците од оваа спо-
годба можат да се сумираат 
во една реченица. Она што 

Грчката држава им го напра-
ви на Македонците во Грција 
сега со оваа спогодба сака да 
им го направи на Македонци-
те во Република Македонија. 
Да ги обезличи, да ги обези-
мени, да ги замолкне.

Не сакам да бидам по-
грешно разбран. Јас се 
залагам за партнерство и 
пријателство меѓу Република 
Македонија и Грција, меѓу ма-
кедонското и грчкото опште-
ство. Но, за да биде трајно, 
тоа пријателство треба да 
се темели на здрави основи. 
Ако единствениот начин да 
се задоволат ирационални-
те барања на грчката страна 
е со наметнати мерки кон 
македонската страна, она 
што добиваме се односи без 
доверба. Овој договор не ги 
приближува, туку ги оддале-
чува македонскиот и грчкиот 
народ.

Грчкото и македонското 
општество треба да научат 
како заеднички да живеат и 
покрај нивните најдлабоки 
разлики што ги разделуваат. 
За да имаме вистински, траен 
и одржлив договор, потребен 
ни е дијалог наместо монолог, 
аргументирано убедување, 
наместо присилно наметну-
вање, доверба, наместо не-
доверба.

Знам дека и вие, како 
македонска дијаспора сте 
загрижени за оваа состојба, 
бидејќи, се што се прави во 
татковината неминовно се 
рефлектира и на дијаспора-
та. Запознаен сум од вашите 
многубројни писма, од сред-
бите со претставниците на 
вашите организации. И затоа, 
ја користам оваа прилика за 
да ви се заблагодарам за сета 
поддршка и помош што ми ја 
давате во овие навистина 
тешки времиња. Не смее да 
се заборави дека Република 
Македонија не е само држава 
на македонските граѓани што 
живеат во неа, туку и таткови-
на на секој еден од вас, при-
падниците на македонската 
дијаспора.

Почитувани присутни,

Изминативе недели во 
Република Македонија речи-
си секојдневно доаѓаат висо-
ки странски претставници да 

ги убедуваат македонските 
граѓани да излезат на рефе-
рендумот и да ја прифатат 
грчката спогодба. Но, притоа, 
се заборава дека без вистин-
ски реформи, без борба про-
тив корупцијата, без борба 
против партискиот елитизам 
и клиентелизам, нема член-
ство во Унијата и НАТО. И да 
се прифати штетниот грчки 
договор, и да се промени ма-
кедонскиот Устав, членството 
во ЕУ и НАТО не следува по 
автоматизам.

Речиси секој од тие стран-
ски претставници со кои се 
среќавав ми го поставуваше 
прашањето: кој е мојот став 
во однос на референдумот за 
спогодбата.

Ова е мојот одговор.
Во своето обраќање до 

македонските граѓани во очи 
на референдумот за независ-
носта во 1991 година, Прет-
седателот Глигоров истакна 
дека референдумот треба 
да биде потврда дека Маке-
донскиот народ е народ со 
долга историја, со разбудена 
демократска свест, и дека со 
тој референдум самостојно и 
одговорно треба да испише-
ме нова страница на сопстве-
ното битисување.

За разлика од тоа, 27 го-
дини подоцна, со референ-
думот за грчката спогодба се 
брише таа придобивка за која 
се произнесоа македонските 
граѓани во 1991 година.

Сакам да ги потсетам ма-
кедонските граѓани дека во 
согласност со Член 7, став 3 
од Законот за референдум, 
„никој не може да биде по-
викан на одговорност за гла-
сање, односно негласање на 
референдум." Секој граѓанин 
има право да одлучи како ќе 
постапува во однос на овој 
референдум, да излезе и да 
гласа, или, пак да не излезе и 
да бојкотира.

Што се однесува до мене, 
јас веќе гласав. Гласав пред 
27 години, на 8 септември 
1991 година. Јас бев еден од 
оние кои го дадоа својот глас 
за Република Македонија да 
се конституира како суверена 
и независна држава, со свое 
име и свое достоинство. Не 
отстапувам од таа моја од-
лука. Затоа, на 30 септември 
нема да излезам да гласам.

Два пати ја добив довер-
бата на граѓаните за да не 
дозволам промена на уставот 
со цел промена на уставното 
име, да не прифаќам идеи и 
предлози што би ги загрози-
ле македонскиот национален 
идентитет, посебноста на ма-
кедонската нација, македон-
скиот јазик и македонскиот 
модел на соживот. Не отста-
пувам од тоа мое ветување. 
Затоа, на 30 септември нема 
да излезам да гласам.

Кога ја преземав функ-
цијата Претседател на Репу-
блика Македонија, положив 

свечена изјава дека ќе ги по-
читувам Уставот и законите. 
Не отстапувам од таа моја 
заклетва. Затоа, на 30 сеп-
тември нема да излезам да 
гласам.

Со оваа спогодба не 
само што се менува името 
на постојната држава, туку се 
создава нова, полусуверена 
држава, со ново име, со нов 
внатрешно-правен и меѓуна-
родно-правен идентитет.

Во согласност со Уставот 
на Република Македонија, су-
вереноста извира од граѓани-
те и им припаѓа на граѓаните. 
Немојте да дозволите некој 
тоа право да ви го одземе, 
немојте да дозволите некој 
да ве десуверенизира. Не 
дозволувајте некој друг да ви 
ја контролира вашата свест и 
вашата национална гордост.

Република Македонија 
му припаѓа на народот кој ја 
создал. А тој народ освен што 
полага историско право на 
својата Република, истовре-
мено има историска одговор-
ност кон таа своја Република. 
Бидејќи ниту една генерација, 
вклучително и нашата гене-
рација, не може да тврди дека 
со неа започнува се. Ние сме 
дел од континуитетот. Наша 
обврска е да го сочуваме и да 
им го предадеме на потомци-
те она што сме го наследиле 
од предците. Како што маке-
донскиот народ е создавачот 
на Република Македонија, 
така и Република Македонија 
е чуварот на македонскиот 
идентитет. Прашањето за 
името и идентитетот е поста-
ро и поскапо од секој Устав, 
од секоја Влада, од секоја 
партија, од секој претседател, 
од секој поединечен интерес.

Имајќи го сево ова пред-
вид, јас ја донесов мојата 
одлука. Верувам и убеден 
сум дека и граѓаните на Репу-
блика Македонија на 30 сеп-
тември ќе донесат исправна и 
мудра одлука.

Како што сме одговорни и 
пред граѓаните, така сме од-
говорни и пред дијаспората, 
која и во најтешките мигови 
за Македонија била тука, и 
секогаш ќе биде тука за нас. 
Верувам дека ќе ја искорис-
тите секоја можност за да 
помогнете и во овој период на 
предизвици. И дека сплотени 
ќе продолжиме да ја оствару-
ваме заедничката визија – со 
заедничка работа да ја напра-
виме Република Македонија 
поправедна, побезбедна, по-
просперитетна и поуспешна 
држава.

Ви благодарам.

Обраќање на претседателот на Република Македонија на Гала вечерата во организација на Обединетата Македонска Дијаспора

Претседателот Иванов: На 30 септември 
нема да излезам да гласам

Во рамки на работната по-
сета на САД, претседате-
лот на Република Македо-
нија, д-р Ѓорге Иванов,во 
Детроит, имаше обраќање 
на Гала вечерата во орга-
низација на Обединетата 
Македонска Дијаспора со 
седиште во Вашингтон.

На претседателот Иванов 
му беше врачена награда-
та „Глобален државник“, 
што претставува највисоко 
признание што го доделу-
ва Обединетата Македон-
ска Дијаспора.
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Понеделник, 24 Септември 2018   
Ниеден политичар нема ман-
дат да преговара за иденти-
тетот на еден народ. Мнозин-
ството македонски граѓани 
не гласале за програма во 
која е предвидена промена 
на Уставот на Република Ма-
кедонија заради промена на 
уставното име на државата. 
Па така, ниту актуелната 
влада не добила мандат од 
народот ниту од гласачите за 
промена на идентитетот, за 
откажување од дијаспората, 
за губење на историјата и па-
метењето, порача претседа-
телот на Република Македо-
нија, Ѓорге Иванов, за време 
на посетата на Македонската 
Православна Црква „Рожде-
ство на Пресвета Богороди-
ца" во Детроит.

„Република Македонија е 
трајна придобивка. Но, со 
спогодбата со Грција и прет-
стојниот референдум, таа 
трајна придобивка сега се 
релативизира. Како да не се 

сфаќа дека со релативизи-
рање на трајното, ние се ре-
лативизираме и како народ. 
Со оваа спогодба се обиду-
ваат да не' понижат, како што 
ниту еден народ никогаш не 
бил понижен. Сакаат да не' 
направат недоветни сметајќи 
дека не знаеме како се ви-
каме", рече претседателот 
Иванов, кој го повтори ставот 
дека нема да гласа на рефе-
рендумот на 30 септември.
„Преродбениците се бореа 
за слобода од духовното ро-
пство. Револуционерите се 
бореа за слобода од поли-
тичкото ропство. Зарем сега 
ние, по сите тие жртви ќе 
влегуваме во ново ропство? 
Зарем ќе се одрекуваме од 
слободата да се наречеме 
според нашето сопствено 
име. Зарем ќе се стеснуваме 
да кажеме дека постои Репу-
блика Македонија, плашејќи 
ако спомнеме Република 
Македонија да не навредиме 
некој. Да се каже Република 
Македонија не е ни срам ни 

страв", рече претседателот 
Иванов.
Македонскиот претседател 
присуствуваше на литургија 
и осветување на фрескожи-
вописот во црквата, и ги по-
сети децата од македонско 
потекло што изучуваат веро-
наука.
„Кога пишувате, зборувате и 
творите на македонски јазик, 
вие активно учествувате во 
изградбата на нашата иде-
ална татковина. Македонија 
е татковина на старосло-

венскиот црковен јазик. Наш 
долг како Македонци е да 

го чуваме и постојано да го 
унапредуваме нашиот ма-

кедонски јазик. Затоа, мој 
апел до вас денеска е да не 
го оставите и заборавите ма-
кедонскиот јазик. Да ги учите 
вашите деца, да ги поттикну-
вате вашите блиски, да биде-
те пример и охрабрување за 
Македонците во дијаспората, 
но и во Република Македо-
нија", рече претседателот 
Иванов пред претставниците 
на црковната заедница во 
Детроит.

Ѓорге Иванов, за време на посетата на Македонската Православна Црква „Рождество на Пресвета Богородица" во Детроит

Претседателот Иванов во Детроит: Да се каже 
Република Македонија не е ни срам ни страв

Македонска Заедница
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Еден од најголемите соби-
ри на кои можат да се видат 
наши иселеници е Македон-
ската Конвенција, која секоја 
година освојува по својата 
уникатност,  оригиналност 
и затоа од година до година 
се рушат рекорди на посе-
теност. Годинава, од 31-ви 
Август до 2-ри Септември, 
градот на ветерот беше цен-
тарот на сите случувања.  

Македонскиот Црковнен 
собир, кој годинава се одр-
жа по 44 пат, успешно ја ра-
скажа својата приказна. На 

собирот, можеа да се видат 
македонци од сите делови 
на Америка и Канада, чии па-
тишта се вкрстија во Чикаго. 

Оваа конвенција е со цел да 
ја негува и шири македонска-
та култура, традиција, музика 
и храна.

Црквата св. ,,Кирил и Ме-
тодиј",  беше горд домаќин 
на овој голем и значаен на-
стан. По 25 години, честа да 
се биде домаќин беше по-
веќе од привилегија. Целата 
организација беше на високо 
и професионално ниво. Цели 
три дена, колку што траеше 
конвенцијата се пееше ма-
кедонска песна, се јадеше 
наша храна и се уживаше во 

сите организирани манифес-
тации.

Се започна во петок вечер, 
на 31-ви Август, кога во са-

мата црква се одржа младин-
ската забава, која траеше до 
раните утрински часови на 
која присутните се забавуваа 
со музиката на Татјана Лаза-
ревска и Група Маестрал.

Во сабота и недела на-
утро, дружењето продолжи 
со вкусен доручек во црква-
та св. Кирил и Методиј, на 
кој присуствуваше неговото 
високо преосвештенство, ми-
трополитот Американско-Ка-
надски, г-дин Методиј.

Сите гости, присутни во 
црквата,  можеа да си купат 
по некој македонски суве-
нир, да јадат од нашата куј-
на, а секако, музиката беше 
неизбежен дел за настанот 
да биде на врвно ниво. Тур-
нирот во фудбал кој исто 
така беше многу интересен, 
неизвесен и полн со адре-
налин, предизвикуваше воз-
дишки и аплаузи по триби-
ните. Победник на турнирот 
беше фудбалскиот тим од 
црквата св. Петар и Павле од 
Краун Поинт, Индиана.  

Дневната светлина во 
вечерните часови се пре-
твораше во ноќна магија. Во 
хотелот Холидеј Инн во Кан-
трисајд се пееше и забавува-
ше до самиот крај.

Саботата вечер беше ре-
зервирана за презентација 
на македонските играорни 
групи од различни делови на 
Америка и Канада, кои нико-
го не оставија рамнодушен 
со танците и изворната маке-
донска музика. До присутни-
те се обрати неговата ексе-
ленција, кој и официјално ја 
прогласи оваа конвенција за 
отворена. Свој поздрав упати 
и македонскиот амбасадор 
во Америка, г-динот Васко 
Наумовски.

Во неделата се одржа 
Гала вечерта која беше по-
себна и гламурозна. Свое 
обраќање имаа неговото 
високо преосвештенство, ми-
трополитот Американско-Ка-
надски, г-дин Методиј, Мето 
Колоски, претседателот на 
македонската обединета 
дијаспора и Ник Ночевич, 
кои ги поздравија присут-
ните и посакаа уште многу 
вакви конвенции во иднина. 
Како домаќин, свој поздрав 
упати и Горан Миленковски, 
претседател на управата на 
црквата домаќин.

- Чест и задовлство ми е 
да кажам дека изминативе 
три дена бевме сведоци на 
една одлично завршена ми-
сија. Сведок сум а многу на-
смевки, дружење и негување 
на македонската традиција. 
Овој црковен собир е полн 
погодок во секоја смисла. 
Благодарен сум за големата 
посетеност и посакувам уште 
многу вакви настани во идни-

на- изјави Миленковски
Гала вечерта продолжи 

со доделување на пехари на 
сите играорни и фудбалски 
групи, како и лотарија во 
износ на парични награди. 
Настаните ги водеше Марија 
Главчева. За убавата музика 
повторно беа задолжени Та-
тјана и Група Маестрал кои 
ги забавуваа сите присутни 
до самиот крај на конвенција-
та.

Следната година, 45-тиот 
по ред црковен собир ќе се 
одржи во Бафало, Њујорк.

Од Чикаго известува
Марија Главчева

Македонската црковна конвенција, мевлем за сите сетила

Поздравно обраќање на г. Ник Ночевич, Потпретседател на Епархиското собрание на Американско-канадската македонска 
православна епархија, за време на свечената гала вечера на 44-от Епархиски собир во Вилоубрук, Илиноис 

Ваше Високопреосвештен-
ство, ценети Оци, драги 
Претседатели и Делегати од 
нашите цркви, драги браќа и 
сестри, Македонци и Маке-
донки.
Ја користам оваа прили-
ка како Потпретседател на 

Епархиското собрание, да 
Ви се обратам со благодар-
ност за Вашето присуство на 
овој наш 44-ти по ред Црков-
но-народен собир. Би сакал 
да им се заблагодарам на 
домаќините на овој Собир, 
црквата „Св. Кирил и Мето-
диј“ од Вилоубрук, Илиноис, 
за нивното гостопримство: на 
Претседателот Горан, Отец 
Тони, Управниот одбор, Жен-
ската секција и сите членови. 
Ви честитам за успешната 
работа што ја постигнавте! 
Би сакал, исто така, да му 
честитам на идниот домаќин 

на јубилејниот 45-от Црков-
но-народен собир, црквата 
„Св. Кирил и Методиј“ од Ба-
фало, Њујорк. Сигурен сум 
дека тие ќе се трудаат да би-
дат добри домаќини и идниот 
Собир да биде уште поуспе-
шен за нашата Епархија.

Вечерва Ве поздравувам за 
последна прилика на банкет, 
бидејќи мојот мандат како 
Потпретседател наскоро ќе 
заврши. Се трудев и ќе се 
трудам до крајот, како секо-
гаш, за доброто на нашата 
Епархија, нашите цркви и на-
шиот народ. Сакам да им се 
заблагодарам на членовите 
на Епархијата, кои покажаа 
доверба во мене во послед-
ните три и пол години.
Во текот на последните три 
Собири, зборував за зна-
чењето на нашиот Собир и 
она што го славиме за вре-

ме на овој настан. Нагла-
сив дека ова свикување ни 
овозможува да ја славиме 
нашата религија, култура, 
традиции, и конечно, но не 
и најмалку важно, нашата 
националност. Вечерва са-
кам да ја нагласам нашата 
националност, поради стату-
сот на она што се случува во 
нашата Татковина.
Јас зборувам за себе, но 
сигурен сум дека сите ќе се 
согласите со моите зборови, 
дека ние сме горди Македон-
ци, кои доаѓаат од Република 
Македонија, кои се лојални 
и верни следбеници на 
Македонската право-
славна црква, дека 
ние зборуваме само 
македонски, се ро-
дивме, живееме и 
секогаш ќе живееме 
како само едно, Маке-
донци!
Веќе 55 години, ние тука 
на овој континент, се бо-
ревме за да го одржиме на-
шиот идентитет меѓу нашите 
непријатели. Тие се обиде-
ле многупати да нè спречат 
едноставно да бидеме оние 
кои сме. Нашата борба не 
престана и никогаш нема 
да престане. Сфаќаме дека 
нашите непријатели се само 
тоа, и никогаш нема да би-
дат задоволни додека не ги 
постигнат своите желби. До-

говорот што произлезе не ги 
одразува чувствата на многу 
Македонци во дијаспората, 
како и во Република Македо-
нија. 
Чудно е за земја, која има 
долга историја, да треба да 
помисли да го избриши сето 
она што го поминала, и да 
почнеме како некоја нова 
земја, за да се зачлениме во 
НАТО и Европската унија.
Цената за зачленување во 
овие ор- г а -

ни е 
многу скапа. И ние Македон-
ците не ја прифаќаме.
1000 години јубилеј Охрид-
ска Архепископија, 50 години 
од обновувањето на авто-
кефалноста на МПЦ, 500 
години под турско ропство, 
Илинден, Гоце, Питу, Даме, 
Никола, Денес над Македо-
нија се раѓа – никогаш нема 

да ги заборавиме и избр-
шеме, И да ги славиме како 
важни моменти, како големи 
херои на нашата Татковина, 
И химната на наша мила 
мајка Македонија!
Ги цитирам зборовите на 
Гоце Делчев, кој рече: „Оној 
кој работи за приклучување 
на Македонија со Грција, Бу-
гарија или Србија, може да 
се нарече само добар Грк, 
добар Бугарин или добар Ср-
бин, но не може да биде и до-
бар Македонец“. Ако некому 

му смета нашето име 
и нашиот иденти-

тет, тоа не е наш 
проблем, тоа е 
негов проблем! 
Како што наша-
та стара маке-
донска песна 
кажува: „Каков 
сум, таков сум, 

не се предавам 
никому!“

Непријателите не 
можат да ни го одземат 

она што е во нас, тие барат 
да му го дадеме. Веруваам 
и сигурен сум, барем на овој 
континент, дури има барем 
еден Македонец, Македонија 
како што е, ќе живее многу 
многу години! Не Северна, 
не Јужна, не Нова, не Стара, 
бела, сина, лева или десна, 
туку само под едно име, Ре-
публика Македонија!

