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Организацијата Обединети Македонци од 
Канада  во чест на  11 Октомври, 

Денот на вооруженото востание на 
македонскиот народ за ослободување од 
фашизмот на овој датум ќе одржи помен 
пред споменикот на паднатите борци за 

слободата на Македонија и Канада.

Благодарение 
на донациите на 

верниците во тек се 
значајни реновации

во црквата 
Св.

 Климент Охридски во 
Торонто

Македонска Православна Црква Св. Никола, Виндзор
Молебен за благослов  на учениците коишто ја започнаа Новата 

Учебна Година 

MHRMI: 
My Culture Is 
Being Cancelled

Прекинати односи со 
властите во Македонија, 
но не и со нашиот народ 
во неа!
Танас Јовановски

Флорина Магденовска, 
медицинско лице:

Бидете благодарни за се' што 
имате, бидејќи има многу луѓе кои 
немаат ни половина 
од тоа што го имате Вие

Стивен Стамкос 
е македонски спортски 
шамппион.Тој е првиот 
Македонец што го крена 
во своите раце Stanley 
Cup....
Диме Костов

Kozovski Family Dentistry



 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска
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Македонија

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и 
традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош. 
Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.  
Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.
Ви благодариме.
За информации контактирајте не’ на:
Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711 
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

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

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

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

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

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

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

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

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

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

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

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

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

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

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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Танас Јовановски

Низ минатите денови – во очекување на вакцината за корона-вирусот

Одрекувањето од 
Егејска Македонија е 
одрекување од ткивото на 
македонската нација

Славистот и македонист 
Горан Калоѓера, поранешен 
почесен конзул на 
Македонија во Хрватска, 
во статус на Фејсбук се 
осврнува на односот на 
македонските политичари 
кон небулозите од 
Преспанскиот договор во 
врска со Македонците од 
егејскиот дел на Македонија.
“Мачно ми е да слушам 
и да читам како денес 
насловената Македонија 
со нејзините политички 
лидери се одрекуваат од 
се’ во врска со Егејска 
Македонија. За денешните 
Македонци тоа е, според 
Договорот на Македонија 
и Грција забранета тема.
Но, и не е токму така. Кога 
политичките (тотално 
необразовани) македонски 
елити малку, само малку 
би се впуштиле во читање 
на врвните македонски 
историчари на книжевноста, 
би се увериле во каква 
заблуда живеат и какво е 
тоа одрекување од ткивото 
на македонската нација. 
Читајте го Гане Тодоровски 
кој пишува: “Таму (во Егејска 
Македонија) се родени 
прваците на македонскиот 
препороди на Илинденското 
востание, Гоце Делчев, 
Димо Хаџи Димов, Крсте 

Мисирков, Георгија и Славко 
Динкови, Ангел Жаров, 
Стојан Христов, Лазар Поп 
Трајков, па илинденските 
херои Чакаларов, Кљашев, 
Москов, Таската Серски, 
па Мирка Гинова и други. И 
тоа е несоборливо и нема 
таков договор што може тоа 
да го негира. Да се одречат 
од своите национални 
херои родени во Егејска 
Македонија можат само 
примитивни, недоучени 

и продадени личност“. 
(Инфомакс.мк)
Славистот и македонистот 
Горан Калоѓера не знае дека 
во Македонија не е потребно 
знаење, потребни се само 
врски дали во образовниот 
или политичкиот систем не е 
важно. Од кого да се почне? 
Од Зоранчо Заев или од 
Николче Димитров и многу 
други во денешната власт во 
Македонија?

Народни изедници

Штом прочитав дека нашето 
Собрание ќе има 5 (пет 
потпретседатели, се сетив 
на два подзаборавени збора 
што ги употребуваа дедоми 
Коста и татко ми Илија: 
арамолепци и :изедници. 
Ги побарав во толковниот 
речник на македонскиот 
јазик и види чудо, ги 
најдов.  арамолебец, 
множина арамолепци: 
неработник, легач, мрзлив 
човек, изедник, множина 
изедници: 1 тој што многу 
јаде, ненаситен, лаком. 2. 
Тој што живее на туѓ грб, 
експлоататор. Народни 
изедници. Да, така пишува 
во речникот. Народни 
изедници! Да се радувам 
што народецов наш  толку 
точно ги дефинирал тие што 
му ја јадат не само душата, 
да тоа има збор душовадник, 
или да колнам што 
архаизмите не ја изгубиле 
актуелноста. Минатото ни 
е сегашност, се прашувам 
што ќе ни биде иднината. 
Знае ли некој колку пари 
не’ чини законодавната 
власт, па извршната власт, 
па градоначалниците, па 
општинските советници, па 

судската власт, па... Нема 
крај. Но има дно. Кај Максим 
Горки. На дното! (Фејсбук на 
авторот Владимир Милчин)
Владимир Милчин го 
рече тоа поубаво од што 

јас можам да речам. Но 
сакам да додадам нешто 
слично со тоа. Знае ли 
некој колку градоначалници 
има во општините: Кисела 
Вода, Чаир, Автокоманда, 
Аеродром, Скопје... Сите 
заедно не бројат повеќе 
од 300-350 илјади жители.  
(Точната бројка ќе ја знаеме 
кога првиот попис ќе биде 
спроведен по 2002 година). 
И Торонто едно време 
имаше повеќе општини: 
Скарборо, Етобико, Ист 
Јорк, Торонто, Норт Јорк... 
Арно ама со молив и 
хартија луѓето направија 
сметка и сватија дека еден 
градоначалник и една 
администрација е доволна 
за еден град со скоро  три 
милиони жители.

Излезе албумот  
“Македонисимо“ на Симон 
Трпчевски и пријателите

Македонскиот пијано виртуоз 
од светски ков, Симон 
Трпчевски со пријателите го 
издадоа албумот насловен 
“Македонисимо“, објавен 
под престижната британска 
етикета “Пин Рекордс“, 
соопшти Здружението 
за култура и уметност 
“КултурОн“. Тој беше најавен 
со синглот “Не си го продавај 
Кољо чифликот“ (Омаж за 

Брамс“. Како што изјави 
Трпчевски во интервју за 
“Независен“, “Албумот е 
фузија на фолк и класична 
музика која ги  дефинира 
неверојатните ритми и 
прогонувачки мелодии 
на мојата татковина 
Македонија“. Светската 
премиера на проектот се 
случи на фестивалот во 
Лудвигсбург, Германија, во 
мај 2017 година.
Политичарите кој од кој 
полош. Затоа го имаме 
Симон Трпчевски и редица 
други уметници кои ни го 
осветлуваат образот.

