
MACEDONIA

N E W S P A P E R
www.macedonianewspaper.comFreeVolume 36, Issue 12 (420)October 03, 2019

A bre Makedon~e, kade se sprema{?
Borba te ~eka, borba za sloboda.

Borba za sloboda, za Makedonija,
za Makedonija, zemja porobena. 

Neka razberat kletite fa{isti,
 makedonsko ime nema da zagine!
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Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

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

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

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

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

колумнист

Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 
човекови права

Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 

рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник,
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков
Специјални Дописници:
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 

Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 

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

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

Љубовта кон татковината е ненадминлива
Ништо посвето, посилно и по-
исконско од љубовта кон тат-
ковината, кон родот свој, кон 
изворот од каде што сме поте-
кле како река низ светот.
Ние Македонците во ислени-
штвото ја докажуваме низ раз-
ни облици таа љубов која од 
ден во ден станува се’ посил-
на. Колку Тешкото станува по-
тешко, колку срамот, стравот и 
болката стануваат повидливи 
и тивки локви крви избликнува-
ат од нашите срца во немоќ да 
и’ помогнеме на татковината, 
толку нашето простум, нашето 
достоинствно чекање на денот 
на светлината станува се’ по-
извесно.

Ќе дојде тој ден кога Македо-
нија ќе ја огрее вистинското 
сонце, сонцето на слободата, 
на љубовта, и чистата нама-
чена македонска душа ќе из-
дивне гласно: Те ослободивме 
татковино!

Како никогаш досега обрачот 
околу нашите срце се стегнал, 
неверувањето еден кон друг 
станало се’позабележливо, 

дури  и омразата во знак на 
немоќ станала се’присутна –не 
дека така сме одбрале, туку 
толку можело да поднесе на-
шето македонско срце врз кое 
се пресликале тагите и стра-
дањата и на нашите дедовци и 
прадедовци.

Токму затоа, сега како никогаш 
порано почитувани читатели, 
сите вие кои на овој или оној 
начин оставате траги за почит 
во своето битисување, дојде 

време кога семасовно нацио-
нално се освестуваме, (мо-
жеби и предоцна), но повеќе  
простување и премолчување 
за предавства и татковински 
сквернавења нема. 
Дојде време секому да се каже 
вистината в’очи, кој застраил 
да се прекори, и прст да се 
впере зашто еден е патот на 
вистината,на слободата за Ма-
кедонија. 
Тој пат бил, е и ќе биде и тр-
нлив и мачен, но ќе го изоди-

ме, како и сите премрежја низ 
историјата на Македонија. И 
овој обид за искорнување и 
разнебитување ќе им остане 
залуден, зашто како пирејот 
сме, колку повеќе не’ корнат, 
толку посилни изникнуваме. 
Македонијо, Македонци, вто-
рото име ни' е Непокор. Честит 
11 октомври!

Од уредникот

Почитувани читатели,

ЧЕСТИТЧЕСТИТЧЕСТИТЧЕСТИТЧЕСТИТЧЕСТИТ
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Јавна трибина во Скопје – 
Раздавање, распродавање или 

крадење на македонската историја
На 4 септември со почеток во 13 часот во хотелот Бест 
Вестерн ќе се одржи јавна трибина на тема “Раздавање, 
распродавање или крадење на македонската историја“ – 
пиши бриши брусалка историја и “Дали добрососедството 
подразбира и негирање на сопствената историја?

Воведни излагања на темата ќе поднесат: д-р Тодор чепрганов – Илинденското или Илин-
денско-преображенско востание? Д-р Наташа Котлар – “Македонско национално движење 
во X1X век – особености и процеси. Ефтим Клетников – “Историјата како култура и варвар-
ство – европскиот идентитетски геноцид над Македонија. Дардан Венетски – Раздавање, 
распродавање или крадење на историја?
Во дебатниот дел учество ќе земат повеќе историчари, социолози, политиколози и аналити-
чари. Организатори на трибината се Македонски манифест и Институт СИА Виста, Скопје.

Не ми е познато дали некој од членовите на бугарско-македонската комисија за реви-
зија на македонската историја ќе земе учество и ќе каже збор-два. Нели тие се луѓето 
кој ќе стават потпис на договорот со Бугарија со кој сите ние ќе треба одново да 
одиме во основно училиште за да ја учиме бугарската верзија за нашата историја. Се 
случува ли некаде на планетава Земја такво нешто?

Македонска Заедница

Танас Јовановски

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

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

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Низ деновите на минатиот месец

Македонското високо образование по Шангајската листа 
Шангајската листа секоја година ја објавува универзитетот “Џао Тонг“ од Шангај, Република 
Кина. Шангајската листа се објавува од 2003, а предвид се земаат шест критериуми, за да 
се направи разлика меѓу 500-те универзитети од 1200, колку што се регистрирани во светот, 
а меѓу критериумите се и бројот на добитници на Нобеловата награда меѓу поранешни сту-
денти, бројот на истражувачи кои најмногу се споменуваат во своите дисциплини и бројот 
на објавени трудови во списанијата Science and Nature. Критериумите се претежно фокуси-
рани кон истражувањата и природните науки каде што се губи видливоста на хуманистички-
те и општествените науки. Пласманот за таа ранг-листа исто така, најмногу зависи од бројот 
на објавени научни трудови, вработени на универзитетите, нивните влијанија и бројот на 
цитати. На Шангајската листа се објавуваат првите 500 универзитети во светот.  Најдобри 
светски универзитети во првите десет на листата се американските Харвард, Станфорд, 
британскиот Кембриџ, американскиот Беркли, Принстон, британскиот Колумбија и амери-
канските Калифорнија и Чикаго. (Нова Македонија)

Ќе бидам пресреќен ако еден од нашите универзитети е меѓу тие 500, па макар да биде 
и последен на листата. Во толку многу универзитети во светот и тоа е голем успех.

Александар Тортевски: Гласачите се разочарани од 
СДСМ, но не му простуваат на ВМРО-ДПМНЕ

Во ноември, нашата политичка сцена треба да се збогати со нова – Твоја партија. Алексан-
дар Тортевски, кој е еден од иницијаторите и привремен портпарол, најавува дека партиска-
та платформа ќе биде нешто спектакуларно во Македонија, сосема различно од постојните 
султан-партии.

Како да Македонија нема доволно партии. Која од која поспектакуларни. Бројот на 
партиите во Македонија не така далеку изнесуваше над педесетина. Машала. Уште 
една повеќе или помалку нема да направи разлика.

На Хрватска и’ недостасуваат 12,000 
медицински сестри и 2.000 доктори

Во Хрватска има 62 бол-
ници и голем дел од нив се 
соочуваат со недостиг на 
персонал. Во моментов во 
регистарот на медицински 
сестри има 40.224 медицин-
ски сестри и техничари. Се 
проценува дека недостасу-
ваат уште околу 12.000 за 
исполнување на стандарди-
те на Европската унија (ЕУ).  
И состојбата со лекарите 
не е многу подобра. Според 

податоцие на хрватската 
Лекарска комора, во јавниот 
систем се вработени 13.613 
лекари. Од нив 13.342 се 
вработени со полно работно 
време, додека 271 се лекари 
кои работаат до четири часа. 
   Според податоците на 
комората, специјалистите 
одработуваат повеќе од 
три милиони прекувремени 
часови годишно, па така е 
пресметано дека им недо-

стасуваат 2.000. Најголем 
недостиг има од педијатри, 
анестолози, радиолози, 
доктори по семејна меди-
цина и гинеколози. Покрај 
овие бројки лоша вест е тоа 
што во наредните десет го-
дини  во пензија ќе заминат 
дури 4.000 доктори, претеж-
но од семејна медицина.

Што им е на Хрватите? Не 
можам да ги разберам. Ете 
ја таму блиску Германија 
каде има голем број на 
медицински персонал кој 
зборува на хрватски јазик. 
Ете ти го решението. Зо-
ранчо Заев и компанијата 
ќе ја внесат Македонија во 
ЕУ и ете го решението за 
младите (и старите) да ги 
задржат во татковината – 
работа колку сакаш, пари 
колку сакаш.

Милошоски најави нов проект на Владата: 
НИКИЛИКС ВРАБОТУВА

На конкурсот на Министерството за надворешни работи (МНР) за вработување на 26 млади 
дипломати распишан конкурс лани во декември, за 26 работни места – млади дипломати 
во МНР се пријавиле 819 кандидати. Од нив 723 беа елиминирани од старт, објави прате-
никот Антонио Милошоски. Во постот тој вели дека биле примени пет кандидати подобни за 
министерот, затоа што биле учесницк во Шарената револуција, гушкачи на ГТЦ, роднини на 
истакнати членови на СДСМ, а биле одбиени “неподобните“ магистранти и докторанти на 
елитни странски универзитети.

Ете ти го најдобриот начин како да се задржат младите дома. Исто така ете ти ја и 
транспарентноста на Владата на Македонија. Не случајно народот рекол (од искуство) 
ако немаш вујко владика нема да станеш поп.

Во ноември, нашата политичка сцена треба да се збогати со нова – Твоја партија. Алексан-
дар Тортевски, кој е еден од иницијаторите и привремен портпарол, најавува дека партиска-
та платформа ќе биде нешто спектакуларно во Македонија, сосема различно од постојните 
султан-партии.

К
партиите во Македонија не така далеку изнесуваше над педесетина. Машала. Уште партиите во Македонија не така далеку изнесуваше над педесетина. Машала. Уште 
една повеќе или помалку нема да направи разлика.една повеќе или помалку нема да направи разлика.една повеќе или помалку нема да направи разлика.

Кирацовски: Рекет па рекет, дај престанете веќе!
Пратеникот од СДСМ Александар Кирацовски на собраниска расправа за изборот на новите 
министри во Владата побара од неговите колеги од опозицијата да престанат да ја спом-
нуваат аферата “Рекет“. – Дај престанете еднаш веќе со таа афера. Рекет па рекет. Јас ќе 
ви кажам дека прв пат борбата против корупцијата во оваа држава почнува од страна на 
првиот човек во извршната власт, Зоран Заев, за разлика ов времето кога ВМРО-ДПМНЕ 
беше на власт – рече Кирацовски. Лилјана Кузмановска од ВМРО-ДПМНЕ му порача дека 
Кирацовски е тој кој не требА да излезе на говорниица за да зборува на тема “Рекет“. (Плус 
Инфо)

Ни во кој случај не се согласувам со пратеничката Кузмановска. Ова е неразумно 
барање од нејзина страна. Лилјана, те молам, имај малку чувство. На човекот му гори 
под нозете и затоа лелека, а ти бараш да ќути .Иако (по негово) тој не го познава Боки 
13, во јавноста излегоа број на фотографии со него.

Адвокатката Ирена Фрчковска е нов застапник на 
притворената специјална обвинителка Катица Јанева
Ирена Фрчковска доаѓа на местото на адвокатот Стеван Павлески кој минатата недела се 
откажа од застапувањето на Катица Јанева. Адвокатката Фрчковска е сопруга на универ-
зитетскиот професор и поранешен министер за надворешни работи Љубомир Фрчковски. 
Гледате како си се бранат овие од партијата (КПЈ)? На Катица ќе и’ требаат најмалку една 
дузина бранители. Ако треба да се брани со тепање, овде е нејзиниот сопруг. Тепачот на 
жени за паркинг место.

За шведскиот суд упадот во Собранието на 27 
април е бунт, не тероризам

Упадот во Собранието на 27 април според шведските закони не е кривично дело туку бунт, 
пишува во образложението од пресудата со која Шведска не го екстадирање обвинетиот 
за терористичко загрозување во земјата Дејан Давитковски. По него имаше распишано 
меѓународна потерница, а беше фатен на аеродром во Шведска каде стигнал од Софија. 
Сега тој пред тамошните власти тврдел дека е политички гонет, пишува во пресудата, обја-
ви ТВ Телма. “Сомнежот има своја основа во политичкиот прогон. Неговата и безбедноста 
на неговото семејство е загрозена во Северна Македонија“, се наведува во пресудата.

Што им е на овие Швеѓаниве? Тие не разбираат ништо! Влегол Давитковски во Со-
бранието силно “наоружан“ со тупаници и некој ќе ми каже дека тој не е терорист? 
Треба да им се испратат во Шведска неколку од нашите обвинители и судии да ги 
поднаучат (едуцираат) тамошните како се води борба против тероризмот. Прво ќе 
испуштите од затвор криминалци, убијци... за да им се отстапи место во затворот 
за терористи (ненаоружани) кои застанаа во одбрана на уставноито уредување на 
државата Македонија.
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Радев: Ќе ја подржиме Северна 
Македонија, ама не на сметка на 

бугарската историја, јазик и идентитет                                                                                                                                        
               

Бугарија треба да ја подржува Северна Македонија во ев-
роинтеграцијата, но не на сметка на бугарската историја, 
јазик и идентитет, порачал претседателот Румен Радев на 
средба со бугарските претставници во мешовитата мул-
тидисциплинарна експертска комисија за историски обра-
зовни прашања меѓу Република Бугарија и Република Се-

верна Македонија.  Според Радев, како што објави БНТ.бг, ако наредниот месец не биде 
постигнат договор за спорните прашања, треба да се изготви нова национална позиција за 
заштита на бугарскиот интерес.
   Радев им изразил благодарност на членовите на комисијата за досегашните резултати на 
Комисијата, но искажал и загриженост од тоа што последниот состанок во Софија завршил 
без напредок за спорните прашања.  “Напредокот во вашата работа е основен критери-
ум за исполнување на Договорот за добрососедство. Последната средба на Комисијата 
создава немир. Темпото на напредок во работата на Комисијата заостанува зад развојот 
на процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија. Следниот месец 
може да биде клучен во нашите односи, зашто Советот на ЕУ може да донесе решение 
за започнување на преговорите за членство со Северна Македонија. Ако вие можете да 
дадете гаранција дека за еден месец Комисијата ќе ги реши сите спорни прашања, тогаш 
бугарската влада може да продолжи со политиката на безусловна подршка на членството 
на Северна Македонија“, рече Радев.  (МКД.мк)

Кој може да посака подобри соседи од овие нашите. Оставете ги настрана Грците. 
Бугарите ќе не подржеле но не на сметка на бугарската историја, јазик и идентитет. 
Значи се’ треба да оди на македонска сметка. Дури и нивното сојузништво со Нацис-
тичка Германија и Хитлер. И грабежот што го направија за време на нивната окупација 
на Македонија. Тоа значи дека Македонците во ЕУ можат да влезат само голи, тотално 
голи  без идентитет, без историја, култура... Нели соседите си ги бранат своите нацио-
нални интереси, а македонските?

Македонска Заедница

Низ деновите на минатиот месец

Танас Јовановски

Давидовиќ: За 27 април некој во затвор, а 
некој е амнестиран и добива тендери

Адвокатот Звонко Давидовиќ, кој е дел од одбранатана Дејан Давидовски, кого шведскиот 
суд одби да го екстрадира, вели дека одбраната на осудените на вкупно од околу 200 годи-
ни затвор за настаните на 27 април била во право.  – Она што нас не тангира е тврдењето 
дека не постои терористичко здружување што ние го зборувавме во текот на постапката, 
навистина било така. Евентуално може да се работи за некои други кривични дела. Бевме 
сведоци на насилството и од тоа никој не бега, но тоа може да биде акт на насилие, уче-
ство во толпа, а не кривично дело терористичко здружување – вели Давидовиќ. Тој вели 
дека во земјата не функционира правниот систем. (Вечер)

Во нашата земја не важи што вели законот туку важи што вели судијата. Тоа не е 
новина и сите добро го знаеме. Зоранчо Заев и бандата околу него го испрекршија 
секое слово од Уставот, а уставните судии молчат наместо да го бранат уставот за 
кој земаат плати. Со лидерството на Христијан Мицковски како опозиција – НЕМА 
ПРАВДА ИМА МИР!  Давидовиќ вели дека во земјата не функционира правниот сис-
тем. Важно е дека го имаме. И уште поважно е што Зоранчо Заев   и понатаму е на 
слобода.

Македонците во Албанија бараат 
македонскиот јазик да биде службен

Македонското друштво “Илинден“ од Тирана ја подржува Резолуцијата за унапредување 
на положбата, правата и слободите на Македонците во Република Албанија усвоена на 
Третиот конгрес на македонската партија “Македонска алијанса за европска интеграција 
(МАЕИ) одржан на 7 септември во Тирана. Делегатите на Конгресот, со изгласувањето на 
Резолуцијата за унапредување на положбата на Македонците во Албанија останаа до-
следни на барањата за почитување на правата на Македонците во Албанија за што во 
континуитет се залага и друштвото “Илинден“, стои во соопштението на друштвото.

Нашинците во Албанија (барем јас така мислам) чукаат на погрешна врата кога се во 
прашање македонските малцински права. И еве зошто: нашинците во Грција (Вино-
жито), и нашинците во Бугарија (ОМО Илинден Пирин) со децении ги бараат истите 
права и до ден денешен европските “демократски“ институции немаат со прст мрд-
нато за да ја подобрат нивната положба. Мој совет е за нашинците во Албанија да 
се обратат за совет  до Албанците во Македонија и да дознаат како се стекнуваат 
национални права за малцинствата на Балканот.

Мој совет е за нашинците во Албанија 
е да се обратат за совет  до Албанците 

во Македонија и да дознаат како се 
стекнуваат национални права за 

малцинствата на Балканот.

„Ценете си ја културата. 
Почитувајте си ја историјата“

Пишува Џејсон Мико

„Ценете си ја културата. По-
читувајте си ја историјата“
Овие зборови – „Ценете си ја 
културата. Почитувајте си ја 
историјата“ – најдобро го су-
мираат обраќањето на прет-
седателот Доналд Трамп 
пред Обединетиет Нации. 
Трамп се обраќаше на цела-
та планета, но овие зборови 
се особено значајни за Маке-
донија и за Македонците, во 
земјата и низ светот.
Што друго кажа претседате-
лот Трамп што би требало 
да им даде кураж на Маке-
донците? Тој рече: „Исто како 
мојата сакана земја, секоја 
нација претставена во оваа 
сала има скапоцена историја, 
култура и традиција кои вре-
ди да се бранат и слават, и 
кои и даваат уникатна сила 
и потенцијал“. Македонци: 
дали ќе дозволите тесните, 
себични интереси во Маке-
донија (и надвор од неа) кои 
се заинтересирани само за 
својата лична моќ и приви-
легии, да продолжат да ја 
бришат македонската „скапо-
цена историја, култура и тра-
диција“ или ќе ги одбраните и 
ќе продолжите да ги славите 
поради нивната „уникатна 
сила и потенцијал“.
„Слободниот свет мора да ги 
прифати своите темели кои 
се национални. Не смее да 
се обидуваме да ги избри-
шеме или да ги замениме“. 
Македонци: вашите нацио-
нални темели се клучни не 
само за вашиот успех како 
нација и како народ, туку и 
за вашето постоење. Вашите 
национални темели се ваше-
то минато – вашата историја 
и Македонците и Македонки-
те кои постоеле пред вас. Не 
смеете никогаш да ги забора-
вите нив или нивните жртви 
за Македонија.
„Ако сакате слобода, бидете 
горди на вашата земја. Ако 
сакате демократија, чувајте 
го вашиот суверенитет. Ако 
сакате мир, сакајте си ја на-
цијата. Мудрите водачи секо-
гаш на прво место го ставаат 
интересот на својот народ и 
на својата земја“. Непоби-
тен факт е дека Владата на 
Зоран Заев ги стави интере-
сите на други држави пред 
интересот на Македонија. Тој 
и неговата Влада покажаа 
колку малку се гордеат со 
Македонија и се подготвени 
да го предадат македонскиот 
суверенитет на други земји.
„Доброто на една нација 
може да го застапуваат само 
тие кои ја сакаат; граѓаните 
кои се сраснати со нејзината 
историја, кои се задоени со 
нејзината култура, посвете-
ни на нејзините вредности, 
блиски со нејзиниот народ, и 

кои знаат дека од нив зависи 
дали ќе ја изградат 
својата иднина или ќе 
ја загубат. Патриоти-
те гледаат на својата 
земја и на нејзината 
судбина како што ни-
кој друг не може да ги 
види“. Препрочитајте 

ги овие зборови: „срасна-
ти“, „задоени“, „посветени“ и 
„блиски“. Препрочитајте со 
што се поврзани овие збо-
рови: „сраснати со историја-
та“, „задоени со културата“, 
„посветени на вредностите“, 
„блиски со народот“. Тоа, 
вели Трамп, значи дека 
граѓанинот е посветен на 
доброто на својата нација. А 
сега, кажете ми што Зоран 
Заев стори со овие зборови.
Понатаму, претседателот 
Трамп зборуваше за патрио-
тизмот и неговата поврзаност 
со слободата, суверенитот, 
демократијата и големината 
на државата, велејќи дека 
„слободата може да се за-
чува само ако е безбедна, 
демократијата и големината 
на државата може да се по-
стигнат само со волјата и со 
посветеноста на патриоти-
те… Љубовта кон својата на-
ција го прави светот подобар 
за сите нации“.
Заедно со овие совети, прет-
седателот Трамп упати и пре-
дупредување. Тој рече дека: 
„Главната поделба која ја 
имаме во светот, и низ исто-
ријата, е повторно јасно вид-
лива. Тоа е поделбата меѓу 
тие кои посакуваат да ги кон-
тролираат другите и поради 
тоа се заблудени дека нивна 
судбина е да владеат, и луѓе-
то и народите кои единстве-
но сакаат да се управуваат 
себеси“. Потоа ја повтори 
неговата позната теза дека 
„Иднината не им припаѓа 
на глобалистите. Иднината 
им припаѓа на патриотите. 
Иднината им припаѓа на су-
верените и независни нации 
кои ги бранат своите граѓани, 
ги почитуваат своите соседи 
и ги ценат разликите поради 
кои секоја земја е посебна и 
единствена“.
Трамп предупреди на опас-
носта која произлегува од 
величањето на Човештвото, 
велејќи дека „Глобализмот 
имаше безмалку религиска 
привлечна моќ врз претход-
ните лидери, и ги доведе до 
тоа да ги игнорираат своите 
сопствени национални ин-
тереси“. Иако не кажа ка-
тегорично, но мислам дека 
тука сака да ни каже, како 
што и други посочиле, дека 
величањето на глобализмот 
е слично на величањето на 
социјализмот и комунизмот, 
бидејќи овие три идеолигии 
се заинтересирани за истото 
нешто: за моќ. Трамп рече 
дека „Социјализмот и кому-
низмот сакаат да обезбедат 
власт за владејачката класа“, 
додавајќи дека „слободата и 
демократијата мора постоја-
но да бидат бранети и чува-
ни, како од надвор, така и од 

внатре. Мораме да бидеме 
сомничави кон тие што сака-
ат конформитет и контрола. 
Дури и во слободните држа-
ви, гледаме загрижувачки 
нови закани против слобода-
та“.
Претседателот додаде дека 
голем дел од глобалната 
елита е составен од постоја-
на владејачка класа, безлич-
на бирократија, поврзана со 
медиуми и академици кои 
служат како првосвештени-
ци и првосвештенички на 
оваа нова религија. Тој рече 
дека „Постојаната владејач-
ка класа отворено покажува 
презир, гадење и отпор кон 
волјата на народот. Безлич-
ната бирократија функцио-
нира во тајност и ја слабее 
демократијата. Медиумите 
и академските институции 
вршат директни напади врз 
историјата, традицијата и 
нашите вредности“. Кога 
веќе зборуваме за волјата 
на народот и согласноста на 
тие со кои се управува, Маке-
донците знаат, од болно ис-
куство, дека Владата на Заев 
покажува „отворен презир, 
гадење и отпор кон волјата 
на народот“. Ова не смее да 
продолжи.
Трамп зборуваше за САД, 
но неговите зборови може 
да се применат за сите сло-
бодарски народи. „Татковите 
на нашата нација знаеа дека 
секогаш ќе има луѓе кои ве-
руваат дека имаат право да 
владеат со другите и да ги 
контролираат другите. Ти-
ранијата се шири под разни 
имиња и преку разни теории, 
но секогаш произлегува од 
желбата да се доминира со 
другите. Таа не ги брани ин-
тересите на мнозинството, 
туку привилегиите на некол-
кумината“. Додека ги читате 
овие зборови, спомнете си 
на Европската Унија и нејзи-
ните неизбрани и неодговор-
ни бирократи. Помислете на 
американскиот Стејт Департ-
мент кој не одговара ниту 
пред претседателот Трамп, 
а не пак пред американскиот 
народ. Помислете на вашата 
сопствена влада.
Претседателот Трамп го за-
врши своето обраќање со 
надежна порака, ако не запо-
вед тогаш барем совет, како 
да ја зачувате државата која 
што ја имате. Тој рече: „До 
сите водачи кои се тука де-
нес со нас, придружете ни се 
во најисполнителната мисија 
која еден човек може да ја 
има, со давање на најдлабо-
киот можен придонес кој секој 
од нас може даго даде: Гра-
дете ги своите нации. Ценете 
си ја културата. Почитувајте 
си ја историјата. Внимавајте 
на своите граѓани. Направе-
те ги своите нации да бидат 
силни, богати и правични. 
Чувајте го достоинството на 
својот народ и ништо нема да 
ви биде недостижно“.