Оптимист сум дека нашите 
браќа и сестри во Македо-
нија веруваат во истото, и 
ќе го средат ова во најскоро 
време. Македонија има поми-
нато многу потешки моменти 
во историјата и пак останала 
и ќе остане Македонија.
Со тоа, Ве замолувам да 
продолжиме да се собираме 
помасовно на овие Собири, 
за да му кажеме на светот 
дека Македонците во Аме-
рика и Канада се здрави и 
живи. Вечерва да славиме 
за Македонија. А музиката ја 
молам да свири и пее маке-
донски песни и ора, а ние да 
го правиме она што песната 
Бисер Балкански го кажува: 
Македонци наглас запејте, 
македонско оро играјте, 
Мајка мила спомнете ја, жива 
била Македонија!
Станете за мене, станете за 
Македонија! Играјте, пејте, и 
веселете се, дека сме среќни 
што Господ нè роди како Ма-
кедонци!
Да ни е жива Македонската 
православна црква – Охрид-
ска Архепископија! Да ни е 
жив Црковно-народниот со-
бир и сите наши цркви! Да 
ми сте живи и здрави браќа 
и сестри Македонци и Маке-
донки! Да ни е жива Републи-
ка Македонија!

Веруваам и сигурен сум, 
барем на овој континент, 

дури има барем еден Македонец, 
Македонија како што е, ќе живее 
многу многу години! Не Северна, 
не Јужна, не Нова, не Стара, бела, 
сина, лева или десна, туку само 

под едно име, Република 
Македонија!
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Еве што се вели мегју 
другото во преамбулата од 
Спогодбата со Грција за која 
на 30 септември  во наша-
та Македонија ќе се одржи 
референдум за нејзиното 
прифаќање: Повикувајќи 
се на начелата и целите на 
Повелбата на Обединетите 
нации, Завршниот документ 
од Хелсинки од 1975 година, 
релевантните акти на Орга-
низацијата за безбедност и 
соработка во Европа (ОБСЕ) 
и вредностите и начелата на 
Советот на Европа водени 
од духот и начелата на демо-
кратијата, почитувањето на 
човековите права и основни 
слободи и достоинство ...

   За мене драги чита-
тели, а верувам и за многу-
мина од вас несватливо е 
како еден Македонец може 
да потпише еден таков до-
кумент освен ако не знае да 
чита. Зар со оваа спогодба 
се почитуваат правата и до-
стоинството на македонскиот 
народ, народ кој насилно е 
обезличен и обезимен и на 
кој му се кршат основните 
права на самоопределување 
и самоидентификување. Од 
нас се бара со двете раце на 
референдумот да ја прифа-
тиме Спогодбата затоа што 
друга опција сме немале. 
Каде е овде правдата? Каде 
е овде демократијата?   Дали 
навистина немаме друга 
опција освен дружба со оние 
кои 25 години не уценуваат и 
си играат мајтап со нас? Во 
преамбулата се зборува за 
човечки права, основни сло-
боди, вредности и достоин-
ство. Да му го смениш наси-
лно името на еден народ е 
европска вредност? Почиту-
вање на човековите права и 
слободи?

 

   Спогодбата со Грција 
овој наш весник на 3 и пол 
страници ја објави на 2 јули 
годинава. Оние читатели кои 
целосно ја прочитаа знаат и 
разбираат зошто опозици-
ската македонска политичка 
партија ВМРО-ДПМНЕ ја 
нарече и именува како ка-
питулански договор. Ако се 
бара поинаков опис за овој 
потпишан документ, ќе тре-
ба да се употребат зборови  
непристојни за да бидат обја-
вени на страниците на овој 
весник. Толку за преамбула-
та иако може да се напишат 
стотици страници.

   Во членот 1 (ги има 
вкупно 20)  точка 6  се вели: 
Втората страна (Македонија 
з.н) да ги извести сите др-
жави - членки на  Обедине-
тите нации за влегувањето 
во сила на оваа спогодба 
и ќе побара од истите да го 
прифатат и да го користат  
името и термините наведени 
во член 1, став 3 од оваа спо-
годба за сите намени и цели, 
вклучително и во сите свои 
билатерални односи и кому-
никација.

   Треба ли коментар за 
горното? И треба и не треба. 
Плачете или радувајтесе. 
Само да го спомнам следно-
во: Во бавното признавање 
на македонската државност 
со радост и гордост го доче-
кувавме секое ново призна-
вање од другите држави во 
првите години од осамос-
тојувањето. Покасно призна-
вањето на нашата државност 
одеше многу полесно и побр-
зо.   Меѓу другите пристигнаа 
признавања од Русија, Кина, 
САД... Денес Република Ма-
кедонија е призната од 140 
земји од светот.   За секое 
ново признавање се раду-
вавме и млади и стари. И тоа 
траеше повеќе години. Се 
чини дека само Зоранчо Заев 
не беше со нас. Премногу 
беше зафатен со одгледу-
вање на домати и крставици  
и не беше член на еуфорија-
та. Денес е поинаку. 

   Во член 7, точка 4 се 
вели: Втората страна  (Ма-
кедонија з.н) изјавува дека 
нејзиниот официјален јазик, 
македонскиот јазик, спаѓа во 
групата на јужнословенски 

јазици. Двете  страни изја-
вуваат дека официјалниот 
јазик и останатите одлики 
на Втората страна не се по-
врзани со античката елин-
ска цивилизација, култура 
и наследство. Двете страни 
изјавуваат дека официјал-
ниот јазик и  останатите од-
лики на Втората страна не 
се поврзани со  античката 
елинска цивилизација, исто-
рија, култура и наследство                                                                                                                                       
од северниот регион на 
Првата страна (Грција).     

   Со оваа точка од Спо-
годбата завршува работата 
на македонските археолози, 
антрополози, истражувачи, 
историчари. Нема за што да 
се копа, ора, пишува, истра-
жува. Ние сме народ дојден 
на територијата на Вардар-
скиот дел од Македонија во 
1944 година од некоја пла-
нета, најверојатно од Марс. 
Нели често се вели кај нас, 
да не си паднат од Марс? 
Ете, ние благодарение на 
Зоранчо Заев и Николче Ди-
митров станавме марсовци.  
Новите мангупи на власт во 
Македонија им останува по-
крај спомениците иззградени 
во Скопје и ширум  Републи-
ка Македонија каде започна 
рушењето, ќе треба да се 
зафатат  и со археолошките 
локалитети во Македонија 
како Хераклеа, Стоби...  

   Во член 8 точка 2 пи-
шува: Во рок од 6 месеци од 
влегувањето во сила на оваа 
Спогодба, Втората страна 
(Македонија) ќе го преиспита 
статусот со спомениците, јав-
ните згради и инфраструкту-
рата на нејзината територија 
и доколку истите на било кој 
начин упатуваат на античка-
та елинска историја и циви-
лизација, што претставува 
составен дел од историското 
или културното наследство 
на Првата страна, ќе превзе-
ме соодветни корективни 
дејствија со цел делотворно 

да го разгледа прашањето и 
да обезбеди почитување на 
таквото наследство.  

   За спомениците Грци-
те немаат потреба два пати 
да бараат од дечките во Ма-
кедонија. Левите во Македо-
нија беа многу гласни против 
градбата на спомениците 
многу порано и уште тогаш 
најавуваа рушење пред тие 
да бидат подигнати. И тоа не 
се случуваше од економски 
причини, или фрлање пари 
по ветрот. Чиста политика 
и идеологија. Ако Грујо во 
негово време  градеше спо-
меници за Тито, Кардељ, 
Пијаде, Лазо... немаше да 
се дигне никаква врева. По 
нивно, се’ што е постаро од 
нив, од Тито и дружината, е 
ВМРО, е бугарштина и ништо 
друго.       

   Посебно интересен е 
членот 20 точка 4 во кој се 
вели: Доколку оваа спогодба 
не влезе во сила, оваа спо-
годба, во целост и секоја 
нејзина одредба поединеч-
но, нема да имаат никакво 
дејство или примена, ниту 
привремена, ниту каква било 
друга и истата нема на кој 
било начин да ја обврзува 
која било од Страните.  И 
покрај моите силни чувства 
на непокор и гаден мирис на 
предавство, верувам дека  
владејачката хунта во Маке-
донија ќе најде начин како да 
го протурка референдумот 
и да ја остварат зацртана-
та цел. И до овде се’ оди во 
нивен прилог. Арно ама, тие 

го забораваат најважното – 
таа нивна спогодба нема да 
помине така лесно како што 
мислат лесните умови на Зо-
ранчо и Николче.

   Денес во Грција има 
нестабилна коалициска вла-
да. Партијата на Каменос 
кој е министер за одбрана 
во владата на Алекса Цуи-
прас се заканува дека нема 
да дозволат да помине Спо-
годбата со Македонија која 
го содржи зборот Македо-
нија. Ако прашањето за при-
фаќање на спогодбата е и со 
изгласување на недоверба 
на владата по ова прашање, 
паѓа владата на Ципрас. Со 
тоа, постигнатата спогодба 
меѓу грчката и македонската 
влада е ништовна. Паѓа во 
вода. И што понатаму?

   На би рекол дека пре-
говорите ќе почнат од јово 
на ново. Се’ она што досега 
Македонија им го отстапи на 
Грците останува. Тоа значи 
дека новите грчки прегова-
рачи македонските  ќе треба 
само да ги прашаат: Повеле-
те кажете, што друго забора-
вивте да побарате од нас? 
Дадено ви е! Докрајчете не 
еднаш за секогаш пријатели 
наши. И така нашата детска 
влада не стави на колена. 
Подолу нема. 

   Последните месец 
дена во посета на Република 
Македонија се изредија по-

голем број на гости-полити-
чари отколку во сите години 
(27) од осамостојувањето на 
Македонија. Тие дојдоа да ги 
убедуваат Македонците дека 
ќе им биде подобро по погре-
бот. Каде беа порано да дој-
дат, да речат убав збор, да го 
изговорат името на држава-
та? Могерини и Хан веќе не 
прекрстија јавно во Северна 
Македонија пред да помине 
на референду. Не можеа по-
веќе да чекаат. За нив веќе 
не сме оваа земја, вашата 
земја...  Им успеа планот. 
Треба да им честитаме. Но 
не само на нив. Честитки 
заслужуваат и Зоран Заев 
и Никола Димитров, двајца 
домородни предавници кои 
заедно со сите белосветски 
пробисвети и’ оддадоа почит 
на упокоената наша Македо-
нија.   

П.С. Една молба до 
вас драги читатели. Ве 
молам ако знаете друга 
држава на овој свет   да 
дозволи да и го менува 
името и националноста 
на својот народ, дру-
га држава да и’ менува 
устав, друга држава да 
и’ менува односно пишу-
ва национална историја, 
култура, да ги промени 
имињата на национал-
ните институции и што 
е најболно, да се откаже 
од своите национални 
малцинства во сосед-
ните држави? Ве молам 
ако имате таков податок, 
пишете .

Македонска Заедница

1) Vinozhito's position  about 
the Prespa Agreement and the 
potential name change of the 
Republic of Macedonia
 
On August 19th, the Political 
Secretariat of the party unani-
mously decided to clarify to 
the Macedonian organizations 
worldwide its position about an 
alleged "change" of its clear 
and long standing position on 
the above issue.
 
We categorically declare that 
we were and remain against 
any change of the constitu-
tional name of the Republic of 
Macedonia, hence are against 
the Prespa agreement in this 
respect. Nonetheless, we are 

not against the dialogue be-
tween the 2 countries.
 
The question whether the 
Republic of Macedonia will 
eventually change its name or 
not remains an internal issue 
of the country and its citizens 
who have the democratic right 
to vote for, against or abstain 
from the upcoming referen-
dum.
 
We as Rainbow reiterate that 
we remain against any change 
of Republic of Macedonia's 
constitutional name.
 
 
2) The USA, NATO, and the 
European Union do not re-
spect the Macedonian consti-
tution and they installed their 
puppet Zoran Zaev in power. 
I would like to know, does the 
USA, NATO and EU respect 

their own constitutions? Than 
why do they not respect the 
Macedonian constitution? Do 
you call that Western democ-
racy?
 
САД, НАТО и Европската 
унија не го почитуваат 
македонскиот устав и ја 
наметнаа својата кукла 
Зоран Заев на власт. 
Сакам да знам, дали САД, 
НАТО и ЕУ ги почитуваат 
сопствените устави? Тогаш 
зошто не го почитуваат 
македонскиот устав? Дали 
ја нарекуваш таа западна 
демократија?
 
3) If you get a taxi from the Re-
public of Macedonia to go to 
Aegean Macedonia (Greece) 
at the border you will not be al-
lowed to enter. That happened 
to me two years ago. I asked 
customs at the Greek border 

why a taxi from Macedonia is 
not allowed to enter Greece 
he never answered. I said to 
him how come Greek taxis are 
allowed to enter the Republic 
of Macedonia, no comment 
again.
So I found a person who was 
going to Lerin (Florina) and 
entered with him. The taxi from 
Macedonia was turned back 
from the Greek border. This is 
the kind of laws they have in 
the so called Greek democ-
racy.  Only one sided.

A reminder for people who 
rent cars in Greece. You will 
not be allowed to enter other 
countries, such as the Re-
public of Macedonia, Albania, 
Turkey with the rental car. But 
if you rent a car from any of 
the above countries you will 
be allowed to take the car out 
of Macedonia. Greece is a EU 
member country and does not 
say anything to Greece about 
the nonsense they do. The EU 
is feeding Greece with euros 
which means to me they are 

feeding a dead horse.

George Nicholov

Readers Corner

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

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

Танас Јовановски

Во предвечерието 
на капитулацијата
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SECRET INGREDIENT (Iscelitel)
(Macedonian title: „Исцелител”)

Genre: Comedy, Drama
Released: 2017
Running time: 104 minutes

Director: Gjorce Stavreski
Screenplay: Gjorce Stavreski
Producer: Gjorce Stavreski, 
Konstantina Stavrianou, Irini 
Vougioukalou
Leading roles: Blagoj 
Veselinov, Anastas Tanovski, 
Aksel Mehmet 

BIKINI MOON
(Macedonian title: „Бикини Мун”)

Genre: Drama
Released: 2017
Running time: 64 minutes

Director: Milcho Manchevski
Screenplay: Milcho Manchevski, 
W.P. Rosenthal
Producers: Anja Wedell, Munire 
Armstrong
Leading roles: Condola Rashad, 
Sarah Goldberg, Will Janowitz

BROTHER FOR A DAY
(Macedonian title: „Брат за еден ден”)

Genre: Short, Drama, Family
Released: 2015
Running time: 12 minutes

Director: Stojan Vujicic
Screenplay: Eva Kamchevska
Producers: Ognen Antov
Leading roles: Toni Mihajlovski, 
Kamka Tocinovski

CONFLICT (based on actual events)
(Macedonian title: „Конфликт”)

Genre: Short, Drama
Released: 2016
Running time: 10 minutes
Director: Filip Matevski
Screenplay: Ivana Nelkoska, Filip Matevski
Producer: Sasho Cvetkovski
Leading roles: Nenad Nacev

THE WITNESS (a.k.a. Wait for Me)
(Macedonian title: „Сведок”)

Genre: Feature - Action, Drama
Released: 2016
Running time: 113 minutes

Director: Mitko Panov
Screenplay: Mitko Panov, 
Wadyslaw Pasikowski, David 
Riker
Producers: Francine Lusser, 
Gerard Monier, Jean-Luc 
Ormieres, Mitko Panov
Leading roles: Bruno Ganz, 
Natasha Petrovic, Padraic 
Delaney

LAKE OF APPLES
(Macedonian title: „Езеро од јаболка”)

Genre: Documentary
Released: 2017
Running time: 30 minutes

Director: Ljubo Stefanov, 
Tamara Kotevska
Producer: Ljubo Stefanov, Apolo 
Media in cooperation with the 
United Nations Development 
Programme (UNDP) and the 
Swiss Agency for Development 
& Cooperation

THE LAST CHURCH BELLS

Genre: Short, Drama
Released: 2017
Running time: 13 minutes

Director: Nikolce Popovski
Screenplay: Nikolce Popovski
Producers: Goce Kralevski
Leading roles: Meto Jovanovski

REQUIEM FOR MRS. J
(Macedonian title:„Реквием за госпоѓа Ј”)

Genre: Feature - Drama
Released: 2015
Running time: 94 minutes

Director: Bojan Vuletic
Screenplay: Bojan Vuletic
Producer: Nenad Dukic, Pavlina 
Jeleva, Tomi Salkovski
Leading roles: Mirjana 
Karanovic, Danica Nedeljkovic, 
Jovana Gavrilovic

SECRETS FROM THE PAST
(Macedonian title: „Тајни од минатото”)

Genre: Drama
Released: 2017
Running time: 105 minutes

Director: Rasit Gorgulu
Screenplay: Irfan Saruhan
Producer: Amira Kudumovic
Leading roles: Natasa 
Petrovikj, Serkan Senalp, Emir 
Hadzihafizbegovic

THE CHILDREN WILL COME
(Macedonian title: „Ќе дојдат децата”)

Genre: Short - Drama
Released: 2017
Running time: 19 minutes

Director: Ana Jakimska
Screenplay: Branko Kosteski
Producer: Marija Dimitrova, 
Dejan Krajcevski
Leading roles: Natasa Petrovikj, 
Shenka Kolozova

TOUCH
(Macedonian title: „Допир”)

Genre: Short - Drama
Released: 2017
Running time: 12 minutes

Director: Stojan Vujicic
Screenplay: Stojan Vujicic
Producer: Ognen Antov
Leading roles: Dejan Lilic, 
Christian Power, Nesrin Tair
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15 Exciting Films at the 2018 
Macedonian Film Festival in Toronto!