Притвор за прилепчанец 
кој запалил 
обложувалница па се 
пријавил во полиција

Прилепското основно јавно 

обвинителство донесе 
наредба за спроведување 
истражна постапка против 
26-годишен прилепчанец 
за кого постои сомнение 
дека сторил тешки дела 
против општата сигурност. 
Како што информираат 
од Обвинителството, 
осомничениот со пожаср 
предизвикал поголема 
имотна штета во висина 

од милион денари во 
обложувалница во Прилеп. 
Тој купил 1,5 литар бензин 
од бензинска пумпа 
ставајќи го во пластично 
шише, па се упатил кон 
обложувалницата каде 
што пристигнал околу 
еден часот по полноќ. Се 

доближил на растојание 
од 3-4 метри, пронашол 
поголеми камења и со 
истите скршил едно од 
стаклата покрај влезната 
врата. Потоа влегол 
во внатрешноста на 
обложувалницата и почнал 
бензинот да го истура во 
објектот, најнапред околу 
шанкот и просторот каде 
што седеле вработените, а 

потоа во останатиот дел од 
обложувалницата. Додека 
бил во внатрешноста, со 
кибрит кој го носел со себе, 
го запалил бензинот и 
предизвикал пожар. Откако 
го извршил кривичното 
дело, осомничениот со такси 
отишол во полициската 
станица и го пријавил 
настанот. За осомничениот 
судот определил притвор во 
траење од 30 дена. (Нова 
Македонија)
Со глупост кој знае 
колку пари изгубил во 
обложувалницата. Со уште 
поголема глупост заслужи да 
се одмори од обложувањето 
– во затвор.

ВМРО-ДПМНЕ почна со 
кадровските промени

По констатацијата дека 
новата влада на СДСМ и 
ДУИ е со стари и истрошени 
кадри, а состојбата 
во економијата е се’ 
позагрижувачка, Извршниот 
комитет на опозициската 
партија одлучи Сергеј Попов 
отсега да го предводи 
партискиот подмладок, а 
Лука Галевски     доаѓа на 
местото на Иво Котевски 
како одговорен за Центарот 
за комуникации. Извршниот 
комитет му дал доверба да 
продолжи како координатор 
на пратеничката група во 
Собранието. Во меѓувреме, 
иницијаторите  за вонреден 
конгрес бараат смена во 
самиот врв на паријата. 
Сметаат дека лидерот 
Мицковски е најодговорен 
за изборниот пораз и треба 
да си поднесе одговорност. 
Мицковски одговори 
на повиците за негово 
повлекување од лидерската 
позиција велејќи дека нема 
намера да си поднесе 
оставка. Убеден дека новата 
влада нема да потрае најави 
жестока критика на страна 
на народот, со организирани 

масовни граѓански протести. 
(Канал 5 ТВ)
Јасно ни е на сите – 
високото столче не се дава 
така лесно. А за жестоките 
критики кон власта кои ги 
најавува Мицковски – too 
little too late. Мицковски 
имаше години и години 
да го критикува жестоко 
владеењето на Зоран Заев.

Се  одржа Семакедонскиот 
народен собир

Пред седиштето на 
Делегацијата на Европската 
унија во Скопје се одржа 
протест кој беше најавен 
на социјалните мрежи 
како “Семакедонски 
народен собир против 
омаловажувањето на 
македонскиот национален  
идентитет и достоинство“. 
Со извикување ‘Македонија, 
Македонија“ и “Никогаш 
Северна, само Македонија“ 
со транспарент “За 
народна власт“ на чело на 
колоната, насобраните се 
упатија кон Собранието 
каде во тек беше изборот 
на новата влада.  На 
собирот се обрати Ана 
Бобинкова од Здружението 
“македонска преродба“. 
Повеќемакедонски 
здруженија објавија 

дека го подржуваат овој 
протест, а подршка даде 
и владиката Агатангел кој 
преку видеопорака повика за 
учество на овој протест.
Хм. Само владиката 
Агатангел? Поглаварот да 
не има проблем со гласните 
говорни органи? Можеби 
тие од Синодот сеуште се 
презафатени со одговорот 
на писмото од мајката 
бугарска православна црква. 
За толкава презафатеност 
мора да има причини, а тие 
само Синодот ги знае.

Продолжува на следните 
страници...
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Доколку имате прашања во врска со 
работата на црковната управа побарајте 
го претседателот, потпретседателот или 
секратарката на црквата, а ако имате прашање 
во врска со верата или со црковната служба 
побарајте го отец Сашо Целески. 

Честит 11-ти Октомври до сите наши парохијани, Македонци во Канада и до македонскиот 
народ во Македонија и ширум светот, се вели во честитката на Владе Димитриевски - 
претседател на управата во црквата Св. Климент Охридски од Торонто.

„На овој ден со години ја славиме пожртвуваноста и решителноста на македонскиот народ 
за слобода и за создавање на самостојна и независна држава. 
Мојата почитувана управа  и јас како прв човек на управата со моето семејство со почит се 
сеќаваме и поклонуваме на овој голем празник, потсетувајќи се  на заветот кој ни го оставија 
нашите предци, достојно и гордо да го чуваме нашето  парче земја, Македонија, бидејќи таа 
е сè што имаме“. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ!

The senior club "Goce Delchev" has started to organize the regular weekly 
luncheon every Thursday at 12 noon at St.Clement.

Во Св. Климент Охридски започна со работа црковното 
пензионерско друштво "Гоце Делчев". Како и секогаш до сега 

пензионерите се собираат на дружење и заеднички ручек секој 
четврток во 12 часот напладне.

Македонската 
кугларска лига ја 
започнува новата 
сезона. За сега 
има уште неколку 
слободни места 
за нови членови и 
доколку сакате да се 
дружите со нашите 
браќа и сестри во 
ведро и пријателско 
расположение, 
истовремено лесно 
спортувајќи, јавете се 
кај секретарката на 
лигата Лена Кожовски 
на телефон: 
(647) 878-3626.

Празникот Крстовден со почести прославен и во Св. Климент Охридски, Торонто

Со векови на денот на Воздвижението, односно Воздигнувањето на Чесниот Крст, 
архијереите, стоејќи среде црквата, окружени од мноштвото свештеници, го издигале 
Крстот високо над главите на соборот на верни, додека хорот во тоа време громогласно 
пеел „Господи, помилуј!”
Крстовден е празник на пост и покајание. Овој ден се празнува во чест на наоѓањето 
на крстот врз кој бил распнат Исус Христос, наречен Чесен Крст, и во чест на неговото 

враќање од Персија во Ерусалим. Поради неговата чудотворна моќ крстот е наречен и 
животворен крст. На овој ден верните се потсетуваат на распнатиот Богочовек, на Крстот 
достоен за безусловна верност, и на неизбежното спасение кое доаѓа преку Христовото 
Распетие и сораспнувањето со Него.  За време на празникот, Крстот е положен во 
центарот на Храмот, окружен со цвеќа и гранчиња босилек.

ЧЕСТИТ 11-ти ОКТОМВРИ
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Пишува
Танас Јовановски

Низ минатите денови – во очекување на вакцината за корона-вирусот

Правници, економисти, 
доктори, новинар 
и архитект – ова се 
министрите во Владата

Познавање на македонски 
(мајчин) јазик, англиски, 
српски јазик, хрватски јазик 
и бугарски јазик, а се служи 
со грчки јазик и има пасивно 
познавање на францускиот 
јазик. Ирена Стефовска – 
министер за култура.
И сега некој ќе ти рече: 
нашите министри се 
необразовани, без 
познавања на странски 
јазици. Имаат тие луѓе 
памет? Па со овие 
познавања на јазици нашите 
министри можат цел свет 
да го прошетаат и никаде 
нема да заглават. Исто како 
и нивниот лидер Зоранчо 
Заев.