дали ќе ја изградат 
својата иднина или ќе 
ја загубат. Патриоти-
те гледаат на својата 
земја и на нејзината 
судбина како што ни-
кој друг не може да ги 
види“. Препрочитајте 
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,Разликата меѓу профе-
сионалците и аматерите е  
едноставна: вторите не ги 
разбираат работите и обич-
но прават грешки со трајни 
последици. Договорите со 
Бугарија и Грција се токму 
таков пример. Носителите 
на овие “проекти“ не уверу-
ваа дека ги решиле пробле-
мите со двата соседи кои, 
нели, беа пречка за нашите 
интеграции. И, за да не се 
губи време на патот кон Ев-
ропа, крајно непотребно го 
форсираа потпишувањето 
на договорот со Грција. Де-
мек, уште лани во јуни да се 
добие датум за преговори за 
членство. За таа цел беа да-
дени незамисливи отстапки 
кои носат трајни историски 
последици. Тоа не беше 
обичен туку класичен амате-
ризам. Всушност, веднаш да 
не примаа во Унијата, таква 
итаница и жртви не смееја 
во никој случај да се напра-
ват. 
 Една година поми-
на и преговори нема а ниту 
ќе ги има во блиска иднина. 
И кога ќе почнат – тоа ништо 
нема да значи. Тие најве-
ројатно ќе траат и цели 15 
години. Тоа е предолг пе-
риод и за држава, не само за 
поединец. За толку години 
се’ може да се промени, на 
добро и на лошо. Речиси е 
невозможно да се прогно-
зира што ќе биде актуелно 
и атрактивно по толку вре-
ме. Унијата ќе преживее 
ама сигурно ќе биде многу 
поинаква од денес. Дека и 
тогаш ќе биде интересна за 
нас е многу веројатно ама 
не може со сигурност да се 
тврди. Засега, Македонија 
треба да ги вложува сите 
сили за да стане членка. Тоа 
е наш поширок интерес ама 
мора да се следат реалните 
состојби кои се менуваат. 
Цената која сега ја плативме 
е превисока и понижувачка и 
воопшто не е соодветна на 
тоа што (ќе) го добиваме.
 Времето веќе по-
кажа дека со двата капиту-
лантски договори не се ре-
шение вековните проблеми 
со овие две земји; дека Ма-
кедонија не направи истори-
ски исчекори; дека не ни се 
отвораат европските пер-
спективи, додека атлантски-
те беа нагласен интерес на 
САД и затоа напредуваат; 
дека двата соседи воопшто 
не станаа наши пријатели 

и поддржувачи... Веќе може 
да се констатира дека нема-
ше ни грам вистина во наја-
вите на креаторите на овие 
наши погубни надворешно 
политички потези.
 И, додека ние ми-
руваме и не брануваме за да 
не ги вознемириме нашите 
нови “пријатели“, тие преку 
ултиматуми, уцени или по-
раки не навредуваат и ома-
ловажуваат. Се однесуваат 
исто како и последните 100 
до 150 години ама многу 
поагресивно. За нив ништо 
суштинско не е променето 
освен нашата согласност 
дека ние сме виновни за 
нивните историски синдро-
ми дека не постоиме како 
народ, јазик, историја... Со 
договорите добија шанса да 
не докусурат и би било нес-
фатливо да не ја искористат.
 Да почнеме со Бу-
гарија. Во јануари 2017, пред 
да му заврши мандатот, 
претседателот Росен Плев-
нелиев јасно прецизира – 
“Македонија треба да влезе 
во ЕУ, ама не и македониз-
мот кој е една идеологија 
која не е само антибугарска 
туку и антидемократска “! 
Значи, без Македонци. Не-
говиот наследник, Румен 
Радев, во јули 2019, побара 
Софија – “да постави црве-
ни линии за Скопје“. Да даде 
поддршка за ЕУ – “но не бе-
зусловна и не безрезервна“. 
МНР Захариева во јуни 2019 
ни порача дека – “датум за 
преговори не значи и член-
ство за Македонија во ЕУ“. 
Во Скопје, на 1 август 2019, 
премиерот Бојко Борисов 
постави ултиматум и уцена 
– до октомври МОРА да се 
најде решение и да се со-
гласиме дека – “Гоце Делчев 
бил Бугарин кој се борел за 
Македонија“. Тој – “никако 
не сака да ја блокира Ма-
кедонија во октомври на 
патот кон ЕУ“ ама “има свој 
лимит и нема да допушти 
да го обвинат дека ја пре-
дал бугарската историја“. 
Зошто нашите ја предава-
ат сопствената не е негов 
проблем. Дека во Бугарија 
постои единство околу овие 
прашања деновиве потврди 
и Радев кој ја повтори зака-
ната од Борисов.
Интересно е што речиси 
истата формулација (“Дел-
чев се декларирал за Бу-
гарин и во исто време се 
борел за самостојна маке-
донска држава“) ја употре-
би и претседателот Пен-
даровски уште на крајот од 
јуни што сигнализира дека е 
таа веќе договорена работа 
меѓу политичарите. Ако е 
така, нашиот дел од коми-
сијата ќе нема избор освен 
да ја прифати. Ако, пак, не 
потклекнат, ќе заслужат 
најголемо признание. Тоа 
беше историско истрчување 

и непростлива грешка на 
Пендаровски. Практично тој 
прифати дека Македонци 
не постојат пред 1945 го-
дина. А морал да нагласи 
дека Делчев немал никаква 
објективна можност, нити 
опција да се декларира како 
Македонец. Таквите, Софија 
ги сметала за непријатели, 
ги оставала брз работа и ги 
фрлала во затвор. 
За разлика од нас, Софија 
знае што сака и како да го 
постигне тоа. Аматери и...
Зошто Бугарија толку ин-
систира дека Делчев е Буга-
рин? Факт е дека тој ништо 
нема направено за Бугарија 
а еве и Софија признава 
дека се борел за Македо-
нија. Зошто тогаш го сла-
ват? Така е бидејќи за нив 
тој е симболот на бугарското 
присвојување на Македон-
ците. Целта е да се докаже 
дека Делчев, како Бугарин, 
можел да се бори само за 
бугарска Македонија. Тоа 
ја демаскира ама и детер-
минира нивната беском-
промисност околу неговата 
националност. Мора да ни 
биде јасно дека тие никогаш, 
по никоја цена, нема да при-
фатат дека не бил Бугарин. 
Во спротивно, тој би можел 
да биде само Македонец 
а такви за нив ниту имало, 
ниту има! А така е бидејќи 
ова е само почеток. Слич-
ни ултиматуми и уцени од 
Софија ќе следат и за Даме 
Груев, браќата Миладинов-
ци... и за цела плејада други 
македонски дејци кои неко-
гаш живееле во Бугарија. 
 Изјавите на Ка-
ракачанов, на бугарските 
европратеници (Ковачев...), 
на новинарот Огњанов (кој 
во телевизиско интервју со 
заменик министерот за на-
дворешни работи на Буга-
рија  отворено кажува дека 
претпочита - “Македонија 
да ја нарекува ’Југозападна 
Бугарија’“)... нема потреба 
да се коментираат. Се’ е 
јасно. Во Софија, крајно на-
ционалистички се следи и 
коментира и работата на за-
едничката комисија за исто-
риски и образовни прашања 
додека кај нас главно имаме 
молк. Во секој случај е добро 
што нашите го одбија забр-
зувањето на преговорите, на 
што инсистираше Борисов.
 Односите со Бу-
гарија никогаш не било по-
лоши. Тие и понатака ќе се 
влошуваат се’ додека ние 
изигруваме вина на пора-
зен агресор кој нема право 
на збор и одбрана. Одамна 
се знаеше дека Софија ќе 
ни биде главна пречка на 
патот кон Брисел. Нашите 
односи со Бугарија се по-
комплексни од тие со Грција. 
Грешки повеќе не смееме да 
правиме бидејќи сите тие се 
од историски карактер. Ка-

тастрофалните последици 
од капитулантскиот договор 
мора да се минимизираат по 
секоја цена. Првиот испит е 
Гоце Делчев. Добро е што 
Софија бргу ги откри кар-
тите да не се лажеме дека 
проблемите се решени.
 Слично се разви-
ва и ситуацијата во Грција. 
Таму се промени власта и 
новите модалитети се неиз-
бежни. Клучно е да се знае 
дека премиерот Мицотакис 
и неговите се пресреќни што 
договорот е потпишан и тој 
товар им е симнат иако тоа 
не го прикриваат. Свесни се 
исто така дека тој е максима-
лен за Грција и дека ништо 
повеќе не можеле ни да со-
нуваат. Имплицитно, тоа го 
потврди новиот министер за 
одбрана, Панајотопулос, кој 
рече дека - “договорот не е 
нешто што може да се изме-
ни или поништи“. Логично е, 
меѓутоа, што со постојани 
остри критики на договорот 
партијата капитализира кај 
гласачите, користејќи ги ма-
совните историски синдроми 
во земјата околу Македонија 
и Македонците. Новата 
власт е во речиси идеална 
позиција – плука на догово-
рот а му се радува а ќе има 
безброј шанси и да поенти-

ра, демек, за да го подобри. 
Ќе бидат најголеми патрио-
ти. 
 Во Парламентот, 
при гласањето за доверба 
на новата влада, Мицотакис 
потврдил дека – “приоритет 
е да се ублажат негативни-
те последици од спрове-
дувањето на договорот од 
Преспа“, што значи дека е 
тоа трајна политика. Нагла-
сил дека - “главна точка ќе 
биде развојната програма 
за Северна Грција, заштита 
на македонските производи 
и голема меѓународна кам-
пања за нашата Македо-
нија“. Повторил дека – “од 
однесувањето и добрата 
соработка на нашите соседи 
ќе се оцени нивниот тек кон 
ЕУ“. Повеќе е од јасно дека 
на патот кон Брисел ќе не 
кочат на секој чекор. И спо-
ред “Катимерини“, за нас и 
Албанија - “Атина е клучот 
за проширувањето на ЕУ“. 
Тоа значи дека ќе очекува-
ат “одредени отстапки за 
возврат“. За нас, тие главно 
ќе бидат од суштинска важ-
ност.
 За работата на ко-
мисијата за историски и об-
разовни теми информации 
исто така добиваме главно 
од Атина. Претседателот 

на грчкиот дел изјавил – “По 
дводневна битка, во Скопје 
беше прифатено дека Сло-
вените немаат никаква вр-
ска со Античките Македонци 
и дека древната македонска 
историја и култура биле дел 
од античката грчка цивили-
зација...“. Два пати да прочи-
таш и да не веруваш. Кој и 
дал мандат на комисијата да 
донесува вакви заклучоци 
и врз каква документација? 
За така значајни прашања 
едногласност не е возможна 
и на меѓународен симпозиум 
на врвни историчари. Наши-
те си молчат. Ништо ново 
ниту необично.
Можеме да бидеме сигурни 
дека Атина и Софија едвај 
чекаат да ги започнеме пре-
говорите за ЕУ за да можат 
да ни поставуваат додатни 
услови преку ултиматуми 
и уцени. Тајно или премол-
чено, беспрекорно ќе коор-
динираат меѓу себе бидејќи 
целосно им се поклопуваат 
интересите да не збришат 
како македонски народ. Ние 
постојано ќе бидеме во не-
брано а тие на дневна осно-
ва ќе книжат поени.
За весникот Македо-
нија напишал Ристо 
Никовски. 
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и поддржувачи... Веќе може 
да се констатира дека нема-
ше ни грам вистина во наја-
вите на креаторите на овие 
наши погубни надворешно 
политички потези.
 И, додека ние ми-
руваме и не брануваме за да 
не ги вознемириме нашите 
нови “пријатели“, тие преку 
ултиматуми, уцени или по-

не ги вознемириме нашите Ристо Никовски
септември 2019

БУГАРИЈА БЕЗОБРАЗНО УЦЕНУВА СО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: ИЛИ 
ЌЕ ПРИФАТИМЕ ДЕКА Е ТОЈ БУГАРИН, ИЛИ НЕМА ЕУ
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За весникот 
Македонија 
пишува Солза Грчева

На овој ден, ред е да 
направиме  куса ретро-
спектива и анализа на 
годината, кога како дел 
од поголем проект, некој 
реши да не поништи како 
Македонци, а за тоа најде 
погодни изведувачи во 
земјава. Главен изведу-
вач, со под изведувачи.
Денес, точно на годиш-
нината од народниот ре-
ферендум за промена на 
името на Република Ма-
кедонија во вештачката 
творба Северна, не мо-
жам да не бидам горда на 
Македонците и на некои 
други малцинства, кои го 
кажаа јасно и гласно сво-
ето историско “не“ за овој 
фалсификат од држава. И 
покрај тоа што народната 
волја беше згазена, резул-
татот од Референдумот  
ни ја трасираше нашата 
патека по која мораме и 
можеме да одиме: раски-
нување на овој договор, 

кој Македонците ги пони-
шти како етнос, народ и ги 
претвори во државјани на 
административна област.  
Ги откина и од сопствени-
те малцинства. Ова  наше 
“не“ е наш капитал, наш 
адут пред цивилизираниот 
свет, кој ќе мора да си ја 
признае грешката и гревот 
кон еден цел европски на-
род. 
  А имаме полно 
адути: правни и политички. 
И нашите комшии Грците, 
не може да не се свесни 
дека  гласаа за фалсифи-
кат кој им е сервиран од 
тајфата во Скопје. Та и тие 
се Балканци кои го послу-
шаа советот на  комесарот 
за проширување на ЕУ, 
Хан кој дрско порача: “ре-
шете го ова на балкански 
начин“ . Во превод ова зна-
чи кршење на закони, на 
Устав, на човекови права, 
на се што е забрането во 
Европа.  На Грција, вечно 
разгаленото и до гуша за-
борчено дете, му  висеше 
во воздух алиментацијата 
од Германија. Но, гласајќи 

за ваквиот фалсификат 
и тие го излажаа својот 
народ. Тие не може да не 
знаат дека референдумот 
пропадна со огромна раз-
лика во полза на Македо-
нија (а позитивниот исход 
е поставен како услов во 
спогодбата), не може да 
не знаат дека спогодбата 
не е ратификувана спо-
ред  нашиот Устав, дека 
Талат не е надлежен да 
го замени претседате-
лот со својот потпис, ако 
е надлежен воопшто за 
нешто. Тие не може да не 
знаат дека во блиска ид-
нина некоја друга влада 
кај нас со потполно право, 
но ако е сериозна  и со об-
врска, ваквиот договор ќе 
го поништи по сите осно-
ви. Па нека тужат Грците 
пред Меѓународниот суд 
на правдата. Сите дока-
зи ги имаме во рака. А го 
видовме и дејството на 
таквите пресуди. Впрочем 
и самиот Коѕијас, нив-
ниот бивши министер за 
надворешни работи,  тоа 
го предвиде како можно 
“црно“сценарио. Дури ни 
даде и упатство како да 
се однесуваме кон оние 
кои го изведоа делото кај 
нас. Како кон предавници. 
Благодариме за советот и 
ветуваме дека ќе го почи-
туваме.
Се беше очекувано. Без 
тежок фалсификат, до-
говорот за Северна не 
можеше да помине. Како 
и Законот за двојазич-
ност или читај, законот за 
федерална Северна. По-
следново треба веројатно 
да се реализира со канто-
ните кои ги вети Заев пред 
албанската дијаспора во 
Берн, Швајцарија. Тогаш 
некои се смееја, но шегата 
настрана: човеков испол-
ни се што им вети на Ал-
банците без кои немаше 
да помисли да има вла-
да (затоа единствено во 
Чаир се пукаше од среќа 

на денот на гласањето за 
Северна), на Грците на 
кои им даде ексклузив-
но право на придавката 
“македонски“, а нам ни го 
одзема, на Бугарите на 
кои им дозволи да ни ја 
фалсификуваат историја-
та,  на странците кои му ги 
влечат конците на рацете 
и нозете. Сите сме за до-
брососедски односи, но не 
за потполно несиметрични 
односи.
Обратно пак, се што им 
вети на Македонците, 
излажа. Ниту е македон-
скиот јазик заштитен и 
“единствен официјален“, 
македонскиот народ не 
е повеќе државотворен, 
а зајакнатиот идентитет 
е само фикција за по-
луписмени. Останавме 
без националност, без 
малцинства, станавме 
граѓани на непостоечка 
држава, избришани сме од 
мапата на народи. Затоа 
ќе не нема и во пописот. 
Останува да не сместат 
во резервати. Разни пре-
капани транзициски про-
фитери се израдуваа и 
извикнаа: “ајде да ни е со 
среќа“. Одвратно. Не зна-
еш што е полошо. Оној кој 
ова го прави, или овие без 
елементарно чувство на 
припадност, кои на копче 
аплаудираат  како во шоу-
то на Џери Спрингер . 
На годишнинава, пред 
очи ми е целата галерија 
на ликови кои се вградија 
во овој проект. Па луѓе, 
страшна е. И смешна. 
Разни евтини забавувачи, 
чија реч одушевува очајни 
домаќинки, “професори“ 
кои тепаат млади на пар-
кинг  и нудат амфори во 
замена за име на држава, 
богати станари на хотелот  
Мериот кои ја купија по-
ловина држава, кукавици 
пуштени од  затвор само 
за да гласаат, криминалци 
и криминалки, професио-
нални “патриоти“ кои не 

побудалеа со нивната ре-
лигиска припадност кон 
партијата (ама не кон др-
жавата) која ги позлати,  
жени на шверцери,  не-
когашен генерал кој крши 
ќерамиди од глава,  Ката 
специјалната обвинителка 
која од гонење на органи-
зиран криминал конечно 
и самата се изгони во за-
твор. Како круна на се е 
Талат, изгласан без сте-
нограми и од стоење, како 
крал во прогон. Сега пак 
тој, Јован без земја, потпи-
шува укази и се занесува 
дека ќе важат. Ќе важат 
колку и петката на рачето 
на дете во градинка. 
Во најтесниот круг ги смес-
тувам и оние трагични ли-
кови, кои немаа храброст 
да ја пресечат работата 
кога можеа. Кога можеа и 
мораа да излезат на ули-
ца со народот, наместо 
што останаа во удобните 
фотелји во Собранието. И 
оној сега бивш претседа-
тел кој можеше и мораше 
да ги извести сите земји, 
членки на ОН дека во Ма-
кедонија се случува најго-
лемиот фалсификат на 
народната волја и кршење 
на Уставот, да им порача 
името да не ни го менува-
ат. И да поднесе барање 
за преиспитување на ус-
ловите на прием на Репу-
блика Македонија во ООН. 
И прв да даде аболиција 
на вмешаните во настани-
те на 27 април со што ќе 
се спречеше гласањето на 
уценетите пратеници. Но, 
играта е една. Играчите 
очигледно си ги знаеле ро-
лјите во театарската прет-
става наречена “Северна 
Македонија“, или културен 
геноцид на македонскиот 
народ и федерализација 
на државата. 
Помеѓу смешните ликови 
ги сместувам оние поли-
тичари кои на цел глас 
ветуваат дека тие никогаш 
нема да изговореле Се-

верна! А не кажуваат дали 
имаат смелост, ако се на 
власт, да го изведат овој 
процес на раскинување на 
срамниот договор. Како да 
ни е важно што и каде тие 
нешто ќе изговореле. 
И да не заборавам. Клуч-
ниот актер во целава 
приказна е нејзиното ве-
личество: корупција! Од 
неа започна се, со неа се 
“круниса“ продадената не-
веста.
Се на се, прекрасна збир-
ка. И сите заедно произве-
доа едно големо, НИШТО! 
Обичен историски и пра-
вен фалсификат кој и една 
не толку врвна адвокатска 
канцеларија, ќе го собори 
веднаш по воспоставу-
вањето на правна држава. 
Ќе попаѓаат сите европски 
знаменца, противуставни 
закони, нератификувани 
договори, гласања со про-
сто мнозинство на систем-
ски закони, избори без 
стенограми, противустав-
на амнестија. За се, бу-
квално за се, има цврсти 
докази. Дури и за уценети-
те, но и подмитени прате-
ници. Грците се свесни за 
сето ова, но Ципрас како и 
Заев, мораше да ја одигра 
улогата до крај. Додека не 
му дојде политичкиот крај. 
Ќе им дојде и на нашиве. 
На сите актери во овој 
проект: јавни и тајни.
Потоа, ако сме умни, нико-
гаш не смееме да прегова-
раме за името со Грците. 
Злосторот кон Македонија 
започна во ОН, таму мора 
и да се реши. Да се ос-
лободиме од корупцијата 
бидејќи, да не се лажеме: 
од уценети политичари, 
дојдовме до уценета др-
жава. Друга формула за 
успех, нема. Проектот 
беше прост за оној кој 
чита помеѓу редови. Не 
го прочитаа само верните 
следбеници на сектите, 
кои упорно живеат во па-
ралелен универзум.

за ваквиот фалсификат побудалеа со нивната ре- верна! А не кажуваат дали 

30-ти септември, ден за славење
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Собранието ја разреши 
Катица Јанева

Со 102 гласа за и ниту 
еден глас против и воздр-
жан пратениците донесоа 
одлука за разрешување 
на специјалната јавна об-
винителка Катица Јанева. 

Одлуката од Собранието ќе 
биде испратена до Советот 
на јавни обвинители каде 
греба да биде одобрена. 
Со тоа целосно завршува 
процесот за разрешување 

на Јанева.  Најверојатно 
претседателот на Собра-
нието Талат Џафери уште 
денеска ќе ја испрати од-
луката до Советот на јавни 
обвинители. Во извештајот 
од Советот на јавни обви-
нители беше наведено дека 
Јанева работела несовес-
но и противзаконски, што 
е причината за нејзиното 
разрешување. (Нова Маке-
донија). 

Интересно. Многу ретко кога македонското Собрание ќе излезе со таков резултат. 
Ниту еден против ниту пак воздржан. Не верувам дека таквата одлука е донесена со 
драго срце од оние кој ја инсталираа, но нели,  народот вели пред фактите и боговите 
молчат.

Низ деновите на минатиот месец

Мицковски: Зошто сите од власта зборат како се доставени 
до мене записите, а не зборат што има во нив за Рекет?

Во времето на Заев, Русковска и Кацарска ништо нема да ве зачуди. Кога велам Русковска 
обвинителство, Кацарска судство мислам на сегашното функционирање на институциите. 
А и самите рековте сите дека голем број правни експерти се вознемирија кога реков дека 
имам докумнети, кои се тие материјали, што се’ и слично. А истите тие кога беше аферата 
Големото уво и кога Бранко Црвенковски рече дека му се оставени пред врата никој не реа-
гираше, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на гостувањето на телевизија 
АлсатМ во емисијата 360. Според него, чудно е што сите зборат како се доставени мате-
ријалите, а никој не зборува што има во нив за рекет. Материјалите доставени од свиркачи 
се едноставно материјали доставени од свиркачи. Дали се материјали добиени од исказ од 
предистрага, од истрага и дали се добиени од нелегално поседување материјали е исто, 
рече Мицковски укажувајќи дека материјалите се доставени од свиркачи. Тој посочи дека 
сега треба граѓаните да ја дознаат вистината. (Вечер)

Народот вели, вистината боли кога ќе излезе на виделина. Оние кои си ја имаат мува-
та на главата тоа најдобро го знаат. Токму тие, засегнатите не се брзаат да се соочат 
со неа. 

По забраната од страна на власта да се пеее и 
учи македонската химна

Расфрлани летоци по основните училишта со македонските химни. Македонската јавност, 
особено родителите на децата кои посетуваат основно училиште овие денови се гневни на 
власта која ги злоупотребува децата за политички цели. Имено, откако во јавноста се поја-
вија информации дека власта се откажала од македонската химна во учебниците јавноста 
се крена на нозе. Македонскиот пеач Панчо од ДНК на својот Феисбук профил објави дека 
откажувањето на химната на својата татковина е исто како на првачињата да им забраниш 
да ја учат азбуката. – Јас за моите деца сум сигурен дека ќе ги научам и воспитам да ги 
почитуваат сите луге без оглед на етничка припадност, но сум уште посигурен дека гордо 
ќе ја пеат и научат химната на Македонија од почеток до крај, а за вашите  незнам. Секој 
со своето. На дното му нема крај – пишува Панчо. На крајот од објавата во потскриптум за-
молува статусот да не се користи за политички цели бидејќи, како што вели, химната  е на  
сите жители  на  Македонија,  без  оглед за  која  политичка  партија се определени. (Курир)

Хм. Јавноста се крена на нозе? Можеби јавноста помисли дека децата ја пеат химната 
па се крена на нозе. Уште химната беше недопрена од пипките на Заев и тие околу 
него.   Ете и’ дојде редот и на химната. Чувај не Боже од полошо! А веќе сме на дното, 
подолу не може.

Касами: многу луѓе од актуелната власт се 
вмешани во Рекет

Лидерот на опозициската партија Движење Беса, Билал Касами вели дека многу луге од 
актуелната власт се вмешани во случајот Рекет, по што смета тој со темпото со кое се 
одвива процесот не дава надеж дека ќе има брза разрешница. Касами ова го истакна во 
интервју за Слободен печат при што меѓу другото додава дека не се знае и дали до Нова 
година ќе се покренат обвиненија за Рекет. – За жал, текот на процесот не ни дава надеж 
дека случајот Рекет ќе има брза разрешница. – И денеска ние имавме друга личност која 
беше повикана од Јавното обвинителство да сведочи за Рекет. Како што оди процесот, 
секој ден по еден актор, а знаеме дека многу луге од актуелната власт се вмешани во 
случајот, по се изгледа дека ќе не стигне и Нова година и незнам дали до тогаш ќе имаме 
покренато обвиненија – рече лидерот на Беса Билал Касами. Тој исто така повика да се 
остави Обвинителството слободно да го истражи случајот и што побрзо да покрене обви-
нение во кое ќе бидат вклучени сите кои се вмешани во рекетирањето.

Господине Касами и јас го делам твоето мислење, но одам и малку понатаму 
од тоа. Треба да се има разбирање. Луѓето (обвинителите) се преуморни од 
судските процеси против кршителите на законот од страна на предходната 
власт на ВМРО-ДПМНЕ па сега им треба да земат малку здив. Имајте трпе-
ние. Ако не до оваа Нова година, до идната, или пак третата, нешто ќе има. 
Сваќате колку е заморно да седиш и слушаш прислушкувани телефонски 
разговори?  Ама се исплатеше. Напикавме стотина терористи-вмровци во 
Шутка. Уживај сега во слобода и демократија.

Пецас: Правиме се’ за да ги ублажиме негативните 
последици од национално штетниот договор од Преспа

 Договорот од Преспа е национално штетен и правиме се’ што можеме да ги ублажиме 
негативните последици како за македонските производи така и во врска со македонскиот 
јазик и националност кои имаат некои негативни последици, вели порпаролот на грчката 
влада Стелиос Пецас. Тој ова го изјави на редовен брифинг со новинарите одговарајќи 
на прашањето како грчката влада го карактеризира Договорот од Преспа.  – Премиерот, 
како на саемот во Солун каде што беше прашан, но и во неговите меѓународни контакти 
со лидерите на други европски земји, како што беше во Франција, Германија и Холандија 
договорот го карактеризираше како национално штетен договор и правиме се’ што можеме 
за да ги ублажиме негативните последици како за македонските производи така и во врска 
со прашањата за македонски јазик и националност што имаат некои негативни последици 
– рече Пецас. (Слободен печат)

Еве од мене еден совет до Пецас и неговиот премиер: побрзајте, барајте се’ што ви 
греба во врска со договорот од Преспа. Дајте му список на Зоранчо Заев и барањата 
ќе ви бидат исполнети. Ќе повторам, побрзајте оти деновите на Зоранчо како пре-
миер му се броени, пченицата за погребот на неговата власт е отпеана лично од 
архиепископот Охридски, Македонски (и Преспански) на МПЦ-ОА г.г. Стефан.  Гаран-
тирам, се’ ќе биде исполнето навреме.

Палмер: Ако Македонија не влезе во НАТО во 
декември, ќе влезе по неколку месеци

Специјалниот пратеник на САД за Западен Балкан Матју Палмер изјави дека е уверен 
оти Северна Македонија наскоро ќе стане 30-та членка на НАТО. – Останаа извесен број 
на членки кои треба да го ратификуваат протоколот за пристапување, вклучувајќи ги и 
САД. Тоа бара интерна процедура во Сенатот и се надеваме дека се’ ќе биде завршено 
до декември. Доколку тоа не се случи, тогаш ќе одредиме некој друг датум  за неколку 
месеци – рече Палмер во интервју за Радиотелевизија Црна Гора. 
 
Не се брзајте Амерканци, ние имаме разбирање за вас. Презафатени сте со градбата 
на зидот помеѓу вас и Мексико. Ќе ве прашам нешто драги пријатели: дали корис-
тите дел од камењата што преостанаа од Берлинскиот зид. Колку многу вас тој зид 
ви сметаше!

Пред македонскиот конзулат во Мелбурн 
запалени макети од Заев и Шекеринска  

   
Група македонски иселеници  при протест против промената на името и Преспанскиот дого-
вор пред македонскиот конзулат во Мелбурн, Австралија запалија грчко и бугарско знаме и 
картонска кутија , макета од премиерот Зоран Заев и вицепремиерката Радмила Шекерин-
ска. Тие извикуваа никогаш северна, само Македонија. На протестот беа носени знамиња 
со сонцето од Кутлеш, а такво знаме беше истакнато и на јарболот пред македонскиот 
конзулат. 
Цивилизациски чин да се истакне несогласување со владеењето на хунтата во Маке-
донија која распродаде се’ што имаше вредно за продавање. Цената за распродажба-
та ќе ја дознаеме наскоро, по заминувањето на хунтата.