It’s a full house! With 6 feature films, 3 documentaries and 
6 short films from Macedonia, France, Turkey and United 
States. And some of these films are multiple award win-
ners! Wow! 

See our Macedonian culture at the 2018 13th Annual Macedonian Film Festival, takes  place from 
October 19th to 21st at the Carlton-Imagine Cinemas at 20 Carlton Street, Toronto.

This year’s films cover many topics:  a manhunt for a killer; the hunt for a name; a man’s hunt for 
his biological father; how a war vet with PTSD challenges the ethics of social workers and media 
who take an interest in her; and how stolen marijuana can get you in big trouble, even with the best 
of intentions.  

World-renowned filmmaker Milcho Manchevski’ s Bikini Moon is already winner of a director’s 
award at Fantasporto Film Festival and has also received several other nominations. It focuses on 
the topical ethical problems of fake news and combines that with the tragedies of homelessness 
and post-traumatic stress in vets, in this case, a charismatic, but unstable woman. 

I Witness by Macedonian director Mitko Panov is about the adventurous search through the Balkan 
Mountains for a witness to the war crimes of a genocidal colonel. It’s a thriller that explores the 
ethical questions involved in bringing criminals to justice. This is a Special Presentation of the film 
by Mitko Panov, and will be available after the screening for a Q & A.
 
A Name is a Name is a ‘road film’ in which Icelander Sigurjon Einarsson travels through the stunning 
scenery of Macedonia by motorcycle looking for the Macedonian identity. This is very topical now 
as Macedonians are politically expressing their feelings about their name and identity. It’s not just 
a travelogue of the places and people of Macedonia. Jason Miko, Producer will be available for a 
Q & A. 

In the feature film Mocking of Christ, a French journalist investigates in search of his biological 
father Lazarus, a famous insurgent who was exiled from his home in Aegean Macedonia. .  

You won't want to miss the wonderful short films either: Conflict, Touch, Brother for a Day, The 
Children Will Come, The Last Church Bells, The Bulgarian School, The Story of Vasilka and Lake 
of Apples.

Special treat after our ‘Great Smalls & Long Shorts’ on Sunday afternoon: MEZE! Come enjoy it 
and meet some film VIPs who will be present to discuss these films and their involvement 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 CanadaHelps by visiting the website. 
General admission tickets are $12 at the door.  No reserved seats.

Contact: V. Evans
Tel: 647-262-4622

Email: macfilmfestival@rogers.com                                   

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

Македонски Филмски Фестивал
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На првиот кат се наоѓа проддавница 
на Шик и е со површина од 204 м2 

Вториот кат е целосно изграден со 
два апартмана со по две спални соби 
дневна и кујна и со површина од 
по 120 м2 секој од нив . Двата апарт-
мана се продаваат одделно.

На третиот кат се изградени два нови 
апартмана од  по 120м2 кои се речиси 
готови.

И вториот и третиот кат имаат балко-
ни и паркинзи пред и зад куќата.

Куќата поседува и визба, каде што се 
наоѓа работилницата на Голден Гејт 
со површина од 270 м2.
Куќата се продава цела или посебно.

За повеќе информации јавете се кај 
Пандо Гулевски на тел: 416-451-1752
или пак во Битола кај Никола на 
тел: 071-775-693 или на е-маил: 
goldengate@t-home.mk

Се продава куќа во Битола
на Улица Довлеџиќ 5 В
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Over 300 Macedonians 
and friends of all gener-
ations attended the UMD 
Macedonian Tribute Ball at 
Detroit’s beautiful Westin 
Book Cadillac on Saturday, 
September 22, 2018. 

Many guests came from 
afar, including Washington, 
D.C.; Skopje, Macedonia; 
Los Angeles; Toronto, Can-
ada; New York City; Chica-
go; Cleveland; Rochester, 
New York; Boston; Dallas; 
and Bucharest, Romania.

“A resounding success 
bringing the community 
together again and stronger 
than ever before,” said UMD 
Michigan Chair and Ball Co-
Chair Deana Janceski about 
UMD’s first-ever Ball in De-
troit.

“Tonight is about standing 
up for our identity, respect 

for the individual, and for 
fundamental human rights. 
For me it is very personal 
and one of those things in 
life that help to define who I 
am. My aunt (may she rest 
in peace) used to refer to 
me as “Koren”…or “Root”…
She saw in me how much I 
valued my family roots and 
heritage. Roots are what 
give strength to a tree and 
prevents it from blowing 
over in a storm,” said UMD 
Board Secretary and Ball 
Co-Chair George Peters.

During the Ball, His Ex-
cellency Dr. Gjorge Ivanov, 
President of Macedonia, 
received the UMD Global 
Statesman Award for his out-
standing accomplishments 
during his near-decade in 
office, Evelyn Dinu - the 
UMD Macedonian Heritage 
Public Service Award for 
her lifelong dedication to 
Macedonian causes, and 
Congressman Paul Mitchell 
and Congresswoman Deb-
bie Dingell - the UMD Mace-
donia Friendship Award for 
their unwavering support of 
the Republic of Macedonia.

Following remarks by 
UMD Chairman Stojan 
Nikolov, nothing the stark 
differences between Zoran 
Zaev who is selling out the 
interest of Macedonia to the 
highest bidder and Presi-

dent Ivanov, Ivanov stated 
what everyone in the audi-
ence was waiting for – that 
he will boycott the Septem-
ber 30th referendum, which 

received a standing ovation.
Boston’s Nev Neskoska 

sang the American and 
Macedonian anthems 
beautifully, 10-year Giana 
Krstovski gave us great 
pride by singing Makedon-
sko Devojce, while North 
America’s premier Mace-
donian folk dance group – 
Makedonka – gave amaz-
ing opening and closing 
performances featuring 
four traditional Macedonian 
dances.

Toronto’s own Elizabeth 
Naumovski, Vice President 
of Marketing at Caldwell Se-
curities and the Host of the 

Television Show Finance is 
Personal – a show on finan-
cial literacy for women of 
all ages – returned as this 
year’s Ball Emcee.

Alex Dinu and Denise Il-
itch gave emotional speech-
es about Evelyn Dinu and 
what she means to them, 
followed by a video about 
Dinu’s many years of ser-
vice to the Macedonian 
community, her church, and 
her family. 

Trajko Papuckoski, UMD 
U.S. Operations Director, 
noted his own family’s story 
and tied that to the role 
the Congressional Caucus 
on Macedonia and Mace-
donian-Americans plays in 
Washington, D.C.

Following a video of Birth-

right Macedonia, UMD Presi-
dent Metodija A. Koloski 
closed the evening with re-
iterating what the proceeds 
of the Ball will go towards: 

UMD’s John L. N. Bitove, 
C.M. Macedonian Heritage 
Scholarship, Generation M 
– young leaders program, 
Birthright Macedonia, and 
UMD’s Washington, D.C.-
based International Policy 
and Diplomacy Fellowship.

UMD extends a very spe-
cial thank you to our gener-
ous sponsors and donors of 
the Ball, and our deepest 
gratitude to the entire plan-
ning committee and volun-
teers. 

UMD’s Detroit Macedonian Tribute Ball 
A Resounding Success

United Macedonian Diaspora (UMD)
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Our Story
MYNET - MACEDONIAN YOUTH NETWORK·WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018

MYNET - Macedonian Youth Network operates as the youth auxiliary of the Macedonian Orthodox Churches St. Clement of Ohrid in Toronto and St. 
Ilija in Mississauga. Our goal has always been simple: promoting youth involvement in our Macedonian church communities with the aim to provide 
Macedonian youth an opportunity to connect with one another and actively promote and preserve Macedonian culture and the Orthodox faith. We also 
aim to create affiliation and foster positive relationships with Macedonian groups and professional organizations through cultural and social activities 
such as arts, student support groups, professional affiliations, and athletics from within the Macedonian Orthodox Communities of North America. 

Our vision is to create MYNET branches at every church in the American-Canadian Macedonian Orthodox Diocese to strengthen the Macedonian 
identity amongst Macedonian youth and keep our churches alive and strong for generations to come. 
#MYNET #JoinMYNetwork



Страница 15February 09, 2022 Св. Димитрија Солунски - Маркам

За време на вториот септем-
вриски викенд кога и време-
то по долгото сончево лето, 
ги покажа првите знаци на 
есента во дворот на црквата 
св. Димитрија Солунски во 
Маркам, лоцирана на глав-
ната градска улица (Main st) 
се одржа традиционалниот 
фестивал на црквата.

За време на трите фести-
валски дена 7, 8 и 9-ти сеп-
тември беа презентирани 
убавините на македонска-
та традиција преточени во 
богатството од колоритни 
македонски носии, срдечно-
то добредојде од страна на 
домаќините и вкусовите на 
стариот крај.
Се служеше македонска хра-

на подготвена во црковната 
кујна а во приложениот избор 
ќе ги споемнеме домашното 
тавче гравче, македонскиот 
ориз, разновидни месни про-
зиводи на скара, пити, слат-
ките специјалитети, македон-
ските вина и ракии...
За доброто расположение на 
гостите беа задолжени не-
колку македонски фолклорни 

групи од сестринските цркви 
во Канада : фолклорниот 
ансамбл ,,Македонка,, од 
Св. Климент Охридски во То-
ронто, фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од МПЦ Св. Илија 
од Мисисага и секако до-
маќините од црквата Св. Ди-
митрија Солунски, фолклор-
ниот ансамбл ,,Здравец,, и 
КУД ,,Билјана,,.

Исто така со добра македон-
ска музика се претставија и 
музичките групи на ,,Соња и 
Оливер,, и ,,Македонски Ме-
лос,,.
Како што можете да забеле-
жите од приложените фото-
графии заедничката сложна 
и самопрегорна работа на 
главната управа предводе-
на од претседателот Бале 

Гајтановски и претседател-
ката на женската секција Ме-
риен Ангелевска со својата 
управа вроди со прекрасен 
плод-успешна презентација 
на македонската култура и 
традиции во Канада.

Македонската црковна општина Св. Димитрија Солунски од 
Маркам го одржа својот традиционален септемвриски фестивал
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Во земјата на северно-
црпнатите, спортот е зло. 
Фудбалот или ракометот 
може да ви го оттргне вниам-
нието од безумноста и мо-
ронството во кое треба да ве 
втурне секојдневната агре-
сија на светската изопачена 
моќ чија перверзна реденка 
секојдневно ја чувствуваме, 
но и на нивните тукашни 
северноцрпнати поданици. 
Не дај Боже, Салах или Чу-
пиќ може лошо да влијаат 
на вашиот веќе оштетен ум 
од онолкаво количество бе-
зумност. Како будалашти-
ната дека Европската Унија 
секој ден двоела за нас по 
250.000 евра. Оваа инфор-
мација граѓаните на ЕУ си-
гурно не ја знаат. Или Џорџ 
Робертсон, на пример. Од 
каде само го ископаа ова 
суштество? Дојде, кажа и се 
посра. Тие што ќе бојкоти-
рале референдум немале 
право на мислење. А-ха, океј, 
пренесете му дека јас нема 
да излезам на референдум и 
без размислување, во секое 

време, можам да му влепам 
шамарчина по нацистичките 
обравчиња. 

Со вакви мисли се бу-
дам. Околу мене факинг 
четврток. Ден пред петок 
кога јас пишувам колумна. 
Која пак излегува во сабота. 
Што е ден пред недела. А 
оваа недела е само една не-
дела пред следната недела. 
Е таа недела, по оваа недела 
е голем ден, 30 септември, 
христајнскиот празник Вера, 
Надеж и Љубов. Прекрасна 
причина човек да биде покрај 
Охридско Езеро, на пример. 
И секако да има свое мис-
лење. Езерскуте бранови го 
мијат непријатното лице на 
Робертсон од мојата свест 
и јас одлучувам да излезам 
на кафе. Е, ама проблем! 
Одејќи „накај кафето“ нале-
тувам на 12.000 Руси. И тоа 
сите до еден од ФСБ. Инаку, 
ФСБ ви е најопасната руска 
тајна, ем специјална поли-
ција. И што да правам сега 
јас со 12.000 Руси?

- Што барате бе тука? – 
свикувам гневно.

- Шшшшшшшшт – ми 
„ш`шка“ онака развлечено 
по руски една русокоса дама 
– Не викај! Ние сме тука да 
влијаеме, уценуваме и да се 
закануваме околу референ-
думот.

Потоа запознав некои 
од нив. Јоханес Владимиро-
вич Хански, Ангела Путинов-
на Меркелскаја, Себастијан 
Австиревич Жимикурцов, 
Федерика Соросович Моге-
риновна, Бјесниј Сабакович 

Матисенски, Георги Дурако-
вич Бушин... тие имиња ги за-
помнив. Ми се одмили кафе-
то. Руси мене ќе ми кажуваат 
што да правам на референ-
дум. Што е следно? Истопо-
рени Руси на прес конферен-
ции? Па да ми се закануваат 
дека ако ја пропуштам оваа 
шанса они ќе кренат раце 
од мене. Или дека доколку 
не излезам на референдум 
веќе немам право на свое 
мислење. Само бедни крете-
ни со изопачени светогледи 
така се заканваат. Затоа ги 
забоколувам овие невоспи-
тани 12.000 Руси. 

Си продолжувам по па-
тот, накај Европа. Знам дека 
таму сонцето изгрева на 
запад. И не само тоа. Таму 
едвај чекаат да дојдеме за 
да двојат од своја уста по 
260.000 евра годишно. Таму, 
на запад, докторите ќе нè 
лечат и згора на сè ќе ни 
плаќаат за претрпената бол-
ка. Платите ќи ни бидат по 
3.000 евра минимум. Таму, 
во Европа, духовно осака-
тените инвалиди ќе добијат 
патерици и по едно ферари. 
Таму интелектуалната бижу-
терија која тука се препелка 
во својата фрустрирачка де-
структивност заради сопстве-
ната просечност, ќе засветка 
како дијамант, ќе почне да 
создава врвна уметност 

која ќе ја направи славна и 
богата. И ќе и купи ферари, 
секако. Едно чудо неостваре-
ни глумци, пеачи, писатели, 
сликари, режисери и копирај-
тери на кои името Република 
Македонија им ја блокира ге-
нијалноста, таму ќе ги молат 
за улоги, ќе им доделуваат 
Нобелови награди и Оскари, 
ќе им даваат да прават ре-
клами за ферари. И тоа само 
ако станат северноцрпнати, 
зашто додатокот Северна и 
како додаток за пенис, раѓа 
вишок интелигенција, а сек-
суално и љубовно нереали-
зираните им наоѓа партнери 
со кои ќе живеат среќно до 
крајот на фарсата. Таму, во 
Унијата, земјоделските про-
изводи ќе се претворат во 
волшебни јаболка, крастави-
ците ќе се исправат, на ниви-
те ќесе раѓаат тикви со расол 
и нивните производители ќе 
лапаат по милион за кило. 
Таму, во Европа, каде што 
ќе не одведат Панчев, Гиш 
и Каров и ние ќе можеме се-
којдневно како Зоќи и Зорица 
да се камшикуваме со ком-
промиси, а нашите деца како 
децата на татичко Димитров 
и Хари Локвенец ќе кркаат 
мрсни стипендии од држава-
та. Таму, на запад, нема т`га 
за југ, туку радост за север. И 
не само тоа. 

Таму, за разлика од 

тука има демократија, ама 
вистинска демократија. Нам 
тоа не ни е познато затоа 
што името Република Ма-
кедонија е недемократско. 
Демократија е кога друг ти 
кажува како да се викаш, за-
тоа што демократијата е над 
човековото право на самоо-
пределување. Уште појасен 
пример за демократија е кога 
имаш неуспешен референ-
дум заради неисполнет цен-
зус, ама ти, од позиција на 
моќ го прогласуваш за успе-
шен, затоа што демократија-
та е над правдата, Уставот и 
законите.  Демократија е кога 
посилниот му ја кине главата 
на послабиот, кога грубиот 
ја силува нежната, а бога-
тиот му го зема последното 
парче леб на сиромавиот, 
затоа што демократијата е 
над Бога, над биологијата, 
над моралот. Да разбирав-
ме малку од малку, ќе ни 
светнеше дека демократија 
е кога малцинството ти се 
заканува со војна ако не му 
одиш постојано по газот, ако 
медоумските пропагандисти 
вртат една те иста плоча, 
ако политичката коректност 
ја силува слободата на гово-
рот, затоа што демократијата 
е поголема од слободата. 
На пример, ако уметници 
се дрзнат да говорат про-
тив она што си намислил на 

сила да го спроведеш, иако 
спротивно на законот, тогаш 
демократија е во политичко 
полициски процес да ги про-
гласиш за терористи, сеедно 
што ти си вистинскиот теро-
рист, затоа што демократија-
та е поголема од слободата 
на мислењето. Имаш право 
на мое мислење, е тоа за-
падна демократија. 