Драган Ковачки: 

Македонската држава умира 
на рати
Македонската држава умира 
на рати. Се плашам дека 
ќе треба да им кажеме 
на идните генерации, 
да размислат дали е 
време да си го побараат 
чарето надвор по белиот 
свет, оти ние, нашата 
генерација Македонци 
сме на најдобар пат да ја 
уништиме нивната иднина 
и тоа на маса, со пенкало. 
Да ставиме прст на чело 
и да се прашаме: Зошто? 
Затоа што сите одлуки ги 
носат и во голема мера се 
условени од ликови кои ги 
имаме во македонската 
политика: аболицирани, 
амнестирани,  лица на 
црната листа на САД, убијци 
на македонските чеда, 
докажани криминалци со 
кривични дела, митаџии, 
лица со неистражени 
и крајно сомнителни 
активности... Затоа што 

нема одговорност. Ниеден 
политичар освен Амди 
Бајрам нема лежено во 
затвор. А и тој, после 
одлежаната казна 
повторно се врати во 
политиката и гласаше 
клучни закони, па дури 
и смена на Уставот. 
Затоа што промовираше 
европски вредности само 
на збор, а во позадина 
сме потонати во неморал, 
непотизам, кронизам, 

корупција, уцени и целосна 
партизација. Во последните 
години и класично 
своеволие на сите нивоа и 
сите видови власт. (Драган 
Ковачки преку Фејсбук)
И шо праеме сега. Во 
минатиот број пишував 
дека ни треба вистински 
лидер да дојде на власт. 
Овие сегашниве се далеку 
од лидерство. Колку повеќе 
зборуваат за борба против 
корупцијата, криминалот, 
непотизмот, невладеење на 
правото... толку повеќе го 
подржуваат наброеното.

Коневски со писмо до 
Мицковски: Биди сигурен 
дека вонреден конгрес 
ќе има, ти не си ВМРО-

ДПМНЕ
Поранешниот 
градоначалник на 
општина Аеродром Ивица 
Коневски, преку писмо во 
јавноста бара лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Христијан 
Мицковски достоинствено 
да си замине од функцијата. 
Сеуште актуелен 
претседателе на ВМРО-
ДПМНЕ, зошто одбиваш 
достоинствено да си 
заминеш од функцијата кога 
и сам знаеш дека времето 
е дојдено? Зошто упорно 
продолжуваш да се срамиш 
себеси упатувајќи клевети 
и навреди кон луѓето кои 
бараат твоја оставка? Зошто 
се криеш зад партијата и 
постојано повторуваш дека 
е тоа напад врз ВМРО-
ДПМНЕ?  “Немаш право 
бесрамно да користиш 
ниски навреди и вулгарни 
зборови за луѓе кои животот 
го посветиле на ВМРО-
ДПМНЕ, кои создале толку 
многу работејќи за државата 
и кои немаат ни најмала 
црна дамка во кариерите. 
Ти не си ВМРО-ДПМНЕ и 
едноставно не можеш да се 
поистоветуваш со партијата. 
Погледни го својот рејтинг, 
тој е дупло понизок од оној 
на самата партија“, вели 
Коневски во писмото.
Верувам дека стотици 
илјади припадници на 
ВМРО-ДПМНЕ но и други ќе 
се согласат со писмото на 
Коневски. ВМРО не е само 
партија, ВМРО е историја. 
Кога е во прашање ВМРО, 
и леви и десни имаат 

симпатии кон него.
Пендаровски: Европската 
унија се затвора повеќе и 
повеќе, не се гледа крајот на 
преговарачкиот циклус
Шефот на државата 
рече дека би сакал да се 
остварат очекувањата на 
премиерот Зоран Заев и 
вицепремиерот за европски 
прашања Никола Димитров 
дека за шест години би 
ги завршиле преговорите 
со ЕУ и оти во мандатот 
на оваа влада ќе бидат 
затворени 80 отсто од 
поглавјата, но предупреди 
и на проблемите што не 
очекуваат на тој пат. “За 
жал, ЕУ објективно се 
затвора се’ повеќе и повеќе. 
Како некоја земја влегува 
тој процес се продолжува. 
Хрватска која последна 
влезе во ЕУ преговараше 
седум години, Србија е 
во седмата, а Црна Гора 
во деветтата година од 
преговорите. Не се гледа 
крајот на преговарачкиот 
циклус. Сега има и нова 
методологија“, изјави 
Пендаровски и повика на 
национален консензус 
и собирање на сиот ум 
во земјава за успешни 
преговори со ЕУ.
Одвај чекам да влеземе во 
ЕУ. Мед и млеко по улиците. 
На работа одиш ако сакаш 
и кога сакаш. Уште ние 

и Албанија останавме. 
Пардон, и Косово. Ете ти 
богатство, ете ти правда 
за сите кога ќе стигнеме до 
таму. Некоја година, некоја 
декада.

Македонско судство: 
Направи сообраќајка со 
смртни последици, доби 
условна казна

Кривичниот суд во Скопје 
ја изрече пресудата за 
сообраќајната незгода кај 
Млечениот ресторант во 
Скопје во 2018 година во 
која животот го загуби едно 
лице , а неговата бремена 
сопруга и сопатничка се 
здоби со тешки телесни 
повреди и го загуби 
плодот. Жртвите беа 
патници на мотор чиј пат 
го пресекол возач на џип 
кој недозволено преминал 
преку двојна полна лента 
на булеварот Теодосиј 
Гологанов. Судијката Елена 
Јосифовиќ одлучила да 
досуди само условна казна 
за возачот на џипот, кој 
патем ја признал вината и 
пред судот не се бранел 
дека е виновен.  (Република)
Браво за судијката! Животот 
не значи ништо. Или пак 
возачот и’ е братучед или 

близок роднина. Зошто да 
стави во затвор свој човек?

ВМРО-ДПМНЕ формира 
Патриотски институт кој ќе 
го води Алексанар Пандов

ВМРО-ДПМНЕ на 
седница на извршниот 
комитет донела одлука за 
формирање Патриотски 
институт на партијата кој ќе 
го води Александар Пандов. 
Од ВМРО-ДПМНЕ велат 
дека тој е долгогодишен 
член и поранешен вршител 
на повеќе партиски функции. 
Извршниот комитет именува 
и нови 14 претседатели 
на општинските партиски 
комитети. (Нова Македонија)
Не велам дека Пандов е 
погрешен избор, но ќе беше 
подобро и таа функција 
да му беше доделена на 
Христијан Мицковски по 
покажаните успеси како 
лидер на партијата.

Рашела: Ако може 
докторите да одат 
на работа, може и 
пратениците

Во емисијата “Што 
не е јасно“ на Алфа 
телевизија, гостуваше 

Рашела Мизрахи, сегашен 
пратеник во Собранието од 
редовите на ВМРО-ДПМНЕ. 
На прашањето за онлајн 
седници на Собранието, 
истакна дека тоа е 
камуфлажа за собраниските 
проблеми кои ги има помеѓу 
тројното партнерство СДС, 
ДУИ и БЕСА. – Пратеник 
значи испратен од народот, 
со доверба од народот, еден 
од народот, не поинаку, 
доколку може професорите 
да одат на работа, 
докторите, наставниците, 
стоматолозите, техничките 
служби, административните 
работници, па дури и 
враќање на децата во 
предшколска возраст во 
градинките и во училиштата, 
зошто јас како пратеник би 
била изолирана од сето тоа 
и би била дома, јас не сакам 
да бидам позаштитена, 
сакам да бидам еднаква со 
мојот народ, рече Мизрахи. 
Браво пратеничке Рашела 
Мизрахи. Очекувам од тебе 
во Собранието да им држиш 
лекции на останатите 
дека не се зема плата без 
работа. И уште нешто: во 
Собранието пратениците да 
работаат за народот, не за 
самите себе!