Or Call:  416-317-8411

Македонска Заедница
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Мојот одговор на прашање-
то од насловот е дека сака. 
Најпрво со таквата јавна де-
кларација се добиваат поени 
кога за тоа ќе дојде време, 
односно кога новите избори 
порано или покасно ќе чукнат 
на врата. Нема родител на 
овој свет кој не сака своите 
деца да ги задржи поблиску 
до себе. А како ќе ги задр-
жи? Сигурно не онака како 
што тој им фрла пепел во 
очите на нивните родители. 
Премиерот Заев рецептата 
за задржување на младите 
во Македонија ја најде со за-
ложбата на неговата влада 
по секоја цена Македонија да 
стане членка на Европската 
унија (ЕУ). И најверојатно 
еден ден порано или покасно 
Македонија ќе биде членка 
на ЕУ.   Според рецептот 
на премиерот Заев дека Ма-
кедонија треба да ја свитка 
кичмата за да го реши про-
блемот со Грција за името, 
Заев и неговата влада токму 
тоа го сторија. Со Преспан-
скиот договор државотвор-
ниот народ на Република 
Македонија стана граѓани на 
Северна Македонија. Ниту 
една малцинска група во 

таа северна Македонија не 
го изгуби својот национален 
идентитет: Албанците, Ср-
бите, Власите, Ромите... сите 
тие си останаа тоа што се. И 
не е само тоа. Повеќе пати 
сум пишувал за сите проме-
ни што се случија откако овој 
премиер-бандит дојде на 
власт и нема потреба одново 
да се навраќам на тоа. 
   Како ќе ги задржи Зоран 
Заев младите во неговата 

Северна Македонија? Јас би 
бил првиот со влезот во ЕУ 
кој би ја напуштил таткови-
ната. Колку што за подобар 
стандард на живот толку и 
поради срам да живеам во 
земја која распродаде се’ што 
ниту една влада на нашата 
планета ниту го сторила ниту 
ќе го стори во догледно вре-
ме. Да не одам понатаму во 
светот драги читатели, да ве 
потсетам дека Македонија е 
единствената земја на Бал-
канот која заборави или не 
сака да знае кои се и што се 
национални интереси. Сите 
други соседи или подалеку, 
ако им чепнеш во нивните 
национални интереси ќе ти 
ги извадат очите.  И ние сите 
сме сведоци на тоа.
   Сакале драги читатели или 
не, иднината на младите во 
Македонија е и како на сите 
млади во регионот. Токму 
со влезот на Бугарија во ЕУ 
населението на таа земја 
се намали за повеќе од два 
милиони. Нешто слично се 
случи и во Романија. И тие 
се земји кои во ЕУ се членки 
петнаесететина години. Нај-
нова членка на ЕУ од Балка-
нот е Хрватска, а нешто пред 

тоа членка стана Словенија 
.Накратко ќе се осврнам што 
се случува во Хрватска како 
членка на ЕУ а е објавено во 
Макфакс: Во Хрватска има 62 
болници и голем дел од нив 
се соочуваат со недостиг на 
персонал. Во моментов, во 
регистарот на медицински 
сестри има 40.224 медицин-
ски сестри и техничари. Се 
проценува дека недостасува-
ат уште околу 12.000 за испо-
лнување на стандардите на 
ЕУ. Состојбата со лекарите 
не е многу подобра. Според 
податоците на Лекарската 
комора, во јавниот систем се 
вработени 13.613 лекари. Од 
нив, 13.342 се вработени со 
полно работно време, доде-
ка 271 се лекари во пензија 
кои работаат само до четири 
часа.  Таа е вистината драги 
читатели. За недостатокот 
на медицински персонал во 
Хрватска ќе го најдете во 
Германија, Австрија, Дан-
ска...  Со влезот на Маке-
донија никој не може да ме 
убеди дека истото нешто  не 
ќе се случи и во Македонија.  
И тоа од повеќе причини. Ќе 
наведам само две. Со вле-
зот во ЕУ и НАТО Македо-
нија ќе биде поатрактивна 
за бизнисот. Исто така и ќе 

биде стратегиски постаби-
лна. Странските компании 
ќе дојдат во Македонија не 
од голема љубов за земјата 
туку за поефтината работна 
снага. Така, за тие компании 
профитот од поефтината ра-
ботна снага ќе се зголеми, 
но тоа не значи дека и пла-
тите ќе бидат кој знае колку 
повисоки. Тоа го потврдува 
и горниот параграф во врска 
со Хрватска.  Младината не 
само во Македонија туку и 
на цел Балкан бара европска 
работа и европска плата. Од 
друга страна, драги читатели 
зошто сме ние овде во Ка-
нада, Во САД, Австралија, 
Европа па дури и Италија? 
Овде сме за подобар живот, 
за стабилно здравствено 
и пензиско осигурување, 
за стабилна надворешна и 
внатрешна политика, за до-
стоинствен однос кон нас, за 
законска заштита на нашите 
права...Ете тоа го бара мла-
дината во Македонија, а таа 
не може да им го даде денес 
но и во догледна иднина, а 
причините за тоа на сите нас 
ни се јасни како бел ден!
   Горниот параграф е едната 
страна од медаљонот. Еве 
ја и другата која е уште по-
лоша. Антонио Милошоски, 

поранешен министер за на-
дворешни работи во владата 
на Никола Груевски и актуе-
лен пратеник во Собранието 
на Македонија дава сериозни 
и тажни податоци за пробле-
мите на младите при вра-
ботувањето. – На конкурсот 
на МНР за вработување на 
26 млади дипломати распи-
шан лани во декември, за 
26 работни места – млади 
дипломати во МНР се прија-
виле 819  кандидати. Од 
нив 723 беа елиминирани 
од старт. Во неговиот пост 
тој вели дека биле примени 
пет кандидати “подобни за 
министерот затоа што биле 
учесници во Шарената рево-
луција, гушкачи на ГТЦ, род-
нини на истакнати членови 
на СДСМ“, а биле одбиени 
“неподобните“ магистранти и 
докторанти на елитни стран-
ски универзитети. И ова е 
само една сламка во сто-
гот-слама.     И сега, КАКО ЌЕ 
ГИ ЗАДРЖИМЕ МЛАДИТЕ?
   Со влегувањето на Македо-
нија во ЕУ на младите ќе им 
се овозможи полесен премин 
на границите на ЕУ и ќе им 
го олесни патот за вработу-
вање според нивните квали-
фикации, без мито, без прија-
телство, без уценување... 

Тоа е неминовно, неизбежно. 
Миграционите движења не 
се нешто ново, сакале ние 
или не. Знам дека некои од 
вас драги читатели ќе ме 
обвинат за патриотски дефи-
цит, но јас не изнесов ништо 
свое туку она што го гледам и 
слушам  околу мене.
ПС. Во почетокот на шеесет-
тите години завршив средно 
училиште во Кавадарци. 
На враќање за Брајчино се 
договорив со еден мој соу-
ченик да се сретнеме во Ве-
лес каде живееше сестрами 
Веса, а исто и тој имаше таму 
роднина.  На средбата мојот 
соученик донесе и свој прија-
тел. Раговараа меѓусебно. 
Непознатиот му рече дека 
проблем за вработување 
нема да има. Ќе го вработа-
ат во Велес иако тој беше од 
Кичево. Се понудив и јас за 
работа. Ми рече дека нема. А 
како има за пријателот, пра-
шав. Тој е дете на паднат бо-
рец, ми рече. А што сум крив 
јас што татко ми не беше 
борец? Не добив одговор.  
Овие редови ме потсетува-
ат на моите млади години                                                                                                                                           
(шеесеттите)  кога Македо-
нија ја напуштија десетици 
и стотици илјади наш народ, 
кои преку граница, кои со па-
сош во западните земји со 
барања за статус на избегли-
ци. И тие (ние) не бевме 
старци, бевме млади како и 
денешната младина. И ние 
сакавме подобар животен 
стандард кој Македонија не 
можеше да ни го обезбеди од 
погоре наведените причини.                                                                                                                   

1) There is racketeering 
going on for a long time in 
the Republic of Macedonia 
starting with Zoran Zaev. 
There is irrefutable evi-
dence that Katica Janeva 
and Radmila Shekerinska 
are involved the racket-
eering. Now what kind of 
excuses are USA, NATO, 
EU going to come up with 
to help these criminals, 
namely Zaev, Katica Ja-
neva and Radmila Shek-

erinska? 
If USA, NATO, EU fi nds 
any excuses, it proves that 
we live in a fake world full 
of lies.
 
2) Since the “Greek” gov-
ernment constantly insists 
that Macedonian ethnicity 
and Macedonian language 
do not exist. Here is my 
question: To which ethnic-
ity in the occupied Aegean 
Macedonia since 1913 you 
changed all the surnames, 
all the  toponyms, and sup-
pressed the language?

Adults and school children 
alike were further humiliat-
ed by being forced to drink 
castor oil when caught 
speaking their own mother 
tongue. To which people 
did the “Greek” govern-
ment force to drink castor 
oil when caught speaking 
the language that “Greece” 
says does not exist?

3) До крајот на година-
ва Армијата ќе набави 
бopбени возила од САД 
за 30 милиони долари- 
изјави министерката за 

одбpaна Радмила Шеке-
ринска. Радо? Да се бра-
ниме од НАТО сигурно. 
Те крена реката и тебе . 
Ако не ти е јасно во 1918 
година денешните член-
ки на НАТО ја нападнаа 
Русија 16 држави, Ка-
нада, САД, скапаната 
Грција, Јапонија, Австра-
лија  и други.
 Со тие 30 милиони до-
лари можеш да го по-
правиш стандардот на 
живеење во Македонија.  
Тие борбени возила ни-
когаш нема да ги употре-

биш, зошто Русија нема 
да нападне ниту една 
држава од НАТО. 

4) Химната на пора-
нешна Југославија ,, Хеј 
Словени,,. И народот 
го крстија  Југослове-
ни. Дали  некоја друга 
држава во светот во 
својата химна вели хеј 
Латинци, хеј Балтици, 
хеј Келти, хеј ТракиЈци, 
хеј  Иранци, хеј Алтаи, 
хеј Семити, хеј Уралци, 
хеј Индо Арианци. Но и  
народот да си го викаат 

Јужни Латинци, Северни 
Балтици, Источни 
Тракијци, Запани 
Иранци, Јужни Алтај, или 
западни Уралци. Тоа е 
голема глупост за мене.
George Nicholov

Македонска Заедница

Readers Corner

Танас Јовановски

Дали навистина Заев сака 
да ги задржи младите во 

својата татковина?
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Dear Chrystia,

First let me thank you for 
your exceptional job as 

foreign minister -  except for 
your stand on Macedonia.  It 
saddens me greatly to hear 
you support the infamous 
Prespa Agreement without 
fully understanding the impact 
on Macedonians’ identity and 
culture.  All I ask that you give 
me 10 minutes of your valuable 
time to read through this letter.

 Just last week 
on August 20th 

Ukraine was celebrating 30 
years of independence as a 
sovereign country.  The Re-
public of Macedonia also 
became its own sovereign 
country in September 1991, 
but everything has been taken 
away by Greece and foreign 
governments who “think” they 
know best.

I am acquainted with many 
in the Ukrainian commun-

ity, having been a member of 
the Toronto Mandolin Orches-
tra of the Shevchenko Musical 
Ensemble for the last nearly 40 
years.  We travelled to Ukraine 
in 1989 and performed nine 
concerts in eight cities.  We 
saw seething unrest in all the 
cities against their oppressors, 
the Russians.  The same thing 
is happening in the Republic 
of Macedonia today against 
Greece and the Prespa Agree-
ment.

I am sure you are ac-
quainted with some of 

the history of Macedonia but 
I would like to refresh your 
memory if I may.

 The whole Balkan 
Peninsula was oc-

cupied by the Turkish Ottoman 
Empire from the middle of the 
1300s to the middle and late 
1800s when the Balkan coun-
tries started to overthrow their 
oppressors, fi rst the Greeks, 
then the Serbs, Croats, and 
Bulgarians, all with the help 

of the Macedonians.  When it 
became Macedonia’s turn to 
overturn the Turks, the Greeks, 
Bulgarians and Serbs decid-
ed they would like to keep 
Macedonia for themselves. 
Macedonia was free for 6-8 
days following the historic 
Ilinden uprising in 1903 which 
was quickly overthrown and 
taken back by the Turks.  This 
caused the two Balkan Wars of 
1912 and 1913.  So after the 
second Balkan War in 1913, 
the Great Powers of the USA, 
Britain and France drew up the 
infamous Treaty of Bucharest 
and divided up Macedonia giv-
ing Greece 51% of geograph-
ical southern Macedonia, 10% 
of Western Macedonia to Bul-
garia and the rest northern part 
to Serbia, which is the part that 
is now The Republic of Mace-
donia –now offi cially renamed 
Republic of North Macedonia.  
Although that 51% given to 
Greece in 1913 was where 
Alexander the Great was born, 
it was never part of Greece, 
not in antiquity, not in Biblical 
times not in Roman times and 
not in Ottoman times. We are 
NOT North Macedonians nor 
Greek Macedonians. WE ARE 
PLAIN & TRUE MACEDON-
IANS.  Since that time in 1913 
Greece has  tried to eradicate 
everything Macedonian and 
has effectively achieved cultur-
al genocide, with absolutely no 
human rights for the Macedon-
ian citizens . It is notable that 
during the 500+ years under 
Turkish occupation Macedon-
ians never lost their language, 
culture, history or identity.

 The present gov-
ernment in Mace-

donia has fooled the Macedon-
ian citizens that they must get 
to be members of the European 
Union and NATO for a better 
life.  Never mind that Britain, 
Spain and Italy want out.  The 
only one stopping Macedonia 
from achieving membership is 
GREECE with its stupid veto.  
As you probably have been 
aware, Greeks have been led 

to believe that there is no such 
thing as Macedonians and the 
Macedonian language.  They 
are taught this right from grade 
school and that the part ceded 
to them in 1913 was always 
part of Greece.  You have prob-
ably also heard that the Greeks 
have renamed every Macedon-
ian name of every village, town, 
city, river mountain, - every-
thing, - to a new Greek name, 
and that there were NO Mace-
donians living there.  Well just 
think for a second, if that area 
was always Greek why would 
they need to change the Mace-
donian names of every place, 
change the names of every 
Macedonian citizen to a Greek 
sounding name, and to ban the 
Macedonian language?  They 
even claim the brothers Sts. 
Cyril & Methody as Greeks 
even though they invented a 
Slavic script so that Macedon-
ians could read the bible.

           While I was grow-
ing up I had to 

tell people who asked about 
my nationality and country 
that Macedonia was part of 
Greece, Bulgaria, Serbia and 
Albania.  Finally in 1944, af-
ter the creation of Yugoslavia, 
Macedonia became part of the 
Yugoslav Federation as the 
Yugoslav Socialist Republic 
of Macedonia, or as Greece 
only allowed with its veto, that 
Macedonia could only enter 
the United Nations as FYROM 
(Former Yugoslav Republic of 
Macedonia).  130 countries of 
the United Nations recognized 
Macedonia as the Republic of 
Macedonia, including Canada 
and USA, but Greece has the 
veto for entrance, not only in 
the UN but also the European 
Union and NATO. 

 There is another 
egregious part 

of the Greek-Macedonian 
tragedy.  After the 2nd World 
War the Greek Civil War broke 
out between the royalist/fas-
cist government supported by 
Great Britain and the Amer-

icans, against the Communist 
forces supported by Yugoslavia 
and Russia, which lasted from 
1946 to 1949. The Macedon-
ians sided with the communists 
who promised that if they won, 
Macedonia would become its 
own independent country. Dur-
ing this time about 25-28,000 
Macedonian children between 
the ages of 2 to 12 were taken 
to safe zone communist held 
countries to escape the bomb-
ing of the Macedonian villa-
ges in northern Greece.  After 
the war these children, also 
known as the Refugee Chil-
dren or Detsa Begaltsi, were 
not allowed to return to their 
parents in Aegean Macedonia 
(northern Greece) unless they 
declared themselves as Greek. 
Most of them were not reunited 
with their parents until they 
were adults and emigrated to 
Canada, USA, or Australia, 
or never did see their parents 
again. It is interesting to note 
that the northern part of Greece 
after the Balkan Wars was just 
called Northern Greece, as the 
name "Macedonia" was brutal-
ly suppressed, but in 1988 af-
ter rumblings of separation of 
the Yugoslav Republics and 
Macedonia becoming a sep-
arate country, Greece quickly 
renamed northern Greece as 
Macedonia.  It is absolutely 
amazing that the Greeks have 
been able to hoodwink the rest 
of the world that ALL THINGS 
ARE GREEK! Like Greek cof-
fee, Greek yoghurt, Greek bak-
lava, etc.  They are not!  The 
old adage is true: “if a lie is told 
often enough people will be-
lieve it”.

 The Canadian 
Macedonian His-

torical Society has been col-
lecting documented stories, 
by video, tape and text, from 
Macedonian immigrants from 
the part ceded to Greece, 
which we call Aegean Mace-
donia.  The atrocities perpetrat-
ed against them by Greece is 
heartbreaking.  The Macedon-
ian language was outlawed 
everywhere. My own grand-
mother in Lerin (now Florina) 
was butted by a soldier with 
a rifl e for speaking to her chil-

dren in Macedonian, 
my grandfather was 
jailed for several 
months for speak-
ing Macedonian on 
the street.  Children 
were given castor 
oil if they spoke 
Macedonian in pub-
lic.  Greece brought 
in people from Asia 
Minor to replace 
the Macedonians in 
the villages, which 
resulted in mass 
migration..  There are many, 
many more Macedonians in the 
Diaspora than in the Republic 
of Macedonia.  Most of the 
Macedonian immigrants came 
from the villages of Aegean 
Macedonia.

 In the Greater To-
ronto Area alone 

we have eight Macedonian 
churches, Canadian Mace-
donian Place for our senior 
citizens, The United Macedon-
ians of Canada, The Macedon-
ian Human Rights Movement 
International, and about 50 vil-
lage societies under the origin-
al and true Macedonian village 
names.  We are not invisible.  
WE ARE MACEDONIANS.

 Thank you for tak-
ing the time to 

read this letter. With a greater 
understanding of the Mace-
donian situation we hope that 
you might soften your stance 
against the Macedonians, sup-
port Macedonia and Macedon-
ians' right to our own name, 
and have a greater apprecia-
tion of the harm that the Prespa 
Agreement has done to Mace-
donians world-wide.  A reply 
would be greatly appreciated.
 

Sincerely,
 Virginia Stoymenoff,

Co-Founder, Past President, 
Director and now Honourary 

Director of
Canadian Macedonian His-

torical Society.

Letter to Foreign Minister Chrystia Freeland with a copy to 
our Prime Minister Justin Trudeau, as another aspect to our 

Macedonian crisis with the Prespa Agreement
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The fi rst ever “Family Day” at 
St. Clement of Ohrid was a huge success! 

It featured the liturgy in English, free lunch for parishioners and a kid’s corner. Our church has 
never looked so full on a Sunday. We would like to thank our parish priest Father Sasho Celeski 

for making this all possible.
15 недела по Педесетница

„Возљуби Го Господа, својот Бог, со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сиот свој 
разум; Возљуби го својот ближен како себеси! На тие две заповеди се крепат целиот Закон 

и Пророците.”
Доколку треба да ги споиме овие две заповеди во само еден збор, кој збор ќе биде тоа? Тој 

збор, секако, ќе биде ЉУБОВ!
Да се возљубиме еден со друг.

"Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind… 
Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the 

prophets."
And if we were to boil these two Commandments down even further – to one word – what would 

that be? That word, of course, would be – LOVE!
Let us love one another.

photos by Zoran Karapancev.

Одличен почеток на новата школска година во Св. Климент
Училиштето по Македонски јазик при Македонската Катедралната 

Православна Црква "Св.Климент Охридски" во Торонто оваа година 
има запишано 20 нови ученици.

MYNET
Getting ready for our fall dance + more with a bonfi re meeting

MYNET
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Соопштние од хорот во Св. Климент Охридски
 Црковниот хор од Св. Климент ги известува сите заинтересирани дека 

врши прием и упис на нови членови за пеење во црковниот хор.
Сите сте добредојдени, а изучувувањето е бесплатно во црквата. 

Освен активноста за време на  богослужбите  во недела, хористите  
одржуваат проби два пати месечно во вторник , во вториот и последнот 

викенд од месецот.
За повеќе информации јавете се кај диригентот

професор Васко Петровски на тел: 416- 520- 1509
или во црквата св. Климент Охридски на 416- 421 -7451 

Ви благодариме .

misko krstevski
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Скопското Друштво – Торонто Организира:
 Забава со Македонска Забавна Музика од Вашата и Нашата Младост

Гости на Вечерта:

Андријана Јаневска 
и Генадие Чудуловски - Гени 

   Група "Евергрин Банд": Беџо Синановски (клавијатури); Павел Ренџов (тапани); 
Лазар Николовски (виолина); Невен Џокиќ (гитара); Велибор Перендија (бас гитара)

Ве покануваме 
на прекрасната 
музичка вечер 
со тоновите на 
македонската 
незаборавна 

забавна 
музика за сите 

генерации.
Вклучено е 

богат аперитив, 
вечера и 
кеш бар.

Цена: $65 за 
возрасни и 

бесплатно за 
деца до 14 

години (пица).
Продажба на билети на следниве 

телефони: 
    Боби: 416-880-0516

    Горан: 416-881-8464
    Брашно: 416-949-3564
    Надица: 647-680-1490

   Сашо: 416-570-9619
    Цол: 416-710-9353

 ... и во просториите или на телефон во: 
    Св. Климент Охридски - Торонто

   Св. Илија - Мисисага

Важно е да се напомене дека приходот од оваа наша заедничка прослава ќе се донира во следниве институции:
  Св. Илија за фреската "Тајната Вечера", SickKids Hospital,  Toronto General Hospital - Cardiology Center

Сигурни сме дека со вашето присуство и позитивно расположение ке придонесете оваа забава да биде незаборавна! 

Македонска заедница

16ти ноември, 2019
Св. Климент Охридски - Торонто
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     Се наближуваат новите 
Федерални канадски избори. 
На 21 октомври ќе се избе-
ре 43-от Канадски Парла-
мент. Ќе се избираат 338 
преставници на народот. 
За апсолуто мнозинство во 
Парламентот партиите Ќе 
се борат да освојат најмал-
ку 170 места, колку Ќе им 
требаат за составување на 
нова Влада. 
       Последните избори 
поминаа во апсолутна до-
минација на Либералите.
Тие за лидер и Премиер на 
Канада го избраа младиот 
учител со познато презиме 
Џастин Трудо. Поради него-
вата младост и неискуство 
последните четири години 
поминаа со многу скандали 
и неостварени ветувања. 
Неговото одење на одмор 
на приватен остров кај негов 
пријател мултимилијардер и 
неговАта катастрофална по-
сета на Индија се само еден 
дел од неговите скандали. 
Овие скандали донекаде 
гласачите може и Ќе му ги 
простат, но неговата избор-
на лага дека ќе го балансира 
Федералниот Буџет тешко 
дека ке му ја простат. И не 
само тоа, туку за последните 
4 години ја зголеми задолже-
носта на државата. Потоа 

неговите катастрофални 
преговори со администра-
цијата на Трамп каде што 
фармерите и земјоделците 
останаа со кратки ракави. 
Секако, нема да го забора-
виме и неговиот директен 
и индиректен политички 
притисок врз Државниот 
Јавен Обвинител, Џоди Ви-
лсон Рејбоулд да ја смени 
нејзината одлука и со тоа да 
се помогне на една голема 
канадска компанија.
         Останатите партии на 

најдобар начин ќе се обидат 
да ги искористат овие греш-
ки.Ова посебно се однесува 
на Конзервативната(РС) 
партија на чело со Анди 
Шир.Очекувањата на сите 
политички аналитичари се 
дека тој ке биде следниот 
премиер но дали ќе има мно-
зинска или малцинска Влада 
ќе се види на денот на избо-
рите.
          Но, јас би сакал да по-
светам малку повеќе внима-

ние на најновата политичка 
партија, Народната Партија 
на Канада(РРС), на чело со 
Максим Берниер. Иако нова, 
оваа партија за многу крат-
ко време привлече кон себе 
големо внимание и уште по-

веќе симпатизери. Гледајќи 
ја нивната програма за овие 
избори може да се забеле-
жи дека таа има национална 
платформа каде што на прво 
место се става Канада и неј-
зините граѓани. Максим Бер-
ниер се преставува себеси 
како народен лидер од типот 
на Трамп во Америка, Путин 
во Русија, Орбан во Унгарија, 
Ердоган во Турција, ЛеПен 
во Франција, Салвини во 
Италија.

            Дел од нивната про-
грама е и експресна изградба 
на нафтоводот/гасоводот од 
Алберта до крајниот исток 
на државата. Исто така ќе се 
борат за укинување на сите 
меѓу - провинциски бариери 
и пречки за да се овозможи 
подобра економска соработ-
ка помеѓу истите. Канада, 
според Берниер троши по-
веќе од 5 милијарди долари 
за разни проекти во Африка 
и останатите делови во све-
тот.Тој повеќето од  тие пари 
ќе ги врати и ќе ги инвестира 
во Канада. Ќе ја укине про-
грамата Отворено опште-
ство и ќе им помага само на 
најзагрозените. Ќе ја укине и 
програмата Отворени грани-
ци со која што секој може да 
влезе во Канада и ќе се бори 
за емигрирање во Канада на 
најдобрите и најпотребни-
те за канадската економија. 
Многу поголема помош за 
фармерите и земјоделците 
кои останаа излажани за по-
следните 4 години. Многу по-
голема помош и поддршка за 
воените ветерани и истовре-
мено нивна поголема вклуче-
ност во одбрана и заштита 
на Канада, а не на останати-
те држави по Светот.
            Ова е само мал дел 
од програмата на Народ-
ната Партија на Канада и 
нивниот лидер Максим Бер-
ниер. Од сето ова може да се 
види дека ова е национална 

партија и Максим Берниер 
сака да биде национален/
народен лидер каде што на 
прво место ќе бидат Канада 
и Канаѓаните. Ваква партија 
со ваков лидер и со ваква 
платформа досега немало 
во Канада. Мое мислење е 
дека ќе имаат голем успех 

на 21 октомври. Можеби 
нема да направат Влада, но 
ќе имаат големо влијание во 
нејзиното составување. Гла-
сачите во светот а посебно 
на Западната хемисфера,се 
разочарани од Глобализмот 
и од стандарните Леви и 
Десни партии кои немаат ни-
какво чувство за потребите 
на нивните граѓани.Затоа тие 
се повеќе се приклонуваат 
кон Националните движења 
и Националните лидери.

             На крајот сакам да 
ви покажам два графикони.
На едниот е сликовито при-
кажано како Канада го полни 
својот годишен Буџет.Очеку-

вано, 49% од Буџетот се по-
лни преку Personal Income 
Tax.
              Вториот графикон 
е поинтересен и сликовито 
прикажува како Владата ги 
троши народните пари.За-
бележливо е дека најголем 
дел се троши за платите и 

бенифициите за Државната 
администрација. После тоа 
следуваат трошоците за 
пензионерите, здравстве-
ното осигурување, детскиот 
додаток, додатокот за невра-
ботените, војската итн.Но, 
најповеќе боде очи плаќање-
то на 24 милијарди долари 

камата на задолжувањето на 
Канада.Тоа се многу пари за 
оваа канадска економија, а 
за  канадските гласачи ова 
е огромен товар.Товар,не 
само за оваа генерација туку 
и за многу идни генерации.
Затоа е многу важно да се 
даде гласот за таа партија 
која има најдобра програма 
за што побргу исплаќање на 
овој огромен товар.

    Поздрав и се читаме во 
некоја следна прилика.....

     Никогаш северна,секо-
гаш МАКЕДОНИЈА!