А ќе знаевме што е де-
мократија да не беше прокле-
тото име Република Македо-
нија и нашиот македонски 
идентитет. Не знам како не 
разбирате, не знам како мо-
жете да бидете толку глупи 
да не ви биде јасно дека име-
то ја осиромаши државата, 
а не дека политичарите ја 
ограбија. Тие сите до еден 
се генијалци со врвни етички 
вредности, ама безобраз-
ниот идентитет ги блокира-
ше нивните ингениозност и 
етика. Името и идентитетот 
се тие што го упропастија 
здравството и образование-
то, што го претворија нови-
нарството во проституција, 
што жена ти има швалер, а 
мажот ти сонува студентки. 
Да не беше тоа име немаше 
да има корупција, алчност 
и злорадост. Нели гледате 
како оние што станаа север-
ноцрпнати, што се откажаа 
од македонскиот идентитет, 
веднаш се поубави, попамет-
ни и поквалитетни? На човек 
просто му доаѓа да поврати 
од нивниот сјај.

Македонска Заедница

Александар Русјаков

На запад нема т`га за југ, 
туку радост за север

Позиција на ОМО „Илинден“ - 
ПИРИН во врска со референдумот 

за името на Р. Македонија

На своја седница одржана на 
9 септември 2018 г. во Бла-
гоевград Централниот совет 
на ОМО „Илинден“-ПИРИН 
го разгледа прашањето за 
претстојниот референдум 
во Р Македонија во врска со 
името на Р Македонија и ја 
донесе следната позиција:

- Поаѓајќи од очигледната 
несправедливост на намет-
натиот од грчкиот национа-
лизам проблем и сознавајќи 
дека надвор од секакво 
сомнение мотивите на грч-
ката страна се насочени 
против македонската нација, 
идентитет и македонското 
малцинство во Грција;
- Поаѓајќи од фактот дека 
договорот со Грција, како и 
оној со Бугарија, не се рам-
ноправни и не ги затвараат 
проблемите, а создаваат 
механизми за постојано уце-
нување на Р Македонија во 
процесот на нејзината ев-
роинтеграција од страна на 
Грција и Бугарија и тоа во на-

сока истата да се откаже од 
секакво тврдење дека постои 
македонска нација и малцин-
ства;
- Сознавајќи дека како после-
дица од тоа, овие договори 
несправедливото барање 
за менувањето на името на 
Р Македонија како услов за 
почеток на преговори за ев-
роинтеграција, реално можат 
да го заменат со друг услов 
– демолирање на македон-
ската нација како услов за 
влез во Европа, или како што 
веројатно ќе биде наречено: 
„целосно имплементирање 
на договорите со Грција и 
Бугарија“; намера, која е не-
двосмислено најавена од Гр-
ција и Бугарија со зборовите: 
„Македонија во Европа – да, 
македонизмот – не!“;
- Забележувајќи дека Грција 
и Бугарија не кријат дека 
според нив овие договори 
го „решаваат“ прашањето за 
македонските малцинства на 
нивна територија во смисла 
на нивно целосно бришење;
- Свесни дека целиот про-
цес се одвива под силен 
надворешен притисок, кој ни 
најмалку не е мотивиран од 
благородни и алтруистички 
мотиви, идеали и принципи, 
туку од желба за гео-страте-

гиско позиционирање и за-
цврстување на своето влија-
ние во регионот;
- Изразувајќи поради тоа 
разбирање кон тешката и де-
ликатна позиција во која се 
наоѓаат македонската држа-
ва и нејзината влада;
- Свесни дека правото, демо-
кратијата и референдумот не 
играат никаква друга улога 
во целиот процес освен во 
улога на смоквен лист кој 
треба да го прикрие наси-
лството врз цел еден народ 
под превезот на „добровол-
ност“ и „заемна согласност“.
- И оценувајќи како очигле-
ден факт дека решава сила-
та а не правото;

ОМО „Илинден“-ПИРИН е на 
мислење дека единствениот 
можен и достоинствен став 
во едно време на неправда 
и отсуство на прифатлива 
алтернатива е народот да 
одбие да соучествува во 
сопственото понижување и 
обезличување и да не дава 
алиби на насилниците, преку 
бојкотирање на овој намет-
нат од надворешни сили „ре-
ферендум“.

Централен совет на ОМО 
„Илинден“ - ПИРИН

На Македонија
(Господе Боже и ти Св. Клименте помогнете  ми да не заплачам)

Глас од далечините
 Сакам да се најдам на врвот од највисоката планина

За да можам од височините да го изговорам твоето убаво име
Стопати на цел глас...

Ехото громогласно да разлее насекаде
Преку океани и меридијани

За да слушнат оние што те сонуваат
И во мугрите твои се будат

Со црвена божурика во окото.
За да слушнат оние што те сакаат

И те бараат под туѓиот свод
Во Канада, Америка, Австралија

Народот твој, земјо моја, татковино, мајчевино, дедовино
Чекори сплотен во долга парада,
Како силбол на слободарско ехо,

Како знаменосец!
А во нас бие срцето на татковината!

За да слушнат оние што се колнат во тебе, плачат за тебе
И веруваат во тебе!

Гласот од далечините со твое име
Од врвот на највисоката планина

Да допре и до оние што слушаата не заушуваат и не те препознаваат!
И каменот бвелутрак ќе препукне

Од вибрацијата на гласот со зборој нашински
Од името твое исконско,

Македонија,
Стопати Македонија на цел глас!

Блага Дафовска 
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Canada Supports Macedonia's Demise - 
Foreign Minister Freeland, Tell us Why

The leader of a new Macedon-
ian political party was texting 
me in the middle of the night 
recently, giving me updates on 
her spokeswoman's surgery 
to repair two broken legs, suf-
fered at the hands of riot police 
earlier that night. Her crime? 
Attending a peaceful protest 
against changing Macedonia's 
name and identity. The riot po-
lice were ordered in by US-in-
stalled "Prime Minister" Zoran 
Zaev who is doing everything 
in his power to brutally silence 
any dissent.
And these brutal US-led tactics 
are being supported by our 
Canadian government.
Despite my appeals to her and 
her policy advisors to defend 
basic human rights and self-de-
termination, Canadian FM 
Chrystia Freeland has chosen 
to applaud Zaev's attempts at 
forcibly changing Macedonia's 
name in order to appease its 
biggest oppressor, Greece.
The new name would be "North 
Macedonia" and Macedonians 
everywhere, not just in the 
Republic of Macedonia, would 
be known as "Northern Mace-
donians" who speak "Northern 
Macedonian". The agreement 
supported by the West that 
would change Macedonia's 
name even mandates what the 
new definition of "Macedonian" 
would be and that history be 
changed, and textbooks rewrit-
ten. The term "Macedonian" 
would suddenly not belong to 
Macedonians any more. Im-
agine this happening to Armen-
ians, Ukrainians or any other 
ethnic group.
Chrystia, do you know who and 
what you're supporting?
I'll elaborate. Zaev has fixed 
elections with US support, im-
prisoned Macedonians who 
dare disagree with him (includ-
ing six opposition MPs - thus 
making it easier to illegally 
impose new laws), violated 
the Macedonian constitution, 
broken the law, circumvented 
Parliamentary rules to force 
through anti-Macedonian poli-
cies, ordered the firing (from 
public and private sector jobs) 
of perceived opponents, shut 
down media that is critical of 
him, blocked social media 

access for media outlets that 
don't support him, and ordered 
government intimidation and 
investigation of those who are 
against his policies - including 
those, specifically, who are in 
contact with me and the organ-
ization that I run - Macedon-
ian Human Rights Movement 
International.
For Zaev and his American, 
Canadian and EU backers - 
my organization's stance that 
international law, human rights 
conventions and decency be 
respected stands in their way 
of achieving their goal. You 
must be wondering what this 
could be. It is the changing of 
Macedonia's name, identity, 
ethnicity, language and history 
to appease Greece's goal of 
eradicating our existence - all 
so Greece refrains from using 
its veto power so Macedonia 
can get NATO and EU mem-
bership.
Is this the Canada that you 
know?
Macedonia was divided in 
1913 among Serbia (Yugo-
slavia), Bulgaria, Greece and 
later, Albania and each country 
immediately began campaigns 
aimed at eradicating any trace 
of Macedonia. The Republic 
of Macedonia declared its in-
dependence in 1991 after the 
fall of Yugoslavia, but Mace-
donians who find themselves 
outside its territory are still at 
the mercy of their oppressors. 
So, this "name dispute", admit-
ted by Greece to be artificial, 
affects Macedonians through-
out all of Macedonia and the 
world, not just the Republic of 
Macedonia. We are witnessing 
modern-day cultural genocide - 
and it is inexplicably being aid-
ed by the West.
I told Chrystia Freeland and 
her policy advisors that my 
Canada does not support dic-
tators intent on destroying an 
entire ethnic group. Chrystia, 
tell all Canadians what your 
response is.
I've handed the opposition par-
ties a chance to stand up for 
traditional Canadian values, 
expose the Liberal Party for 
blatantly violating them, and to 
defend the very existence of an 
entire ethnic group - all to no 

avail.
Their excuses? One, they 
view the cultural genocide of 
Macedonians as a "diplomatic 
dispute between neighbours". 
Well, they have fallen right into 
Greece's trap.
Second, they claim that be-
cause the "leader" of Mace-
donia is executing this policy 
that it somehow makes it legit-
imate. If this were the case, 
nobody would've denounced 
Donald Trump's Muslim ban, 
his support of neo-Nazis, or 
any of his continuous racist 
comments. If this were the 
case, Canada never would've 
helped to oust former Ukrain-
ian President Yanukovych 
because of his pro-Russian 
policies.
However, it's important to 
note that it is not the Prime 
Minister, but the President of 
Macedonia, Gjorgi Ivanov, who 
is the head of state, but the 
West conveniently ignores this 
fact because he is opposed to 
Zaev's policies.
Chrystia, I've asked you, if you 
were of Macedonian, instead of 
Ukrainian ethnic background, 
what would Canada's policy 
be?
Opposition parties, why aren't 
you denouncing the Canadian 
government's anti-Canadian 
actions?
I was Macedonian way before 
anti-Macedonian Zaev was 
brought into power. As were 
my ancestors who moved to 
Canada to escape persecution, 
never expecting that I would be 
subject to it decades later by 
the very country that claims to 
be a global leader in defending 
human rights. As I've told all 
Canadian political parties - my 
Canada defends human rights 
for all ethnic groups - not just 
the high-profile.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International

The US is Forcing Macedonia to Change its 
Name for NATO Nembership - to Spite Russia

Republicans Have Become Democrats – The Vicious Cycle of US Anti-Macedonian Policy

I figured out why Republicans 
have become Democrats and 
are allowing the State De-
partment to still be run by the 
Obama administration. To spite 
the Russians. For all the hate 
that each party has for each 
other, they hate the Russians 
more. Spite drives Washington 
D.C.
The ultimate goal of US foreign 
policy is to increase US imper-
ialism (while ignoring the world 
decrying it) and, as icing on the 
cake, anger the "big, bad Rus-
sians."
The latest ploy (and Mace-
donia is the toy) is to get Mace-
donia into NATO. Why not get 
a country that doesn't need it 
and can't afford it into an obso-
lete organization that should've 
died alongside the Soviet 
Union, yet only exists to fulfill 
the goals mentioned above?
The brutal side effect in this 
case (and there always is one 
when it comes to American for-
eign policy) is that Macedonia 
is being forced to change its 
name, identity, language, eth-
nicity and history in order to 
appease its biggest oppressor, 
Greece, so that Greece lifts its 
veto and “allows” Macedonia to 
get NATO membership.
The Republic of Macedonia's 
new...everything, would be 
“North Macedonia” and “North-
ern Macedonian” and this 
changes the very definition 
of “Macedonian”. Of course, 
eradicating an ethnic group's 
name and identity constitutes 
genocide and violates inter-
national law and human rights 
conventions, but this won't 
stop the United States – the 
self-proclaimed and brutally 
ironic “greatest democracy in 
the world”.
And we are not just talking 
about the Republic of Mace-
donia being wiped out. The 
West, in its infinite racism, 
partitioned all of Macedonia 
in 1913 and handed pieces to 
Serbia/Yugoslavia (now the 
independent Republic of Mace-
donia), Bulgaria, Greece and 
later, Albania. The redefining 
of an age-old nationality plays 
right into the handbook of all of 
our oppressors – to eradicate 
our existence. Macedonians 

everywhere, with international 
support, who have been fight-
ing Greek, Bulgarian, Albanian 
and Serbian oppression are 
now by being hung out to dry 
(with our ethnicity to die) all be-
cause the United States values 
NATO over human decency 
and democracy.
And let's not forget – what 
the United States wants, the 
United States gets. Despite re-
sistance, if any, from the inter-
national community.
Of course, a simple solution 
to satisfy the United States' 
obsession with NATO en-
largement while actually RE-
SPECTING an entire people's 
right to exist is to remove the 
one-country veto rule in NATO, 
something that even George 
Bush suggested. Donald 
Trump, are you going to allow 
George Bush to be your voice 
of reason?
Now, if changing NATO rules 
requires too much effort for 
this incompetent US admin-
istration, the US could easily 
direct (order) Greece to refrain 
from using its veto power as it 
would if say, Montenegro, were 
to threaten to veto a potential 
NATO member.
If only Donald Trump would no-
tice - anything, he would put an 
immediate end to this debacle, 
even if it were only to save his 
best friend/boss Vladimir Putin 
from watching NATO gain an-
other member-state.
God forbid (and remember 
that God apparently watches 
over Republicans) that Trump 
acts like a real president and 
institutes his own foreign policy 
as I called for after Trump took 
office in this op-ed in The Hill. 
The reasons range from com-
mon sense, respect for human 
rights and international law, the 
saving of millions of US-tax-
payer dollars by ending the 
implementation of a Soros-run 
government in Macedonia, and 
spite - something that Trump 
should have eaten up like yet 
another Big Mac.
But since Trump is incapable 
and unwilling to act, can the 
Republicans who claim to be 
Trump's “voice of reason” (or 
better yet, the anonymous 
New York Times Republican 
who claims to have Trump 
on a leash), implement their 
OWN foreign policy and save 
a country as a side effect? As 
opposed to typical US foreign 
policy which destroys countries 
as a main objective.

I wondered when Democrats 
became Republicans in this Hill 
op-ed when I blasted their for-
eign-interventionist policy that 
is destroying Macedonia. But 
it is now, ironically, the Repub-
lican-like Democratic foreign 
policy that the Republicans are 
enabling and executing. If that 
didn't make you dizzy...
And this is the vicious cycle 
that drives US foreign policy. 
Macedonia is stuck right in the 
middle of it and going around 
and around like a carnival 
ride. But instead of waiting for 
Trump or any US politician to 
gain a conscience and act, the 
vicious cycle ends if the object 
in it stops moving. Macedonia – 
STOP. Stop allowing yourself to 
be a pawn in the United States' 
twisted foreign policy game of 
Risk. But in this case, and as 
I explained in The Game of 
Macedonia, Macedonia owns 
this game and can choose to 
stop playing at any time.
So, Macedonian politicians, 
will you finally defend Mace-
donia, human rights and com-
mon sense and end this name 
change catastrophe? Defend 
yourselves and the world will 
defend you, instead of being 
yet another American doormat 
and a living example of the Se-
infeld episode where the angry 
Ukrainian yells at Kramer and 
Newman: "You think Ukraine 
is weak?! Ukraine is game to 
you?!" Substitute "Ukraine" 
with "Macedonia" and Seinfeld 
would've hit the nail on the 
head.
And finally. With one last hom-
age to Seinfeld (he should've 
been President). Will the Re-
publican Party do what it's best 
at and, based purely out of 
spite, return the US State De-
partment's policy to one that is 
not anti-Macedonian?

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International
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Крсте Ивановски:
Почитуван Отец Илија До-
нев, Почитуван претседател 
на Св. Климент Чедо Милен-
ковски  и првата дама Јагода  

и целата управа на Св. Кли-
мент, почитуван Отец Кон-
стантин Митровски  и сите 
присутни добровечер.
Сакам од се’ срце даа ви се 
заблагодарам за вашето при-
суство. Народ без историја 
не постои, ако овој штетен 
договор помине тогаш ние ќе 
бидеме таков народ.
Цела наша историја од анти-

чко време до ден денешен ќе 
ни  биде сменета. Зборот Ма-
кедонија нема да смее да се 
спомне, а ако се спомене по 
договорот  ќе следат казни.

Значи само во Република 
Македонија тој збор ќе биде 
забранет, нашите непријате-
ли ќе можат Македонија да 
ја користат за нивни  лични 
интереси, а ние ќе бидеме 
казнети, замислете каква 
глупост е тоа да те лажат 
дека си го зачувал иденти-
тетот како Македонец а на 

твоите  деца и внуци да не 
смееш да им кажеш од таа 
историја и да не можеш име-
то Македонија да го споме-
неш.

Што значи тоа? Почеток на 
крајот на македонската др-
жава и нација.
 Кој му дава право на некој 
да одлучи да ја смени цела-
та македонска вековна исто-
рија, кој му дава право да го 
избрише еден од најстарите 
народи во светот, кој му дава 
право да ги погазува гробо-
вите на сите што го дале жи-

вотот за Македонија?
Замислете дел од АСНОМ  
ќе биде избришан, дел од те-
мелите на нашата држава ќе 
бидат избришани  за да би-
дат задоволени интересите 
на државите кои што сакаат 
тотално поништување на 
Македонија и македонскиот 
народ.
Ја слушаме сегашната Вла-
да како се обидува да го убе-
ди македонскиот народ дека 
мед и млеко ќе течело само 
да помине овој договор. 
Иако слушаме како идеите 
на дел од државите од Ев-
ропската Унија говорат нај-
малку 10 години, Европската 
Унија нема да се прошири.
Европската унија да одлучи 
да се прошири за десет годи-
ни Мaкедонија  пак нема да 
биде дел од неа. Слушаме 
како немаат ни смелост да го 
употребата зборот Северна  
Македонија во нивната кам-
пања за поддршка на овој 
договор и цело време пак 
продолжуваат да го употре-
буваат зборот Македонија, 
тоа ни кажува до кое ниво се 
паднати  само да го истурка-

ат овој антимакедонски дого-
вор.