Каракачанов: Го сменивте 
името, знамето, ќе ја 
смените и историјата ако 
сакате во ЕУ

Красимир Каракачанов 
уште еднаш јасно и 
недвосмислено ја потврди 
позицијата на Бугарија 
во однос на Македонија 
и македонското прашање 
во пресрет на отворањето 
на преговорите за влез на 
земјата во Европската унија. 
Како и многупати досега, 
бугарскиот вицепремиер и 
министер за одбрана најави 
блокада на преговорите 
доколку Македонија не 
го исполни Договорот за 
добрососедски односи и не 
се согласи на промените кои 
беа предмет на расправа на 

Комисијата за разгледување 
на историските проблеми. 
На прашањето дали првата 
меѓувладина конференција 
ќе биде блокирана од 
страна на Бугарија, 
Каракачанов одговори: Се 
разбира. Вие се согласивте 
да си го смените знамето, 
да си го смените името. 
Уште минатата година, 
во ноември, пред десет 
месеци, ја стопиравте 
работата на Комисијата 
за разгледување на 
историските проблеми. 
Тоа е доволна основа за 
Бугарија да го постави 
многу јасно ова прашање 
– одговори Каракачанов. 
(Република)
Комисијата за разгледување 
на историски проблеми 
од македонска страна е 
составена од историчари, 
не од политичари. За 
да се смени историјата 
Каракачанов и компанија 
треба да бараат комисија за 
историјата на Македонија 
составена од политичари 
како Зоранчо Заев и 
Николче Димитров. 
ВМРО-ДПМНЕ: Поплава 
во СЈО, пожар во Правда, 
не е прв пат да се уништат 
документи на државна 
институција
Да потсетиме дека ова не 
е прв случај каде што се 
уништија документи на 
државни институции. Во 
минатото бевме сведоци 
на поплава во СЈО, како и 
пожар во министерството 
за правда.  – Самиот факт 
што е запалена  архивата 
на државен орган и тоа 
во неработно време по 
неработен ден отвора 
огромни сомнежи за можни 
злоупотреби и криење 
од јавноста на документи 
кои што според оценка на 
власта не би требало да 
се дознаат. Расчистување 
на овие случаи до сега 
македонската јавност не 
виде. Независно од тоа 
дали овој сомнеж ќе се 
потврди или не, факт е дека 

несовесно е постапувано со 
архивата на една државна 
институција, не успевајќи 
да се сочува тој материјал 
-  наведуваат во соопштение 
од опозициската  ВМРО-
ДПМНЕ. Ваквите сомнежи, 
велат оттаму, се основани 
кога на власт имаме мафија   
како владата на Зоран Заев. 
(Вести.мк) 

Во земјава 120 деца чекаат 
да добијат мама и тато

Во моментов во земјава 120 
деца чекаат на посвојување, 
чекаат да добијат родители, 
свое потесно семејство 
каде што ќе бидат 
родителски сакани, растени, 
воспитувани... Познавачите 
на оваа област велат дека 
во интерес на децата е тие 
да бидат посвоени на што 
порана возраст, а ако е 
возможно, идеална опција, 
според нивното искуство, 
е детето да се посвои 
уште додека има само три 
месеци. Во истата насока, 
надлежните потврдуваат 
дека и потенцијалните 
посвоители најмногу се 
заинтересирани токму за 
посвојување дете на помала 
возраст. (Нова Македонија)
Колку порано толку 
подобро и за детето 
и за посвојувателите. 
За нашинците од овој 
дел на светот кои се 
заинтересирани за 
посвојување дете, еве убава 
шанса.

Ниту еднаш не изусти 
“Македонија“: Заев 
говореше за “нашата 
земја“ и за нашата 
“татковината“

Сонот на сите претходни 
генерации за независна 
и слободна држава се 
исполни, денеска 29 години 
од прогласувањето на 
самостојноста, нашата 
татковина има најмногу 
пријатели, истакна 
премиерот на Владата 
Зоран Заев на прославата 
по повод одбележувањето 
на Денот на независноста 
– 8 Септември. Тој во 
обраќањето ги користеше 
термините “татковината“, 
“нашата земја“ и речиси 
секој втор збор му беше 
НАТО. Ниту еднаш не 
изусти Македонија. 
(Република)
Хм. нашата татковина 
од прогласувањето на 
независноста денес има 
најмногу пријатели. За 
какви пријатели станува 
збор? За Чиле, за Конго, 
Мексико, Нов Зеланд? Не, 
не. Се гледа од небо за кои 
пријатели станува збор. За 
Грција! ЗаБугарија!. браво 
бе Црпко. Пријателите еден 
со друг се помагаат. Овие 
твоите на секој чекор ти 
ставаат сопки и за тебе тие 
се твои пријатели? А бре 
Црпко не остави место за 
душмани!

беа предмет на расправа на 
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ШАМПИОН
         Хокејот е национален спорт 

во Канада.Истовремено тој е 
и најраспространет спорт и 
канадските деца најповеќе го 
сакаат и го играат.Тие уште 
од мали нозе сонуваат еден 
ден да бидат шампиони и 
да го подигнат високо над 
главата Stanlеy Cup,пехарот 
наменет за шампионската 
екипа во НХЛ.

           Оваа година НХЛ како и сите 
останати професионални 
спортови беше длабоко 

погоден од вирусот Ковид-19. Преостанатите натпревари 
од регуларната сезона и целокупниот Плеј-офф се играа 
пред празни трибини,во два града Торонто и Едмонтон.
Финалните натпревари се играа во Едмонтон помегу Tampa 
Bay Lightening,преставник на источната конференција и 
Dallas Stars, преставник на западната конференција.После 
тешка борба,Тампа сепак на крајот излегоа подобри и со 
резултат 4:2 го освоија Stanlеy Cup,по втор пат во својата 
историја.
             Последниот 6-ти натпревар се одигра во 
понеделник, 28 септември, 2020 година кадештоТампа 
победи со 2:0.Овој ден ќе остане запишан во колективната 
меморија на  Македонците во Канада како историски.
Капитенот на Тампа,Steven Stamkos, високо го подигна 
пехарот наменет за шампионите.Со тоа.тој влезе во 
историјата како прв Канаганец со македонско потекло што 
го направи тоа.Стивен каде и да оди и во секоја негова 
изјава гордо го кажува своето Македонско потекло.
               Стивен е инаку роден пред 30 години во 
Unionville,Ontario.Своите први почетоци како хокеар ги 
има направено во локалниот клуб,Markham Waxers за да 
своите јуниорски денови како играч ги помине во Sarnia 
Sting.Стивен се наметна со своите добри игри и многу 
голови, па беше избран од Тампа како прв пик на драфтот 
2008 година.Целокупната негова професионална кариера 

Стивен ја поминува во Тампа.Поради неговите одлични 
игри и неговото професионално однесување Стевен веќе 
неколку години е и капитен на оваа одлична НХЛ екипа.
Стивен го држи рекордот на Тампа како играч со најповеќе 
голови, вкупно до сега се 395. Исто така Стивен има и 
постигнато најповеќе хет-трикс за Тампа,вкуопно 9. Стивен 
има постигнато дури 145 power play голови за Тампа и 
со тоа го завзема првото место на листата. Дури на 17 
натпревари, рекорд во Тампа,Стивен има постигнато повеќе 

од 4+ поени.Важно да се напомене дека два пати во 2010 и 
2012,Стевен беше и најдобар стрелец во НХЛ. И порај сите 
овие рекорди секако за Стивен е најважен денот кога гордо 
го подигна Stanley Cup и стана прв Македонец на кого му 
успеа тоа.Честитки за Стивен и за целата негова фамилија 
од целата Македонска комуна во Канада. Навистина сме 
горди што го имаме.Му посакуваме уште многу успеси како 
на професионален така и на личен план.