НАРОДНА ПАРТИЈА 
НА КАНАДА

     Се наближуваат новите 

неговите катастрофални 
преговори со администра-
цијата на Трамп каде што 
фармерите и земјоделците 
останаа со кратки ракави. 
Секако, нема да го забора-
виме и неговиот директен 
и индиректен политички 
притисок врз Државниот 
Јавен Обвинител, Џоди Ви-
лсон Рејбоулд да ја смени 
нејзината одлука и со тоа да 
се помогне на една голема 

Диме Костов

      Првата љубов е незабо-
равна.Сеќавањата за неа ни-
когаш не избледуваат и ја но-
сиш секогаш во своето срце.
Таа љубов е искрена и вечна. 
Првиот поглед, првата пре-
гратка, првиот бакнеж остану-
ваат секогаш во твоите мис-
ли. Ова е приказна за Мојата 
Прва Љубов која за оваа при-
лика ќе ја наречам Донка, по 
омилената песна на ќерка ми 
"Не стој Доне, Донке".
       Моите први сеќавања за 
Донка се од моите предшко-
лски години. Бевме комшии. 
Јас, со мојата фамилија, жи-
веевме под кирија во една 
стара куќа. Донка, пак со 
нејзините родители и нејзи-
ните двајца постари браќа, 
живееја во зградата преку 
пат. Живееја на првиот спрат. 
Бевме најмали во таа улица 
и често си игравме заедно. 
Зградата во која живееја има-
ше шест спрата. Најгоре, на 
седмиот, живееше газдата на 
таа зграда. Сите станари во 
таа зграда го викаа "татко". На 
нас децата ни’ беше смешно 
тоа, затоа што тој беше доста 
стар, па ни беше повеќе како 
дедо. На влезот од зградата 
секогаш имаше чувар.Сите се 
плашеа од него. Дури и на нас 
децата ни’ беше страв од не-
го,па затоа бевме добри кон 

него и секогаш учтиво го поз-
дравувавме. Газдата на згра-
дата беше добар човек и сите 
го сакаа. Се сеќавам дека 
за секој негов роденден ни’ 
даваше мандарини и ние де-
цата многу се радувавме на 
тоа.Сите станари во зграда-
та изгледаа весели и среќни 
иако на лицата им се гледаше 
дека нешто ги мачи. Нашите 
детски денови поминаа без-
грижно. Со Донка одевме и во 
исто школо.Бевме скоро цело 
време заедно. Од тоа време 
паметам кога ми кажуваше за 
нејзиниот чичко кој за кратко 
време живеел со нив. Но,за 
жал, се разболел и на млади 
години починал.Тој и кажувал 
дека нејзиниот пра-пра-пра 
дедо бил голем војсководец 
и дека го имал освоено ско-
ро цел свет.Изгледаше дека 
Донка повеќе го сакаше чичко 
и нотколку нејзиниот татко. 
Го паметам и нејзиниот по-
стар брат кој што беше многу 
строг, како кон неа, но најпо-
веќе кон нејзиниот помлад 
брат. Верувам дека поради 
тоа, тој беше повлечен,се-
риозен, малку зборуваше и 
многу често беше незадово-
лен. Нешто го мачеше, а ние 
децата не знаевме што е тоа.
         Мојата љубов кон Донка 
од ден на ден стануваше се 

поголема. Еден настан помог-
на најповеќе за тоа.Еден ден 
ни кажаа дека "таткото" на 
зградата починал.Сите беа 
тажни.За кратко време ло-
шиот чувар на зградата си за-
мина. Зградата немаше кој да 
ја чува и за кратко време про-
падна. Станарите цело време 
се караа. Од градот им кажаа 
дека зградата била многу ста-
ра и дека треба да се сруши.
Тие ќе им помогнеле на сите 
станари да си изградат свои 
сопствени куќи. Наскоро поч-
навме да ја градиме куќата на 
Донка и нејзината фамилија. 
Сите помагавме колку може-
ме. Нејзините родители не-
маа многу пари, но со многу 
труд и многу љубов најпрво ги 
поставивме темелите, а потоа 
го изградивме и првиот спрат. 
Помалиот брат на Донка по-
расна во силно младо момче 
и тоа најповеќе работеше. Од 
повлечено и мирно дете ста-
на многу активно и секогаш 
беше весело расположен. По-
стариот Брат како сеуште да 
жалеше за животот во зграда-
та.Се сеќавам на тие денови, 
кога многу често се караа око-
лу тоа како да се гради новата 
куќа. Во исто време се сеќа-
вам кога едниот комшија од 
неразбирливи причини не им 
даваше вода. Затоа одевме 

кај еден добар пријател на 
татко и на Донка и од таму со 
кофи носевме вода која тре-
баше за градење на куќата. 
Донка подоцна ми кажа дека 
покојниот нејзин чичко и’ ка-
жувал дека тие лоши комшии 
на сила му имале земено дел 
од неговата нива и дека ни-
когаш не ја сакале нејзината 
фамилија. И покрај сите про-
блеми морам да кажам дека 
изградија една од најубавите 
куки во цело маало. Скромна, 
но секогаш отворена за добри 
гости. Мајка и на Донка беше 
одлична домаќинка и ги пра-
веше најубавите јадења. Дон-
ка порасна во убава и стројна 
девојка, која многу сакаше да 
пее, а уште поубаво играше. 
Јас таму го поминував скоро 
цело мое слободно време.
Тоа беше и времето кога и’ ка-
жав на Донка за мојата љубов 
кон неа.Време кога и се зако-
лнав дека секогаш ќе ја сакам 
без разлика што ќе се случи 
со нас двајцата во иднина. 
          Но, животот наскоро 
не’ раздели.После завршено-
то школо почнав со работа 
во друг град.Со тешко срце ја 
прифатив,но Донка никогаш 
не ја заборавив.Многу често 
се слушавме,а понекогаш,ко-
га ќе ми дозволеше работа-
та ќе отидев да ја посетам.
Таа беше многу тажна затоа 
што нејзините брака многу 
често се караа. Донка пате-

ше поради тоа.Се обидував 
да помогнам.Но нејзините 
браќа беа многу тврдоглави 
и себични. Секогаш гледаа 
нив да им биде убаво.Тоа 
што Донка, а со тоа и целата 
нивна куќа пропаѓаше како да 
не им беше важно.Истовре-
мено имаа и уште поголеми 
проблеми со комшиите.Тие 
на секаков начин гледаа да 
им одмогнат, а посебно се 
радуваа кога браката се ка-
раа.Многу ме растажи и ме 
изненади последното нејзино 
јавување.Ми кажа дека ќе се 
мажи. Нејзиниот постар брат 
и’ нашол некој негов богат 
пријател и дека ќе се мажела 
во богата фамилија.Таму ќе 
ги имала најубавите алишта, 
ќе го носела најубавиот на-
кит, ќе се возела во најскапи 
коли,куќата каде ќе живеела 
била многу голема со многу 
соби и дека не требало да 
работи ништо. Јас и’ реков 
да не верува во тоа затоа 

што тоа е една голема лага.
Но нејзиниот постар брат и 
кажал дека тоа е завршена 
работа и мора да ја прифати 
понудата. Донка беше многу 
тажна поради тоа, а јас уште 
повеќе затоа што не можев 
да и помогнам. Како и да е 
мојата љубов кон Донка нема 
да престане без разлика што 
ќе се случи понатаму. Донка 
секогаш ќе биде мојата прва 
љубов. Знам дека и во иднина 
ќе и треба мојата помош и за-
тоа и  ветив дека секогаш ќе 
гледам да и помогнам.
       Ете,ова е приказната за 
мојата прва љубов.Необична, 
но искрена и ќе трае вечно. 
Донка била и ќе биде секогаш 
во моето срце.

     
Поздрав и се читаме во 

некој нареден број.
     Никогаш северна,само 

Македонија
Диме Костов

ше поради тоа.Се обидував што тоа е една голема лага.

кај еден добар пријател на 
татко и на Донка и од таму со 
кофи носевме вода која тре-
баше за градење на куќата. 

Мојата прва љубов
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Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human and national rights issues 
for Macedonians and other oppressed peoples since 1986. For more information: 

1-416-850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/
OurNameIsMacedonia #OurNameIsMacedonia

MHRMI

Canada’s Ambassador to Macedonia is 
Unabashedly Anti-Macedonian

By Bill Nicholov, President, 
MHRMI

I shouldn't have to explain the 
idea of basic human rights to 
a Western diplomat or politi-
cian but, welcome to my world, 
where I have to defend the ex-
istence of my ethnic group and 
demand the end of a policy 
aimed at driving it into oblivion.

After inexplicably having to ex-
plain to Kati Csaba, Canada's 
anti-Macedonian ambassador 
to Macedonia, that forcibly 
changing a country and eth-
nic group's name, identity and 
history in order to appease its 
oppressors is the antithesis of 
human rights, I told her a hu-
man interest story, in the hopes 
that it would appeal to her, well, 
human side. It was about one 
of my kids' friends telling us 
that his ethnic group doesn't 
get along with another ethnic 
group because of long-stand-
ing tensions between the two. 
He discussed how his parents 
taught him how “bad” the other 
group was. He then asked, "So 
who do you hate?“ Our answer 
- ”Nobody."

But how do I tell my kids that a 
lot of people hate us? No sug-

gestions from Kati were forth-
coming, mostly because she is 
perpetuating this hatred.

We're Macedonian, and just 
saying the name of our ethnic 
group evokes outrage from our 
oppressors. Yes, our existence 
causes outrage. Our country's 
name is Macedonia. It always 
has been, even during hun-
dreds of years of foreign oc-
cupation. But it is now being 
forcibly changed. And so is our 
ethnic identity.

So what should I tell my kids? 
How do I tell them that our 
ethnic group is being forcibly 
renamed and redefi ned? That 
our identity is being given away 
to our oppressors. That the 
history of our people is being 
rewritten to satisfy those who 
want to eradicate us. That our 
basic human rights are being 
violated in every way imagi-
nable. And that Canada, the 
country of our birth, is celebrat-
ing and aiding in the eradica-
tion of the country of our blood. 
Kati, what would you tell your 
kids if you were in our position?

Canada has publicly supported 
the brutal US-led tactics in re-
naming Macedonia, including 
physical detainment and intimi-

dation of female MPs, threats 
against their families, imprison-
ment of dissenters, attacks and 
beatings by riot police, viola-
tions of the Macedonian consti-
tution, parliamentary rules and 
criminal code, shutting down 
media outlets and social media 
access, and shockingly, much 
more.

But why? All to appease 
Greece, so it refrains from us-
ing its veto power against Mac-
edonia's NATO and EU mem-
bership bids.

Rather than discussing the 
Canadian-assisted eradica-
tion of my ethnic group, Kati 
Csaba chose to inform me 
that Canada will now "proudly 
recognize North Macedonia”, 
instead of Macedonia (despite 
all the evidence presented to 
her, including details of meet-
ings I've had with FM Chrystia 
Freeland and her foreign policy 
advisors). The forced name 
change instantly relegates our 
ethnic identity to “Northern 
Macedonian”. So what is a 
Macedonian then? Three re-
cent US/EU imposed treaties 
on Macedonia - the Prespa 
Agreement, ironically-named 
Friendship Agreement and the 
Law on Languages - give Mac-

edonia's history, identity and 
name to Greece, Bulgaria and 
Albania. Partition of Macedonia 
once again, but this one with a 
modern twist.

In 1913, the entire region of 
Macedonia was divided among 
Serbia (now the independ-
ent Republic of Macedonia), 
Bulgaria, Greece and later, 
Albania. Macedonians have 
been fi ghting attempts at eradi-
cation, forcible assimilation 
and competing claims to our 
name since then. So how can 
Macedonia be Serbian, Bulgar-
ian, Greek, and Albanian all 
at once? Macedonia is Mac-
edonian. Political games and 
corruption cannot be permitted 
to erase an age-old national-
ity. Let's not forget the irony 
too, that Greece outlawed the 
term “Macedonia” in 1913 and 
denied its existence until a 
dramatic propaganda switch 
in 1988, when it began a cam-
paign of trying to deceive the 
world into believing that Mac-
edonia belonged to them.

Put yourself in our shoes. What 
if your ethnic identity was be-
ing given away while the West-
ern world participated in its 
demise, then celebrated with 
claims that a "diplomatic dis-
pute" was being solved?

Look at one of a multitude of 
Pier 21 and Ellis Island docu-
ments from the early 1900s 
recognizing Macedonian im-
migrants to North America hav-
ing a Macedonian nationality 
despite being under Turkish 
occupation. Now, at the stroke 
of a pen, our identity and his-
tory are being erased. My fam-
ily came to Canada to escape 
persecution by Greece, Alba-
nia, Bulgaria and Serbia. Their 
“crime”? Being Macedonian. 
Now Canada is aiding our op-
pressors in wiping out our eth-
nicity.

Kati, you told me that you are of 
Hungarian descent. So what if 
Hungary was forcibly renamed 
“West Hungary” and the defi ni-

tion of “Hungarian” was sud-
denly given to Romania? What 
if Hungarian history was being 
rewritten by a group of Roma-
nians, as Macedonian history 
is being rewritten by a panel 
of Greek diplomats (as per Ar-
ticle 8 (5) of the anti-Macedo-
nian Prespa Agreement). What 
would you do if there was a 19-
page document telling you that 
you and your ancestors sud-
denly have a new identity and 
that everything you ever knew 
about your ethnic group is now 
being changed?

Kati, we all deserve a response. 
And Macedonians deserve ac-
tion. You are spreading hatred 
against an entire ethnic group, 
and you are a disgrace to Can-
ada's (former) reputation as a 
defender of human rights.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International

Canada’s Ambassador to Macedonia is 
Published in The Foreign Policy Journal

MACEDONIANS IN ALBANIA DEMAND FULL 
RESPECT FOR THEIR MINORITY RIGHTS

September 24, 2019
Macedonians in Albania issued a list of demands to the Albanian government, through its MAEI 
party. MAEI held a congress in Tirana on September 13, 2019 and declared that it demands the 
introduction of the Macedonian language as the offi cial language in each municipal unit where 
the Macedonians amount to at least 10 percent of the population and that Macedonian minority 
rights should apply across the country, not just in the three south-eastern municipalities where 
they are most numerous.

The party also demands a redrawing of the municipal borders and that the two abolished 
municipalities Golo Brdo and Gora are restored, guaranteed seats in the Albanian Parliament, 
public education in Macedonian and freedom to create associations of citizens and political 
parties. Macedonians in Albania also demand full respect for their religious rights, publicly 
funded TV and radio channels in Macedonian and subsidies for Macedonian language 
newspapers.

To those #Macedonians who know Western politicians, journalists or 
celebrities but won't ask for support for #Macedonia because you claim 

it's "inappropriate", when do you think it is appropriate - AFTER our name, 
identity and history are completely obliterated? WAKE UP. ACT NOW.
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MFE Ilinden Celebrated Independence Day of Republic of Macedonia
МФА Илинден го славеше денот на независноста на Република Македонија

Митровденски Базар
Женската секција од МЦ Св.Илија Мисисага ве поканува на 

Митроденски  Базар
на 10 ноември 2019  во банкетната сала.

Повелете сите, купете си од богатиот избор на солени, 
слатки производи, крпи, масло и други дарови за црквата.
Во саботата на 9-ти ноември повелете во акцијата за ме-

сење на солени производи која почнува од 9 часот наутро 
па се’ до 6 часот попладне. 

Ви благодариме.
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Сите  гледаме, сите слушаме 
и сите читаме за се она што 
се случува во нашата земја 
македонска. Пред нашите очи 
гледаме како се брише едно  
многу вековно  постоење на  
нашата библиска земја. Она 
свето македонско поднебје 
се градело, се издигнувало, 
се чувало  и се бранело крва-
во  за да опстои со сите свои 
нишани, а тоа се правело со 
многу столетија, а денес, а де-
нес  само со еден потпис сето 
тоа да се избрише, да се уни-
шти од корен. Да го   згаснат  
огнот илинденски, да го зацр-
нат факелот на светлината 
наша,да го замрачат  зракот 
на  сонцето од Кутлеш ,да не 
одродат  од нашите потомци: 
Александар, Филип, Делчев, 
Груев ,Сандански, Карев, Са-
моил, Ченто и други. Судбина 
македонска била, она што 
не можеле да го направат 
крвниците  со векови, Зоран 
Заев го направил за неколку 
години. Позната ние таа па-
родија, но прашањето беше 
друго, не е само мое туку и 
на секој македонец, кој си го 
поставува , дали тоа било во 
јавноста, на социјалните мре-
жи, на собири, на средби, на 
прослави, на улица, на кафе 
муабет , на седенки, во ка-
фичите: прашањето е, како 
ние дозволивме за тоа да се 
случи? Но ете тоа така било, 
оној што молчи , неможе да 
се одбрани од ништо. Нашето 
молчење му дава само пого-
лема сила на муртинецот да 
изигрува “Султан” и да прави 
како што он сака. “Кога сил-
ниот молчи, послабиот стану-
ва посилен”. Заев денес ние 
можеме да го вреднуваме 
како најмоќен лидер на све-
тот, па толкава моќ немал 
нити Хитлер. На новинарско 
прашање дали тој е диктатор, 
Заев  одговорил дека не бил, 
дека создавал општество за 
сите, и живот за сите, но твр-
дењата  се дека делува така. 
Мудрецот  Заев да ти бил 
многу преокупиран со работа, 

имало многу  шахти со знаме-
то  со шеснаесет кракото  сон-
це па ќе треба да ги отстрану-
ва, и така немал многу време 
да размислува за егзодусот 
што и се случува на Македо-
нија во едно модерно време. 
Веќе како да станало навика 
младите секојдневно да ја на-
пуштат Македонија. Видовме 
дека само во  еден ден од Ма-
кедонија заминале 12 авто-
буси за Италија и Германија. 
Значи, ветувањата на Заев за 
да ги врати и задржи младите  
останаа безвредни  и безна-
чајни. Забележано е дека тој 
постојано го критикуваше Гру-
евски дека во неговото вла-
деење  младите масовно се 
иселувале,  а тој тренд и де-
нес продолжува само со уште 
позасилено темпо. Па според 
премиерот Заев тоа не било 
загрижувачки дека неговата 
влада работела транспарент-
но,  имале програма и праве-
ле се за да се задржат млади-
те дома. Наведува за некакви 
нови вработувања , нови ин-
вестиции домашни и странски 
а неговите лаги немаат крај. 
Имало многу слободни работ-
ни места, да, сигурно, само во 
2018 год. за Германија зами-
нале 18 000 од кој побројни 
се млади. Значи овој про-
блем  е алармантен  и бара 
стручни зафати што ке може 
да вроди надеж кон младата 
интелигенција за да има по-
зитивни зафати кон проспе-
ритетот на државата. Тогаш 
што е проблемот?. Дали има 
солуција за решавање?. Тој 
проблем не се решава само 
со “ќе биде ок”, туку ќе тре-
ба сериозни зафати, детер-
минација. Иселувањето на 
младите не е само поради 
големата заработувачка, или 
подобри работни места, но 
според некои анализи се по-
тврдува дека иселувањето на 
младите  од Македонија  има 
и сосема друг мотив, политич-
ки. Овој бран ги зафаќа  дури 
и оние кои се стекнале со ви-
соки квалификации кои не мо-
жат да се изборат до солидни 
плати. А ветените 500 евра 
месечна плата од Заев ника-
ко да престигнат, тоа ќе биде 
само еден неостварлива сон. 
Дури и оние од информатич-
ката технологија не ја  гледа-
ат иднината во нашата земја. 
Кој знае по кој пат ќе го по-
ставуваме истото прашање, 
што навистина се случува со 
младите, што е тоа што ѓи 

примамува  за да ги напуштат 
родните огништа. Некој ќе 
рече можеби тоа е само ку-
риозитет а за некои можеби 
авантура , а можеби нешто 
друго, со еден збор речено 
потрага по нова среќа и по-
добра иднина. Некои истра-
жувања тврдат дека скоро 
70% отсто од младите сакаат 
својата кариера да ја продол-
жат во некоја друга земја во 
странство. И не само младите 
што заминуваат, туку ѓи има и 
средовечни  кои исто трагаат 
за подобра иднина. На со-
цијалните мрежи забележу-
вам 60 можеби 70 годишен 
најавува заминување од Ма-
кедонија, а потоа следуваат 
коментарите,  што му текнало 
на овој старец токму сега да 
се откаже  од земјата во која 
поминал  скоро еден “век”, 
ама кога нешто не чине,  не 
чине. “Треба да се бара спас, 
овде нема живот ни за млади 
ни за стари”, ќе рече. А некој 
ќе го потврди тоа: “ Подобро 
пет мирни години убав живот, 
отколку десет години лошо 
живеење”.  Ако ги слушате 
нашите политичари , партии-
те, па лидерите на партиите, 
и оние што се на функција, 
посебно оние во секторот 
за вработување излегуваат 
со иста логика , нудат идеи 
за подобрување на животот 
кај граѓаните  а тоа се пра-
ви секогаш пред избори за 
придобивање на гласачката  
машинерија. Па еве да ги 
спомнеме и договорите за до-
брососедство  и пријателство 
со Бугарија и со Грција, и тие 
не создаваат добра клима за 
некаква надеж  ни кај млади-
те ни кај старите, причината 
е што тие договори имаат 
политичка заднина , а ништо 
од економската перспектива. 
Секој би сакал да ја напушти 
земјата каде што не се за-
штитуваат националните ин-
тереси , каде се брише секој 
белег , од оние кои што со крв 
и живот го создале, сето тоа 
заради еден неразумен кој не 
прочитал ни две страници од 
македонската света историја,  
за да зачуваш нешто треба 
да го чувствуваш како свое. 
Античката историја им ја по-
даривме на Грција а средно-
вековната на Бугарија.И тука 
не се запира ,Заев ќе извлече  
некое друго изненадување од 
ракавот.  Комшиите ќе ни ја 
пишуваат нашата историја, 
лудост, сите наши историски 

личности ќе ги  
 именувале  како бугарски. 
И за мислете,  истите оние 
професори кои за 75 години 
ни ја предавале  истата исто-
рија која што денес сакат  да 
ја прогласат за туѓа, апсурд 
невиден. Ќе треба ли да се 
гордееме дека заеднички  
ќе сме ги славеле нашите 
најсветли  датуми од маке-
донската историја. Девизата 
на нашите  претци   била “Ав-
тономна  Македонија”, тука 
нема никакви дилеми, нема 
иредентизам или некоја по-
врзаност со Бугарија за заед-
нички чествувања на датуми 
и личности. Значи, заеднич-
кото  славење со бугарите, 
таа фарса на Заев да ја забо-
равиме. Овие клонови ќе из-
мислат уште многу чудни ра-
боти (невистини) само за да 
сме биле заеднички  со некој 
, а бре лудило сте , како што 
ке рече еден селски мој “ За 
три  години од овој трупот  не 
слушнавме  ни еден асолен  
лаф, гредат  туа  у селото и 
ни кажват  само лаги, абе чо-
еци   дај прајте  нешчо  убо”. 
И така е, што слушаме, заед-
нички ќе славиме, заеднички 
ќе градиме, заеднички ќе жи-
вееме , заеднички ќе созда-
ваме, заеднички ќе креираме, 
заеднички ќе се бориме за 
подобро, заеднички ќе бара-
ме инвестиции , заеднички…. 
Од сето  ова наведеното ќе го 
остварат само заедничкото 
чествување. Барем Заев да 
му шепнал  на Ципрас, сега 
Мицотакис, за заеднички да 
ги славиме Филип и Алексан-
дар Македонски,  донекаде ќе 
ни ја ублажеше  тагата , ма-
ката наша Македонска. Па че-
кај, ако можеме заеднички да 
ги славиме нашите најславни 
борци , тогаш зошто да не ги 
славиме нашите родендени и 
други лични прослави. Може-
би не ќе биде лоша промисла 
и јас да најдам барем еден 
бугарин кој е роден на ист ден 
со мене и така заеднички да 
го прославувам  мојот роден 
ден, зошто да не,  со тоа ќе ги 
споделуваме трошоците,  ба-
рем нешто добро ќе произле-
зе од  сето тоа. А кој знае, 
можеби Заев  и Борисов така 
се договориле, да ги споделу-
ваат трошоците, и ако нешто 
заштедиле,  оп, еден дел за 
во џепот на Борисов, еден 
за Заев , а сигурно дека нема 
да го заборават и Вицето . 
Боже, што да речеме и што 

да очекуваме од Заевиот кон-
таминиран систем, толку сме 
назад во нашето живеење 
исто  како во некој далечен 
“Метузалемски век” каде има-
ло само еден управител и 
тој бил се и “судија и кадија”, 
“систем без систем”. Значи 
во ова модерно време ние не 
се движиме во правец по кој 
одат сите цивилизирани на-
роди иако Заев вели дека  се 
движел кон правиот пат. Заев 
има само еден пат,патот што 
води кон Муртино за личните 
остварувања. Ситуацијата 
креирана  од заевистите не 
се решава преку ноќ  само со 
голи зборови и илузии. Овие 
препредени  и лукави  тргов-
ци со нашето најсвето, зар 
не еднаш сме ги слушнале 
нивните шупливи фрази, “Ќе 
ги вратиме младите, ќе им 
обезбедиме подобра идни-
на”. Кога?, Никогаш! . Млади-
те заминуваат од една проста 
и едноставна причина за која 
постепено не потсетуваат:  
Гледаме нефункционална 
држава, нефункционален  
систем, политизирани  инсти-
туции, лошиот здравствен и 
образовен  систем,  непоти-
зам, корупција, рекетарство, 
политизирана  администра-
ција, партизирано  судство, 
криминал на секој чекор, се 
тече по партиска линија, зар 
ова не ни дава сигнал дека 
тука нема надеж за посветла 
иднина на која младите ќе мо-
жат да веруваат дека може да 
биде подобро, дека правната 
држава ќе проработи барем 
малку. На сето ова не може 
да се добие конкретен одго-
вор, владата ни малку не се 
фокусира за да ја разјасни  
ситуацијата. Статистичките 
податоци укажуваат дека мо-
жеби за две или три децении 
сериозно може да се измени 
демографската структура 
на македонското население, 
така што македонците да 
достигнат испод 50 отсто, 
што значи од мнозинство да 
станеме малцинство , а тоа 
видно се гледа по масовно-
то  иселување и по падот на 
бројот на новороденчиња на 
родители од етнички  маке-
донци. Ние паметиме во наше 
време одделенијата  броеле 
дури до 30 ученици и повеќе 
паралелки , а сега едвај да 
се пополнат  неколку клупи. 
Школите се празнат, селата 
се испустени,  некои градови 
се испразнети . За да се спре-

чи овој загрижувачки проблем 
потребно ќе биде научните 
институции да се позанимава-
ат со научни анализи, научно 
истражување и проучување, 
да се вклучат и експерти по 
економска политика , развој , 
трговија и индустрија. А не по-
литичарите кои секојдневно 
се натпреваруваат за освоју-
вање  на некакви политички 
поени. Пресни се ветувањата 
на Заев дека ќе изградеше  
“  студентски град “, ќе се 
залагал за подобрување на 
студентскиот стандард, сти-
пендии  за студентите и друга 
финансиска подршка за да го 
олесне нивното образование. 
Младите брзо увидоа дека 
оваа влада нема стручна по-
литичка структура туку само 
капацитет за куруптивно ра-
ботење за свој личен интерес 
и тенденции. Во последните 
20 години од Македонија  се 
иселиле околу 600 000 , спо-
ред некои информации,пак,-
само во 2018  си заминале 24, 
300 македонци, како што се 
одвиваат  работите Заев не 
ќе има со кого  заеднички да 
ги чествува  празниците. За-
бележано е дека владата на 
Заев  почнува да води мани-
пулација и со најмладите, се 
злоупотребуваат децата, на-
место тие да растат во среќно 
и безгрижно општество , на-
против ќе треба да живеат со 
заевата  опсесија. Првачиња-
та ја започнаа новата шко-
лска година со нови учебници 
и нови песнички  за северна 
Македонија. Родителите се 
револтирани оти и нивните 
деца се родени во републи-
ка Македонија а во школски-
те книшки  ќе се пишуваат 
дека се родени во Северна 
Македонија. Еве ја и новата 
песничка  за првачињата а ќе 
следуваат и други, авторот  
на песната не е познат. По 
социјалните мрежи проструи 
веста дека ќе следувало  об-
работка на сите патриотски 
песни кои го содржат зборот 
Македонија. Значи лудилото 
во Македонија не запира. Не-
кој да ми каже до кога ќе трае 
султанската власт на Заев.

Татковината моја
Не е било која,

Лична е како слика
Северна  Македонија  се 

вика,
Голема многу не е,

За неа секој песна пее.

имало многу  шахти со знаме- примамува  за да ги напуштат личности ќе ги  да очекуваме од Заевиот кон-

чи овој загрижувачки проблем 
потребно ќе биде научните 
институции да се позанимава-
ат со научни анализи, научно 

ЗАЕДНИЧКОТО ЧЕСТВУВАЊЕ  НА ЗАЕВ
имало многу  шахти со знаме-
то  со шеснаесет кракото  сон-
це па ќе треба да ги отстрану-
ва, и така немал многу време 
да размислува за егзодусот 
што и се случува на Македо-
нија во едно модерно време. 
Веќе како да станало навика 
младите секојдневно да ја на-
пуштат Македонија. Видовме 

имало многу  шахти со знаме-

Сите  гледаме, сите слушаме 

пуштат Македонија. Видовме 
дека само во  еден ден од Ма-
кедонија заминале 12 авто-

пуштат Македонија. Видовме 
ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Ивица Тодоров- МПСД македонско патриотско суверенистичко движење

Во понеделникот на 30-ти Сеп-
тември 2019 година, со почеток 
во 18.00 часот пред Канцела-
ријата на делегацијата на ЕУ 
во Република Македонија и Ма-
кедонското собрание во Скопје 
се одржа масовен собир на 
граѓани.

Собирот беше најавуван прет-
ходно на социјалните мрежи од 
страна на повеќе граѓани инди-
видуалци и неколку фејсбук гру-
пи и фан страни од Македонија 
но и од странство под паролите:
“Не за Преспанскиот договор! 
НЕ! за ЕУ, НЕ! за НАТО” со цел 

за одбележување на годишнина-
та од одржувањето на Референ-
думот за промена на името на 
Република Македонија кој што 
се одржа пред една година то-
кму на овој датум, организиран 
од страна на актуелната власт 
предводена од Зоран Заев и 
СДСМ.
Од она што можеше да се за-
бележи на самиот настан беше 
спонтаноста на учесниците во 
собирот, кои главно на неорга-
низиран начин индивидуално 
зедоа учество помеѓу присут-
ните граѓани. Имаше и помали 

групи на организирани учесни-
ци кои броеја максимум 30-40 
со свои симболи и обележја на 
идентификација, но преовла-
дуваше генералниот впечаток 
дека мнозината присутни граѓа-
ни се дојдени спонтано одзвани 
на повикот на организаторот на 
настанот. Дополнително може-
ше да се забележи отсуството 
на високи политички претстав-
ници од поголемите партии во 
Република МАкедонија.
Настанот официјално започна 
пред канцеларијата на Делега-
цијата на ЕУ во Скопје за потоа 

граѓаните во организирана по-
ворка да се упатат пред Маке-
донскиот парламент.
На собирот можеа да се слуш-
нат скандирања : “Никогаш (тер-
минот на с, Само Македонија”, 
Македонија, Македонија, при 
што беа прочитани и неколку де-
кларации и прогласи на некол-
куте организации кои учествуваа 
во народниот собир.
Интересен факт поврзан со 
одржувањето на овој настан е 
што истиот беше игнориран од 
страна на сите телевизии како 
национални концесионери така 

и локални и регионални тв и ра-
дио станици.
Ваквата слика е уште повеќе 
изразена кај поголемите и афир-
мирани интернет портали во 
државата што го наметнува пра-
шањето, кој стравува од објек-
тивно информирање за самиот 
настан како и пораките кои беа 
упатени од истиот.
Настанот беше обезбедуван од 
органите на редот и мирот во 
МВР на достојно и професио-
нално ниво.