Зборот Македонија се фор-
сира во кампањата, а после 
тие истите ќе те казнат ако го 
употребиш него.
 На кого да му верува овој 
македонски народ, на пре-
миерот што беше осуден на 
затворска казна па амнести-
ран од  претседателот што е 
дел од неговата партија, или 
на премиерот што се гледа 
на снимка како бара мито? 
Или на премиерот што пред 
изборите не се сретна со 
ниту една македонска орга-
низација во  дијаспората? 
Ама имаше време за другите 
организации.  На тој што изја-
ви  дека доколку изгуби на 
изборите ќе си даде оставка? 
На тој што рече дека Илин-
ден, Цар Самолил, Св. Кирил 
и Методиј се дел од заеднич-
ката историја се Бугарија?
 На тој што на секое надво-
решно интервју му е срам да 
го спомне зборот Македо-
нија? На тој што не, туку секој 
втор збор му е лага?
 Или на тој што се колнеше 

во своите деца дека нема 
да го смени името, нему ли 
да му верува македонскиот 
народ, тој ли ќе ја носи Ма-
кедонија напред? Нека каже 
една убава работа што има 
направено за Македонија и 
македонскиот народ? Нема! 
Ама можеме да кажеме мно-
гу работи за злото што го има 
направено врз Македонија и 
македонскиот народ.
Како Македонци сите сме за 
бојкот. Дел од нашата одго-
ворност во овие денови пред 
гласањето е да им се јаву-
ваме на нашите роднини и 
пријатели и  да им кажуваме 
за штетноста од овој договор 
и последиците од него.

Сега во Македонија ни тре-
баат  пари за кампања да се 
покажат колку е штетен овој 
говор  договор и се надде-
вам дена народот ќе ја види 
вистината и ќе го бојкотира 
референдумот.. 
Затоа од мене и моја-
та фамилија  давам 

100 000 долари.

Најголемиот македонски дарител од Канада и секретар на СМК Канада познатиот бизнисмен г-ин Крсте Ивановски на Семакедонскиот 
Донаторски Коктел во Торонто за поддршка на кампањата за бојкот на Референдумот подари 100,000.00 долари

100,000.00 долари од 
г-ин Крсте Ивановски за 

поддршка на кампањата за 
бојкот на Референдумот
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Загрижени за состојбите во 
татковината Македонија, 
на две недели пред најаве-
ниот референдум, а со цел 
и единствена порака до Ма-
кедонците во целиот свет за 
бојкот на истиот, македонски-
те здружени патриотски орга-
низации од Торонто одржаа 
семакедонски донаторски 
коктел.
Во организацијата на овој 
значаен настан учествуваа: 
Светскиот Македонски Кон-
грес од Канада, Организа-
цијата Обединети Македон-
ци од Канада, Македонското 
Меѓународно Движење за 
Човекови права со Седиште 
во Канада и македонското 
патриотско здружение од 
Канада Андон Лазов Јанев 
Ќосето.
Целиот настан беше по-
могнат од македонски би-
знисмени, покровители на 
вечерта кои и овојпат ја 
искажаа својата несебична 
љубов кон татковината.
Прв пред присутните се об-
рати Боне (Боби) Темелков 
Претседател на Светскиот 
Македонски Конгрес од Ка-

нада кој при тоа рече: Свет-
скиот Македонски конгрес 
и македонската заедница 
во Канада цврсто веруваат 
дека треба да застанеме на 
браникот на татковината, тоа 
е наша патриотска должност 
и правиме се’ што е во наша 
моќ овој незаконски рефе-
рендум да биде бојкотиран 
од мнозинството Македонци 
во Македонија и низ целиот 

свет. 
Г-ин Темелков се осврна  и 
на  донаторската вечер од 
трети март годинава кога 
беа собрани над 120 илјади 
долари, средства кои беа на-
менети за помош на над  30 
македонски семејства, ма-
кедонски деца чии таковци 
и мајки лежат во затворите 
прогонувани од Македонци. 
Средствата во најголем про-
цент беа директно пратени 
до фамилиите на уставобра-
нителите, како и за логистич-
ка поддршка на протестите 
во Македонија одржани во 
минатиот перод, истакна г-ин 
Боби Темелков, додавајќи 
дека и прославата за денот 
на независноста во Маке-
донија одржана  во Скопје 
пред македонското собрание 
беше целосно покриена со 
средствата од македонската 
заедница во Канада.
Во салата на македонската 
православна црква Св. Кли-
мент Охридски во Торонто 
пред  насобраниот народ се 
обрати и претседателот на 
Организацијата Обединети 
Македонци од Канада г-ин 

Мендо Бакаловски кој меѓу 
другото рече: Денес маке-
донскиот народ е оставен 
без водство, од една страна 
тие што се нарекуваат вла-
да се отворени предавни-
ци на се’што е македонско. 
Предавници на  илинденска 
Македонија, на асномска 
Македонија, на Егејска Ма-
кедонија, на Пиринска Маке-
донија, на Мала Преспа и во-

општо на цела Македонија. 
Македонскиот народ  ќе 
истрае во оваа борба и ре-
ферендумот ќе биде масов-
но бојкотиран. Денес доаѓаат 
душмани од цел свет и го 
убедувааат македонскиот 
народ да гласа за референ-
думот. Но нашиот народ ја 
знае својата чесност и нема 
да дозволи да ја изгуби др-
жавата  на мирен начин. Ние 
Обединетите Македонци 
стоиме цврсто зад претседа-
телот Иванов, рече во својот 
говор г-ин Мендо Бакаловски 
и додаде дека референду-
мот е нелегален, нечовечки, 
но се надеваме дека народот 
ќе истрае и нема никогаш да 
дозволи Македонија да го 
смени своето уставно име 
Република Македонија.
На донаторскиот коктел се 
обрати и протаставрофор 
Илија Донев свештеник во 
македонската православна 
црква Св. Климент Охридски 
од Торонто.Тој меѓу другото 
истакна:
-Со договорот што го на-
прави оваа Влада со Буга-
рија ние им подаривме цел 
еден милениум од нашата 
историја, а со договорот со 
Грција им подаривме многу, 
цел еден народ да се откаже 
од својата историја и минато 
и доколку овој референдум 
помине, тогаш ние самите 
Македонци ќе се откажеме 
од себеси. 
Овој референдум ние како 
свесни Македонци треба да 
го бојкотираме, да си дадеме 
себеси шанса да опстоиме 
понатаму  во историјата како 
народ, како Македонци, на-
шата црква како македонска, 
бидејќи ако нема македонски 
народ нема ниту потреба да 
постои македонска црква.
Народот наш македонски ја 
формира таа црква за да си 
ги негува своите национални 
чувства, својата култура, ја-
зикот македонски, ако ја изгу-
биме и нашата македонска 
црква –тогаш се’ сме изгуби-
ле, рече во своето обраќање 
до Македонците во Торонто 
Отецот Илија Донев.

Најголемиот македонски да-
рител од Канада и секретар 
на СМК Канада познатиот 

бизнисмен г-ин Крсте Ива-
новски во својот емотивен 
говор до Македонците во То-
ронто истакна:
 - Само во Република Маке-
донија зборот Македонија 
ќе биде забранет, на своите 
деца и внуци да не смееш 
да им кажеш од таа исто-
рија и името Македонија да 
го споменеш.Тоа е почеток 
на  крајот на македонската 
држава и нација. Кој му дава 
право на некој да одлучи да 
ја смени целата македонска 
вековна историја, кој му дава 
право да го избрише еден од 
најстарите народи во светот, 
замислете ќе биде избришан 
за да бидат задоволени ин-
тересите на државите кои 
што сакаат тотално поништу-
вање на Македонија и маке-
донскиот народ, рече госпо-
дин Ивановски и додаде: Ја 
слушаме сегашната Влада 
како се обидува да го убеди 
македонскиот народ дека 
мед и млеко ќе течело само 
да помине овој договор. 
Европската унија да одлучи 
да се прошири за десет годи-
ни Мaкедонија  пак нема да 
биде дел од неа. 
Зборот Македонија се фор-
сира во кампањата а после 
тие истите ќе те казнат за 
негова употреба.
Господин Крсте Ивановски 
потоа јавно се запраша: На 
кого да му верува овој маке-
донски народ, на премиерот 
што беше осуден на затвор-
ска казна па амнестиран од  
претседателот што е дел 
од неговата партија, или на 
премиерот што се гледа на 
снимка како бара мито? Или 
на премиерот што пред избо-
рите не се сретна со ниту 
една македонска организа-
ција во  дијаспората? На тој 
што рече дека доколку изгу-
би на изборите ќе си даде 
оставка? На тој што рече 
дека Св. Кирил и Методиј се 
дел од заедничката историја 
се Бугарија? На тој што на 
секое надворешно интервју 
му е срам да го спомне збо-
рот Македонија? На тој што 
секо збор му е лага? Или на 
тој што се колнеше во своите 
деца дека нема да го смени 
името, нему ли да му верува 
македонскиот народ, тој ли 

ќе ја носи Македонија на-
пред? Како Македонци сите 
сме за бојкот. Дел од нашата 
одговорност овие денови е 
да им се јавуваме на нашите 
роднини и да им кажуваме за 
штетноста од договорот со 
Грција. Сега во Македонија 
се потребни пари за кам-
пања за бојкот на референ-
думот, затоа од мене и моето 
семејство подарувам 100 000 
долари -рече г-ин Ивановски. 
Кој беше поздравен со ова-
ции и аплаузи за поддршка  
од страна на присутните на 
семакеоднскиот донаторски 
коктел. Со најостри критики 
и повици за бојкот за на ре-
ферендумот на 30 септември  
се обрати и претседателот 
на Македонското Меѓуна-
родно Движење за Човекови 
Права со седиште во Канада 
г-ин Бил Николов.
Тој ги повика Македонците 

да бојкотираат и да не се 
појавуваат на 30-ти септем-
ври на референдумот, зашто 
секое појавување ќе може 
да биде изманипулирано од 
власта, бојкот со цел да се 
одбранеме и останеме тоа 
што сме, Македонци.Свој 
поетски перформанс имаше 
Блага Дафовска, а со некол-
ку кореографии с епретста-
ви и фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од црквата Св. 
Илија од Мисисага.
Македонската заедница во 
Канада за поддршка на кам-
пањата на македонските 
патриотски здруженија во 
Македонија за бојкот на наја-
вениот референдум  собра 
над 145 000 канадски дола-
ри.
Соња Лозановска уредник 

на весникот ,,Македонија,, 
Торонто

Македонците даруваа над 145 илјади канадски долари за поддршка 
на кампањата за бојкот на референдумот на 30 септември

Семакедонски Донаторски Коктел во Торонто
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7210 Torbram Road, Mississauga, Ontario L4T 3L7

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625



Страница 21February 09, 2022 Македонска Заедница



Страница 22 February 09, 2022Македонска заедница

Збиднувањата со  Спогодбата за реша-
вање на разликите опишани во Резолу-
цијата 817 (1993) и 845 (1993) на Советот 
за безбедност на Обединетите Нации за 
престанување на важноста на привреме-
ната Спогодба од 1995 година и за воспо-
ставување на стратешко партнерство меѓу  
страните (РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА-ЕЛАДА и 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА н.з.) околу спо-
рот со името, ја кутнаа Република Македо-
нија во селото Нивици, во Преспа

Во Спогодбата околу спорот со името, меѓу 
другото, се вели дека двете страни (Репу-
блика Грција и Република Македонија, н.з) 
пошле од нивната силна желба за заемно 
пријателство, добрососедство и партнерство 
за соработка, а со заложба да ги зајакнат, 
прошират и продлабочат нивните билатерал-
ни односи и да постават цврсти темели за за-
јакнување и почитување на добрососедските 
односи и за развивање на нивната севкупна 
билатерална соработка.
Убаво кажано, меѓутоа, во Спогодбата во членот 7 се вели 
следното:
„1. Страните прифаќаат дека нивното односно разбирање на 
термините „Македонија“ и „македонски“ се однесува на раз-
личен историски контекст и културно наследство.
2. Во однос на Првата страна, овие термини ја означуваат не 
само областа и народот во северниот регион на Првата стра-
на, туку и нивните одлики, како и елинската цивилизација, 
историја, култура и наследството на тој регион од антиката 
до денешен ден.
3. Во однос на Втората страна, овие термини ја означуваат 
нејзината територија, јазик, народ и нивните одлики, со нив-
ната сопствена историја, култура, и наследство кои се осо-
бено различни од оние кои се наведени во членот 7, став (2).
4. Втората страна изјавува дека нејзиниот официјален јазик, 
македонскиот јазик, спаѓа во групата на Јужнословенски јази-
ци. Двете Страни изјавуваат дека официјалниот јазик и оста-
натите одлики на Втората страна не се поврзани со античка-
та елинска цивилизација, историја, култура и наследство од 
северниот регион на Првата страна.
5. Ниту една одредба од оваа Спогодба нема за цел на кој 
било начин да ја поткопа, измени или да влијае на употреба-
та од страна на граѓаните на двете Страни“.
Затоа си го поставивме прашањето: „Што ќе прават академик 
Антоније Шкокљев-Дончо од Белград, Славе Николовски-Ка-
тин од Скопје и Ристо Стефов од Торонто со нивната посве-
теност на Античка  Македо-нија“?
Познато е дека во Република Македонија, за жал, античкиот 
период не е често и континуирано истражуван, затоа бројот 
на делата кои  го третираат ова прашање е многу мал, за 
разлика од нашите јужни соседи и други „демократски“ земји, 
кои со векови потплатуваат и копаат по „античката грчка ви-
стина”, за да ја замаглат и покријат античката македонска 
вистина. Меѓутоа, огромен фонд на артефакти се од маке-
донската земја и јасно е дека  вистината не може да се зако-
па во земја,  оти,  кога-тогаш ке излезе на  виделина. Таков 
е случајот со вистината за Античка Македонија и древните 
Македонци, за кои е напишано толку многу литература што 
може да се спореди со литературата за Светото писмо - Би-
блијата.
Токму затоа, имаме можност и убава прилика овој пат на 
македонски jазик да се соочиме со историски роман што е 
базиран врз  вистинските аргументи  и историските пишани 
материјали  за Античка Македонија. 
Делото „Придонесот на Македонија во светската цивилиза-
ција“  од академик Антоније Шкокљев-Дончо и Славе Нико-
ловски- Катин, Македонска искра, (2006) е отпечатено на 350 
страници Со  оваа  книга се потврдува нараснатиот научен 
интерес за анимиран пристап кон историјата на Македонија, 
особено кон античкиот период, кој посебно кај нас не бил 
често и континуирано истражуван и претставуван. Нарасна-
тиот интерес не е случаен и доаѓа во одредена еволуција 
на прашањата во посочениот контекст. Токму затоа имаме 
можност  да се запознаеме со ова дело, кое се осврнува на 
историскиот развоен континуитет на Македонија. 
Во трудот е проследена традиционалната македонска кул-
тура и наследството. Посебен е акцентиран периодот на 
праисторијата на Јужниот Балкан, улогата на домородците 
и палеобалканската средина, селидбите на Ахајците, појава-
та на Микенската држава, миграцијата на Дорците, Дорската 
Спарта, Дорска АРГА, Македонија и други прашања.        
Делото е поделено на седум глаци во кое паралелно со исто-
риските настани се проследува културата и писмениот израз 
во Македонија, при што посебно е проследена развојната 

нишка на македонскиот јазик, чиј јужен дијалект влегол како 
основа во литературниот старословенски јазик (наречуван 
терминолошки и како старомакедонски).  
Понудената публикација опфаќа значаен и голем период на 
настани што се случувале на теренот на Македонија, чии 
граници и континуитет се менувал, но сепак, нешто трајно и 
обврзувчко оставало видливи траги во исторјата на цивили-
зацијата. Недостатниот број извори ја отежнуваат очевидно, 
сликата на прецизното историско претставување, но, смета-
ме дека нараснатиот интерес за недоволно проучените пе-
риоди и настани, ќе вроди плод. Како пример за таков поттик 
во науката го сметаме и ова дело. Со тоа многу поставки 
може да се утврдат, а можно е и да се видоизменат или до-
полнат.
Поголем дел од публикацијата „Придонесот на Македо-
нија во светската цивилизација“  е објавено и на англиски 
јазик под наслов „Macedia in Anciant Times” (2010) (Македо-
нија во античкиот период), од авторите академик Антоније 
Шкокљев-Дончо, Славе Николовски-Катин и Ристо Стефов, 
кој го изврши преводот на англиски јазик, Тоа е издание на 
„Македонска искра“, отпечатено на 230 страници.