   Никогаш северна,само МАКЕДОНИЈА!

Пишува Диме Костов

   

Оваа, 2020 година, ќе 
остане запаметена како 
една од најтешките во 
долгогодишната историја 
на нашиот македонски ду-
ховен храм, Св.Климент 
Охридски. Поради вирусот 
Ковид-19, црквата неколку 
месеци беше целосно за-
творена. Тоа беше огро-
мен финансиски удар, но 
благодарејки на Управата 
на чело со г-нот Владе 
Димитриевски овој период 
помина без некои големи 
потреси.
Веќе неколку месеци Цр-
квата е отворена за посе-
тители, но по препорака на 
Владата на Онтарио,тоа е 
со намален број од 30%.
Тоа значи дека црквата 
може да прими околу 122 
верници, но ако се вградат 
сите безбедносни мерки 

препорачани од Минис-
терството за Здравство.
Сето тоа е целосно сто-
рено за што големо задо-
волство истакна и инспек-
торот кој што ја посети 
неодамна црквата. 
Истовремено е дозволено 
внатре во салите да се 
прават и мали забави до 
50 гости а надвор и до 100 
посетители.
  И покрај тешката година 
сепак не се застана и со 
потребните реновирања 
на самата зграда. Завр-
шено е со реновирањето 
на металниот покрив над 
самата црква. Тој беше 
дотраен и мораше да се 
најде начин да се смени 

целосно, затоа што и про-
киснуваше. Мора де се 
напомене дека целосните 
трошоци за овој покрив се 
донација од нашиот долго-
годишен член, Мирослав 
Арсов,кој за жал почина 
минатата година. Наскоро 
ќе се започне и со поста-
вување на нови прозорци, 
кој што е голем и важен 
проект.
Досегашните прозорци 
беа стари и неекономични 
бидејки нивната изолацио-
на моќ беше многу мала 
па црквата имаше огром-
ни трошоци за греење во 
зима и ладење во лето.И 
овој проект е со донација 
од нашиот Мирослав.

Истовремено 
во план е на 
купување на 
нови завеси за 
големата сала 
и целосно ре-
новирање на 
бината.

Но, тука не се 
застана. И по-
крај големите 
п о т е ш к о т и и 
оваа Управа 
најде начин 
да реновира 

уште една соба на 
најгорниот спрат.
Оваа соба се пла-
нира да се користи 
за учениците кои ке 
сакаат да следат 
настава по Религија.Најго-
лема благодарност за ор-
ганизацијата и целосната 
изведба на овој проект 
имаат младите од MyNet 
а целукопните трошоци 
за материјалите исто така 
беа од донации од наши 
верни парохјани.
              
Наскоро се очекува и 
замена на застарениот 
freezer во долната кујна 
и обновување со неколку 
ладилници(coolers).

Трошоците за вода и 
огромните трошоци за по-
правки на истиот доведоа 
до тоа што тој мораше да 
се замени со нов. И овој 
проект, мора да се напо-
мене е целосно покриен 
со донација. Како што гле-
дате драги наши, црквата 
и покрај сите потешкотии 
опстанува само поради 
Вас и вашите донации.
Сите се надеваме и оче-
куваме Црквата и нејзини-
те три сали што поскоро 

целосно да се отворат за 
верниците и гостите и да 
почне со секојдневните 
свои активности.
До тогаш останете ми со 
добро здравје и чувајте 
се,прво самите себе а по-
тоа и своите најблиски.

Се читаме во некоја на-
редна прилика
         Никогаш северна,-
само МАКЕДОНИЈА!

Реновации во црквата Св. Климент Охридски во Торонто

Подготвил Диме Костов

Фотографии Зоран Карапанчев
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St. Nicholas Macedonian Orthodox Church Community Centre
Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6

Phone: (519) 966-6257

Известува:
отец Емил Атанасов, 
парохиски свештеник 

при МПЦ „Св. Никола“ во 
Виндзор

„Радувај се Пресвета 
Дево, Ти која со своето 
раѓање, радост за 
спасението на светот си 
објавила ! “

Крстот е чувар на сета 
Вселена,
Крстот е украс на 
Црквата,
Крстот е сила на 
царевите,
Крстот е зацврстување 
на верните,
Крстот е слава на 
ангелите,
Крстот е пораз на 
демоните!

Во Македонската 
Православна Црква Свети 
Никола во Виндзор, месецот 
септември ни помина во 
Литургиска прослава на 
неколку поголеми празници 
и во одржувањето на 
Молебен за Новата Учебна 
година. Најпрво беше 
отслужена Света Литургија 
во чест на тажниот 
спомен на „Најголемиот 
роден од жена“, односно 
Отсекувањето на Главата на 

Св. Јован, Пророк, Претеча 
и Крстител Господов.
Потоа го прославивме 
Роденденот – Рождеството 
на Пресвета Богородица, 
на онаа со чие раѓање се 
објави Радоста за спасение 
на светот и човечкиот род. 

Повторно полна
Црква, радост и трепет 
на лицата и во срцата 
на нашиот народ за овој 
голем празник. Доволно 
е да се спомене името 
на Богородица Марија и 
веднаш се раѓа почит и 
љубов како кон вистинска 
Мајка и нашиот народ доаѓа 
в Црква, под Нејзината 
закрила.И третиот голем 
празник овој месец беше 
Воздигнувањето на Чесниот 
Крст – Крстовден. Ден, 
во кој се слушнаа од 
Евангелието зборови за 
Страдањата Христови, за 
непоимната огромна Негова 
Љубов кон паднатиот 
човечки род, за Неговата 
страшна Жртва... На 
Литургијата и' претходеше 
чинот на изнесување на 
Светиот Крст меѓу верниот 

народ, Воздигнувањето 
и благословувањето на 
сите четири страни, на 
целиот народ и целиот 
свет. Знамето на нашата 
Црква, оружјето и симболот 
на Победата Христова 
над злото и смртта, силно 
блесна пред очите на 
нашите православни 
верници, коишто потоа се 
поклонија на Чесниот Крст.
Истиот ден, можеби 
неслучајно, зошто Крстот се 

осветува, се случи Молебен 
за благослов на нашите 
деца – ученици коишто ја 
започнаа Новата Учебна 
Година. Се молевме 
Бог да ги чува и 
раководи, најпрво 
на Неговиот свет 
пат, да ги обдари 
со мудрост, сила 
и знаења за секое 
добро и полезно 
учење за добро 
на нашата Црква 