Ивица Тодоров- МПСД македонско патриотско суверенистичко движење
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Според нашите информаци 
првите музички фестивали 
на македонски новосоздаде-
ни песни за прв пат се одр-
жаа во 1993 година во градот 
Торонто.Подолго време се 
размислуваше како да се ор-
ганизира фестивал во метро-
полата Торонто, најголемиот 
град во Канада со најмногу 
населени македонци.Како 
прво, замислената идеја 
произлезе од Организација-
та Обединети Македонци од 
Торонто, и тоа по предлог на 
нејзиниот тогашен претсе-
дател Владе Гроздановски.
Веднаш се формира иниција-
тивен одбор кој требаше да 
ги разгледа сите можности 
, дали ова смислена идеја 
е спроведлива ,и што е по-
требно за да се реализира.
Додека сето ова се анализи-
раше ,Владе Гроздановски и 
членови на иницијативниот 
одбор ги  направиле првите 
консултации со советот на 
фестивалот “Валандово”.Во 
разговорите се мисли дека 
“Валандово” дал согласност 
да ги испрати фестивалските 
учесници чија бројка ќе изне-
сувала помеѓу 23 до 30 чле-
на.Вројката на учесниците 
била прифатлива но цифра-
та од 60 до 80 иљади долари 
не била ни малку приближна 
до буџетот на организатори-
те .Меѓувреме беше изнајме-
на,но ставена во мирување 
една од најмодерните музич-
ки сали во Канада, “Рој Том-
сон”,со капацитет до 3000 
седишта каде ќе треба да се 
одржи првиот музички фес-
тивал на ново-создадени ма-
кедонски народни песни  “Ва-
ландово фест”. Македонците 
во Канада фестивалот “Ва-
ландово” го следат со голе-
мо задоволство и интерес, и 
затоа желбата проникна,ме-
лозвучните и убави песни од 
овој  популарен фестивал да 
одолеат и кај нашите маке-
донци во оваа прекуокеанска 
земја.За жал таа замисла не 
се оствари, остана други да 
ја реализират.Културно-за-
бавниот живот на нашите 
во македонската комуна во 
Торонто и околината во 90 
ттите години во 20сетиот 
век  се извисила на највисо-
ко рамниште.На овој дел од 
Канада живеат и работаат во 
најголем број македонци.Тие 
нивните активности ги разви-
ваат низ многубројните дру-
штва, организации и клубови 
во кои тие членуваат.Додека 
за духовното здружување 
им стојат на располагање 
македонските православни 
цркви,како духовни свети-
лишта и културни центри.Во 
сите наши цркви , македон-
ските иселеници се здружу-

ваат и наоѓаат  утеха за да ги 
ублажат своите носталгични 
патешествија,  наоѓајќи се 
толку далеку од својата ма-
тична земја,тие им се един-
ствено катче што ги прави 
и чува како македонци, за 
никогаш да не се отуѓат од 
родната грутка таткова, и да 
не ги заборават дедовински-
те корени.Како најголема и 
најстара црква е Св.Климент 
Охридски,катедрална црква 
Торонто,МПЦ “Св.Дими-
трија Солунски “, во градот 
Маркам,  потоа МПЦ “Св.
Илија”,Мисисага, и МПЦ “Св.
Недела” во гратчето  Еџакс, 
сите овие наброени цркви се 
во непосредна близина на 
Торонто.Од друштвата ке на-
броиме само неколку кои раз-
виваат голема активност на 
културно-уметничко и спорт-
ско поле.Едно од најстарите 
друштва со долга традиција 
е “Трсјанското друштво”, спо-
магателното друштво “Ошчи-
ма”,  друштвото “Буф”, од 
селото Буф, “Леринско дру-
штво”, “Баничко социјално 
друштво”, “Преспанско дру-
штво”, “Битолско околиско  
друштво”, “Прилепско дру-
штво”,”Охридско друштво”, 
“Кумановско друштво”, 
“Источко друштво Јане Сан-
дански”, друштвото “Село 
Болно”, Тетовско друштво 
“Шар планина”, “Врајчинско 
друштво”, “Скопско дру-
штво”,”Лажечко друштво”, 
“Друштвото Неволани” и дру-
ги. Сите овие  друштва беа 
активни и развиваја широка 
културна дејност,продолже-
на традиција што ќе трае 
долго.И покрај толку многу 
друштва,со толку многу ак-
тивности во оваа голема 
македонска заедница, сепак 
нешто заостануваше,а тоа 
беше да и се стави акцент 
на македонската песна,затоа 
што некој рекол песната е 
срцето и душата на човекот.
Преку песната се искажува 
чувството и љубовта за она 
што се цени и сака .А за тат-
ковината,преку музичките 
рефрени се манифестира 
патриотската љубов,доктри-
на и носталгијата на земјата 
на која и припаѓаме , а со тоа 
Македонија ја возвишуваме  
и афирмираме на овие да-
лечни простори.Од таа раз-
мисла се роди идејата да се 
организира музички фести-
вал на ново-компонирани ма-
кедонски изворни песни што 
ќе го носи името “Гоце фест”.
По иницијатива на Горан Јо-
вановски и Перо Цветковски 
набрзо се започна со подго-
товќите за првиот фестивал 
од ваков карактер на север-
но-американскиот континент.
Фестивалот се одржува во 
салата на МПЦ “Св.Илија” 
во градот Мисисага,летото 
1993 година. Организатори 
на фестивалот се Перо Цвет-
ковски и уредникот на радио 
часот “Македонски свет”, 
Горнан Јовановски, технич-
ки уредник Горан Илиев 
,тон мајстори : Ратко Бака-
ловски и Ѓоко Георгиевски 

, а снимките ќе ги израбо-
ти “Beck sound production”. 
Специјални гости од Маке-
донија кои зедоа учество се 
познатите звезди: Смиља 
Андоновска,Маријана Ми-
шева-Коневска, Гоце Арна-
удов, Тоде Јованов,Славка 
Младеновска,Цветанка Ла-
цкова, други кои ќе се поја-
ват со свои композиции се: 
Вера Сандовска, Перо Чо-
ков, Ѓорѓи  Дичоски ,Мирјана 
Златкова, Христо Ѓеорѓиев- 
Ице, Гоце Мангов, Џоана,  
Мери Мајнас, и др.Видео 
снимките беа изработени од 
Борче Кулевски. Двете фес-
тивалски вечери ги пленија 
многубројните присутни, 
нивните срца и души беа 
исполнети од рефрените на 
новокомпонираните народни 
песни.Од наградените пе-
сни најзабележителни беа 
композициите: Александар 
Македонски во изведба на 
Тоде Јованов,музиката на 
Р.Тушевски,текстот го на-
пиша Мирослав Спировски, 
“на гости ти дојдов”,  во 
изведба на Мирјана Ми-
шева-Коневска,текст Ди-
митар Масевски, музика 
О.Неделковски,аранжман 
Р.Тушевски,”Александар Ма-
кедонски” изведба на Гоце 
Мангов,текст Димитрија Ѓе-
орѓиев,музика и аранжман 
Васко Петровски, “Ќе снема 
граница македонската ора-
ница”,музика Горан Алач-
ки,текст и аранжман напра-
вил Христо Ѓеорѓиев-Ице,а 
од истиот автор ќе биде и 
интерпретацијата.Сите пес-
ни ќе бидат придружувани од 
од фестивалскиот оркестар 
“Илинден 903”.Како што се 
редеа песните,една по ед-
на,така следеа аплаузите 
и овациите на присутните , 
нивните срца се опојуваја од 
мелозвучните песни испеани 
од познати и не многу позна-
ти пеачи на музичкото под-
небје , но во сите нас  и во 
нашите  срца и души остана 
едно исто духовито, љубов  
кон песната , кон  тие  музич-
ки  рефрени мерак за сечија 
душа.  Првиот “Гоце фест 93” 
заврши
 успешно со најава наред-
ниот пак да се одржи во исто 

време. Во 1994 година ќе 
се одржат два музички фес-
тивали,едниот “Гоце фест” 
под организација на Перо 
Цветковски  а другиот,”Ма-
канфест” чии организатор 
е Горнанан  Јовановски  а 
под покровителство  на ра-
диопрограмата “Македонски 
свет”.Музичкиот фестивал 
“Макан фест” ќе се одржи на 
22 октомври 1994 година во 
Мисисага во салата на МПЦ 
Св.Илија.На овој фестивал 

ќе бидат застапени 12 нови 
композиции од познати авто-
ри од Македонија и од Кана-
да и САД.Првонаградената 
песна :”Македонци братски 
да се сплотиме”,во исполне-
ние на Ѓорѓи Желчевски, му-
зика Кенан Таировски,текст 
Ѓорѓи Ѓорѓиевски,аранжман 
Вељо Живковски.Друга по-
забележлива  композиција 
беше “Ах,Наде ,око зеле-
но”,во интерпретација на 
Селимова-Желчевски .Други 
солисти што настапија се:-
Христо Ѓеорѓиев-Ице,Анџе-
ла Тристовска, Оркестарот  
“Изгрев” од Торонто,Мери 
Мајнас со песната  “искре-
на љубов”,Венера Аризо-
нова и песната “Како да ти 
простам”,Васка  Јованова 
ја исполни песната “Вечна 
љубов”,композицијата “Ли-
дија” оркестарот  “Македон-
ски мелос” од Торонто,”Ма-
кедонија ти убавице” од Кире 
Илиевски,”Земјо Македонијо” 
исполнува оркестарот “Бал-
кан експрес” од САД. Пес-
ната “Ченто” неа ја исполни 

Ѓорѓи Бизинов  и оркестарот 
“Искра”.Речено било дека пе-
сната ѓи зближува луѓето,но-
си радост,носи љубов,носи 
милост,тие бисери нанижани 
и отпеани од грлата на на-
шите во дијаспората и оние 
дома во татковината,се мег-
дан за да се најдеш поблизу 
,онаму каде што желбата и 
љубовта те носат.Творците 
на македонската песна во 
дијаспората ќе го одржат и 
третиот по ред фестивал на 
новосоздадени македонски 
народни песни.Оваа мошне 
атрактивна културно-му-
зичка манифестација “Ма-
кан-фест” 95’. Се одржа на 
28 октомври 1995 година,во 
салата на МПЦ Св.Климент 
Охридски,во Торонто.Орга-
низатор и овој пат е Горнан  
Јовановски  и радио- програ-
мата “Македонски свет”.На 
овој фестивал беа презенти-
рани 13 нови композиции  од 
познати наши автори, како во 
дијаспората така и во Маке-
донија.Повторно салата на 
Св. Климент ќе биде испол-
нета до последно место.Фес-
тивалот се одржа под мотото 
“Со Македонија во срцето,со 
душата за Македонија” што 
беше бурно поздравено од 
многубројната публика која 
немирно  чекаше да ги слуш-

не новите рефрени.Песните, 
тие милозвучни ноти ќе мо-
жат за час да им ја донесат 
Македонија малку поблизу 
до срцата на нашинците што 
се толку далеку со иљадни-
ци  километри од татковото 
огниште. “МАКАН ФЕСТ 95'”  
на љубителите на убавата 
песна им понуди 13 нови 
композиции од автори позна-
ти на македонското музичко 
поднебје во Македонија, 
како и автори кои ја негува-
ат македонската мелозвучна 
песна во Канада и Америка.
Од 13 тите  изведени песни 
публиката со прво место 
ја награди композицијата 
“Маријана,Маријана “ чии 
автор на музиката и текс-
тот е Горнан Јовановски,а 
во аранжман и изведба на 
Васко Ристов.Фторопласи-
рана  од публиката е песна-
та “Татковиот аманет” чии 
автор е Христо Ѓеоѓиев-Ице, 
а додека третопласираната 
песна публиката ја награди 
композицијата “Брајчино” во 
интерпретација на Фана Шо-

мова-Лозан,и Глигор Дуков , 
кој е и афтор на песната.Од 
стручното жири наградени 
се  седум најдобри песни.За 
прво место беше селектира-
на песната “Брајчино”, второ 
место “Момче од стари крај” 
во изведба на Мирјана Злат-
кова,наградата за најдобар 
текст и припадна на песната 
“Татковиот аманет”, на ав-
торот Христо Ѓеорѓиев-Ице, 
ова песна доби награда и за 
најдобар аранжман.Награда-
та за најдобра интерпрета-
ција и припадна на песната 
“Таа мене ме напушти”,неа 
ја исполни оркестарот “Ме-
рак” од САД.Жири-комисија-
та ја награди песната “Чедо 
најмило” во исполнение на 
Кире Илиевски за најдобра  
инструментална изведба.
Од другите наградени пес-
ни ги одвојуваме следните: 
Славка Младеновска награ-
дена со златна плаќета  од 
Матицата на иселениците 
од Македонија, за значаен 
придонес во македонското 
музичко творештво.Награда 
додели и Македонското  ра-
дио и телевизија од Скопје, 
честа за ова престижно дело 
му припадна на оркестарот 
“Македонија”. Радио часот 
“Македонски свет” додели 
специјална награда на ав-

тори-иселеници кои творат 
и создават песни на овие 
простори,и кои го афирми-
раат македонското созвучије 
во прекуокеанските земји. 
Како најголем и најзаслужен 
афирматор на македонската 
нација преку мелосот на на-
шата  песната ,посебно овде  
во северно-американскиот 
континент,  беше наградена 
Мери Мајнас, таа со својот 
музикален напев,  со нејзина-
та песнопојна дарба и емо-
тивната лирика ,претежно од 
Егејскиот дел на Македонија  
стана феноменална на овие 
простори ,оваа интерпре-
таторка настапи со својата 
песна “Само тој”, со што 
уште еднаш потврди дека и 
припаѓа на овој музички свет. 
”Макан - фест” потврди дека 
песната е вистинскиот афир-
матор на нашата нација  со 
неа  се радуваме,со неа се 
веселиме , другаруваме , 
зближуваме  и се милуваме .

ваат и наоѓаат  утеха за да ги 
ублажат своите носталгични 
патешествија,  наоѓајќи се 
толку далеку од својата ма-
тична земја,тие им се един-
ствено катче што ги прави 
и чува како македонци, за 
никогаш да не се отуѓат од 

Според нашите информаци 

родната грутка таткова, и да 
не ги заборават дедовински-
те корени.Како најголема и 

родната грутка таткова, и да ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

ПРВИТЕ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛИ ВО ТОРОНТО 
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2019 MACEDONIAN FILM FESTIVAL 
at CARLTON CINEMA, TORONTO - October 18, 19, 20 

The Macedonian Film Festival 2019 has feature fi lms, documentaries and short 
fi lms. On Friday, Oct. 18, attend the Festival’s Opening Night Party at 7 pm. Then, 

see GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNJA, a fi lm highly praised at the Berlin 
International Film Festival.  A documentary, HONEYLAND, was the most awarded 

fi lm at the Sundance Film Festival. HONEYLAND is the visually-stunning portrait of 
a traditional bee-keeper in Macedonia, one of the last to live in that age-old, delicate 
balance of nature. We have short fi lms and full-length fi lms of note. Check out the 

website for details. All fi lms have English subtitles. 
You may buy your tickets for Opening Night and for all fi lms 

either on line or at the box offi ce.  
Come on down and PARTY!   

ONLINE TICKETS … www.macedonianfi lmfestival.com

SHOWTIMES
14th Annual Macedonian Film Festival Film Schedule

Friday, October 18, 2019                                                                                                       
7:00PM The Toronto Premiere of "God Exists, 
her name is Petrunja", and Gala Party - Tickets 

both $40!

Saturday, October 19, 2019
1:15PM  -  Great smalls, long shorts

KOLIVA 
DIAGNOSIS

WITHOUT LOVE
 DONKA

(Meze to follow in the small party room)
3:00PM The RETURN

5:00PM GOD EXISTS, HER NAME IS 
PETRUNIJA (Toronto Premiere)
7:00PM SECOND CHANCE

Q & A to follow with Ognen Georgievski, 
screenwriter

8:30PM DIRECTIONS 

Sunday, October 20, 2019
1:15PM Great smalls, long shorts

BLACKY AND FAULTY
AN ATTEMPT FOR A HAPPY STORY

EDNA / ONE OF MANY
THE MONK
 ASHES

3:00PM HONEYLAND 
5:00PM  THE FIRST TO BE LAST 

VANJA-BORN IN PAIN
7:00PM  THE FUTURE IS OURS

THE FAMILY MARKOVSKI
Q & A to follow with Ognen Georgievski, 

screenwriter 
8:30PM A YEAR OF THE MONKEY
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Born and raised in Toronto, John was very proud of his 
Macedonian heritage. He was an articulate speaker 
and had a voice that was recognizable. He was the 
signature voice for History Television.

John Evans passed away at home in Toronto 
surrounded by love on September 28, following a 
diagnosis of cancer ten months ago. In both his life 
and work, John brought passion and fire to everything 
he did. As an actor Evans sought truth. Preparing for 
the role of the drifter “Lee” in Sam Sheppard’s play 
“True West”, he would rise in the middle of the night, 
don his character’s filthy wardrobe and walk the gritty 
streets for hours, inhaling the margins, observing 
the hustle, and finding his way into the spirit of his 
character. In 1982, John was recognized for that role 
by his peers with the ACTRA Dora Mavor Moore Award 
for Outstanding Performance by a Male Lead. “A great 
honour”, he would later joke, that “was immediately 
followed by a year of unemployment in the great 
Canadian tradition of ensuring that our actors, at all 
times, maintain their humility”. John played principal 

roles in numerous film 

and television productions opposite actors of note 
including James Woods, Matt Dillon, William H. Macy, 
Tommy Lee Jones, Gordon Pinsent, Bruce Willis, 
Cate Blanchett and Billy Bob Thornton. He brought 
great precision and deep feeling to his craft and was 
warm and supportive of those he worked with, but 
he was not known to suffer fools gladly, and if that 
happened to include the director, so be it. John’s roots 
as a Macedonian were central to who he was, and 
he created and produced numerous concert events 
for the community at Roy Thomson Hall and other 
venues that re-enforced the profound and sometimes 
fragile Macedonian connection with the homeland. In 
1986, John married Lyne Tremblay, an actor, dancer 
and singer best known for her role as “Cassandra” the 
Siamese, in “Cats”. John and Lyne’s relationship was 
filled with artistic collaborations including Lyne’s award-
winning CD “Break ‘n Enter”, and celebrated cabaret 
shows “Gauche”, “The Decadent Berlin Revue” and 
“Cabaret Deco”. Their most beautiful production was 
that of their two daughters, Michelle and Lisa, both of 
whom are pursuing careers in the creative arts. John 
had a remarkable relationship with his girls, by turns, 

father, mentor and best friend and though Evans and 
Tremblay separated in 2007 they remained very close 
friends. Lyne, Michelle and Lisa were by his side when 
he took his final breath - his passing will be deeply 
felt forever. An artist to the end, John finished his 
most recent work, “Standardized Patient”, a satirical 
psychological thriller that explores an academics 
fascination with AI as a testing tool for psychiatrists, 
a week before his passing. “Standardized Patient” is 
currently in development with The Buchwald Agency 
in New York City. John was the eldest son of Mary and 
Jim Evans and is survived by his beloved daughters, 
Michelle and Lisa, his younger brother George and 
George’s wife Nancy, his niece and nephews, Peter, 
Michael, Katie, his cousin Michael, and Michael’s 
son William, and his grand-nephews River, Luke and 
Austin. John Evans will long be remembered for his 
passion, vision, kindness and raw commitment to 
cutting through artifice to find deep meaning. He was 
an original, a rebel, and a man who was profoundly 
loved by so many.

IN MEMORIAM

JOHN EVANS
Well known Canadian and international actor, director, writer and producer

Македонска Заедница
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Црковно-народните собо-
ри продолжуваат да бидат 
единствениот настан на 
кој на едно место можат 
да се видат мноштво Ма-
кедонци од сите краишта 
на северно-американскиот 
континент. Домаќин на 
овогодинешниот, 45ти по 
ред Црковно-народен со-
бор беше Македонската 
Православна црковна за-
едница Св. Кирил и Мето-
диј од Бафало, Њујорк, а 
се одржа во просториите 
на самата црква од 30-ти 
август до 1-ви септември. 
Конвенцијата, официјално 
започна во саботата на-
утро, кога според програ-
мата се одржа работниот 

состанок на Епархиското 
Тело, составено од члено-
вите на Епархискиот Упра-
вен Одбор, свештениците, 
претседателите и делега-
тите од македонските пра-
вославни цркви ширум 
Америка и Канада. Соста-
нокот го отвори нашиот 
духовен татко, надежниот 
Архиереј, Митрополитот 
Американско-канадски, г. 
Методиј, кој покрај поздра-
вот и воведните зборови 
нè извести за 2-та убави 
настана од духовниот жи-
вот на нашата Епархија, 
имено, пренесување на 
дел од моштите на Св. 
Ѓорѓи Кратовски од Ма-
кедонија во црквата Св. 

Ѓорѓи Кратовски во Де-
троит, Мичиген, како и 
барањето на група маке-
донски иселеници за раз-
гледување на можност за 
започнување на нова цр-
ковна заедница во сојузна-
та држава Тексас. Веднаш 
после Митрополитот, свое 
обраќање имаа и потпрет-
седателот на Епархиското 

Собрание, г-дин Ник Дур-
лов, и претседателот на 
црквата домаќин, г-дин 
Ален Трпевски. Работниот 
состанок помина во убава 
атмосфера при што едно-
гласно беше избрана цр-
квата домаќин на наред-
ниот собор, Рождество на 
Пресвета Богородица во 
Детроит, Мичиген.

Попладнето, со почеток 
во 6 часот, беше отслу-
жена Вечерна богослуж-
ба на која, заедно, како 
македонски православни 
христијани ги издигнавме 
своите молитви кон Бога, 
а веднаш потоа се одржаа 

традиционалните смотри 
на играорни групи со прет-
ставници од седум црков-
ни општини. Надлежниот 
Архиереј, Метрополитот 
Методиј, се обрати и 
официјално ги отвори со-
борските манифестации. 
Фолклорот, како дел од 
македонската традиција, 
отсекогаш изобилувал со 
елементи карактеристич-
ни за нашата автентична 
култура. Македонскита 
музика, ората, како и тра-
диционалните носии на 
најспецифичен начин ја 
отсликуваат посебноста 
на нашиот македонски 
етнос. Оттука, беше пре-
красно да се види како 
македонската традиција и 
култура со огромен жар, 
љубов и труд се негува-
ат токму од најмалите и 
најмили претставници на 
македонската заедница во 
Северна Америка. Вечер-
та продолжи со традицио-
налната игранка на која 
бројните гости се забаву-
ваа со македонска музика 
и храна.

Во неделата наутро, де-
нот започна со Света Ар-
хиерејска Литургија, на 
која чиноначалствуваше 
Митрополитот Методиј, 
во сослужување со сите 
присутни свештеници од 
Американско-канадската 
Македонска Православ-
на Епархија. За време на 
Литургијата, презвитерот 
и архиерејски намесник, о. 
Деан Ѓорчески од црквата 
Св. Климент Орхидски, 
Њујорк, беше издигнат во 
протоерејски чин. Митро-
политот Методиј го поз-
драви верниот народ и по-
сака уште долги години да 
се собираме во присуство 
божјо и во силата на Него-
вата љубов.

Со инторинањето на хи-
мните на САД, Македо-
нија и Канада во недела-
та навечер започна Гала 
Банкетот. Во присуство 
на повеке од двеста и 
триесет гости се обра-

тија Митрополитот Мето-
диј и претседателот на 
црквата домаќин, г-дин 
Ален Трпевски. Во убава 
и пријатна атмосфера на 
овој настан традиционал-
но се доделија пехари-
те на играорните групи, 
како и на фудбалските 
екипи чии натпревари се 
одржуваа во текот на из-
минатите два дена. На 
крајот на официјалната 
програма од Гала вечер-
та, архиерејскиот заменик 
протоереј ставрофор о. 
Синиша Ристовски, го пре-
даде Соборскиот Пехар 
на г-ѓата Катерина Пегело 
од црквата Рождество на 
Пресвета Богородица во 

Детроит, која е епархиски 
делегат и одговорна за ор-
ганизација на наредниот 
Црковно-народен собор. 
На овогодинешните до-
маќини им благодариме 
за гостопримството и пре-
красната организација, а 
на новите домаќини им по-
сакуваме успешно органи-
зиран собор. Се гледаме 
догодина во Детроит!

Известува:
Протоереј и архиерејски 

намесник, о. Деан 
Ѓорчески од црквата 

Св. Климент Орхидски, 
Њујорк,

традиционалните смотри 

45ти Црковно-народен собир
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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Lerinsko Lerinsko Lerinsko 

OroOroOro
SATURDAY, NOVEMBER 02, 2019, 6:30 PM

St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral, Toronto
Address: 76 Overlea Blvd, East York, ON M4H 1C5 

Admission: 20

Featuring: the Boys From Bouf Featuring: the Boys From Bouf Featuring: the Boys From Bouf 
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Пренос на Мошти на Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски во Детроит 2019
СООПШТЕНИЕ

Од Свештеникот, Управниот одбор, членовите и верниците при Македонската Православна Цр-
ква-ОА „Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски“ од Фармингтон Хилс, Мичиген, САД

Драги отци, браќа и сестри,

По молба на нашиот парохиски свеште-
ник ереј Горан Трпчевски, ни беа пода-
рени мошти од нашиот патрон Светиот 
Великомаченик Ѓорѓи Кратовски, од 
Драгалевскиот Манастир.
По милоста Божја и по молитвите 
на Светиот Великомаченик Ѓорѓи 

Кратовски и со благослов од нашиот 
надлежен Архиереј, Митрополитот на 
Американско-Канадската Македонска 
Православна Епархија г. Методиј, на 
8 септември 2019 лето Господово, 
во нашата Македонска Православна 
Црква-ОА “Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски” 

во Фармингтон Хилс, Детроит Метро 
во Мичиген, САД, пристигнаа Моштите 
на светителот донесени од ѓаконот д-р 
Дејан Коруноски.
По предавањето на Моштите, се одржа 
Света Архиерејска Литургија, со која 
чиноначалствуваше Митрополитот 
г. Методиј во сослужение на Архие-
рејскиот Намесник на Централно-запад-
ното Американско Архиерејско Намес-
ништво, протоереј Драган Јорданов 
и парохискиот свештеник ереј Горан 
Трпчевски.
После службата се пристапи кон покло-
нение на Светите Мошти од страна на 
клирот и на верниот народ, по што беше 
приреден и свечен празничен ручек, во 
дворот на нашата Црква.
Ова е историски момент не само за на-
шата Црква, туку и за нашата Епархија 
и за целата Македонска Православна 
Црква. Овој бесценет дар, останува во 
нашата Црква, па сега го имаме на-
шиот патрон Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски и 
физички присутен во нашата Црковна 
заедница. 

Не случајно Бог благослови да имаме 
еден голем светител од нашиот род 
овде, далеку од нашата татковина. 
Читајќи го житието на светителот, не 
можеме да останеме имуни на неговиот 
подвиг и мачеништвото што тој го на-
прави, кое за нас треба да биде пример 
како се сака Христос, како се пострадува 
за својата вера и за својот народ. 
Изразуваме голема благодарност до 
благочестивото семејство Коруноски, 
особено до ѓаконот д-р Дејан Коруноски, 
до г-дин Спасе и г-ѓа Љубица Неда-
новски, како и нашата женска секција и 
женската секција од сестринската црква 
„Раѓање на Пресвета Богородица“ од 
Стерлинг Хајтц, за преубавиот ручек, 
до г-дин Бранко Арсов, кој го овековечи 
овој настан преку неговите фотографии 
и до сите други кои помогнаа пречекот 
да помине во најдобар ред и секако до 
нашиот духовен татко Митрополитот 
Методиј.