Ова дело наиде на голем  одѕив  меѓу Македонците, особено 
од егејскиот дел на Македонија кои живеат во прекуокеански-
те земји Австралија, Канада и САД. 
Само во весникот „Македонија“ од Торонто се отпечатени 
дваесеттина продолженија од оваа англиска верзија на „Ма-
кедонците во античките времиња“. Но, се чини најзначајно е 
тоа што неколку стотици книги како поклон на Издавачката 
куќа „Македонска искра“ од Скопје и сопственикот Славе Ка-
тин се испратени на голем број дипломатски претставништва 
во Македонија и во светот, на дипломати и претставници на 
Европската Унија, друштва и асоцијации ширум светот, со 
цел во овие бурни времиња тие да се запознаат со вистината 
за Македонците во Античка Македонија.
Исто така и делото „The Balkan and Macedonia“ (2014) („Бал-
канот  и Македонија“), кое е на 300 страници на англиски ја-
зик, од авторите академик Антоније Шкокљев-Дончо, Славе 
Николовски- Катин и Ристо Стефов, ја третира Античка Ма-
кедонија.
Многу историографи би сакале да ја наречат "Егејска култу-
ра" "Хеленистичко историско чудо", кое, според повеќето, за-
почнало во осмиот век п.н.е. Најстарите т.н. статии на грчки 
јазик што служеле како пишани извори биле датирани во овој 
"архаичен период". Од особена важност се делата на анти-
чките историчари кои ни дале повеќе или помалку поврзан 
приказ на настани од античката историја на тој регион.  
Со векови, светската наука е загрижена со енигмата на та-
канареченото "Хеленистичко историско чудо", но допрва 
треба да се најде соодветно објаснување за потеклото на 
овој феномен. Има многу спротивставени ставови во врска 
со ова прашање, главно затоа што оние што го контролираа 
минатото сакаа да ја диктираат иднината. Но, бидејќи повеќе 
не живееме во тоталитарни времиња во Европа, авторите 
на ова дело се обидоја да го адресираат овој познат такана-
речен "Хеленско чудо" со факти и аргументи кои ги користат 
современите науки, особено лингвистиката и археологијата, 
со пристап до епистемологијата.
Публикацијата „Од Панонија до Егеј“ од авторите академик 
Антоније Шкокљев-Дончо и Славе Николовски- Катин (2007) 
„Македонска искра“,Скопје, на 196 страници. е подготвена со 
желба да понуди еден научен поглед, еден систематизиран 
прилог за овие европски простори од праискона, што можеби 
би било предизвик на одредена пројава на научниците, пред 
се историчарите и лингвистите, за неконформистичка анали-
за на праисторијата врз основа на новите извори на инфор-

мации. Покрај тоа, таа е пишувана и за тоа 
на читателите со пошироки интересирања да 
им претстави слика за праисториските случу-
вања сочувани во митологијата и лингвисти-
ката. Поединечната обработка на ономасти-
ката услови и делумно повторување заради 
честопати испреплетената материја.
Ристо Стефов е Македонец од Канада, пу-
блицист, канадски интелектуалец, инжинер 
по образование И сопственик на компјутерско 
биро, доблесен патриот, човек кој цел живот 
ги брани интересите и ја чува и афирмира ви-
стината за Македонија и македонскиот народ 
пред светската јавност.
Тој е автор на десетина книги, мегу кои, на ка-
питалното и прво дело издадено на македон-
ски јазик, “Историја на македонскиот народ 
од антички времиња до денес”, а печатено и 
на англиски јазик во Канада, како и на делата: 
“Македонија – илустрирано издание со карти, 
фотографии и биографии”, “Малата книга со 
големите грчки лаги”, “Монографија за село-
то Ошчима”, “Кратка историја за Македонија 

и македонскиот народ” и заедничкото дело со д-р Мајкл Се-
рафинов “Ова земја не ја даваме”, сите на англиски јазик.
Славе Катин, пак, имаше можност и убава прилика овој пат 
на македонски јазик да го претстави и да го преведе од ан-
глиски на македонски историски роман „Александар Маке-
донски” (Велики) (1988) на 320 страници, од германскиот ав-
тор Улрих Вилкен, што е базиран врз вистинските аргументи  
и историските материјали  за Античка Македонија.
Овој историски роман е лика и прилика за развојниот  кон-
тинуитет на Македонија, претставен во романизирана лите-
ратурна форма, со посебна нагласка на ликот и делото на 
големиот стратег, мислител и дипломат - Фип II Македонски 
и најголемиот досега воин,  освојувач на земји, гениј над ге-
ниите, обединувач на народите, почитувач на различните 
култури, традиции и обичаи, и цар на силното Македонско 
Царство  - Александар III (Велики) Македонски. Затоа, со 
право може да се рече дека ова дело претставува библиска 
вистина за македонските корени и непресушен извор од каде 
секој Македонец ќе  се напојува со чистата патриотска љубов 
кон татковината – Македонија, кон својот народ, со правичен 
однос кон своите собраќа, пријатели, кон човештвото…
Историскиот роман „Александар Македонски” на авторот 
Улрих Вилкен, а прв превод од англиски на македонски јазик 
во Република Македонија што го направи авторот на овие 
редови претставува збир на традиционалната македонска 
вистина, култура и наследство, почнувајќи од времето на 
владеењето на Филип II Македонски (359-336 пред Христа) 
до владеењето и смртта на неговиот син Александар III Ма-
кедонски (336-323 пред Христа).
На страниците од книгата е обработена македонската ви-
стина, многу успешно се претставени ликовите на Филип и 
Александар, како и на другите личности од тој период. Ав-
торот Урлих Вилкен навлегол во корените од каде проникна   
‘ркулецот на принцот Александар, а потоа го следи неговиот 
раст до небесните височини, за да напише дека тој од свои-
те предци наследил душа како Шарената Планина и ум чист 
како бистрите води на реката Бистрица.
Но, откако во Оазата Сива ја доживеал чудесната трансфор-
мација од човек во Бог, чинот на просветлувањето, јасно ја 
видел Екумената, братската заедница на целото човештво. 
Тој верувал дека наближува времето кога ќе создаде еден 
единствен свет на рамноправни луѓе со кои тој владеел, не 
како нивен господар, туку како добродушен и правичен Бог.
Сакал да им покаже и докаже на сите како ја замислувал Еку-
мената на дело. И кога видел како мислата станува дело, 
се побунтувале неговите Македонци. Верувал дека лесно ќе 
излезе на крај со нив, но не било така. 
Меѓутоа, вистината е таа дека Александар, со своето големо 
дело, не само со силината на мечот, туку и со доблеста на 
душата, како никој пред него и по него, направил најмногу 
да ги сплоти луѓето од сиот Свет во Екумената, братската 
заедница меѓу сите народи, за која верувал дека таа некогаш 
ќе стане стварност. Со еден збор, тој бил основачот на де-
нешната заедница во Европа и пошироко.
Романот „Александар Македонски” од авторот Урлих Вилкен 
опфаќа значаен и голем период на настани што се случиле 
на просторот од Македонија и Македонското Царство, чии 
граници и континуитет се менувал, но многу нешта останале 
трајни со неизбришливи траги во историјата на цивилиза-
цијата. Овој историски роман, во кој се претставени извон-
редните раскажувачки способности на авторот, кај читателот 
буди чувства за интерес на недоволно проучените периоди 
од античкиот период и ја јакне љубовта кон Македонија.

Со Спогодбата од Нивици - што ќе прават академик Шкокљев, 
Катин и Стефов со нивната посветеност на Античка Македонија?
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

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

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

VRANEC BARRIQUE, 
CABERNET SAUVIGNON, 

MERLOT, SHIRAZ, PLAVAC

WHITE WINES: 
PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, 

CHARDONNAY BARRIQUE, 
MUSCAT FRONTIGNAN, 

SAUVIGNON BLANC

ROSE WINE:  
ROSE PINOT NOIR

MAKEDONSKA 
LOZOVA RAKIJA:
       ZOLTA - BRANDY, 

BELA - STAROKRAJSKA

Македонска Заедница
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Saturday, 
October 27th

St. Naum of Ohrid Event
The Parish Hall at St. Naum
1150 Stone Church Rd. East

Hamilton

Doors open: 7pm

Saturday, 
November 3th

Lerinsko Oro 2018

Lerin Region Macedonian Cultural
Association Event

The Upper Hall at St. Clement’s
76 Overlea Blvd.

Toronto

Doors Open: 6:30pm
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Во ова време-невреме, нема 
друга тема за пишување освен 
за наметнатиот спор за името 
и референдумот. Па веднаш 
да почнеме по ред.
Први дел – Проблемот/спорот
Иако македонското прашање 
или проблем има долгого-
дишна историја, сепак, по-
следниве премрежја датираат 
од 8 април 1993 година кога 
Генералното Собрание (ГС) 
на Организацијата Обеди-
нети Нации (ООН) ја прими 
Република Македонија за 
своја членка. Бидејќи Грција 
се спротивстави на нашето 
членство под уставното име 
Република Македонија, Гене-
ралното Собрание на ООН 
ни наметна два дополнителни 
услови за прием. Од нас се 
бараше да преговараме/разго-
вараме со Грција за разликата 
околу името и да ја прифати-
ме привремената одредница 
„поранешна југословенска 
Република Македонија“.  На-
место нашите тогашни челни 
политичари (Киро Глигоров 
и Бранко Црвенковски) да се 
спротивстават на овие неза-
конски, дополнителни и пони-
жувачки услови, тие наивно ги 
прифатија. 
Со ова прифаќање, прво Гли-
горов и Црвенковски, а потоа 
и сите други челни политичари 
(Претседателите на држава-
та – Борис Трајковски, Бранко 
Црвенковски и Ѓорге Иванов; 
Претседателите на Владата 
– Бранко Црвенковски, Љупчо 
Георгиевски, повторно Бранко 
Црвенковски, Радмила Шеќе-
ринска, Хари Костов, повторно 
Радмила Шеќеринска, Владо 
Бучковски, Никола Груевски, 
Емил Димитриев и Зоран 
Заев) се влезени и заглавени 
во грчката рамка/замка, и не 
знаат, или не се способни (или 
уште поопасно ако се/биле 
поткупени) како да излезат од 
неа.
Втори дел – Решението на 
спорот
Светла точка во целава ци-
ркузијата беше Игор Јанев, 
младиот правник при македон-
ското Министерство за надво-
решни работи кој беше испра-
тен во седиштето на ООН во 
Њу Јорк да го истражи мож-
ното решение на наметнатиот 
спор. По целосното истражу-
вање на спорот и искуствата 
од дотогашните спорови при 
прием на нови членки, Јанев 
го објави својот труд во 1999 
година во „Американското 
списание за меѓународно пра-
во“ . Во трудот, Јанев научно 
докажа дека приемот во ООН 
е исклучиво според услови-
те пропишани во членот 4 од 
Повелбата на Организацијата 
и дека тие услови не можат и 
не смеат дополнително да се 
прошируваат со други услови.  
До истиот заклучок во 2001 
година доаѓа и Меѓународна-

та кризна група, како и МАНУ 
во 2002 година преку својата 
Промеморија. 
Ни еден од горенаведените 
македонски политички челни-
ци не се одважува да ги по-
слуша советите на др. проф. 
Игор Јанев (а потоа до исти 
или слични податоци дојдоа 
и други македонски и свет-
ски правници по меѓународно 
право), како и Меѓународната 
кризна група и МАНУ. Наместо 
тоа, излезот од спорот и грчка-
та рамка/замка политичарите 
го бараа преку преговори со 
посредувачот Робин О Нил 
(кој откако се откажа го заста-
пуваше истото решение како и 
Јанев) и потоа Метју Нимитц.  
Но и покрај се‘, македонската 
дипломатија успеа да убеди 
околу 140 држави да го при-
знаат уставното име Републи-
ка Македонија.
Трети дел – Глава во песок, 
т.е. не решавање на спорот 
Ставајќи ја главата во песок, 
македонските политичари 
размислуваа како да излезат 
од грчко-наметнатиот спор за 
името исклучиво според грч-
ките барања, т.е. дали ова или 
она променето име е попри-
фатливо, дали оваа или онаа 
додавка или придавка е попри-
фатлива.  Одолговлекувајќи го 
спорот, македонските челници 
се надеваа дека ќе го решат 
спорот преку доведување на 
македонскиот народ до про-
сјачки стап. Тогаш, се надеваа 
политичарите, кога на народот 
ќе му дојде се’ преку глава, ќе 
прифати се‘ што ќе им се по-
нуди.
Според американската амба-
садорка Миловановиќ, Гру-
евски рекол дека му требаат 
два месеци за да го „припре-
ми“ народот да прифати про-
мена на името. Очигледно тре-
бало многу години за народот 
да биде обработуван, за на 
крај Заев да има „припремен“ 
народ за неговиот референ-
дум. Подолу ќе видиме дали 
народот ќе го игра тоа оро.
Жалосно е кога се читаат тај-
ните дописи од американската 
амбасада во Скопје до аме-
риканскиот Стејт департмент. 
Никола Димитров, сегашниот 
Министер за надворешни ра-
боти а тогашен македонски 
амбасадор во САД и прегова-
рач, на пример, давал довер-
ливи податоци на своите аме-
рикански колеги за состојбите 
во македонскиот политички 
врв околу името. Црвенковски 
се жалел дека Груевски не 
бил доволно соработлив и по-
пустлив. Ако некој се прашува 
зошто сме до овој амбис, нека 
ги прочита дописите за да се 
увери какви мивки ја воделе 
македонската држава. 
Четврти дел - Предавството
Актуелниот претседател на 
Владата на Република Маке-
донија, Зоран Заев, ја има таа 
„чест“ конечно да го спроведе 
предавството. Преку потпишу-
вање на Договорот со Грција и 
Референдумот, Заев постана 
грчка и западна марионета за 
целосно обезличување на ма-
кедонскиот народ.
Но самиот Договор е мртво 
роденче со самото тоа што 
Димитров, како Министер за 
надворешни работи го потпи-
ша, наместо претседателот на 
државата Иванов, кој исклу-
чиво ја има надлежноста да 
потпишува вакви договори. 
Според Уставот и законите на 

Република Македонија, Дими-
тров може да биде суден за 
велепредавство.
Потоа, самиот Референдум 
има неколку фалинки. Како 
прво, за вакви прашања како 
влез во сојуз со други држави, 
референдумот мора да биде 
претходен, т.е. пред да се 
потпише договорот и мора да 
биде обврзувачки а не совето-
давен. Второ, референдумот е 
двомислен (во стварност тро-
мислен) бидејќи има три пра-
шања во едно, т.е. дали сте 
за влез во НАТО, дали сте за 
влез во ЕУ, и дали сте за дого-
ворот со Грција. Со овој Рефе-
рендум може да се добијат ба-
рем 7 одговори: 1 - да се биде 
за се‘; 2 - да се биде за НАТО, 
но против ЕУ и договорот; 3 - 
да се биде за ЕУ, но против 
НАТО и договорот; 4 - да се 
биде за договорот, но против 
НАТО и ЕУ; 5 – да се биде за 
НАТО и договорот, но против 
ЕУ; 6 – да се биде за ЕУ и до-
говорот, но против НАТО; или 
7  - да се биде против се‘ (ќе 
оставам до математичарите 
да откријат уште комбинации).  
Да не ги заборавиме и устав-
ните Амандмани кои ќе сле-
дуваат по спроведувањето на 
Договорот, а за кои Заев вели 
– „Не ги објавуваме Аманд-
маните бидејќи народот ќе се 
чувствува непријатно и тоа ќе 
влијае на нивната одлука на 
референдумот“. Види Бога ти! 
Човекот се грижел народот да 
не се „ чувствува непријатно“, 
па отровните лекови ќе ни ги 
дадел откако ќе сме се обез-
личиле. Се чудам на кого се 
метнал толку паметен? Да не 
е на татко му?
Има тука и други незаконски 
дејанија околу самиот Ре-
ферендум -  кампања која со 
народни пари може да ја спро-
ведува само Владата/Собра-
нието и „невладиниот сектор“ 
кои се ЗА; давање вишок пла-
та како поткуп за гласање на 
референдумот; зголемување 
на социјална помош како пот-
тик за гласање ЗА; Министри-
те кои сега мора да ја стават 
својата функција во мирување, 
не законски ја крстарат држа-
вата и влијаат на народот како 
да гласаат.
Да не ги заборавиме и стран-
ските мешетари кои се ме-
шаат во внатрешните работи 
на Република Македонија и 
истовремено велат дека Руси-
те се мешале...тоа е како кога 
крадецот извикува, фатете го 
крадецот. 
Мицкоски пак, претседателот 
на ВМРО-ДПМНЕ, е сосема 
друга приказна – недоречен 
како водач и очекува народот, 
т.е. неговите сопартијци и под-
држувачи да го читаат помеѓу 
редови. Вели дека ако мно-
зинството гласаат „За“ ќе ја 
почитувал волјата на народот. 
Па вели и дека тој ќе дојдел до 
подобар договор – а не се ни 
обидува да размисли дека ре-
шението не е во барање попо-
волен договор со Грција, туку 
барање решение во рамките 
на ООН.
Дел од предавството се и мно-
губројните „сончогледи“, кои 
во минатото едно зборувале, а 
сега сосема друго. На пример, 
поранешниот Пртседател на 
државата,Црвеновски, во ООН 

со гордост изјави дека „Името 
на мојата земја е Република 
Македонија.“ А сега, ќе гласал 
човекот за Република Северна 
Македонија. Зарем тоа е човек 
од збор и со достоинство? По-
тоа, тука е Фрчковски, кој пора-
но зборуваше дека не смееме 
да го менуваме името, а сега 
не‘ убедува дека сме морале 
да го поддржиме референду-
мот со гласање ЗА. Па Ремен-
ска, која е соавтор на труд со 
Игор Јанев за праведно реше-
ние на спорот во ГС на ООН. 
Ист став во заеднички труд 
имаше и професорот Шкариќ, 
а сега за 180 степени се завр-
тел.
Петти дел – Придобивките 
од НАТО и ЕУ
Светските мешетари им по-
магаат на нашиве политички 
лигуши да не‘ убедуваат во 
придобивките од НАТО. Хрват-
ската амбасадорка Даниела 
Баришиќ, вели дека пола од 
населението во Хрватска гла-
сале за влез во НАТО, и дека 
населението вели дека рабо-
тите се исти како и пред вле-
зот, но важно било дека никој 
не велел дека работите се по-
лоши. Па зошто влез во НАТО 
ако критериум е дека работите 
не биле полоши. А не зборува 
за испразнетите и затворени 
училишта бидејќи секоја годи-
на се намалува бројот на мла-
дите во Хрватска.
Па велат дека со НАТО ќе сме 
биле побезбедни. Никој не 
вели дека ние сме заибиколе-
ни од НАТО држави и се на-
оѓаме во најбезбедното сосед-
ство, и кој ли ќе не нападне? 
Никој не ги прашува македон-
ските родители дали се спрем-
ни да ги праќаат своите деца 
да војуваат и гинат за НАТО 
интереси (читај, американски 
интереси).
Па потоа ни зборуваат за по-
лезности од идно членство во 
ЕУ, каде се‘ било прекрасно. 
Со други зборови, ЕУ ќе не‘ 
храни и НАТО ќе не‘ брани. А 
никој не зборува за вистински-
те состојби во соседните земји 
членки на НАТО и ЕУ како на 
пример Бугарија, Романија и 
Хрватска. Од Бугарија се исе-
лени над 2 милиони, претежно 
млади, откако земјата се за-
члени во овие две организа-
ции; од Романија се иселија 
околу 5 милиони во истото 
време; во Хрватска состојбата 
е исто така алармантна; а од 
кај нас младите ќе заминуваат 
со пасоши на Република Се-
верна Македонија наместо со 
бугарски пасоши.
Шести дел – Народно освес-