и за државата во која 
што живееме. Христос 
повика од Евангелието: 
„Оставете ги децата да 
доаѓаат кај мене...зашто 
на такви е Царството 
Небесно“. Благодарност 
до нив и нивните 
семејства, затоа што 
одговорија на повикот на 
Црквата, што дојдоа и беа 

присутни! Прекрасно беше 
да се видат чисти детски 
души во храмот, сцена која 

предизвика радост и надеж 
во добра иднина кај сите 
присутни.На крајот добија на 
благослов Икони со молитви 
за учење.Последниот ден 
од овој есенски месец, го 
одбележавме споменот на 
едни светителки коишто ги 
носат, можеби најубавите 
имиња, коишто се и најчести 
во нашиот Богољубив 
народ. Тоа е празникот на 
Св. Вера, Надеж и Љубов 
и мајка им Софија.И овој 

период нашата Црква 
беше место на нови 
духовни раѓања, односно 
Крштевања на дечиња 
од нашата заедница. 
Божји деца – Христијани, 
станаа Иви (Evie), Матео и 
Адриан, и за овие посебни 
моменти се радуваа 
нивните семејства, а 
секако и целата наша 
Црква како големо 
македонско семејство. На 
40 ден од своето раѓање, 
беше претставен пред 
Бога и Максим. 

Дај Боже повеќе рожби 
во нашите семејства и да 
градиме и нови Цркви !

Молебен за новата учебна година
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РЕАКЦИЈА ОД ГРУПА МАКЕДОНСКИ НАУЧНИЦИ ВО ОДНОС НА КОНТИНУИРАНИТЕ БУГАРСКИ НЕГИРАЊА НА 
ПОСЕБНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И ЈАЗИК

Како македонски научни работни-
ци – проучувачи на македонската 
историја, култура, книжевност и на 
македонскиот јазик, најенергично 
реагираме на најновите оспору-
вања и негирања што доаѓаат од 
страна на бугарските политички 
претставници.
Особено со индигнација ги отфр-
ламе обидите за прикажување на 
идеологот на македонската рево-
луционерна борба, Гоце Делчев, 
како личност која треба да биде 
дел од т.н. споделена или заед-
ничка македонско-бугарска исто-

рија. Гoце Делчев е мaкедoнскa 
истoрискa личнoст чие дејствување 
претставува емaнaцијa на маке-
донската ослободителна борба 
водена од многу генерации сè до 
создавањето слободна македонска 

држава. Посегнувањето 
по овој македонски ве-
ликан значи бришење на 
мaкедoнскиoт aтрибут 
вo нaрoднaтa мемoријa 
и историја. Исто така, 
најостро ги отфрламе и 
безобѕирните невисти-
ни за македонската историја и за 
македонскиот јазик изнесени во 
објаснувачкиот меморандум на Р 
Бугарија. Овој меморандум  е ан-
тицивилизациски преседан и поли-
тички чин на притисок и омалова-
жување на македонскиот народ и 
директно оспорување на неговото 
суверено право на самоопределу-
вање и на изразување на сопств-
ниот идентитет.
Токму затоа одговорно и непоколе-
бливо, пред целата македонска и 
светска општествена и научна јав-
ност, би сакале да истакнеме дека 
се засегнати македонската истори-
ска содржина и правото на интегри-
тет и суверенитет на Македонците. 
Развитокот на македонскиот народ 
оди длабоко во историската верти-
кала и е резултат на историските 
процеси од антиката, па сè до де-
нес. Тој развој се одвива со векови, 
исто како и кај другите народи, а 

го карактеризи-
ра борбата за 
опстојување на 
територијата на 
која живее, за 
зачување на на-
родниот јазик, 
за создавање 

национална книжевност и култура, 
како и на посебна црква и држава. 
Конечно, сите овие заложби се 
заокружуваат со националноос-
лободителната војна и со првиот 
АСНОМ во 1944 г., кога се поставу-
ваат и темелите на македонската 
државност.
Со тоа се создаваат услови за ос-
новање национални научни и об-
разовни институции во Република 
Македонија, како што се Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Македонската академија 
на науките и уметностите, нацио-
налните институти за историја, за 
фолклор, за македонски јазик, за 
македонска литература, па сè до 
поновите високообразовни инсти-
туции како што е Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип и др. На-
учната мисла што се развива во 
нив се надоврзува на делата на 
македонските преродбеници и ин-

телектуалци од XIX и од XX век. 
Како резултат на тоа, во измина-
тиве речиси осум децении се соз-
дадени огромен број научни дела 
за историскиот развој на македон-
скиот народ, за неговиот идентитет 
и јазик, за неговата култура, кои се 
верификувани и признаени и во 
меѓународните научни кругови. Во 
таа смисла, формирањето комис-
ии врз основа на политички била-
терални договори не може да има 
научна легитимност и не треба да 
има пресудно влијание врз академ-
ската, но и врз пошироката јавност 
во Република Македонија.
Оттука, сметаме дека заемното по-
читување на разликите и на специ-
фиките во идентитетот, историјата, 
културата, јазиците и во традиции-
те е основа за добрососедство и 
заедничко разбирање на сите др-
жави, вклучувајќи ги и Република 
Македонија и Република Бугарија. 
Историското ракување на двата на-
родa, македонскиот и бугарскиот, 
не треба да значи проблематизи-
рање на посебните вредности што 
се создавани во текот на измина-
тите векови. Во XXI век e апсурдно 
политички претставници и инсти-
туции воопшто да се занимаваат 

со  прашања што се во доменот 
на науката затоа што е во целосна 
спротивност со демократските и 
вредносните начела на современа-
та цивилизација.
Уште еднаш нагласуваме дека 
историјата на македонскиот народ, 
неговиот идентитет, јазик, неговата 
култура не смеат да бидат основа 
за политички диктат. Идентитет-
ските прашања за македонскиот 
народ, како и за кој било друг на-
род, имаат суштинско значење и 
неограничена вредност и во однос 
на нив не треба да има никакво от-
стапување!
Скопје, 19 .9.2020 г.        
Потписници:
д-р Тодор Чепреганов
д-р Наташа Котлар-Трајкова
д-р Михаило Миноски
д-р Новица Велјановски
д-р Илија Велев
д-р Јован Донев
д-р Митко Панов
д-р Лилјана Гушевска
д-р Маја Ангеловска-Панова
д-р Симона Груевска-Маџоска
д-р Наде Проева
д-р Валентина Миронска-Христовска
д-р Нада Јурукова
д-р Елка Јачева-Улчар
д-р Вера Лалчевска

МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ:
МАКЕДОНСКАТА ЦРВЕНА ЛИНИЈА ВО ОДБРАНА НА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ!