По молитвите на Светиот Великомаченик Ѓорѓи Кратовски и на светите отци наши, Господе Исусе Христе, помилуј не!

ANNOUNCEMENT
From the Priest, Church Board, members, and believers of the Macedonian Orthodox Church-OA “The Great Martyr Saint 

George of Kratovo” of Farmington Hills, Michigan, USA.

Dear Fathers, brothers, and sisters,
At the request of our Parish Priest 
Reverend Goran Trpchevski, we were 
presented with the Relics of our patron 
Saint George of Kratovo, from the 
Dragalevski Monastery.
With Gods mercy and the prayers of our 
patron St. George of Kratovo and with 
the blessing of our competent Bishop, the 
Metropolitan of the American-Canadian 
Macedonian Orthodox Diocese Metodi, 
on September 8, 2019 in our Macedonian 
Orthodox Church-OA "St. George of 
Kratovo” in Farmington Hills, (Metro-
Detroit) in Michigan, USA, the Relics were 

delivered by Deacon Dr. Dejan Korunoski.
After the relics were delivered, a 
Hierarchical Divine Liturgy was held, with 
Metropolitan Metodi officiating in co-
ordination with the Bishop’s Representative 
of the Central-Western American District, 
Very Reverend Dragan Jordanov and the 
Parish Priest, Reverend Goran Trpchevski.
After the service, the clergy and the faithful 
worshiped the Holy Relics, after which a 
festive lunch was arranged on the grounds 
of our Church.
This is a historic moment not only for our 
Church but also for our Diocese and for 

the entire Macedonian Orthodox Church. 
This priceless gift remains in our Church, 
so now we have our patron saint, the Great 
Martyr Saint George of Kratovo, physically 
present in our Church community.
It is not by chance that God has blessed 
us to have a great saint from our ancestors 
here, far from our homeland. Reading 
about the Saint's life, we cannot remain 
immune to his struggle and the martyrdom 
he has done, which should serve as an 
example for us how to love Christ, and how 
to endure for our faith and for our people.
We express our gratitude to the devout 

Korunoski family, especially to the Deacon 
Dr. Dejan Korunoski, to Mr. Spase and 
Mrs. Ljubica Nedanovski, as well as to our 
Women’s Guild and the Women’s Guild 
of our sister church the MOC-OA "Nativity 
of the Virgin Mary" from Sterling Heights, 
MI, for a lovely lunch, to Mr. Branko Arsov, 
who immortalized the event through his 
photographs, and to all others who helped 
make the event a success and of course to 
our spiritual father, Metropolitan Metodi.

Through the prayers of the Great Martyr Saint George of Kratovo and our Holy Fathers, o Lord Jesus Christ, have mercy on us!
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Register your children for Sunday school
At St. Dimitrija Solunski Church.

201 Main Street North
Sunday school starts on Sunday October 6, 2019. From 10am-12pm.
A $50 fee is required. This will include a drink and snack, at each class.

The children will be learning religion and the Macedonian language.
Hope to see you there.

Please contact Father Goran at 416-890-4442 or 905-471-5555

Св. Димитрија Солунски, Маркам

This is what makes being a Canadian 
Macedonian so special

Music, dancing and food make up a lot of what culture is but it’s not complete without its most 
important component: People
 In Canada we are so privileged to be able to bring our cultures over from wherever our native 
family is from. Over the weekend of September 6th, 7th and 8th, the Canadian Macedonian 
community got to share their music, dancing and food with everyone at the Saint Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox Church in Markham. This was to celebrate Macedonian independence. It 
was a great celebration for all ages. The highlights of the event included delicious traditional food 
such as kebapi, graf and hot roasted peppers. Let’s not forget the decadent desserts. My favourite 
was the praski cookies. The timeless live music was heard throughout the event non stop, which is 
staple to every Macedonian party. The traditional Macedonian dance groups brought smiles to 
all the festival goers. Beautiful costumes in all colours, ancestral dancing shoes, traditional songs 
and amazing choreography were all on display by the new and current generational dance groups. 
The open dance for the festival goers followed the performances and they danced the night away 
which felt like time has not passed from life times ago when our ancestors danced to the same songs. 
I am certain that our community elders are proud that we have kept our traditions alive. The line 
ups for food, the happy chatter of crowds, the circles of people dancing and loud applause for the 
performers only confirmed just that. People organized the event and people of different cultures 
came together. This is what makes being a Canadian Macedonian so special. Thanks to everyone 
who volunteered, supported and came to the event! 

Sandra Jankovski Andrikakis Chairperson of Kud Biljana Macedonian Dance 
Groups Markham

Macedonian Orthodox church St  Dimitrija Solunski 
invites you to join them for

Banquet and celebration of the patronal day 

Mitrovden 
For the honor and glory of St. Dimitrija Solunski

Saturday November 09th 2019, 7:00pm
Please join us for this special day.

For table reservations please contact us at 905 471-5555
We look forward to seeing you

Thank you
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Интервју со професор Љупчо Ристовски – ИНТЕГРА - Македонска 
конзервативна партија, резлизирано за време на неговата посета на САД.

Делегација на ИНТЕГРА 
беше во двонеделна тур-
неја низ САД, при што бе 
беа остварени средби со 
македонските иселеници и 
бизнис заедницата, со прет-
ставници на Конгресот, како 
и со реномирани тинк тенк 
организации и со повеќемина 
еминентни и влијателни чле-
нови на академската заедни-
ца во САД. Го запрашавме 
претседателот на ИНТЕГРА 
професор Љупчо Ристовски 
да ни ги пренесе неговите 
впечатоци од средбите со  
порачавте на Македонците 
во САД и американските ви-
соки претставници.

Љупчо Ристовски:
ИНТЕГРА – МАКЕДОН-

СКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАР-
ТИЈА е длабоко навлезена 
во процес на меѓународно 
вмрежување, градење  на 
врски со дијаспората и со ин-
флуенсери во политичкиот и 
општествениот живот во др-
жавите од западната хемис-
фера, на оската Вашингтон, 
Лондон и Ерусалим, како и 
со партнерски организации 
и политички движења од 
конзервативниот вредносен 
блок, како во Европа, така 
и на Американскиот конти-
нент, но и Австралија и Нов 
Зеланд. 

Во двонеделната тур-
неја во САД, целите кои ги 
зацртавме ги остваривме на 
високо задоволително ниво. 
Се сретнавме со клучните 
претставници на Македонци-
те иселеници на американ-
скиот континент на црковно 
-народниот собир во Бафа-
ло, Њујорк, одржавме преда-
вање и интерактивна триби-
на со нашите иселеници во 
Гарфилд, Њу Џерси, за ак-
туелните политички состојби 
во татковината Македонија, 

исто така ја формиравме ор-
ганизацијата на ИНТЕГРА за 
Американскиот континент со 
седиште во Green Township, 
New Jersey, Македонски на-
ционален совет на ИНТЕГРА 
за САД и Канада, започнавме 
процедура за отворање на 
филијала на Институтот за 
доблесна и вредносна поли-
тика ИНТЕГРА и остваривме 
бројни средби со истакнати 
поединци од бизнис заедни-
цата во Америка.

Секако, не помалку важен 
беше и делот на средби со 
угледни професори од ака-
демската заедница во Аме-
рика, одржаните семинари 
и обуки, како и средбите во 
Конгресот на САД. На тие 
средби, особено во работ-
ниот дел имавме осврт на ак-
туелниот политички момент 
во Македонија, отворено ги 
споделив моите анализи око-
лу критичките точки на Прес-
панскиот договор, со кои е 
отворена пандорина кутија 
со силен потенцијал во себе 
за пролонгирана конфлик-
тност не само во македонско-
то општество, туку и поширо-
ко во регионот. Истовремено 
ја нагласив и порозноста на 
Спогодбата со Бугарија, од 
аспект на погрешните основи 
од кои владите на Македо-
нија и Бугарија поаѓаат при 
градење на пријателство, 
при што непостоењето на 
взаемна почит и разбирање 
за македонските национал-
ни чувства и идентитетска 
определба, етничка посеб-
ност и припадност од стра-
на на официјална Софија, 
е сериозно сидро на идните 
пријателски односи помеѓу 
двата народи – македонскиот 
и бугарскиот. Во текот на 
разговорите го нагласивме 
ставот на ИНТЕГРА дека ние 
ги препознаваме американ-

ските геостратегиски интере-
си во регионот, но истовре-
мено за возврат очекуваме 
да бидат препознаени и ма-
кедонските национални ин-
тереси да бидеме како народ 
свои на своето во својата 
татковина Македонија, која 
е остварување на сонот на 
Македонецот и на вековната 
борба на македонскиот на-
род за национална слобода 
и своја држава. Од страна на 
високите официјални прет-
ставници на кабинетите на 
неколкумина конгресмени, 
наидовме на висок степен 
на разбирање за чувствител-
носта на моментот во кои се 
наоѓа Македонија и Македон-
скиот народ и добивме отво-
рена врата за споделување 
на сè што цениме дека е од 
полза за унапредување на 
пријателството помеѓу аме-
риканскиот и македонскиот 
народ. Секако, споделивме и 
размислувања за тоа како да 
се отвори политичкиот сис-
тем во Македонија за нови 
политички визии, за нови по-
литички партии и идеологии, 
за нови ликови во политиката 
и за погубните перспективи 
на црно – белата политичка 
карта, која ја изнебити тат-
ковината во изминативе 30 – 
тина години и заедно тие две 
погубни политички партии 
за Македонецот, потрошија 
во неврат една милијарда и 
двесте и педесет милиони 
долари грантови, пари од 
американските даночните 
обврзници. Притоа ја нагла-
сивме високо поставената 
цел на ИНТЕГРА за етабли-
рање на т.н. “полна демо-
кратија“ во Македонскиот 
политички поредок и за гра-
дење на односи на доверба 
во односите едни наспрема 
други, како што доликува на 
вистински искрени пријатели, 

чиј што збор тежи планина. 
Заклучивме дека пред нас 
стојат бројни предизвици и 
дека на патот не сме сами, 
конзервативна Америка е со 
нас.

Со професорот Ри-
стовски се сретнавме на 
црковно-народниот собир 
во Бафало, каде што оства-
ривме и видео интервју кое 
по своето емитување на 
фејзбук страницата на вес-
никот Македонија доживеа 
вистински бум, особено одго-
ворите на најчувствителните 
прашања за Македонците, а 
кои говорот за идните плано-
ви на Интегра, доколку пар-
тијата на власт. Прашањето 
за Референдумот наиде на 
најголем број коментари. 

До професорот следеа и 
прашањата:

Можно ли е враќање на 
името на Република Македо-
нија и како?

Во продолжение следи 
одговорот на др. Ристовски

Љупчо Ристовки:
Нема ништо неможно, за 

оној кој верува...или ако сака-
те, постои една мудрост дека 
нема ништо по на дофат на 
дланките од невозможното. 

30 години некои октрои-
рани центри на моќ, длабоко 
вгнездени и денес во двете 
партии на Македонците кои 
се на власт скоро 30 години 
(ВМРО -ДПМНЕ и СДСМ)  
здушно ја уназадуваа тат-
ковината и го потиснуваа 
Македонецот, надвор од ме-
ханизмите на влијание и од-
лучување во власта. Таквата 
позиција на потиснатост во 
сопствената татковина, Ма-
кедонецот немал доживеано 
дури ни во турско. Да си го 
крадете сопствениот народ 
30 години и око да не ви 
трепне, треба да имате сил-
на доза на омраза кон својот 
народ. СДСМ ја урниса тат-
ковината со криминалната 
приватизација, а ВМРОДПМ-
НЕ ја доуништуваа во двата 
периоди од владеење со 
Македонија, првиот кога им 
се случи воен конфликт и ги 
продадоа македонските на-
ционални интереси, нудејќи 
дури и размена на терито-
рии и непримерено во очај 
барање да влезе “бугарска 
чизма“ за да се справи со 
“шиптарите“, израз кои тогаш 
го користеа за своите подмо-
лни и велепредавнички цели. 

Вториот период на ре-
жимско владеење, со фла-
грантен упад во спалните 
соби на нацијата и масовно 
прислушкување на својот 
народ од обем кој му пари-
ра на времето на Чаушеску, 
а кое патем беше исто така 
и предмет на амнестија од 
тогашниот претседател и за 
претходното вмровско рако-
водство, во нивниот прв ман-
дат од владеење, ја доведе 
нацијата до состојба на де-
пресија, луѓето почнаа да ше-

потат во своите спални соби, 
да се плашат да изговорат, 
или да сторат нешто за да се 
промени бескрајната транзи-
ција во која не сместија, со 
единствена цел да крадат 
и крадат, без задршка. Се 
однесоа огромни милијарди 
долари надвор од таткови-
ната, се цени дека преку 33 
милијарди долари кримино-
гени пари се надвор на разни 
финансиски рај дестинации, 
поранешните премиери ста-
наа угледни бизнисмени, се 
сместија во велелепни замо-
ци низ светов, си тераат биз-
нис како ништо да не било. А 
Македонецот? Сиромав, по-
сиромашен од било кога до-
сега, во депресија и немоќ да 
го прехрани семејството, во 
неспособност да им овозмо-
жи на своите деца и млади 
остварување на своите ам-
биции и соништа за пристоен 
и живот во задоволство од 
постигнатото во него. И да е 
трагедијата уште поголема, 
голем дел од нацијата, мазо-
хистички продолжува да жи-
вее во црно – белиот филм, 
продолжува да им верува 
на своите “силувачи“, кои ја 
силуваат нацијата еве скоро 
цели 30 години, до степен на 
Стокхолм синдромот, да про-
сто не му се верува на човек.

Во такви околности, беше 
доволно само една вазалска 
влада со квинслишки ка-
рактеристики и силен веле-
предавнички набој за да се 
отвори пандорината кутија. 
И што ви останува вам, како 
на нова политичка партија, 
која еве 6 – ти месец е на 
политичката сцена во Маке-
донија, освен да засукате ра-
кави, да се обидете да ани-
мирате сè што е потенцијал 
на нацијата, да го пронајдете 
најдоброто од сè што има-
ме на располагање дома во 
татковината и насекаде низ 
светот, каде што се распро-
стил Македонецот, човечки 
потенцијал за кој јас лично 
тврдам дека има силен крвен 
запис од своите претци, луѓе 
кои ги имаат во своето срце 
татковината и својот народ, 
но и не помалку љубов за 
сите останати околу себе.

Да, ИНТЕГРА има преци-
зен Акциски план за враќање 
на името на татковината, во 
две фази. Првата е фазата 
за поврат на Уставното име 
за домашна употреба, план 
кој започнува уште во првите 
100 денови од претпоставе-
ното владеење на ИНТЕГРА, 
со мораториум на импле-
ментација и замрзнување на 
точно таксативно наброени 
клаузули од Преспанскиот 
договор, кои со одлука на 
Парламентот ќе станат бе-
спредметни за реализација. 
Тие се однесуваат конкретно 
на загрозувањето на маке-
донскиот национален иден-
титет и она свето чувство на 
индивидуална идентитетска 
определба на секој од нас, 
потоа на придавката маке-

донски за севкупна употреба, 
ерга омнес и за дома и за 
надвор во сите официјални 
комуникации со светот, била-
терално и мултилатерално, 
за името Македонија кое ќе 
го вратиме на голема вра-
та и дома и на меѓународен 
план. Имаме моќни аргумен-
ти во таа насока, во меѓуна-
родното право, “предимство 
во кругот“ е категорија која 
непобитно ни дава за право 
да имаме првенство при упо-
требата на името Македонија 
на меѓународен план, затоа 
што тоа име го има држава, 
која е легитмно етаблирана 
во системот на Обединетите 
нации како таква, а името на 
провинцијата Македонија во 
Република Грција е од пони-
зок ранг и е надвор од кругот 
на суверени нации и држави. 
Истото важи и за македон-
ската нација. Но, не случајно 
Библијата ни вели дека не-
знаењето е смрт. 
Акцискиот план има бројни 
финеси и е пред се извод-
лив (“feasible”), се разбира 
во оваа прилика ниту смееме 
предвреме јавно да ги обзна-
ниме, ниту смееме да одиме 
црта подолу од ова кое јавно 
го најавивме и кое сега го 
ставаме на хартија како за-
пис. Но, ова е сосема дово-
лно за да нацијата сфати и 
да нè препознае како партија 
која има силен кадровски по-
тенцијал, поддржан од моќни 
авторитети од надвор, вклу-
чително и од Америка, со кои 
ќе работиме до конечната 
цел, да се врти нормалното 
во нормала, таму каде што 
му е местото. Ќе работиме 
партнерски со секој доброна-
мерен кој ќе покаже почит за 
Македонецот, по принципот 
“...правете го на другиот, тоа 
кое очекувате и другиот да ви 
го прави вам.“
За враќање на името за 
меѓународна употреба ќе 
биде потребно исполнување 
на силни предуслови кои се 
поврзани со материјалното 
богатство на нацијата и др-
жавата, односно мултипли-
цирање на номиналниот из-
нос на БДП на татковината, 
по линија на сите компоненти 
од индексацијата за проспе-
ритет. Во овој сегмент ИНТЕ-
ГРА има подготвено детален 
развоен план, поткрепен од 
врвни професори и профе-
сионалци во сегментот, кои 
јас ги нарекувам “бизнис апо-
столи“, план кој ќе ја донесе 
на сцена македонската рене-
санса на прагот на третата 
декада на 21 – от век. Брзо-
потезните бизнис мерки ќе 
бидат одисеја за која ќе учат 
сите идни генерации за тоа 
како се води држава и како 
се препородува татковината 
во два изборни циклуси, но 
не само идните генерации, 
туку и соседните држави и 
народи. 

>>>>>>>>

Македонска Заедница
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Интервју со професор Љупчо Ристовски 
– ИНТЕГРА - Македонска конзервативна 

партија, резлизирано за време на неговата 
посета на САД.

>>>>>>
Нашиве намери се се-

риозни, длабоко обмислени, 
зад нив стојат “тони“ знаење, 
стои кадровски потенцијал 
на ИНТЕГРА кој не е виден 
досега на политичката сце-
на во Македонија, а кој па-
тем се дооформува во сите 
сегменти на општественото 
живеење, стои огромна ин-
ституционална меморија од 
работењето на сите влади во 
Македонија досега, но се и 
одговор на сите предизвици 
пред кои е исправена нација-
та и државата Македонија.

Како ИНТЕГРА немаме 
комплекси на пониска вред-
ност во однос на претпоста-
вено поголемите политички 
партии, не патиме од авто-
ритети, за нас авторитет е 
само Господ, имаме силни 
амбиции и ќе дадеме сè од 
себеси, со сето срце, душа, 
сила и разум како за Госпо-
да, за да ја освоиме власта и 
за да му донесеме на својот 
народ барем малку среќа 
и радост, но и задоволство 
од постигнатото во својот 
живот. Богати граѓани, богат 
Македонец е нашата цел и 
нема да се смириме сè доде-
ка не ја оствариме, секако со 
Божја помош и во партнерски 

однос со нашите Македонци 
иселеници низ светот.

Сакам и во оваа прили-
ка да им се обратам, со отво-
рено срце на Македонците 
иселеници низ светот. Вие 
немате право, само да влија-
ете на политичките состојби 
во татковината Македонија, 
право кое многумина домаш-
ни ви го оспоруваат во мо-
ментов, напротив вие имате 
не само право, туку и морал-
на обврска да учествувате 
непосредно во владеењето 
со татковината. Вашите ми-
лијарда и 250 – тина милиони 
девизни дознаки за вашите 
блиски роднини и пријатели 
во татковината на годишно 
ниво, се бастион на кој се 
темели платниот биланс во 
Македонија, но и се решава 
драстичниот трговски де-
фицит. Без вашите дознаки, 
македонската економија ќе 
клекне на колена. Затоа, 
главата горе, обидете се да 
го препознаете вистинскиот 
партнер во политичкиот спек-
тар во Македонија, вклучете 
се со сето срце, душа, сила 
и разум во процесите кои ги 
покренува и води ИНТЕГРА 
во татковината, за да заед-
но со новата и иновативна 
МАТ стратегија – Македон-

ска безвремена стратегија, 
ја повратиме славата на 
Македонија од древни вре-
миња. Знаеме како, умеме и 
заедно со вас – можеме, од 
невозможното да го сториме 
возможното и да ја препоро-
диме татковиината и својот 
народ. Тоа е наша заедничка 
обврска пред Бога, оти и Би-
блијата ни вели – “...доколку 
знаете да чините добро, а не 
го чините – грев е...“. Затоа, 
ајде сите заедно, сплотени и 
единствени како никогаш до-
сега да направиме пресврт 
и да ги изненадиме сите кои 
не потценуваат, не омало-
важуваат и обезвреднуваат 
како нација. Ајде заедно да 
го возбуркаме моќниот крвен 
запис во Македонецот и да 
го разбудиме лавовското 
во секој Македонец. Ако во 
древни времиња нации и др-
жави трепереа од страв пред 
споменувањето на зборот 
Македонец и Македонија, 
нема причина да ги веднеме 
главите пред било кого. На-
против, имаме генерациска 
обврска да сториме се за да 
ја повратиме надежта кај на-
цијата и од нашиот народ да 
направиме горди и достоин-
ствени Македонци.

Колкумина од нас знаат кој е прв македонски роман, песна,расказ, драма, оперска претстава, поетеса....? Секој Македонец треба да 
биде запознаен со македонската култура. Во продолжение ви презентираме неколку факти за почетоците на македонската култура.

Прв македонски роман: Село зад седумте јасе-
ни-Славко Јаневски.

Прва македонска уметничка песна:Т’га за југ-Кон-
стантин Миладинов.

Прва македонска драма: Македонска крвава свад-
ба –Војдан Чернодрински

Прва македонска национална опера: Гоце-Кирил 
Македонски

Автор на првата македонска граматика: Круме 
Кепески, објавена 1946 година

Прва македонска поетеса:Даница Ручигај со „сре-
брени ноќни игри“

Прва македонска песна на официјален фести-
вал:1957 година, Белград-„Последна Солза“-Ди-
митар Масевски
Прв македонски игран филм: „Фросина“ по сце-
нарио на Владо Малевски, режија на Воислав 
Нановиќ во продукција на „Вардар Филм“

Прва македонска балетска претстава :„Македон-
ска повест“-Глигор Смокварски

Прв претседател на МАНУ: Блаже Конески

Први автомобили донесени во Македонија: Рено и 
Форд донесени во 1911 година.

Прва високо-научна установа: Филозофскиот 
факултет-16 декември 1920 година.

Прва одделна македонска стихозбирка:Македон-
ска песнарка-Ѓоргија Пулевски
Прв македонски расказ: На прошедба- Рајко 
Жинзифов.
Прв македонски детски фестивал: Златно славеј-
че- 1971 година

Македонска Заедница

OF T-SHIRTS AND POTTY MOUTHS

On September 8, 2019, the 
Macedonian Bowling League 
participated in the com-
memoration of the day of in-
dependence of the Republic 
of Macedonia.
I remember 1991 quite vividly 
as many of us gathered at one 
of the hotels in Toronto located 
at Don Mills and Eglinton. The 
hope and optimism was palp-
able. Although some argued 
that Macedonian was not ready 
to declare its independence 
from Yugoslavia, the majority 
present were of the view that 
independence would usher a 
new and shiny future for the 
Macedonian people. I was in 
the latter group and in fact I 
had drafted a Declaration of 
Independence in support of 
the decision. I continue to be-
lieve that was a good decision 
and I will celebrate the day of 
independence as long as I am 
alive.
As a furtherance of that senti-
ment, I decided to distinguish 
my team, Prespa, from the 
other eight or nine teams by 
ordering the t-shirts in ques-
tion. For those that may not 
have seen the t-shirts, the front 
displayed the national fl ag of 
Macedonia. In addition, the 
front had two lines. The fi rst 
line read: WE THE NORTH. 
This had become a popular 
slogan in Toronto by those that 
followed the series, Game of 
Thrones; by those that followed 
the basketball games in which 
the Toronto Raptors (started 
by a prominent Macedonian) 

won the championship; and by 
those who followed the recent 
tennis championship won by 
Bianca. I borrowed this slogan 
not only to refer to my team-
mates (who I consider to be 
champions) but also anyone 
else who identifi es with the ter-
ritory depicted, being Canada 
located in the northern hemi-
sphere.
The second line reads: MACE-
DONIA, FOREVER. In my 
wildest nightmares I would not 
have expected or intended the 
resultant controversy. I could 
not understand how anyone 
would object to: 1) the national 
fl ag of Macedonia; 2) the fact 
that my team and all Mace-
donians living in Canada are 
from the north; or 3) that any 
Macedonian would object to 
the existence of Macedonia in 
perpetuity.
Furthermore I did not ask or ex-
pect any picture of our team or 
the t-shirts to be taken or dis-
seminated on Facebook. Quite 
frankly I did not even know if 
we would win the tournament. 
When we did win, I thought the 
pictures taken were for the ar-
chives of the bowling league. 
No one asked me or the other 
teammates for permission to 
put the picture on Facebook 
and once some people started 
spitting vitriolic and vexatious 
venom liberally sprinkled with 
profanity, the picture should 
have been removed. It was 
not; no doubt for mischievous 
purpose or to further a political 
agenda.
Whoever is responsible for 
posting the picture especially 
after it became clear that it was 
controversial should apologize 
for the distress caused not only 
to my teammates but also to 
anyone out there who felt of-
fended by same.
For the record, I would point 
out that I am solely responsible 
for the creation of the t-shirts 
and any comments therein. 
Neither the church, nor the 
league nor the other members 

of team Prespa had any input 
in the creation of the t-shirts. In 
fact my team did not know of 
the existence of the shirts until 
they came to bowl. I consider 
each member of my team to be 
a loyal and dedicated patriot 
who has donated generous-
ly of their time and money for 
the Macedonian cause, the 
Macedonian community and 
the Macedonian Church, with-
out fanfare and without seek-
ing any recognition. They did 
not deserve any of the fallout 
caused by the t-shirts and for 
that I am genuinely sorry be-
cause I consider every one of 
them
my good friend and hope they 
feel the same of me.
With respect to the back of the 
t-shirt, I simply tried to con-
vey the fact that both of the 
two signatories to the Prespa 
Agreement did a disservice to 
the Aegean Macedonians living 
in Greece. The Greek govern-
ment neglected to acknow-
ledge the existence of and 
accept the obligation to protect 
the rights of the Macedonian 
minority in Greece notwith-
standing the fact that Greece 
is part of the European com-
munity which espouses such 
values. The Macedonian gov-
ernment also failed to at least 
raise the issue of the existence 
of the Macedonian minority in 
Greece. It would have been an 
easy endeavour based on the 
actions against Macedonians 
by successive Greek govern-
ments. It is estimated that be-
tween two hundred thousand 
and up to half million Macedon-
ian speakers are in Greece. 
The only recognized minority 
in Greece is the Muslim popu-
lation consisting of some ninety 
thousand. Surely a case could 
have been made that Greece 
has an obligation to recognize 
its Macedonian population and 
to provide the same rights that 
are enjoyed by the Muslim min-
ority.