тување
Народот се освестува за ста-
пицата која му се поставува и 
се дига на нозе. Затоа Влада-
та има потреба од белосвет-
ските мешетари да го разубе-
дат народот од намерата да го 
бојкотира референдумот.
Политичките партии и здруже-
нија кои се против промена на 
името, но и против зачлену-
вањето во НАТО посебно, но и 
ЕУ под ваква уцена, здружено 
проповедаат за бојкот на ре-
ферендумот.
Веќе 25 претеници на 
ВМРО-ДПМНЕ јавно се изјас-
нија дека ќе гласаат против 
или воопшто нема да гласаат. 
Шести дел – Решение (повтор-
но)
Решението на целава цирку-
сијада е целосен неуспех на 
референдумот. А неуспех е 
ако нема излезеност (цензус) 
од над 900.000 и сите тие да 
гласаат „За“. Овој Референ-
дум мора да пропадне и во 
сила да си остане одлуката на 
референдумот од 8 септември 
1991 година кога со огромно 
мнозинство од над 96 насто, 
македонскиот народ се изјасни 
за суверена и независна држа-
ва Македонија.
Потоа, треба да следуваат 
нови избори од повеќе причи-
ни: 1 – неуспех на Референ-
думот; 2 - изигрување и не по-
читување на ветувањето кое 
Заев го даде на претседателот 
Иванов при добивањето на ма-
датот; 3 - незаконски избор на 
Џефери за претседател на Со-
бранието; 4 - наводно немање 
Тиранска платформа – а на 
крај барање да се исполни се‘ 
што имаше во „непостоечката“ 
платформа.
Се разбира, исходот од избо-
рите треба да биде доаѓање 
на народна власт која ќе го 
поведе народот во подобра 
иднина без обезличување и 
самоуништување, и со изна-
оѓање алтернативи, т.е. избор.
И сега, доаѓајќи на крајот, 
всушност вртејќи се во круг, 
во стварност се враќаме на 
самиот почеток. Една изрека 
вели – тоа што паметниот го 
прави на почетокот, будалиот 
го прави на крајот. 
А крајот кој нашите недовет-
ни политичари треба да го 
достигнат е да престанат со 
папагалските повторувања 
дека немаме алтернатива 
освен НАТО и ЕУ. И не само 
тоа. Правејќи не сите нас не-
доветни, политичарчињата ни 
зборуваат за некакви евроат-
лански интеграции кои биле 
без алтернатива (без избор 

по нашки). Како прво, евроат-
лански интеграции не постојат. 
Постои посебно членство во 
НАТО и посебно членство во 
ЕУ. Некои членови во НАТО не 
се членови и во ЕУ, додека не-
кои членови во ЕУ не се члено-
ви и во НАТО. Некои членови 
на НАТО, како Турција на при-
мер, никогаш и нема да биде 
членка на ЕУ. Други европски 
држави не сакаат да членува-
ат ни во НАТО, ни во ЕУ.
Македонското државно рако-
водство треба да го продол-
жи нашето членство во ООН 
под уставното име Република 
Македонија, преку гласање во 
ГС на ООН или пак и преку 
советодавно мнение на судот 
во Хаг. 
Потоа, новите народни избра-
ници треба да бараат влез во 
сите меѓународни организации 
и сојузи каде нашите неприја-
тели (Грција и Бугарија) нема-
ат можност да не спречуваат.
Можеме да се зачлениме во 
многу други сојузи, како што 
сме вклучени во Меѓународ-
ната организација на Франко-
фонијата (ние сме една од 58 
земји членки, под привреме-
ната одредница „поранешна 
југословенска Република Ма-
кедонија“). 
Можеме да се вклучиме во 
Организацијата за муслиман-
ска соработка (имаме третина 
население со муслиманска 
вероисповед); Советот за со-
работка на турско-говорните 
држави (имаме туско малцин-
ство); Движењето на неврзани-
те (каде членуваат 120 држави 
од сите континенти со над 4 
милијарди народ и 17 посма-
трачи, меѓу кои и нашите сосе-
ди Србија, Босна и Херцего-
вина и Хрватска); Евроазиски  
економски сојуз (членуваат 5 
држави, вклучително Русија, 
со своја Слободна трговска 
зона со многу држави кои се-
уште не се членови на Соју-
зот); Шангајска организација 
за соработка (8 членки, меѓу 
кои и Кина, Русија, Индија, 
Пакистан); Британскиот комон-
велт (53 членки, вклучително 
Велика Британија, Индија, 
Пакистан, Канада)...Грција не 
е членка во овие организации 
и сојузи и нема можност да не 
попречува да членуваме под 
нашето уставно име. Откако 
ќе постанеме членови во дру-
гите организации и сојузи, и ќе 
покажеме дека можеме и без 
ЕУ, дури тогаш ЕУ може да не‘ 
покани и под нашето име.
Кога нашите политички челни-
ци и дипломатија ќе разберат 
дека државите не спорат околу 
имињата, дури тогаш ќе заче-
кориме на правилниот пат.

Македонска заедница

Пишува: Драги Стојковски

МАКЕДОНСКИ ПРЕМРЕЖЈА
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СО ДОГОВОРОТ ОД НИВИЦИ ШТО ЌЕ ПРАВАТ БИЗНИСМЕНИТЕ АТАНАСОСКИ И 
ПЉАКАС  СО НИВНАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА? 

Бизнисменот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски 
вели дека сaмо Сонцето е постаро од Ма-
кедонија. Затоа, симболот на античките 
Македонци, на Филип и на Александар, 
чии потомци сме ние Македонците, од 
Кутлеш (Палатица), беше симбол на офи-
цијалното знаме на Република Македо-
нија од осамостојувањето на 8 септември 
(гроздобер) 1991 година. Бизнисменот 
Стив Пљакас, пак, заедно со професорот 
Мајкл Димитри се првите ентузијасти кои 
во 1995 година ги посетија и ги открија 
Калешите (Хунѕите), народ кои се смета 
за потомци на Александат III Македонски 
(Велики) во Пакистан 

Името и делото на Ѓорѓија - Џорџ Ата-
насоски е познато и признато на низа по-
лиња. Тој е децениски потврден во бизнис 
заедницата во Република Македонија, но, 
пред сè, во прекуокеанските меридијани 
на северноамериканските простори, па и 
пошироко од тоа. Вистината за Ѓорѓија - 
Џорџ, премостена на два континента, е 
една повеќеслојна, необична, интересна 
и многу убава приказна.
Ѓорѓија Џорџ Атанасоски е еден од столбовите на акциите 
организирани и реализирани во битката за самостојна, су-
верена и независна македонска држава. Нему му припаѓа 
заслуженото високо место во хиерархиската пирамида на 
луѓето, кои имаат корифејски заслуги во иселеничката ма-
кедонска сага и во градењето пријателски и бизнис – мосто-
ви меѓу Република Македонија и Соединетите Американски 
Држави.
Тој е човекот кој досега, со недоброени примери и факти, и 
таму каде што живее во Соединетите Американски Држави 
и во Македонија, од каде што му се корените,тој секогаш е 
во една лоби – офанзива со афирмативната вистина за Ма-
кедонија, македонскиот народ и Македонската православна 
црква-Охридска архиепископија.
И во минатите броеви пишувавме дека во Република Маке-
донија, за жал, античкиот период не е често и континуирано 
истражуван, затоа бројот на делата кои  го третираат ова 
прашање е многу мал, за разлика од нашите јужниот и дру-
ги соседи, кои со векови потплатуваат и копаат по „нивната 
вистина”, за да ја замаглат и покријат македонската висти-
на. Меѓутоа, иако огромен фонд на артефакти се од нашата 
земји, јасно е дека  вистината не може да се закопа во земја,  
оти,  кога-тогаш ке излезе на виделина. 
Таков е случајот со вистината за Античка Македонија, за 
древните Македонци и за Македонската Империја, за кои во 
многу земји и на многу јазици, особено на англиски јазик  е 
напишано толку многу литература што може да се спореди 
со литературата за Светото писмо - Библијата.
Бидејќи во Спогодбата околу спорот со името, меѓу двете 
страни (Република Грција и Република Македонија, н.з) во 
Членот 7 точка 4 се вели:
„Втората страна (Република Македонија н.з.) изјавува дека 
нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, спаѓа во 
групата на Јужнословенски јазици. Двете Страни изјавува-
ат дека официјалниот јазик и останатите одлики на Втората 
страна не се поврзани со античката, елинска цивилизација, 
историја, култура и наследство од северниот регион на Прва-
та страна (Република Грција н.з.).
Затоа, и овој пат си го поставивме прашањето: Што ќе прават 
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од Флорида и Стив Пљакас од Ка-
нада со нивната посветеност на Античка  Македонија“?
Токму затоа, имаме можност и убава прилика и овој пат на 
македонски jазик да се соочиме со историската книга „Маке-
донска империја“ што е базирана врз  вистинските аргументи  
и историските пишани материјали  за Античка Македонија. 
Таа опфаќа значаен период на настани што се случиле на 
просторот од Македонија и Македонското Царство, чии гра-
ници и континуитет се менувал, но многу нешта останале 
трајни со неизбришливи траги во историјата на цивилиза-
цијата. На страниците од книгата е обработена македонската 
вистина, многу успешно се претставени ликовите на Филип 
и Александар. Оваа историска книга кај читателот буди чув-
ства за интерес на недоволно проучените периоди од анти-
чкиот период и ја јакне љубовта кон Македонија.
Во книгата „Македонска Империја’ се вели дека Александар 
Македонски, со своето големо дело, не само со силината на 
мечот, туку и со доблеста на душата, како никој пред него и 
по него, направил најмногу да ги сплоти луѓето од сиот Свет 
во Екумената, братската заедница меѓу сите народи, за која 
верувал дека таа некогаш ќе стане стварност. 
Книгата опфаќа значаен период на настани што се случиле 
на просторот од Македонија и Македонското Царство, чии 
граници и континуитет се менувал, но многу нешта останале 

трајни со неизбришливи траги во историјата на цивилиза-
цијата. Овој историска книга кај читателот буди чувства за 
интерес на недоволно проучените периоди од античкиот пе-
риод и ја јакне љубовта кон Македонија.
Исто така, и монографско дело „Ѓорѓија Џорџ Атанасоски“ на 
авторот Славе Николовски - Катин, кое има две изданија, во 
2012 и 2015 година, со 470 и 500 страници, во издание на 
„Македонска искра“, Македонско сонце и ТВ Сонце, Скопје, а  
е на македонски и на англиски јазик, е посветенo на доблес-
ниот Македонец, истакнат хуманист, голем донатор, докажан 
бизнисмен, духовен-посветеник и горд припадник на својот 
библиски род и македонската земја, господинот Ѓорѓија Џорџ 
Атанасоски, а меѓу другото, содржи и голем број текстови за 
Античка Македонија.
Почнувајчи од првиот споменик на Александар Македонски 
изграден во Прилеп, до положувањето на надгробната плоча 
на последниот македонски цар Персеј во околината на Рим, 
во Италија. Сето тоа е спонзорирано од големиот бизнисмен 
и донатор Ѓорѓија-Џорџ Атанасовски.
Инаку, овој доблесен патриот вели дека сaмо Сонцето е 
постаро од Македонија. Затоа, симболот на античките Ма-
кедонци, на Филип и на Александар, чии потомци сме ние 
Македонците, од Кутлеш (Палатица), беше симбол на офи-
цијалното знаме на Република Македонија од осамостоју-
вањето на 8 септември (гроздобер) 1991 година. 
Се чини сонцето од Кутлеш (Палатица) е симбол на животот 
и работата на американскиот бизнисмен Ѓорѓија–Џорџ Ата-
насоски и на неговите инвестиции во Република Македонија: 
гласилото „Македонско сонце“, ТВ „Сонце“ и хотелот „Сонце 
ГА“. 
Исто така, во Македонија и во светот има голем број органи-
зации, институции, друштва и други асоцијации на кои им е 
симбол шеснаесетзрачното сонце, меѓу кои и името на рес-
торанот на бизнисменот Ристо Гуштеров во Нејплс во Флори-
да го носи името Виргина (Палатица -Кутлеш). 
Посебно внимание заслужува во оваа пригода да се споме-
не дека особено Македонците во Мала Преспа ги негуваат 
вредностите на националната самобитност.Тие останаа Ма-
кедонци на својата земја и огниште, со свој мајчин македон-
ски јазик, македонска култура, традиција, историја, македон-
ски нишани... 
Како резултат на тоа, од 19 септември (гроздобер) 2004 годи-
на, античкиот симбол – шеснаесетзрачното сонце се вее и на 
симболот пред општинската зграда во Пустец, Мала Преспа. 
За античкиот симбол на општинското знаме, секако има за-
слуги Светскиот македонски конгрес и збратимената општи-
на Гази Баба од Скопје. Утврдувањето на македонскиот си-
мбол од страна на Советот на Општината Пустец и неговото 
потврдување од Министерството за правда на Република    
Албанија ја направи единствена општина со Македонци во 
светот, која за официјален симбол го утврди македонското 
шеснаесетзрачно сонце.
Јавното објавување на симболот на Општината, симболично 
го означи и воведувањето на македонскиот јазик и неговото 
кирилско писмо во административна употреба во Република 
Албанија, бидејќи на грбот - називот на Општината е напи-
шан и на македонски и на албански јазик.
Меѓутоа, најголемиот чувар и бранител на симболот од Кут-
леш е, секако, бизнисменот Атанасоски. Тоа Сонце постојано 
го води во текот на целиот негов живот, а тој тоа го потвр-
дил особено преку гласилото „Македонско сонце“ чиј развој 
е тесно поврзан со идеите на одреден број Македонци во 
дијаспората.
Исто така, во монографско дело „Ѓорѓија Џорџ Атанасоски“-

се вели дека почнувајќи од древниот пе-
риод па сè до денес Македонија била, е 
и ќе биде раскрсница на различни нации, 
цивилизации, култури, јазици и рели-
гии. Почнувајќи од древните времиња 
на Александар Македонски, периодот 
на Римјаните и Византија, отоманскиот 
период па сè до следните светски војни 
ќе се види дека Македонија имала чудна 
судбина. Имено, низ овој долг и важен 
период во Македонија само две нации 
го избрале името на земјата како дел од 
нивниот идентитет - древните Македонци 
и Македонците денес.
Во монографијата исто така е пренесен и 
летописот на Ерусалим каде се наоѓа и 
името на Александар Македонски. Имено, 
Ерусалим бил освојуван од бројни воини, 
меѓу кои и од Александар Македонски. 
Ин¬тересно е тоа што градот доживува 
значаен процут за времето на Алексан-
дар Македонски, кој овде дошол во 332 
година пред новата ера, протерувајќи ги 
оттука Персијците. Во неговото време, 
како и во времето на неговиот наследник 

Птоломеј, Ерусалим јакнел како религиозен центар и станал 
израз на духовната хармонија на Израелците.
Во монографијата, пак, „Стив Пљакас“ (2018), од Славе Ка-
тин, која е на англиски и на македоснки јази се вели дека тој 
е човекот на кого Македонија му е големата љубов. Тој не 
отстапува и го брани сè она што е поврзано со Античка Маке-
донија. Со неговата посветеност за зачувување на древните 
македонски корени, насекаде во светот ја раширил вистина-
та за Античка Македонија. Меѓу другото, заедно со професо-
рот Мајкл Димитри се првите ентузијасти кои во 1995 година 
ги посетија и ги открија Калешите, народ кои се смета за по-
томци на Александат III Македонски (Велики) во Пакистан. 
За неговото патување за Пакистан тој ќе изјави: „Александар 
минал околу седум илјади милји за да ја промовира македон-
ската култура со својот потфат. Ние патувавме само  во еден 
дел од долгата траса на воинот следејќи ги неговите траги. 
Замислете си уште колку непознати факти се поврзани со 
македонските корени што останува да ги пронајдеме“, завр-
шува Стив Пљакас во својата репортажа за Македонците на 
Хималаите и за трагите на Александар Македонски.
Работата и многугодишниот најразновиден ангажман на 
Стив Пљакас со силен порив и признателност во македонска 
заедница во Канада, а и на Флорида, е поттик и пример како 
се афирмираат националните достоинства на северно-аме-
риканските простори. Во импресивниот биланс, меѓу другото, 
се сместуваат организирањето на хуманитарни активности 
за спонзорирање на истражувачки работи од областа на 
историјата, културата, духовното живеење, спортот, собири-
те, пикниците и други активности за голема промоција и за 
исклучителна презентација на Македонците во дијаспората. 
Меѓу другите активности во новата средина во Канада е тоа 
што Стив Пљакас стана  член на масонската ложа во Њу 
Маркет. И како масон е познат поборник за човековите пра-
ва, а со тоа за правата на Македонците во Канада и во сите 
делови на Македонија и во светот.
Тој е човекот кој е сопственик на големиот и единствен тр-
говски центар со името „Македонија“ во Њу Маркет. Впе-
чатливо дизајнираните рекламни табли на центарот „Ма-
кедонија“ на некои им пркосат, а за многумина е место за 
препознавање и запознавање со Македонија.
Воден од љубовта кон татковината и од нејзиното Сонце, 
како Големиот Александар Македонски, тој е мошне активен 
и во Македонија. Цели дваесет години од осамостојувањето 
на Република Македонија, тој со срце, душа и голема љубов 
учествува во политиката, културата, медиумите и воопшто во 
социјално-општественото живеење и опстојување на својот 
народ и својата татковина Република Македонија.
Името и делото на Стив Пљакас е тесно поврзано со Олим-
писките игри во Атина во 2004 и во Пекинг во 2008 година Тој 
беше еден од главните спонзори за македонските спортисти. 
Пред тоа, поради неговите активности и придонес за маке-
донските спортисти од Канада, Стеве Пљакас беше избран 
за претседател на Олимпискиот комитет на Македонците во 
Канада.
Олимписките игри во Пекинг беа голем предизвик за Стив 
Пљакас. И тука, како еден од големите спонзори на маке-
донските спортисти,  преку нив ја изрази силната љубов кон 
дедовската земја Македонија. Чинот на носењето на маке-
донското знаме на Олимписките игри и во Пекинг, како и во 
Атина, беше возбудлив настан и за Стив и за неговото се-
мејство, за што тој доби бројни пофалби и признанија.  За 
Стив Пљакас како знаменосец тоа ке остане незаборавно и 
неповторливо.