3 октомври 2020 година, Скопје, Македонија
МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ од Собранието 
на Република Македонија бара да ја донесе 
следната
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ОДБРАНА НА МАКЕ-
ДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ
Македонското име, јазик, култура и историја 
се неотуѓиво, нераскинливо и неотстапно 
веќе апсолвирано универзално право на 
самоопределување и самоидентификација 
на Македонскиот народ за суверена и само-

стојна држава Македонија, кои не може и не 
смее да бидат дел од преговарачката рам-
ка и преговарачкиот процес за членство на 
државата Македонија во Европската Унија, 
ниту предмет на какви било други разговори 
и преговори или меѓународни договори со 
кого било!
Ова е македонската црвена линија од која 
не смее да се отстапи ниту еден македонски 
политичар! Местото на државата Македо-
нија е во Европската Унија, но не понижена 

и идентитетски обезличена, туку до-
стоинствена и рамноправна членка 
на европското семејство на народи-
те и државите!
ЕУ и НАТО не се достојни за проме-
на на името на државата Македо-
нија и идентитетот на Македонскиот 
народ!
Идентитетот - Македонското име, ја-
зик, култура и историја немаат цена!

СМК БАРА БЕЗУСЛОВНО ВРАЌАЊЕ НА УКРАДЕНОТО МАКЕДОНСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО, ПОСЕБНО ВРАЌАЊЕ 
НА ЗЛАТНАТА МИТРА ОД БУГАРИЈА НАЗАД ВО МАКЕДОНИЈА!

СМК БАРА БЕЗУСЛОВНО 
ВРАЌАЊЕ НА УКРАДЕНОТО МА-
КЕДОНСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИ-
СКО НАСЛЕДСТВО, ПОСЕБНО 
ВРАЌАЊЕ НА ЗЛАТНАТА МИТРА 
ОД БУГАРИЈА НАЗАД ВО МАКЕ-
ДОНИЈА!
5 октомври 2020 година, Софија, 
Бугарија - Светскиот Македонски 
Конгрес (СМК) од Македонската 
Влада бара формирање на нацио-
нален регистар со попис и опис 

на сите артефакти 
украдени од Маке-
донија.
СМК бара Маке-
донската Влада да 
поведе процедури 
за враќање на сите 
артефакти украде-
ни од Македонија 
во согласност со 
м е ѓ у н а р о д н о т о 
право.

СМК бара Македонската Влада да 

поведе процедури за враќање на 
сите артефакти од македонските 
православни храмови украдени од 
Бугарија, изложени во бугарските 
музеи и институти.
СМК иницира Македонската Влада 
да побара безусловно враќање од 
Бугарија на скапоцената митра која 
Охридскиот Архиепископ Јосиф 
(1719-1745) во 18 век ја добил на 

подарок од Венеција. Митрата е 
вредна 40 милиони долари, тешка 
1,5 кг чисто злато, а украсена е со 
329 скапоцени камења, од кои 245 
црвени рубини. Оваа митра подоц-
на ја носеле сите Охридски архие-
пископи, а се чувала во охридската 
црква “Света Богородица Перив-
лепта“. Ја краде бугарската војска 
за време на Првата Светска Војна 
1914-1918 година и оттогаш не ја 
враќа назад во Македонија.

СТРАЗБУР БАРА СОФИЈА ДА ГИ РЕГИСТРИРА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА!

4 октомври 2020 година, Софија, Бугарија - 
Со Резолуцијата 197 (2020) на Комитетот на министрите на 
Советот на Европа донесена на 1383. средба на замениците 
на министрите одржана на 1 октомври годинава, се 
повикува владата во Софија да изврши регистрација на 
здруженијата на Македонците во Буагрија!

Резолуцијата на Советот на Европа се однесува на 
извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови 
права особено пресудата во предметот “Обединетата 
македонска организација Илинден и другите групи против 
Бугарија!
Советот на Европа бара бугарските власти да овозможат 
секое ново барање за регистрација на ОМО ИЛИНДЕН 
или здруженија слични на ОМО ИЛИНДЕН да се разгледат 

во целосна согласност со членот 11 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основните слободи.
Во Комитетот на 
министрите се претставени 
владини претставници на 
47 земји членки на Советот 
на Европа.

Советот на Европа ја 
поучува Владата во Софија 
дека здруженијата што 
имаат за цел “признавање 
на македонското 
малцинство во Бугарија“ 
не смеат да бидат одбиени 

да се регистрираат врз основа на целите на здруженија 
и средства за нивно спроведување, бидејќи тоа е во 

спротивност со пресудите на 
Европскиот суд за човекови 
права во овие случаи, овие 
здруженија не треба да 
бидат предмет на постапка 
за распуштање од слични 
причини.
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ДАЛИ НОВИОТ ЛИДЕР НА КОНЗЕРВАТИВЦИТЕ ЌЕ МОЖЕ ДА ГО ПОБЕДИ  ТРУДО

На 24 Август 2020 година 
Конзервативната партија 
на Канада на својот кон-
грес избра нов лидер кој 
треба да го наследи до-
сегашниот лидер Андреу 
Шер. По многу задоцну-
вање поради компјутерски 
проблеми, имајки ја ситуа-
цијата со корона вирусот 
гласањето се одвиваше 
онлајн. Сепак, техничките 
проблеми го оспоруваја  
гласањето и затоа треба-
ше да се оди до утрински-
те часови за да се избере 
новиот лидер. После по-
разот на Андру  Шер на 
изборите во 2019 година 
Конзервативната партија 
како второ  пласирана од-
лучи да оди со нов лидер 
со надеж дека ќе може да 
издејствува солидна побе-
да над сегашниот претсе-
дател на Канада, Џастин 
Трудо и да се поврати 
на тронот. Конзерватив-
ците со рекорден број 
за нов лидер го избраа 
Ерин  О'Тул, делегатите 
се изјаснија со бројка од 
174 849 гласови што значи 
не само рекорд во својата 
партија туку и на нацио-
нално ниво. Кога знаеме 
дека  во 2004 година на 
конзервативниот тогашен 
конгрес за нивни лидер го 
избираат  Стивен Харпер 
со 97,397 гласови. Доде-
ка, пак, премиерот Џастин 
Трудо како лидер на Ли-
бералната партија беше 
избран со 81,389 гласа, 
а пак  лидерот на Новата 
демократска партија Џаг-
мент  Синг како трето пла-
сирани делегатите  довер-
бата му ја дадоа со само 
35,266 гласа. Сега се по-
ставува прашањето  дали 
новоизбраниот лидер на 

Конзервативната партија 
Ерин О'Тул на следните 
избори ќе има таква моќ 
и сила да издвојува побе-
да над помокниот Џастин 
Трудо. Иако тој забележа 
солидна победа дури во 
третиот круг, кој траеше 
цела ноќ со рекордни гла-
сови, некои скептици од 
неговата партија  сметаат 
дека тој  нема  капацитет 
да го совлада поискусниот 
и харизматичен Џастин 
Трудо. 
Иако наредните избори на 
Канада ќе се одржат на 16 
Октомври 2023 година, тој 
во својот  завршен говор 
веќе ја најави победата, 
дека сака да биде прет-
седател на Канада и да го 
насочи сето свое време, 
знаење и вештини за до-
брото на сите што живеат  
во  Канада  независно на 
нивните политички убе-
дувања, религија, полова  
ориентација раса и друго. 
Тој ги повика и оние кои 
припаѓаат  на други партии 
, а не се задоволни од нив-
ната политичка дејност, 
да се приклучат во редо-
вите на Конзервативната 
партија за да изградат 
подобра Канада за сите. 
Конзервативната партија 
нуди можност за секој по-
единец да ни се приклучи 
и  да се ангажира и заед-
нички да придонесеме, да 
направиме нешто повеќе 
за заедничкиот интерес и 
за остварување  на заед-
ничката цел, да ја издиг-
неме Канада на светски-
те размери , заедно  тоа 
можеме да го постигне-
ме. Рече новоизбраниот 
лидер.Според некои 
тврдења се мисли дека 
конзервативците можеле 
да изберат по искусен и 
по мотивиран политичар 
што ќе може повторно да 
ја издигне партијата на 
врвното место каде што 
таа и припаѓа. Некои екс-
перти препорачуваат дека 
таквата личност со   бога-
то искуство во политичка-
та практика би можел да 
биде фронтранерот Пи-