William Popovski

ФАКТИ ЗА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

followed the series, Game of 
Thrones; by those that followed 
the basketball games in which 
the Toronto Raptors (started 
by a prominent Macedonian) 
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  55+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

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

Во посета на Canadian Macedonian Place – Канадско Македонскиот дом 
Скоро секоја година покрај 
другите активности пен-
зионерскиот клуб од грат-
чето Вудбрџ (Woodbridge 
Macedonian Seniors Club )
ги посетува пензионерите 
од Канадско- Македоскиот 
Дом (Canadian Macedonian 

Place). Средбите со пен-
зионерите се многу весели 
и радосни . се среќаваат 
роднини и пријатели, а се 
прават и нови познанства. 
Оваа година под раковод-
ство на управата на Пен-
зионерскиот клуб од Вуд-

бриџ посетата се случи на 
12 септември во четврток 
со заеднички ручек (pizza) 
подарен од пензионерскиот 
клуб од Вудбриџ од грантот 
што го добија зa 2019 наре-
чен (New Horizon - seniors 

project.) На средбата беше 
присутна и инцијаторот на 
друштвото на писатели 
Вера Петревска Вржовска 
која на присутните им про-
чита една убава поезија 
од нејзината најнова кни-

га.,, Скршено Среце,, и им 
раскажа како убаво поми-
нала во Македонија кога 
ова била минатово лето. 
Секако присутните ги по-
здрави и директорката на 
Домот Златка Чоков, а од 

пензионерскиот клуб од 
Вудбриџ присутните ги по-
здрави претседателката на 
клубот Драгица Димовска 
и потпретседателката Лена 
Џианкос. Пензионерите од 
двете страни се договорија 
идната средба да биде во 
просториите на Пензио-
нерскиот клуб во Вудбриџ. 
Ваквите средби се многу 
интересни и корисни, осо-
бени за пензионерите што 
поубаво и поинтересно да 
ги поминуваат пензионер-
ските денови! 
 Драгица Димовска

Годинава црковната и банкет-
ната  сала на црквата Св Мала 
Богородица во Кембриџ за па-
трониот ден кој се празнува на 
21 септември вриеше како во 
кошница.
Празникот го испочитуваа 
верници од сите околни ма-
кедонски православни цркви 
кои организирано допатуваа 
да го чествуваат раѓањето на 
Пресвета Богородица, еден од 
12-те најголеми празници во 

православието, раѓањето на 
мајката на нашиот Спасител 
Исус Христос, мајката заштит-
ничка на сите мајки и воопшто 
сите жени.
Најнапред се одржа свечена 
литургија посветена на Мајка-
та Богородица, по што беше 
послужен ручек дониран од 
овогодинешните кумови Ни-
колче и Кристина Недановски.
По повод празникот беше упа-
тена  следнава порака:

-Во името на Управата 
при црквата Света Мала 
Богородица од Кембриџ 
се заблагодаруваме на 
сите членови од наша-
та заедница, на Прет-
седателот на управата 
Петре Медичков, на 
членовите на управа-
та, на Протојереј Гоце 
Деспотовски, до сите 
гости, Кумовите Нико-
ла, Кристина, Антони и 
Ана и до новите Кумови 
Отец Ангел, Тања, Сте-
фани и Петар.... Голема 
и искрена благодарност 
до сите нив без кои ово-
годинешната прослава 
за Раѓањето на Богоро-
дица немаше да биде со 
толку љубов, топлина, 
искрени и топли погледи 
и насмевки. Да сте здра-
ви и живи, Господ да Ве 
Благослови сите!!!

Свечено прославен патронот 
на Св Мала Богородица од 

Кембриџ

Македонска Заедница
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Главниот јунак од најпозна-
тата македонска патриотска 
песна ,,Послушајте патрио-
ти,, Александар Караѓуле 
- Охридски не бил мачен и 
убиен од Турците, туку од Бу-
гарите и тоа во софискиот 
затвор во 1892 година!
*Поради ѕверските мачења 
во софискиот затвор овој ма-
кедонски патриот и музичар 
самиот си ја испеал песната 
,,Послушајте патриоти,,.

Во овој напис сакам да на-
правам краток осврт кон 
потеклото на една од најпо-
знатите македонски народни 
патриотски песни, песна-

та ,,Послушајте патриоти,, 
(снимена досега во повеќе 
варијанти од разни интерпре-
татори и групи). Најнапред да 
се потсетиме на една од про-
ширените варијанти на оваа 
прекрасна песна:
Верувам дека поголемиот 
број недоволно упатени 
луге, кои ја знаат оваа пес-
на, претпоставуваат дека во 
неа е опеано страдањето на 
македонските патриоти во 

турските затвори. Меѓу-
тоа, вистината е сосема 
поинаква. Малку е по-
знато дека оваа песна 
(во која, конкретно, се 
опеани ѕверските ма-
чења и смртта на маке-
донскиот патриот и деец, 
Охриѓанецот Александар 
Караѓуле Охридски) е 
посветена на неговото 
темничење токму во бу-
гарските затвори, каде и 
бил ликвидиран, во да-
лечната 1892 година.

Ѕверските мачења во Со-
фискиот затвор

Имено, Александар Ка-
раѓуле Охридски е еден 
од позначајните македон-
ски национални дејци од 
крајот на 19. век, кои деј-
ствувале главно во Со-
фија и кои се залагале за 
македонска национална 
засебност, продолжувајки 
го на тој нацин отпорот 
на Македонците против 
Бугарската егзархија и 
тивкото побугарчување, 
што особено се засилило 

по востановувањето на оваа 
Црква во Македонија, кога на 
сите Македонци кои посака-
ле таму да ги задоволуваат 
своите верски потреби, им 
биле давани документи дека 

тие се Бугари и врз нив била 
вршена перфидна духовна и 
културна пресија (преку про-
светата и сл.), со цел истите 

да го прифатат бугаризмот. 
Се разбира дека оваа нова 
пропаганда наишла на отпор 
од страна на Македонците, 
а еден од нив бил и Охрига-
нецот Александар Карадјуле. 
Секако дека на потполно ист 
начин, (преку своите цркви) 
работеле и великосрпската и 
великогрчката пропаганда во 
Македонија.
Инаку, Александар Караѓуле 
- Охридски извесно време 
(1885 година) работел како 
одговорен редактор на вес-
никот ,,Македонски глас,, (и 
тоа поцнувајки од бројот 5. 
па до неговото укинување). 
Во последниот број од овој 
весник објавен е повик до 
сите Македонци во Бугарија 
со оружје да влезат во Тур-
ција и да се борат за осло-
бодување на Македонија. 
Интересно е дека ориги-
налните примероци од овој 
весник (кој дејствувал на чи-
ста македонска национална 
основа) денес се кријат во 
Бугарија и истите се недо-

стапни за пошироката (дури 
и научна) јавност. Алексан-
дар Караѓуле бил главен ор-
ганизатор и на Македонското 

читалиште во Софија (околу 
1889 година).
Под изговор дека е учесник 
во дејства против тогашната 
бугарска влада на Стамбо-
лов, Александар Караѓуле 
- Охридски, е уапсен заед-
но со други Македонци (но 
и бугарски опозиционери) 
и истиот, на 08.07.1892, од 
страна на Софискиот суд е 
осуден на смрт. По тешките 
измачувања, овој смел Маке-
донец е обесен истата годи-
на во Софија.
За ѕверствата на кои биле 
изложени овие дејци во бу-
гарските затвори, подоцна 
пишувал и тогашниот бугар-
ски весник ,,Согласие,, кој 
во својот број од 15.06.1894 
година, известил дека затво-
рениците (меѓу кои и Алек-
сандар Караѓуле), во Софија 
биле: (цитирам): ... затворе-
ни во гнасни затвори, каде 
трпеле со денови, недели 
и месеци ужасни мачења. 
Најмногу биле тепани со 
песочни торби, коишто, без 

да остават видливи знаци, 
создаваат тешки внатрешни 
повреди...
Во зандани бев измачен
од проклети шпиони.
Од проклетите шпиони,
и неразбрани трговци...
Истата таа 1894 година, чле-
новите на Младата Македон-
ска дружина, т.н. Лозари, но и 
други Македонци од Софија, 
свецено ја одбележале две-
годишнината од обесување-
то на Александар Караѓуле 
- Охридски, што било објаве-
но во тогашниот македонски 
печат.

Караѓуле - познат охридски 
музичар
На крајот, не можам, а да не 
ги спомнам се позачестените 
(иако јалови) обиди на пое-
динци и одредени (одроде-
ни) кругови, кои во последно 
време, дури и кај нас, се оби-
дуваат да ја искривоколчат 
историјата, со крајна цел - на 
македонската нација да и го 
накалемат наводното буга-
ро-татарско етничко потекло. 
Во таа смисла се и нивните 
небулози дека: Србинот Но-
ваковиќ, потоа Хрватот Тито, 
па Австријците преку своите 
емисари, Русите преку Ко-
минтерната или не знам уште 
кој, наводно ја измислиле 
македонската нација (блазе 
си нам Македонците со толку 
многу кандидати за измислу-
вачи), како и дека единстве-
но Бугарите отсекогаш биле 
коректни спрема нас. Дека не 
било сосема така сведочат и 
настаните опишани во овој 
текст, кои секако дека не се 
и единствени.
Инаку, во врска со истражу-
вањата што ги правев при ра-
ботата на овој текст, стапив 
во контакт со охриганката г-ѓа 

Катерина Томеска Караѓуле, 
која е внука на Александар 
Караѓуле и која ми даде не-
кои нови сознанија од живо-
тот на овој истакнат маке-
донски национелан деец и 
патриот. Имено, таа потврди 
дека Александар Караѓуле, 
покрај што бил голем маке-
донски патриот, бил и познат 
охридски музичар. Кај него-
вите потомци останало запо-
метено дека тој самиот си ја 
создал песната ,,Послушајте 
патриоти,, додека чмаел во 
бугарските затвори. Според 
исказот на Катерина (на чиј 
дедо, по татко, Александар 
Караѓуле му бил брат), мож-
но е Александар Караѓуле 
да е всушност опеаниот му-
зичар Караѓуле од познатата 
охридска староградска песна 
,,Фанче оди во Калишта,,. 
Инаку, од неговиот брат било 
пренесено на семејството 
дека непосреден предавник 
на Александар била негова-
та сопруга, која била етничка 
Бугарка. Бугарската поли-
ција од него барала некакви 
документи, кои тој ги сокрил 
во внатрешноста на својот 
бастун. Меѓутоа жена му го 
издала и тој набргу бил уап-
сен, измачуван и осуден на 
смрт во софискиот затвор 
во далечната 1892 година. 
Не е познато дали жена му 
намерно го издала или пак 
и самата била мачена од 
полицијата, па не можела да 
издржи. Како и да е, мислам 
дека светлиот лик и национа-
ната дејност на Александар 
Караѓуле Охридски треба до-
прва да се истражуваат.

Испратил Жан Стојчески

АЛЕКСАНДАР КАРАЃУЛЕ - ОХРИДСКИ бил УБИЕН ОД БУГАРИТЕ!

Послушајте патриоти,
да Ви кажам словото.
На Ѓурѓовден бев затворен,
В’ црни, темни зандани.
Во зандани бев предаден
од проклети шпиони.
Од проклетите шпиони
и неразбрани трговци.
Во зандани бев измачен,
ниту вода, ниту леб,
а телото покриено
с’ бела риза до земја.
Немојте да ме мачите
Јас сум невин како цвет.
Зло никому не сум сторил
Свидетел е овој свет.
Сум се борел за слобода,
за човечки правдини.
Ах, да знае мојта мајка,
гробот да ми ископа.
Гробот да ми го ископа
спрема јасното сонце.
И на гробот да напише:
Тук почива маченик.
Тук почива Александро
Караѓуле Охридски.
На гробот ми поставите
божур алови цвеќа,
за момите да се китат,
во блажени времиња.

Една година од неуспешниот референдум и македонското НЕ за промена на името
Драган Угриновски, органи-
затор на протестот:
,,Полицијата спречи да биде-

ме на улица пред собрание, 
затоа што Заев така наредил.
Но и покрај тоа македонскиот 
народ излезе да прослави по-
беда и да го искаже гневот врз 
нелегитимната фашистичка 
власт.
На прославата се донирани 
парични доброволни прилози 
за помош на нашите браќа 
уставобранители кои се во за-
нданите.
Македонија вечна!
Македонија на Македонците
Слобода за уставобранители-
те.

Во Окупација, Илјадници 
Народ ги Одбележаа 3-те НЕ 

од Референдумот како 
Обврска за Секоја Идна 

Македонска Власт!

Една година по Референ-
думот од 30.09.2018г за 
пристапување на Македо-
нија во ЕУ/НАТО со проме-
на на име, народот излезе 
на улица да ги потсети 
узурпаторите на власта во 
Македонија но и нивните 
шефови за својата одлука, 
тројното не за западниот 
фашизам. Од овој настан 

можеме да издвоиме неколку 
клучни работи:
1. Се повеќе Македон-
ци ја сфаќаат штетата која 
фашизоидните ЕУ И НАТО со 
помош на нелегитимната вла-
да ја прават на македонскиот 
народ.
2. Искривената фаца 
на окупацискиот управник, 
З.З., говори дека ниту тој по-
веќе не верува дека некој се-
уште се надева на блескавиот 
живот кој по налог на окупато-
рите тој го ветуваше на наро-
дот во замена на идентитет-

ското самоубиство.
3. Кога се правеа по-
дготовки за инсталација на 
оваа хунта, тогашната власт 
на дпне ниту малку не се оби-
де да ги заштити народните 
институции од перверзната 
багра, но затоа сега хунтата ги 
штитеше фашистичките прет-
ставништва, со два реда огра-
да, дистанца од 20-30 метри 
и невиден број на специјалци 
напикани по ќошињата спрем-
ни да го удрат сопствениот 
народ. Таканаречени вмровци, 
клиентела на дпне воопшто 
немаше.
4. Бинаџиите се сто-
пија и исчезнаа во масата 
изворен патриотизам, понуда 
има, побарувачката е слаба, 
научи народот да препознава 
скапани тикви. Останаа само 
оние најефтините на бинаџи-
ската тезга.
5. Има надеж за Маке-
донците и Македонија. Наро-
дот не ја признава северна, 
ниту нејзините продукти и се 
профилира јадо на бескомпро-
мисни непоткупливи сили.
Дваесетината изнемоштени 
луѓе кои ја завршија прет-
ходната сезона на протести, 
пријатно се изненадија од 

околу 2000 храбри Македонки 
и Македонци кои им се придру-
жија на протестот. Во услови 
на окупација, медиумски мрак, 
силна западна пропаганда, по-
лиција на секој чекор, притисо-
ци на/за работни места за гола 
егзистенција и скап социјален 
инжинеринг, хероите блеснаа 
со сиот свој сјај. Народот ги 
потсети окупаторите за своја-
та волја дека не сака никакви 
интеграции никаде, ако за тоа 
услов е откажување од својот 
идентитет, а посебно не во фа-
шисоидните еу и нато.
Заев веќе одамна знае кол-
ку е саатот, дека е време за 
бегање, но двата реда на 
метални барикади и до заби 
наоружаните полицајци кои 
беа построени покрај нив, 
но и растојанието на кое беа 
поставени од фашистичките 
дувла кои ги бранеа, говорат 
за стравот на окупаторот. Еу и 
нато се исплашени од народот 
како никогаш до сега. Низ цела 
Европа народот си го враќа 
својот суверенитет, а низ све-
тот војските на нато и нивни 
сојузници губат фронтови од 
босоноги селани. Време е да 
се бега, но каде? 
НИКОГАШ СЕВЕРНА, САМО 

МАКЕДОНИЈА ечеше низ ули-
ците на Скопје, а златно-жол-
тите бајраци насекаде се 
вееја. Народот не сака во еу и 
нато. Западниот мит за благо-
состојба и демократија е сру-
шен, ги видовме сета западна 
беда и современ фашизам.
Вистината е таа, а иднината 
сами си ја создаваме.

Коложег

Познатата македонска пејач-
ка Ребека: Оваа земја е Ма-
кедонија ако некому тоа му 
пречи може слободно да си 
оди од овде
Моите првачиња знаат дека 
се родени во Македонија, 
така им пишува 
воизводот на 
родени, пишу-
ва на Твитер 
македонската 
пејачка и хума-
нитарка Ребе-
ка Јанковска 
Ристески.
Кога некој ќе 
каже Северна 
М а к е д о н и ј а , 
комплетно се 
збунети и пра-
шуваат зошто 
некој така ја 

нарекува нивната татковина. 
Кога навиваме гласно: Маке-
донија, Македонија! Нас Ма-
кедонија ни е во срцето и во 
душата.
Ја сакаме Македонија. Ако 
некому тоа му пречи може сло-
бодно да си оди од овде. Оваа 
земја е Македонија, објави Ре-
бека.
Ребека Јанковска е омажена 
со Мики Јанковски, кој работи 
како менаџер на Универзитет-
ската клиника за онкологија и 
радиотерапија во Скопје. Тие 
имаат три деца: Маркијан, ро-
ден во 2006 година и близна-
ците Макариј и Доротеј, роде-
ни во 2013 година.
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30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

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

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

ДО CЛЕДНОТО УТРО
Оловно сивило се свило среде градот на свет-
лината, меѓ у дрворедите на животот.
Браќ а и сестри
со неми усни
безгласни зборови леат.
Зар ветер и магла
или безсилен здив страдниве уши ги пирка?
Или морничавоста горка
е соновна бездна
што в ноќ ниов час се збила?
ал квечерината
крвоскокот го смирува мој
ветувајќ и дека утрото ќ е вдоми нови сништа. 

ЗА МИГОВ МИЛО
Немој мило,
не плачи попусто
по небиднината
на твоите скриени мечти.
Немој мило,
не рони солзи жешки
по минатоста
на твоите талкања тешки.
Немој мило,
солзите блесни радосници да бидат за мигов 
овој скуден.

НЕБИДНИНА
Минатото заминало
далеку во бескрајот...
во небиднината нa заборавот.
амо сеќ авањата се тука и сега,
како излитена филмска лента или корумпиран 
дигитален фајл,
чекајќ и да бидат рециклирани како непотребни 
сведоци
на непостоечките соништа.
Иднината ита и никако да пристигне…
Мислата секогаш брза пред неа,
ковајќ и неисполнувачки желби
за небиднувачки Вавилонски кули.

ОДМИНАТИ ПОРТИ
Не пријателе,
животот не се повторува,
пропуштената порта не се отвора...
Или ќ е минеш низ неа,
или ќ е ja одминеш...
Подобри времиња
или подобра прилика
никогаш не се збиднува.
Утре ништо нема да биде исто,
ниту желбите, ниту потребите,
ниту времињата, ниту ние ќ е бидеме исти.
амо чекањето, по ѓ аволите, останува исто
и пишувањето песни за одминатиот миг…
Небаре живееме да пишуваме за недоживеа-
ното,
наместо да го живееме ненапишаното. 

МЕУРИ
е движиме низ просторов
ко меури од сапуница,
гледајќ и се низ проsирната сфера
изобличени до непрепознавање.
Mеурoт ни е мал,
едно рацепротегање,
а умиме оти светот сме го прегрнале.
Cе довикуваме, а не се слушаме,
се објаснуваме, а не се разбираме.
Летаме ко вејќ и на ветерот
гонејќ и непостоечка цел.
Меурите ни се судираат,
но ние не се допираме
вечно раздвоени во занданата
на нашата илузија
оти светот ни е светогледот,
а нe вишнотo царство небесно. 

БЕЗ ТЕБЕ
Лушпа сум без содржина,
дрво сум без срцевина,
песна сум без стихови,
роман сум без јунаци,
планина сум без врвови,
море сум без ширина,
вода сум што не тебе,

ветер сум што не вее,
светлина сум што не стае,
бисер сум што не блеска.
Ништожност сум
штом тебе те немам. 

 CЕКОГАШ О ТЕБЕ
cкини ги моите писма,
заборави ги моите песни,
запали ги моите слики.
Пепелот прав да го сториш
и пред ветерот моќ ен да го ставиш,
да се развее низ светов ширен
за да можам вечно да те гледам
каде и да одиш. 

АКО ТЕ НЕМА
Ако те нема,
срцето мое
ќ е згине в молк.
Ако те нема,
мечттите мои
ќ е стивнат в миг.
Ако те нема,
светот мој
со тебе ќ е зајде. 

ГУЛАБИЦА
Пристигна со топлиот јунски ветер
и слета на мојата дланка
како бела гулабица,
распеана, разиграна и нескротлива.
Потцупнуваше час поблизу, час подалеку,
везејќ и прекрасно нанижани стихов
како да танцуваш во ритамот на љубовта,
а сепак одалечувајќ и се секој следен миг.
И кога сонцето го допирна позлатениот хори-
зонт
ги рашири крилјата престрашена од мислата
дека моето срце ќ е те допре,
па се вивна кон последниот топол зрак
потпевнувајќ и ја прошталната песна. 
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 11 ОКТОМВРИ – ДЕН НА ВОСТАНИЕТО НА МАКЕДОНИЈА  

Драги  читатели,   кога некој  празник  ни доаѓа во пресрет, а 
особено онај што сме го прославувале  во Македонија,- како 
што е 11 Октомври,  и сме учевствувале  на прославите  во 
нашите градови и училишта,  јасно е дека се чувствуваме ра-
досно и празнично расположени. Важните  датуми во нашиот 
живот и историја трајно се врежани во нашата мемрија. Тие 
настани и светли  датуми со црвени букви се запишани во 
историјата и ни оставиле неизбришливи траги  каде и да се 
наоѓаме. Затоа свечено се одбележуваат низ Македонија, и 
надвор од неа, во далечните  земји  каде што живееме, зашто 
сега и секогаш:..

„Овој ден е ден на славје
кога в Прилеп  пушка згрме

против тиран, ропство клето,
народ кога борба почна

за поубав живот в светот... 

 Годинава се навршуваат 78 години од овој значаен исто-
риски ден, од  формирањето на антифашистичката војна, 
кога  на 11 октомври, 1941 година,  Прилепскиот партизан-
ски одред  изврши воена акција со напад на бугарскиот по-
лициски участок и на прилепскиот затвор  со кое се означи 
почетокот на востанието на македонскиот народ и борбата 
за ослободување на земјата. Следниот ден во Куманово се 
огласија истрелите на храбрите партизани против фашис-
тичкиот окупатор :

„ А  првата  пушка  развиори пламен
пламнаа во оган градови и села,

Прилеп и Куманово беа Камен – темел,
се водеше борба ширун земја цела.     

(Цитат од „Октомвриска песна“-  Ненад  Џамбазов)

Во четиригодишната народноослободителна борба зедоа  
учество и народностите  во Македонија  и братски народи 
кои се бореле до конечно ослободување  од  стегите на оку-
паторот и неговата експлоатација:

„Бевме робје еднаш, бевме црно робје.
Но робот се крена, не трпи, не чека.

„Наша е оваа земја, наши се овие гробје“
екна бојна песна како пловна река.“

        (Од песната  „Октомври“- Видое Подгорец)

Во славните битки на Мукус и Козјак и Февруарскиот поход 
при што триумфираше решителноста  на борците, беше скр-
шена моќта на германските, бугарските и италијанските оку-
патори и фашисти. Со тоа покасно ќе се остварат вековните 
стремежи на македонскиот народ за национално ослободу-
вање,кое  ќе го потврдиме  гордо и поетично:

„Нашата земја е мајка на безброј херои

 - Тие загинаа за нас.
Наша е должноста  да им изградиме

бесмртни споменици во срцата“.

И токму така; тие „ бесмртни споменици “никој друг не може 
„да ги изгради“ освем  ние  и нашите поети. Засекогаш  хе-
роите  ќе ги чуваме во нашите срца, ќе ги овековечиме со  
венец од стихови за татковината, за изгревот  на слободата  
преку поетско –писателските вредности и видувања на наши-
те писатели. Посебно поетот Киро Донев со следнава творба  
„ОКТОМВРИ – ФАКЕЛ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“ ќе даде реален 
одраз за судбината македонска,  со исцрпна  потресна  слики 
од тешкото и крваво револуционерно минато:

Единаесетти  Октомври  - Ден
поцрвен од крвта  човечка !

Единаесетти Октомври – Ден 
што ни го осветли патот кон Слободата.

Два истрела   -  два гласа.
Едниот од Прилеп,  другиот од Куманово,

ја  пронижија црната  шамија на ропството...
Бурата почна...  – Востание !
-  Борба до конечна победа !
- Да се истера  окупаторот !

- Да се уништат домашните предавници !
 И, Македонија  пламна !

Факелот на  Револуци9јата тргна од Прилеп 
и Куманово.Народот решително влезе во нерамна  

борбса против многубројниот непријател.
Песната беше смрт, смртта песна !

Во борбените редови се најдоа рамо до рамо,
мажи, жени деца.  И победивме !

Победивме, зашто нема похрабра  борба
од онаа што се води за родниот дом ,

и за Сонцето на  слободата !

Преку оваа панорама на бојното поле во Македонија со ре-
ален приказ  поетот ни ги опиша морничавите настани со 
кои се соочуваше народот при отпорот со немилосрдните 
непријатели, така да нема потреба да се навлегува подетал-
но во историски  датуми и настани. Неизбежно е  дека,  тоа  
„Сонце на слободата“ малку назад ќе не врати во тешките 
времиња .., да се потсетиме на храбрите  партизани, со нив-
ните славни имиња кои се прогласени за народни херои на 
Македонија, и тоа:  Кузман Јосифовски – Питу, Христијан То-
доровски – Карпош, Таќи Даскало, Елпида Караманди, Мирка 
Гинова, Страшо Пинџр,  ТРифун Пановски, Мите Богоевски, 
Кочо Рацин, Коле Неделковски и др. Овие силни синови и 
ќерки  на Македонија од долгата  партизанска колона  „ХРА-
БРИ ЧЕТИ ЗБРАЛЕ ЗА СЛОБОДА ЖИВОТОТ  ГО ДАЛЕ“ 
Смело и самопожртвовано се бореле  со развеано знаме  и 
песна. Војната даде одглас  во поетските дела на уметнич-
ката литература, при што се постигнати значајни  промени 
на литературното поле  Особено поетите од постарата ге-
нерација, меѓу двете светски војни,  како мотив и инспира-
ција  им беа доживувањата од војата со бруталните напади 
од непријателите при што настрадаа и голем број на деца и 
младинци кои погинаа во виорот на војната. Од таа генера-
ција на поети за одбележување е тоа што некои од нив биле 
учесници во војната и очевидци на ѕверските напади врз на-
селението. Меѓу нив најуспешни и најзаслужени се: Ацо Шо-
пов, Лазо Каровски, Славко Јаневски, Глигор Поповски и др.
За ова Октомвриско празнично славје значајно место ќе му 
оддадеме на поетот АЦО Шопов (1923 – 1982) кој е роден во 
Штип. Учествувал во НОБ и израснал во еден од  најпозна-
тите македонски поети. Бил член на Друштвото на писатели 

на Македонија и академик на 
МАНУ. Зад себе оставил не-
колку поетски книги и носи-
тел  е на повеќе награди. Во 
овие октомвриски  напеви,  
Шопов  ќе ни  „проговори“  со 
силата на  поетскиот збор;; 
чувствително,  сликовито и 
со изразит ритам  на негова-
та  позната песна „КАРПОШ“  
од која  цитираме:

Кој не го знае Карпош 
војвода,

кој не е слушал песни за 
него?

Бучна му Пчиња приказни 
шуми,

бунтовни Козјак спомени  
чува.

Арслан му сковал карпена  
снага,

и ножој сторил од раце 
голи.

Орел му горски изострил очи,
Народ го прибрал  в своите поли.

Пламен е Карпош -  век не го држи,
Дружина води – врагој решети,
По гори, полја – на сите страни
Бој крвав бие и народ свети !

Оваа песна  Шопов ја напишал за време на неговото учество 
во партизанските  редови, и пее за храброста на народниот 
херој Христијан Тодоровски – Карпош. Како сведок на тоа 
време,  со возвишени поетски  белези  ја опишува храброста  
на Карпош при што  масовно го повикува народот во бој про-
тив непријателот.
Со песна мотивирана. од НОБ ќе дојде до израз и СЛАВКО 
ЈАНЕВСКИ (1920-2000), еден од најплодните писатели во 
македонската литература. Роден е во Скопје каде се шко-
ловал и работел. Во текот на Втората светска војна, 1944 г. 
стапува во редовите на Козјачката партизанска бригада. По 
ослободувањето  целосно и се посветува на литературата. 
Тој е еден од првите академици на МАНУ. Зад себе оста-
ви богато творештво и е автор на првиот  македонски роман 
„Село зад седумте јасени“. Она што поетот го возвиши  и до-
стигна кулминација на чувствата е неговата потресна песна:

ЦВЕТОВИ

В Тиквешко негде, в некое село
кај в слана тивко венеше цвете

 - убија дете.
Последна солза од око капна...
Кога на ридот есента стапна.
В крви се изми утрото бело

Последна мисла ко птица летна:
„Мајка ми сама остана в село“

О, детски очи ?
Румено крвје течеше в жили

В радост без почин....
Кај око детско натопи земја

гороцвет никна , разлиста пролет
Кај крвта врела натопи сланацрвена роза закити поле.