Македонска Заедница
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416-421-7451

Фолклорниот Ансамбл ,,Македонка,, со својот автентичен и величествен настап го воодушеви претседателот на Р. Македонија д-р 
Ѓорѓе Иванов во Детроит. Делегацијата од црквата Св. Климент Охридски од Торонто беше предводена од претседателот  на црков-
ната управа г-ин Чедо Миленковски, а на чело на ансамблот како и секогаш стоеше г-ин Алек Петличков. Играорците на фотографи-

јата ги удостои и НВП надлежниот Архиереј на АКМПЕ г-ин Методиј.



Страница 29February 09, 2022 Македонска заедница

MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 416-476- 4133



Страница 30 February 09, 2022

St. IlIja MacedonIan orthodox church, MISSISSauga
Македонската православна црква  Св. Илија од Мисисага

Св. Илија  - Мисисага

СООПШТЕНИЕ
Неделното Учили-

ште при МПЦ. Свети 
Илија - Мисисага на 30 
септември со Молебен 
ќе го означи почетокот 
на  новата академска 

година за изучување на  
македонскиот јазик и веронаука.

Тогаш ќе го одбележиме и првиот училишен час при нашето црковно 
училиште и за сите ученици, студенти и нивните наставници, професори, 

просветни работници и родители. Донесете ги вашите деца да примат 
благослов за успешна учебна година!!!

За повеќе информации обратете се на телефонскиот број 905.821.8050 
или посетете ја црквата Свети Илија на следнава адреса 1775 Bristol Rd. 

West, Mississauga, Ontario.

Среќен 65-ти роденден и среќно 
пенизонирање на големиот 

македонски патриот  
Славе Трајковски

Претседателот на 
црковната управа 
г-ин  Коле Димески со  

управниот одбор  упатува најискрени честитки по 
повод 65-от роденден  и заминувањето во пензија 
на  потпретседателот на црковниот одбор  и 
долгогодишен  активист  и носител на високи црковни 
функции  во црквата Св.Илија од Мисисага г-ин Славе 
Трајковски. По повод овој голем животен  јубилеј на 
нашиот потпретседател и голем македонски патриот     
г-ин Трајковски му  посакуваме  пред се’  добро 
здравје, среќа и успех во понатамошниот живот, како 
и среќни и безгрижни пензионерски денови,  се вели во честитката испратена  
од претседателот на црковниот одбор од МПЦ ОА Св Илија од Мисисага г-ин 
Коле Димески и неговиот управен одбор

St. IlIja MacedonIan church  
& 

rIverSIde SenIorS club
InvIte everyone to theIr 

annual

Sv.Zlata MeglenSKa 
banQuet

Saturday noveMber 3, 2018

Liturgy  6:00pm  Dinner  7:00PM
Cost : $50.00 

To reserve a table
 Contact:

 Vesna Amicone 
416-838-1501

Or the church at 
905-821-8050          

Music By: 5 Star band usa
performance  BY  

ilinden  Dance group                 

Македонската православна 
црква  Св. Илија од Мисисага и 

пензионерскиот клуб  
 ,,Riverside,, ве покануваат на 
традиционалниот банкет по 

повод празникот
 СВ.ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА 
Сабота,  3 ноември 2018 година

Вечерно богослужение на 3 ноември од 18:00часот 
(Света литургија на 26.10.2018)

Вечера 19:00      Цена: 50,00 $ 
За резервација на маса јавете се:

      
 Весна Амиконе 416-838-1501

или во црквата на:  905-821-8050
        

Во уметничко-забавниот  дел ќе наста-
пат : 5 Star band  од САД

        и фолклорниот Ансамбл ,,Илинден,,

Донатор и кума на празникот е 
Соња Димчевски.

Неделното училиште се одржува во 
недела со почеток од 10 часот наутро 

РОДИТЕЛИ: Донесете ги Вашите 
деца на Неделното училиште. Вашиот 
личен пример и ангажираност во 
верското образование на Вашите 
деца се од исклучителна важност. 
Свештеникот и учителките не можат 
сами да го исполнуваат ова дело. Еве 
како можете да помогнете во развојот 
на духовниот живот и моралното 
воспитување на Вашите деца.
Запишете ги Вашите деца на нашето 
Неделно училиште. (Беслатно е!)
Донесувајте ги во црква навреме.
Останете и учествувајте во Божестве-
ната Литургија во Црквата.

Имајте позитивен став за Црквата.
Разговарајте со нив за тоа што учат 
секоја недела.
Учете ги да даваат неделни донации.
Бидете пример на христијанко жи-
веење.
Нагласувајте ја важноста од постоја-
ното покајание и Светата Причест.
Поставете ја Црквата пред секоја 
друга активност во недела.
Избегнувајте да ги осудувата другите.
Нека зрачи Вашата љубов за нашиот 
Господ Исус Христос.

Отец Константин

St. Ilija's Sunday School
The Sunday School starts at 10:00 A.M. on Sundays 
PARENTS: Bring your children 
to Sunday School. Your personal 
example and involvement in the 
religious education of your children 
are extremely important. The priest 
and teachers can not do the job alone. 
Here is how you can help develop the 
spiritual life and moral upbringing of 
your children. 
Register your child to our Sunday 
School. 
Bring them to Church on time. 
Stay and worship at the Divine Liturgy 
in the Church. 

Be positive about the Church. 
Discuss with them what they learned 
each Sunday. 
Teach them to bring their weekly 
stewardship offering.
Give your personal example of 
Christian living. 
Emphasize regular repentance and 
Holy Communion.
Put Church before every other activity 
on Sunday.
Avoid criticism of others.
Let your love for our Lord Jesus Christ 
radiate.         Father Konstantin
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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 цр-
квата „Свети Спас“, со сите 
државни почести и пред по-
веќе илјади граѓани од цела 
Македонија, беа положени 
моштите на истакнатиот 
македонски револуционер 
и идеолог Гоце Делчев, кои 
два дена порано македон-
ската делегација ги донесе 
од Софија.

 ► Ден на востание-
то на Македонија или Ден 
на народното востание на 
македонскиот народ познат 
и само како 11 Октом-
ври  e државен празник кој 
се празнува на 11 октомври 
во Македонија. Востанието 
е против фашизмот и со тоа 
започнува борбата за осло-
бодување на македонскиот 
народ. Тоа е важен меѓник 
во борбата за самобитност 
и самостојност на маке-
донскиот народ. Со својата 

вооружена борба, Македо-
нија не станала квислиншка 
територија, туку, напротив, 
жешко подрачје за окупа-
торот и дала свој придонес 
во победата над фашизмот 
во Втората светска војна. 
За почеток на востанието 
против фашизмот во Ма-
кедонија се смета нападот 
кој Прилепскиот партизан-
ски одред „Гоце Делчев“ 
го извршува во Прилеп на 
11 октомври 1941година. 
Во нападот учествуваат 16 
партизани, распределени 
во три групи. Првата го на-
паѓа бугарскиот полициски 
участок, втората - затворот, 
а третата има задача да ги 
прекине телефонските вр-
ски и електричната инста-
лација. 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 би-
ле разбиени. Карадачкиот 
одред е разбиен на 14 ок-
томври, а Козјачкиот одред 
- на 17 октомври.

 ► 23 октомври 
е Ден на македонската ре-
волуционерна борба или 
Ден на револуционерната 
борба — државен празник 
во Македонија. На 23 октом-
ври 1893 година Во Солун, 

е основана Македонска 
револуционерна организа-
ција со цел ослободување 
на македонскиот народ од 
империјализмот и прев-
ласта на околните сили и 
остварување на неговите 
основни права на самостој-
ност и идентитет. Имено на 
23 октомври 1893 година во 
куќата на солунскиот кни-
жар Иван Хаџи Николов во 
Солун се собрале шестмина 
млади мажи за да ги става-
ат основите на тоа, коешто 
ќе стане симбол и знаме на 
борбите на Македонците 
за слобода. Основополож-
ниците биле: Д-р Христо 
Татарчев, Даме Груев,Пе-
тар Поп Aрсов, Иван Хаџи 

Николов, Антон Димитров 
и Христо Батанџиев. Тие 
основаат конспиративна 
група, нарекувајќи јаМа-
кедонски револуционерен 
комитет. Организацијата се 
борела за ослободување 
на Македонија со сопствени 
сили, без помош од надвор. 
Формирањето на ВМРО 
значело почеток на органи-
зираното македонско рево-
луционерно движење кое 
преку Илинден 1903 и Кру-
шевската република, преку 
НОВ резултира со созда-

вање современа самостојна 
македонска држава. Праз-
никот се празнува од 2007 
година кога беше донесен 
и изгласан  новиот закон за 
државни празници. Денот е 
неработен

 ► На 27 октом-
ври 1947 година во 
Лерин е извршена смртна 
пресуда врз 13 Македонци 
од селото Герман, Лерин-
ско, обвинети за соработка 
со партизаните. 

Македонска Заедница

Низ Годините

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

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

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

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

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

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

По повод празникот 
Петковден, повелете на 

Мариовска вечер!!
Ќе се  одржи на 27-ми октомври 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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 ► Со лажна светлина и женска оловна 
мрежа, потона на дното.

 ► Љубовта може да трае подолго ако се 
отстранат кавгите и расправиите.

 ► Да се противиш со човек во чие срце 
му крвари рана е едно исто како да го 
навредуваш. 

 ► Ако ги штедиш бакнежите тие се изгубени, а партнерот го 
оставаш во мисли.

 ► И јас не сум цвеќе, ама ти беше трн. Страшно е меѓу трње 
да бидеш цвеќе.

 ► Не беше тоа никаква вистинска светлина, не беше ниту 
сонце ниту месечина.Тоа беше само една-женска имитација.

 ► Можеш да најдеш жени кои никогаш немале љубовници, но 
тешко да најдеш жени кои имале само еден. 

 ► Ако сакаш да живееш без тага – бегај далеку од жена.
 ► Велат: сите девојки се добри, а од каде доаѓаат жените?
 ► Женските кривини се поопасни од планинските серпентини.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
 ► До вчера беше жена и друштво, а денес ниту друштво  - 

ниту жена. 

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн , декорација 
,украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката 

на сите предмети е рачна 
и понекогаш  на машина за 
шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !

Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како 
да направите проект со за-
веси за заштита од инсекти 
и комарци на вашиот балкон:
1. Завеси од ИКЕА;
2. Траки памучни за 
подрабување;
3. Јаже и метални 
куки;

4. Корнизи;
5. Машина за шиење;
Најпрвин ги поставувате кор-
низите кои може да ги одбе-
рете по ваша желба. Моите 
корнизи се на растегнување. 
Завесите ги купив од ИКЕА. 
Но, тие не беа подготвени 
за поставување бидејќи дол-
ниот дел не беше подрабен. 
Со белата трака и свиткани 
на преклоп ги подрбив на ма-
шината за шиење. Низ овој 
раб треба да поминува јаже-
то кое ќе ги држи стабилно 

доле да не летаат насекаде 
низ балконот. Со помош на 
безопасна игла го спротнав 
јажето и со куките го прицвр-
стив на дрвениот под на бал-
конот. На оние места каде 
што се наоѓа преклоп на две 
завеси можете да ставите 
магнети или штипки. 
                                                      Ужи-

вајте во секоја ваша идеја и 
креација! 
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска. 

Седум  чуда во 
социјализмот 

1. Сите биле вработени. 
2. Иако сите биле вработени, 
никој ништо не работел.
 3. Иако никој ништо не 
работел, сите планови биле 
100% исполнети.
 4. Иако сите планови биле 
исполнети, продавниците 
биле празни.
 5. Иако продавниците биле 
празни, сите имале се’. 
6. Иако сите имале се’, сите 
и краделе. 
7. Иако сите краделе, нико-
гаш ништо не им недостасу-
вало. 

Седум чуда во 
демократијата 

1. Ретко вработени.
2. Вработените работат за 
оние кои ништо не работат.
 3. Иако ретките работат за 
оние кои ништо не работат, 
плата не добиваат. 
4. Оние кои не работат 
имаат се’. 
5. Продавниците полни, а 
купуваат оние кои немаат 
ништо.
 6. Крадат само избраните. 
7. Иако крадат стално се жа-
лат дека имаат премалку!!!

Европа
Разговараат Македонец 
Србин и Босанец во кафеана 
за Европа.
 Македонецот и Србинот 
жалат што не се во Европа а 
на тоа Босанецот: 
Па ни Америка не е во Евро-
па, па што и фали!!!

Плата во Македонија 
Кромид плата: ја гледаш, и 
почнуваш да плачеш.
 Кучка плата: не ти помага во 
ништо, од нејзе само стра-
даш, a не можеш да живееш 
без неа. 
Диета плата: ти се чини дека 
секојпат јадеш се помалку и 
помалку. 
Атеистичка плата: се сомне-
ваш во нејзинито постоење.
 Волшебна плата: ќе на-
правиш неколку потези и ја 
снемува. 
Плата ураган: незнаеш кога 
ќе дојде, ниту колку ќе трае. 

Црн хумор плата: се смееш 
за да не заплачеш. 
Импотентна плата: кога најм-
ногу ти треба, те изневерува. 
Поларна плата: Замрзната е 
веќе 10-ина години. 

Спортски дисциплини во 
Македонија: 

Дигање - кредити 
Пливање - во долгови 
Прескокнување - рати

 Носталгија 
К'д се врати у Македонију, 
сфати дека носталгија беше 
подобра опција .

Штала 
Зошто го ставиле коњот 
пред владата? 
- За да знаат туристите каде 
е шталата!

 Економист
Влегува шефот во работи-
лница и го прашува врабо-
тениот. - Колку столови на-
прави денес? - Два. - Само 
два!? Јас до сега ќе напра-
вев десет. - Па нормално 
шефе, вие сте столар, а јас 
дипломиран економист!!!

 Македонец 
Одат двајца луѓе по улица. 
Едниот нема ни скршена 
пара во џебот, а другиот 
исто така живее во Македо-
нија.

 Работа 
- Американецот работи ако 
го платат добро, ако не, 
ништо. 
- Македонецот работи, ако 
го платат, добро, ако не, 
ништо. 

Интересна земја 
Знаеш другар бев во една 
интересна земја која се се 
вика Македонија. Да, сум 
слушнал дека има таква. Бев 
гостин во една куќа, многу 
љубезни, ама и чудни луѓе. 
Замисли - вели зачудено 
кинезот. - Таткото работи 
не зема плата. - Мајката не 
работи зима плата. - А Синот 
е пензионер.

10 Заповеди (закони) на 
мрзата!!!

 1. Човек се раѓа уморен и 
живее за да се одмори. 
2. Сакај си го креветот како 
што се сакаш самиот себе. 

3. Ако видиш некој да одма-
ра, помогни му.
 4. Преку денот одмарај, за 
да можеш преку ноќта да 
спиеш. 
5. Работата е СВЕТА, не ја 
допирај! 
6. Тоа што можеш да го 
направиш утре, не го прави 
денес. 
7. Работи што е можно 
најмалку и не го прави тоа 
што друг може место тебе да 
го направи. 
8. Смири се! Никој човек до 
сега не умрел од одмор.
 9. Кога ќе почуствуваш 
желба за работа, седни и 
почекај да ти мине. 
10. Штом работата е здравје, 
нека да работат болните!

Секретарка 
Добра секретарка вели: 
- Добро утро директоре! 
Одлична секретарка вели: - 
Утро е директоре! 

Google 
Google е толку интелигентен 
што веќе ништо не можеш да 
сокриеш од него. Вчера, на 
пример, пишувам: Барам ра-
бота во Македонија за 1500 
евра плата. Google ми враќа: 
Did you mean: 130 евра?

Просечниот Македонец 
живее два пати подобро

Македонскиот државен 
завод за статистика свикува 
прес конференција за да 
соопшти важно откритие:
– Според податоците кои ги 
анализиравме, заклучивме 
дека просечниот Македонец 
живее два пати подобро!
Еден од новинарите пра-
шува:
– Споредено со која година?
– Со следната.

Зошто свират 
автомобилите на свадба?

– Тато, зошто овие 
автомобили толку многу 
свират?
– Свадба сине, свадба…
– Па нели сирените на 
автомобилите служат за 
да предупредат за некоја 
опасност?
– Е да, де!
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

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.

Dessert by Marija: Homemade Fudge Cake
Ingredients
1 + 1/2 cup Miracle Whip 
Salad Dressing (Mayo)
2 + 1/4 cup brown sugar
2 tbsp. vanilla
3 large eggs
2 + 1/2 cup fl our 
2 tsp. baking soda
1/2 tsp. salt
1 + 1/4 cup HOT, HOT water 
(almost boiled)

Ingredients for Fudge Glaze:
4 squares milk chocolate 
1/4 cup butter (unsalted)
3 cups powdered sugar
1 tsp. vanilla
1/2 cup milk

Preparation for Cake:
In mixing bowl mix in the eggs 
and brown sugar on high 
speed until thick texture
Mix in the rest of cake 
ingredients, make sure to pour 
the water in SLOWLY !
Mix all together until nice and 
smooth.

Then pour batter into greased 
9-inch pan 

Preheat oven to 350degrees F. 
Place pan in oven for 40-45 
minutes

When baked, take out by 
fl ipping over onto plate, wait 
to cool.

During this time prepare the 
fudge glaze

Preparation for Fudge Glaze:
Mix milk and butter together in 
sauce pan and boil
Pour in chocolate and vanilla, 
then stir
Mix in powder sugar 
And mix on LOW until thick 
and remove off heat

When cake is cooled, 
pour HOT glaze over, with 
decorations of choice.
Optional: ice cream, whip 
cream, more chocolate.

Holiday Specials by Marija: Thanksgiving 
 

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!

Pumpkin Cheesecake
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
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

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

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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50 Годишен Јубилеј