„Закити друже огнена пушка 
со цвеќа млади,

па напред појди и други деца
брани со гради.“

Мотивот за песната кај Јаневски се јавува кога видел дека 
фашистите убивале и невини деца. Трогнат од тие ужасни  
настани тој ќе ја напише оваа „тажна елегија“, која сите до 
солзи не растажува. И „Карпош“ и  „Цветови“ и  „Мајка“ од 
Лазо Каровски  имаат слична тематика со потресни и жалос-
ни напеви, на кои и денес се сеќаваме од школските денови.
 Во рамките  на  Октомвриските свечености се доделува на-
градата  „11 ОКТОМВРИ“, како највисоко признание за по-
стигнувањата во науката, уметноста и културата. Деновиве 
во Македонија се одржуваат  свечености  со положување на 
венци на спомениците на борците во Скопје,Битола, Прилеп, 
Куманово Тетово...  Во тие празнични  чевствувања одекну-
ваат песни  за борците , зашто  11 Октомври  отвори  светли  
страници во нашата историј, и е равен на Илинден,  зашто 
четиригодишната крвава борба  го создаде АСНОМ и првата  
македонска слободна  држава, која е гордост  на секој  Маке-
донец. Спомениците ќе останат вечни сведоштва на минато-
то и инспирација за понатамошно творење  кај поетите и кај 
уметниците.
Кога жолто- црвените бои на есента , со златен прелив ќе  
ги украси алеите на паднатите борци и насекаде ќе се веат 
знамињата;  тогаш во Октомври се е празнично и распеано: 

„Исправи се Македонијо,
исправи се гордо и пред  Балканот

и кажи му се освестивме
Македонија е на Македонците !“

Со овие  Октомвриски  напеви и честитки, со венец од стихо-
ви и песни искажуваме почит  на паднатите  борци,  како и на 
македонскиот  народ,  со ми-
рољубиви желби и успеси на 
нашата татковина  Македонија 
и на македонските заедници  
ширум  светот.

 - Нека ни е честит и вечен  
11 Октомври,  најсветло 

сонце  нека грее над МАКЕ-
ДОНИЈА, и никогаш  да не 

изгасне, зашто сонцето и 
името се нашиот вековен 

симбол.
 Октомври, 2019 Г.

Торонто

Поезија со повод

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

МАНУ. Зад себе оставил не-
колку поетски книги и носи-
тел  е на повеќе награди. Во 
овие октомвриски  напеви,  
Шопов  ќе ни  „проговори“  со 
силата на  поетскиот збор;; 
чувствително,  сликовито и 
со изразит ритам  на негова-
та  позната песна „КАРПОШ“  
од која  цитираме:

Бучна му Пчиња приказни 

бунтовни Козјак спомени  

Арслан му сковал карпена  
ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД

Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА



Страница 41October 03, 2019

На 3 октомври 1995 го-
дина врз тогашниот прет-
седател на Република 
Македонија Киро Глигоров 
е извршен атентат. Глиго-
ров го преживеа атента-
тот со тешки повреди во 
пределот на главата. На 

местото на атентатот за-
гина неговиот возач Алек-
сандар Спировски, а е по-
вреден телохранителот на 
Глигоров, Илчо Теовски.
На 6 октомври 1943 
година балистите запали-
ле повеќе куќи во селото 

Кленоец и селото Попоец, 
Кичевско, а во наредните 
денови беа ограбени по-
веќе куќи и убиени луѓе во 
селата Душегубица, Иван-
чиште, Малкоец и други.
(Балистите биле при-
падници на албанското 

националистичко и про-
фашистичко движење, ор-
ганизирани во национал-
ниот фронт Бали Комбетар 
(алб. Balli Kombëtar ) осно-
вана во 1939 година. Деј-
ствувале за создавање 
на Голема Aлбанија. Го 

сочинувале оружениот 
дел на организацијата и 
биле испраќани директно 
во судир со партизанските 
единици во Македонија, 
Србија и Црна Гора. Осо-
бено жестоко се пресме-
тувале со припадниците 
на НОВ од Западна Маке-
донија, вршејќи убиства, 
терор и пљачкосување на 
македонското и на другото 
неалбанско население).
На 10 октомври  во 
1946  Во Скопје, во цр-
квата „Свети Спас“, со 
сите државни почести и 

пред повеќе илја-
ди граѓани од цела 
Македонија, беа 
положени моштите 
на истакнатиот ма-
кедонски револу-
ционер и идеолог 
Гоце Делчев, кои 
два дена порано 
македонската деле-
гација ги донесе од 
Софија.
11 Октомври.  Ден 
на востанието на 
Македонија или 
Ден на народното 
востание на маке-

донскиот народ познат и 
само како 11 Октомври  e 
државен празник кој се 
празнува на 11 октомври 
во Македонија.
 Востанието е против фа-
шизмот и со тоа започнува 
борбата за ослободување 
на македонскиот народ. 
Тоа е важен меѓник во 
борбата за самобитност и 
самостојност на македон-
скиот народ. Со својата 
вооружена борба, Маке-
донија не станала кви-
слиншка територија, туку, 
напротив, жешко подрачје 
за окупаторот и дала свој 
придонес во победата 
над фашизмот во Втората 
светска војна. За почеток 
на востанието против фа-
шизмот во Македонија се 
смета нападот кој Приле-
пскиот партизански одред 
„Гоце Делчев“ го извршува 
во Прилеп на 11 октомври 
1941година. Во нападот 
учествуваат 16 партизани, 
распределени во три гру-
пи. Првата го напаѓа бу-
гарскиот полициски учас-
ток, втората - затворот, а 

третата има задача да ги 
прекине телефонските вр-
ски и електричната инста-
лација.
 Дејствија има и во Кума-
новско. 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 суди-
ри со бугарската војска 
овие партизански одреди 
биле разбиени. Карадач-
киот одред е разбиен на 
14 октомври, а Козјачкиот 
одред - на 17 октомври.
На 11 октомври 1963 го-
дина директно од студио-
то на ТВ Скопје во Нерези, 
во 16 часот е емитувана 
првата емисија, докумен-
тарниот филм „Востанати“ 
работена по повод 60-го-
дишнината од Илинден-
ското востание.
23 октомври е Ден на 
македонската револуцио-
нерна борба или Ден на 
револуционерната борба 
— државен празник во Ма-
кедонија.
На 23 октомври 1893 годи-
на Во Солун, е основана 
Македонска револуцио-
нерна организација со цел 
ослободување на маке-
донскиот народ од импе-
ријализмот и превласта на 
околните сили и оствару-
вање на неговите основни 
права на самостојност и 
идентитет. Имено на 23 
октомври 1893 година во 
куќата на солунскиот кни-
жар Иван Хаџи Николов во 

Солун се собрале шест-
мина млади мажи за да ги 
ставаат основите на тоа, 
коешто ќе стане симбол и 
знаме на борбите на Маке-
донците за слобода. Осно-
воположниците биле: Д-р 
Христо Татарчев, Даме 
Груев, Петар Поп Aрсов, 
Иван Хаџи Николов, Ан-
тон Димитров и Христо 
Батанџиев. Тие основаат 
конспиративна група, на-
рекувајќи ја Македонски 
револуционерен комитет. 
Организацијата се борела 
за ослободување на Маке-
донија со сопствени сили, 
без помош од надвор. 
Формирањето на ВМРО 
значело почеток на орга-
низираното македонско 
револуционерно движење 
кое преку Илинден 1903 
и Крушевската република, 
преку НОВ резултира со 
создавање современа са-
мостојна македонска др-
жава. Празникот се праз-
нува од 2007 година кога 
беше донесен и изгласан  
новиот закон за државни 
празници. Денот е нера-
ботен.
На 27 октомври 1947 го-
дина во Лерин е изврше-
на смртна пресуда врз 13 
Македонци од селото Гер-
ман, Леринско, обвинети 
за соработка со партиза-
ните.
Во октомври 1984 година 
во  Торонто, Канада, изле-
гол првиот број на весни-
кот на Македонците во 
Канада „Македонија“.

Македонска Заедница

Низ Годините

донскиот народ познат и 
само како 11 Октомври  e 
државен празник кој се 
празнува на 11 октомври 
во Македонија.
 Востанието е против фа-
шизмот и со тоа започнува 
борбата за ослободување 
на македонскиот народ. 
Тоа е важен меѓник во 
борбата за самобитност и 
самостојност на македон-
скиот народ. Со својата 
вооружена борба, Маке-
донија не станала кви-
слиншка територија, туку, 
напротив, жешко подрачје 
за окупаторот и дала свој 
придонес во победата 
над фашизмот во Втората 
светска војна. За почеток 
на востанието против фа-
шизмот во Македонија се 
смета нападот кој Приле-
пскиот партизански одред 
„Гоце Делчев“ го извршува 
во Прилеп на 11 октомври 
1941година. Во нападот 
учествуваат 16 партизани, 
распределени во три гру-
пи. Првата го напаѓа бу-
гарскиот полициски учас-
ток, втората - затворот, а 

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 предмети-
те и облеката се веќе искористени или постоечки во некој 
друг дезен и вид, кој се разбира не ни треба повеќе. Реци-
клирањето е број еден за заштита на нашата убава пла-
нета земја. Затоа да бидеме инвентивни и да направиме 
нешто убаво и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја како да си направите тиролка од 
сукња:
 
1. Сукња;
2. Сличен текстил како сукњата (може и од друга сукња ма-
теријалот);

3. Ножици;
4. Машина за шиење;
Планот на изработка е едноставен. Вие тре-
ба да направите најпрвин распределба на 
материјалот. Ви треба за две долги прерам-
ки и парче во вид на правоаголник за напред 
пред градите. Скроив две парчиња кои ќе ми 
бидат потребни за прерамките. Направете 
ги во икс на грбот и сошијте ги врз каишот 
на сукњата. Необично но, модерно. Право-
аголното парче направете го во ист стил 
како прерамките но сошијте го одвнатре на 
сукњата. И напред прерамките сошијте ги 
за парчето да бидат фиксни. И тиролката е 
спремна за носење. Сега е на ред на вас да 
пробате и да уживате во секоја ваша идеја 
и креација!                                                                 

Рубриката НАПРАВИ САМ  ви ја подго-
тви Каролина Ристеска.

Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, 

НАПРАВИ САМ
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 ► О, Господе мил, има ли крај и граници 
на нашите кавги? 

 ► На челото крст, а во пазувата ѓавол.
 ► Во љубовта најопасни се 

отсутностите.
 ► За да имаш добар живот – не 

настојувај секогаш да бидеш во право.
 ► Неверната жена, полоша од бесна мечка.
 ► Секоја врска, колку и да е хармонична, содржи семејна 

фарса или трагедија.
 ► Жената сеуште го памети првиот бакнеж, додека мажиот 

го заборавил последниот.
 ► Оганот ти ја гори раката, а жената животот.
 ► Најважен сексуален орган е мозокот.  
 ► И пеколот е подобар од незадоволната жена.
 ► Магијата се растури - ти остана магепсана. 
 ► За многу кратко време ги покажа роговите.
 ► Ја очекував како јајце велигденско, а дојде како комита 

наоружан до заби.

►
на нашите кавги? 
►
►
отсутностите.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Лов

Трпе отишол на лов и по 
една недела се јавува 
дома:
– Жено тука се е добро, 
како е дома?
– Дома е се во ред, што се 
случува?
– Нема да јадеме месо 
цел месец!
– Ауу, зарем улови некој 
елен?
– Не ја испив цела плата.
Кога авион слету-

ва во Скопје 
Пилотот им се обраќа на 
патниците пред слетување 
на авионот:
– Почитувани патници, за 
неколку минути ќе сле-
таме на аеродромот во 
Скопје. Ве молам ставете 
ги ремените и вратете ги 
часовниците 28 години 
назад. Благодарам!

Диплома
Трпана го наоѓа младиот 
Трпе како плаче:
– Што плачеш бе?
– Си ја изгубив диплома-
та…
– Е што сега?
– Е што… Сега не знам 
што сум завршил…
Македонска плата
Дефиниција за плата?
– Финансиска помош 
за тие што не знаат да 
крадат.

Донација
Му се јавуваат на Цветко:
– Добар ден, Се јавувам 
од старечки дом.
– Добро…
– Дали би сакале да 
донирате нешто за нашиот 
дом?
– Да секако, ќе ви ја дони-
рам тештата.

Број
Некој тип и се пушта на 
Трпана:
– Здраво убавице, ќе ми 
го дадеш ли бројот на 
мобилниот?
– Ти кажувам по 
070662541 пат дека сум 
мажена…

Неписменост
Во Норвешка имало 1% 
неписменост… Ееее кај 
се нема да отиде нашиот 
народ.

Опис
Цветко се јавува во поли-
ција:
– Ало! Полиција?! Сакам 
да пријавам дека жена ми 
исчезна.
– Ќе ни дадете податоци и 
опис…

– Да, ќе ви кажам како 
изгледа само ако таа не го 
види описот после…
Исповед на еден 

народен пратеник
Исповед на еден народен 
пратеник:
Сè што имам, сè сум 
украл!
Купени ми се само дипло-
мата и возачката дозвола.
 Пријателска ута-

кмица
Закажан е натпревар: 
Власта против Кримина-
лот.
Уште една пријателска 
утакмица. 

Серии
Турците по 5 века кога си 
оделе рекле: ќе се врати-
ме во серии!
Крајот на светот

Крајот на светот дошол во 
Македонија. Гледа околу 
себе и вели:
-Изгледа веќе сум бил 
овде.

Македонски 
песимист и 
оптимист 

Песимистот:
– Од ова полошо не може 
да биде!
Оптимистот:
– Може, може…

Сила
Најново истражување 
покажало дека Македон-
ците физички стануваат 
сe` посилни. Пред десет 
години, беа потребни 
двајца луѓе за да понесат 
товар со производи купени 
за 1000 денари. Денес, тој 
товар може да го носи и 
петгодишно дете.

Во животот 
понекогаш 
едноставно 

немаш избор 
4 нешта коишто 
не можеш да ги 

бираш:
1. Своите родители
2. Местото на 
раѓање
3. Надворешниот 
изглед
4. Пратениците
Катица Јанева на 

распит:
– Од каде ви пари за два 
стана во Скопје?
– Си фатив златна рипка 
и таа ми исполни една 
желба.
– Како ќе го докажете тоа?
– Па не ли ги гледате 
становите?

Конечно, вистина-
та за Македонија 
и Македонците 

– Зошто Македонците има-
ат скокачки ора со високо 
кренати нозе?
– Затоа што тогаш, кога се 
населиле на територијата 
на Македонија, земјината 
кора уште не била оладе-
на…

На доктор
-Докторе ме боли левата 
нога!
-Тоа ти е од староста.
-Па докторе и десната 
нога ми е на иста возраст 
па не ме болии!

Поделен народ
Во Македонија толку е 
поделен народот, што да 
земе човек да игра тенис 
со ѕид, половина од луѓето 
за ѕидот ќе навиваат...

Анкета
- Господине една мала ан-
кета што се троши највеќе 
во Македонија?
- НЕРВИТЕ...

Затвор на 
слобода

Седи некој маж дома, пие 
ракија, а низ лицето му 
течат солзи.
Влегува жена му, и го 
прашува:
- Зошто плачеш бе, мажу 
?!
А тој и' одговара:
- Се сеќаваш ли кога татко 
ти адвокат ми се закани 
дека ако не се оженам за 
тебе ќе ме прати 20 години 
во затвор ?
- Се сеќавам.
- Епа, да одберев затвор 
денеска ќе ме пуштеа на 
слобода...

Кавга
Се караат две свињи.
И едната и’ вели на дру-
гата:
- Човек еден !

Критика
Македонски начин на 
прифаќање критика?
,,а ти да не си поарен?!"

Диета
Жено зошто држиш две 
диети?
-Затоа што една не ме 
најадува!

Што сме ние?
Што сме ние?
-Македонци!
Што правиме?
Чуваме небитни работи.
Зошто ги чуваме?
-Остај го не го фрлај може 
ќе се најди за нешто.

Скриени пораки на кора од лубеница 
Нашата читателка и активистка во македонската заедница во Канада Блага Главота 

деновиве ни испрати интересни фотографии кои прикажуваат лубеница со многу чудни, 
невообичаени знаци налик на очи и планети,но сигурно секој од вас ќе ги протолкува на 

различен начин. 
Дали е некоја скриена порака 

од космосот или пак само 
чудо на природата останува 
на нашата фантазија. Што 
мислите вие почитувани 

читатели?

Дали е некоја скриена порака 
од космосот или пак само 

чудо на природата останува 
на нашата фантазија. Што 
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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!

Recipes By Marija

*** Now you know there are different kinds of stuffi ng, this - Take 2 cups of regular water 

Recipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by Marija
Marija Angeleski

BBQ & Honey Garlic Chicken Drumsticks

Ingredients:
6 Drumsticks
Salt & pepper to taste
BBQ & Honey Garlic Sauce
1 Cup Breadcrumbs
1/2 cup Flour
1 egg
3 tbsp. miracle whip
3 tbsp. milk
Recipe:
Take your drumsticks - 
wash and place in hot water 
to boil for half an hour.
Drain and leave to the side.
Mix together in a medium 

bowl - egg, milk.
Put the fl our on a fl at plate, 
and the breadcrumbs on 
another.
Take the chicken and place 

your salt and pepper. Brush 
with your Miracle Whip (or 
Mayo).
To make the breading;
Take the chicken and roll 
it in the fl our, then dip 
it in your egg and milk 
mixture, then roll it in your 
breadcrumbs.
Repeat for all drumsticks.
Place them on a cooking 
tray, and brush with oil.
Preheat the oven to 350 
°F and place them in there 
when ready. Cook them 

for about 45 
minutes, until 
nicely golden 
brown.
In another bowl, 
mix together 
your favourite 
BBQ Sauce and 
Honey Garlic 
Sauce - half and 

half mixture.
Serve with your side of 
vegetables, rice or anything 
you prefer!

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 350°F

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

Roasted Green Zucchini
Ingredients:
2 large green zucchini
- 1 tbsp. lemon juice
- 1/2 tsp. oregano
- salt to taste
- black pepper to taste
- 1/2 tsp. garlic - chopped 
& mashed

- Take them and 
slice them 1 cm 
thick
- place on 
parchment paper
- layer olive oil
- mix the 
ingredients 
together for a 
marinade
- Marinate the 
zucchini and lay 
evenly on the 
parchment paper
- Pre-heat the 
oven to 350°F and 
insert food.
- Bake for 30-35 
minutes.
- Take them out 

and arrange them on 
a platter. Dust with red 
paprika, and decorate 
with parsley and red 
peppers.
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 
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Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

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

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

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

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

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

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

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

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

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

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com
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 Исторвремено на другата 
страна на Атлантикот, во 
една мала земја на Балканот, 
во Македонија се случуваа 
отприлика слични работи. 
Претходниот европски рако-
метен шампион РК Вардар се 
соочуваше со огромни про-
блеми и потешкотии.Нешто 
слично како и Рапторси.
Сопственикот,Русинот Сер-
геј Самсоненко се најде во 
финансикси проблеми и не 
се знаеше дали ќе ја подржу-
ва сеуште оваа шампионска 
екипа. Играчите несигурни 
за својата иднина не знаеа 
што да прават, дали да про-
должат да играат за Вардар 
или да побараат некој друг 
клуб.Во тие тешки моменти 
за иднината на клубот сите 
играчи ветија дека ке ја поч-
нат и завршат сезоната во 
Вардар ако треба и без да 

бидат платени.
         Сезоната во Лигата на 
Шампионите започна.Пред-
видувањата за Вардар беа 
дека сезоната можат да ја 
завршат и без влегување 
во Плај-оф. Нешто слично 
како и Рапторси. Но се слу-
чи нешто за неверување. Не 
само што Вардар влезе во 
Плај-офот, туку сосема за-
служено влезе и во големото 
Финал 4.Таму во полуфина-
лето за противник ја добија 
екипата на Барцелона, една 
од најдобрите во историја-
та на ракометот.Тоа беше 
историски натпревар за се-
кавање. Вардар губеше И со 
6 разлика, но играчите не се 
предаваа и после големиот 
пресврт сосема заслужено 
победија и си обезбедија ме-
сто во големто Финале. Во 
големото Финале се сретнаа 

со големиот фаворит еки-
пата на Веспрем. Македон-
скиот шампион веке беше 
,,прежален" и сите ракомет-
ни стручњаци предвидуваа 
лесна победа на фаворитот 
Веспрем. Но, како што зна-
еме, за наша голема радост 
играчите на Вардар повтор-
но се надминаа себеси и со 
резултат 27:24 го победија 
големиот противник. Со тоа, 
втора година по ред, РК Вар-
дар стана Европски клубски 
Шампион. Со тоа си обез-
бедија  и влез во историјата 
на европскиот ракомет како 
еден од најдобрите. Нешто 
слично како И Репторсите, 
нели?
              И повторно се по-
ставува истото прашање, 
како се случи тоа да екипа во 
која никој не веруваше стана 
најдобар во Европа? И од-
говорот е ист како и оној за 
Рапторси. Играње како еден 
тим, сите за еден-еден за 

сите, голема пожртвуваност, 
беспоштедна борба, голема 
желба за победа, верување 
во себе и своите квалитети. 
Најдобрите играчи секако 
дека беа Хрватот, Игор Ка-
рачиќ И Латвиецот Dainis 
Kristiopans но мора да се 

спомне капитенот И легенда-
та на Македонскиот ракомет 
Стојанче Стоилов. Слично 
како и капитенот на Раптор-
си, Lowry,Стоилов беше ду-
шата и моторот на екипата. 
Во најтешките моменти, кога 
беше најпотребно, Стоилов 

ги постигнуваше најважните 
голови. Со тоа заслужено 
по втор пат го подигна шам-
пионскиот пехар наменет за 
најдобриот клуб за 2018/19. 
Еве што кажа за него Хрват-
скиот ракометен коментатор 
Младен Милетиќ:" кога Сто-
ле претрчува на теренот, 
целата сала се тресе ...кога 
ќе постигне гол со својата 
позната "шрауба" стаклото 
пука... И кога така брадест 
ќе се развика и ќе ги подигне 
рацете нагоре кон верните 
навивачи, малите деца се 
расплакуваат па и  да не те 
интересира ракометот и тоа 
кој ќе победи, веднаш почну-
ваш да навиваш за Македо-
нија И Вардар"

  Поздрав и се читаме 
во некој нареден број и 

секако да не се заборави 
"Никогаш северна Секо-

гаш МАКЕДОНИЈА".

Македонска заедница

РАПТОРС
       

Почетокот на минатата НБА 
сезона за екипата на Торонто 
Рапторс не беше баш најдо-
бра. За тие кои следат ко-
шарка знаат дека најдобриот 
тренер во историјата на 
Рапторс, Dwane Casey, беше 
избркан и на негово место 
донесен неговиот помошник, 
Nick Nurse, кој немаше никак-

во искуство како прв тенер. 
Исто така направена беше и 
трампа за најдобриот играч 
на Рапторс Demar de Rosan 
за играч кој немаше играно 
натпревар повеке од година 
дена, Kawhi Leonard. Повеќе-
то верни навивачи не беа ни 
најмалку задоволни од такви-
те промени. Кошаркарските 
аналитичари не има даваа 
никаква шанса за освојување 
на титулата шампион. Некои 
дури и тврдеа, дека ваквиот 
Рапторс нема да влезе ниту 
во Плаj-оф.
          Но, сезоната почна 
и сите тие кои не веруваа 
во овие играчи видоа дека 
згрешија. За кратко време, 

екипата на Рапторс стана 
главен фаворит за освоју-
вање на Истокот. Но сеу-
ште никој не веруваше дека 
ќе биде шампион. Следеа 
Плаy-оф натпреварите каде 
што Рапторси после тешки 
борби сосема заслужено ги 
победија Орландо, Фила-
делфија и Милвоки и станаа 
шампиони на Истокот. Со 
тоа сосема заслужено вле-
гоа во големето Финале на 
НБА. А таму ги очекуваше 
трикратниот шампион и една 
од најдобрите екипи во исто-
ријата на НБА Голден Стејт 
Вариорс. Сите знаеме како 
тоа големо финале заврши. 
Сосема заслужено Рапторси 

го победија големиот против-
ник и со севкупни 4:2 сосема 
заслужено за прв пат станаа 
НБА шампиони.
          Многумина се прашуваат 
како се случи тоа? Како тоа 
една мала екипа да победи 
еден голем шампион? Како 
тоа екипа без некоја голема 
звезда да победи екипа со 
4 големи звезди? Одговорот 
е секако во тимската игра. 
Сите 12 играчи играа како 
еден. Огромната пожртвува-
ност и беспоштедната борба 
секогаш дава одлични резул-
тати. Меѓусебната доверба и 
разбирање, големиот упор-
ност и тврдоглавост да се 
успее по секоја цена. Секао 

дека Kawahi Leonard и Paskal 
Siakam беа најдобрите игра-
чи но без лидерството на 
капитенот Kyle Lowry таквиот 
успех немаше да се оства-
ри.Лоwрy беше душата на 
екипата,моторт на екипата 
и секогаш кога беше најпо-
требно тој беше играчот кој 
што даваше најповеке на те-
ренот. Иако за целата негова 

кариера беше омаловажуван 
И исмејуван дека поради 
физичките предиспозициии 
никогаш нема да биде добар 
кошаркар,тој докажа дека тоа 
не е важно. Најважно е да се 
работи секој ден напорно, да 
си упорен во тоа што го са-
каш, никокаш да не се преда-
деш и секогаш да веруваш во 
тоа што го работиш.

       
во искуство како прв тенер. 
Исто така направена беше и 
трампа за најдобриот играч 
на Рапторс Demar de Rosan 
за играч кој немаше играно 
натпревар повеке од година 
дена, Kawhi Leonard. Повеќе-
то верни навивачи не беа ни 
најмалку задоволни од такви-
те промени. Кошаркарските 

Диме Костов

 Исторвремено на другата бидат платени.

со големиот фаворит еки-
пата на Веспрем. Македон-
скиот шампион веке беше 
,,прежален" и сите ракомет-

 ВАРДАР со големиот фаворит еки- ги постигнуваше најважните со големиот фаворит еки- ВАРДАР

Мексиканци oд љубов кон тимот Вардар, основале свој 
ракометен тим под истото име во Мексико

Инспирирани од љубовта кон 
нашиот РК Вардар, во Мек-
сико во 2017 година е осно-
ван аматерскиот тим Вардар 
Мексико (Vardar MX).
Случајно наидовме на нив-
ната Фејсбук страница и 
направивме кратко интервју 
со луѓето кои стојат зад фан 
клубот на Вардар и Вардар 
Мексико. Хосе Мата, Алексиа 
Флорес и Хиларио Медрано 
се најстраствените фанови 
на Вардар.

Како дознавте за Вардар? 
Колку време сте лојални 
фанови?

Вардар стана познат во Мек-
сико откако ја освоија титула-
та во Лигата на Шампионите 
во 2017-та година. Од тогаш 
започна и нашата љубов кон 
тимот и веќе 2 години сме не-
гови најголеми поддржувачи.
Тимот на Вардар Мексико 
е дел од аматерската лига 
наречена “Liga Regiomontana 
de Balonmano”. Всушност де-
нес (26 септември) е 2 годи-
ни од основањето.

Во 2017 година бевме шам-
пиони во втората дивизија. 
Ова е регионална лига во 
Северно Мексико (Монтереј). 
Има повеќе шампионати од 
овој тип низ целата земја.

Колку фанови има Вардар 
во Мексико?
Во Мексико околу 200. На на-
шата Фејсбук страница има 
700, луѓе од повеќе од 20 
земји, најмногу од Македо-
нија и Мексико.

Кои се ваши омилени игра-
чи?

Без сомнение, сите се од-
лични. Но, сепак, наши фа-
ворити се Тимур Дибиров, 
Стојанче Стоилов и Даинис 
Криштопанс.
Земајќи ја предвид вре-
менската разлика, кога ги 
гледате натпреварите на 
Вардар?
Распоредот ни одговара, ги 
гледаме натпреварите на 
ehftv.com околу 10-12 часот 
во Мексико.

Може ли Вардар да биде 
Европски шампион и оваа 
сезона?

Да, секако! Не се сомневаме 
дека е ова прва класа тим 
со спектакуларни играчи кои 
се особено мотивирани да 
ја освојат титулата. Тоа е 
тим со најдобри навивачи во 
Македонија, Мексико и низ 

целиот свет!
Имате ли планови да ја 
посетите нашата земја и 
да го гледате Вардар во 
живо?

Обавезно! Всушнот, плани-
раме да дојдеме следната 
година. Многу сакаме да гле-
даме натпревар во живо и да 
ја запознаеме Македонија 

– ни изгледа како прекрасна 
земја.

Ги знаете ли навивачките 
песни за Вардар?
Да, ги слушаме на сите 
натпревари, а често и на 
YouTube.
Минатата година од 
vardarfanshop.com набавиле 
навивачки материјали – маи-

ци, блузони, шалови и привр-
зоци. Планираат да купуваат 
и годинава. Велат дека е 
малку сложено да стигнат 
сите овие материјали до 
Мексико, па затоа, се решиле 
тимот на Вардар Мексико да 
има дресови во истите бои.
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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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