тер  Мкеј.  Тој во владата 
на Стивен Харпер  имал 
неколку клучни државни 
позиции од кои: министер 
за одбрана , министер за 
надворешни работи, како 
и јавен правобранител. 
Со ваква личност, со голе-
ма популарност, со досие 
установено за неговото 
добро мислење и добро 
познавање на политички-
те имагинации,  тој има 
вистинска способност за 
креирање на нови и со-
времени  идеи и решенија, 
со една ваква угледна и 
реномирана личност со го-
лем калибар партијата ќе 
може да забележи лесна 
победа над либералите.
Ама политиката  таква е,  
не секогаш справедлива  
и  реална. А кога се пра-
ви изборот не секогаш се 
избира по заслуга и попу-
ларност, тука преовладу-
ваат  некогаш засновани 
принципи на некое друго 
сфаќање и толкување 
иако тоа е преточено  со 
темелни факти нема да 
ја достигне својата  свет-
ла страна. Но било како, 
новиот  лидер на конзер-
вативците ќе мора да ја 
покаже својата политичка 
моќ , вештина и умешност, 
ако навистина ја има,  оти 
од него се бара убедлива 
победа. Ерин О'Тул цвр-
сто верува во тоа и дури 
дека може да ги изненади  
и оние кои не му дадоа 
подршка, а може да ги 
скроти и скептиците. Дали 
тоа навистина ќе може да 
го направи ќе треба да се 
почека и да се види.
Многу пати слушаме и 
читаме, дека владата на 
Трудо која нема мнозин-
ство, може брзо да падне. 
На последните избори тие 
освоија 154 пратенички 
места а парламентот е со-
ставен од 338 пратеници. 
Конзервативната партија 
има 121 пратеничко место, 
блокот на Квебек 32, Нова-
та демократска партија 24, 
зелените имаат 3, два не-
зависни кандидати и 2 сло-
бодни места. Што значи за 

да дојде до предвремени 
избори О'Тул ќе треба да 
добие подршка од    двете 
опзициони партии, но тоа 
нема изгледи да се слу-
чи. Според новите анќети 
канаѓаните  се изјаснија 
против нови избори 42 
проценти , додека  38 
проценти сакаат да има 
нови избори. Ако случајно 
падне владата на Трудо 
38 проценти се изјаснија 
дека ќе гласат пофторно 
за Трудо,а 30 проценти 
ќе го подржат Ерин О'Тул. 
Што значи повторно либе-
ралите  неможат да обез-
бедат мнозинство.Кога 
парламентот  на Канада 
ќе започне со работа, оти 
Трудо го распушти за да 
го оттргне вниманието од 
јавноста, за скандалот со 
добротворното здружение 
WE (ние). За оваа непро-
фитна организација која 
беше формирана за да 
им помага на сиромаш-
ни семејства на кои им е 
потребна таква помош, 
посебно на студентите за 
што и беше формирана, 
во јавноста се зборуваше 
долго време, затоа што 
имаше низа нерегулар-
ности и инволвираноста 
на Трудо во неа. За јав-
ните настапи на Трудо 
и неговата фамилија се 
отплатувало голема сума 
на пари за што опозиција-
та тврди дека канадскиот 
премиер имал конфликт  
на интереси. Токму затоа 
конзервативците сакат да 
го искористат овој момент 
да ја соборат владата на 
Трудо , кога парламентот 
повторно ќе заседава на-
есен. Аферите на Трудо, 
слабите справување со 
корона вирусот, а да не се 
заборави долгот на Кана-
да кој ќе достигне над 350 
билиони долари, конзер-
вативците сметаат дека 
овој е погоден момент за 
да се собори владата на 
Џастин Трудо. Според екс-
пертите тоа тешко може 
да се оствари оти Трудо 
може да  смета на подрш-
ка од Новата демократска 

партија или од Блокот на 
Квебек.Новоизбраниот 
лидер на Конзервативната 
партија вака се обрати кон 
јавноста: “Добро утро, јас 
сум Ерин О'Тул”, рече тој,” 
ќе видете и слушнете мно-
гу од мене во следните не-
дели и месеци. Но, сакам 
од почеток да знаете дека 
сум тука да се борам за 
вас и вашето семејство”. 
Меѓу другото О'Тул  рече 
дека му била дадена “јас-
на мисија” да ги  обедини 
конзервативците и да ги 
победи владејачките ли-
берали на Џастин Трудо. 
Но наместо само да ги 
посочи либералните “не-
успеси и корупција”, рече 
тој, “партијата ќе претста-
ви визија за посилна, про-
сперитетна земја”. “ Кана-
да може и мора подобро” 
рече О'Тул.  “На светот се 
уште  повеќе му треба Ка-
нада, само помалку е по-
требен Џастин Трудо. По-
здравни честитки по повод 
изборот на Ерин О'Тул  за  
лидер на Конзервативната 
партија испратија повеќе 
видни личности и државни 
функционери.
“Ајде сите да се собереме 
и да се фокусираме на ра-
ботите што не обединува-
ат. Ние мора да останеме 
скоро концентрирани на 
заедничката работа и да 
се фокусираме на многу 
заеднички работи”.
-Ендру Шер, во својот 
проштален говор како ли-
дер на Конзервативците.
“Честитки за (Ерин О'Тул) 
за тешката кампања сега е 
време нашата (Конзерва-
тивна) партија и движење 
да се обединат и да се 
фокусираме на она што е 
најважно: да обезбедиме 
нашата земја повторно да 
се движи во вистинската 
насока”.
-Питер Меккеј,  кој се пла-
сираше на второто  место 
во лидерската трка.
-Честитки  за новоизбра-
ниот лидер на (Конзер-
вативната партија) Ерин 
О'Тул! “Со нетрпение оче-
кувам да соработувам со 

вас, додека одиме напред 
во обновата и зајакну-
вањето на економијата на 
Онтарио”.
-Премиерот на Онтарио 
Даг  Форд “Честитки за 
мојот пријател и долгого-
дишен колега, Ерин О'Тул  
за освојувањето  на лидер-
ството  на Конзерватив-
ната партија. Повеќе од 
кога било, на нашата земја 
и треба силна и обедине-
та Конзервативна партија, 
подготвени за форми-
рање влада. Лоренс и јас 
испраќаме најдобри жел-
би до вас и Ребека додека 
ја водите нашата партија 
напред”.
-Стивен Харпер, поране-
шен лидер на Конзерва-
тивците и на Канада.“Че-
ститки што сте избран за 
лидер на Конзервативната 
партија, со нетрпение оче-
кувам да работиме заедно 
на прашањата што најм-
ногу им се значајни на ка-
наѓаните низ целата земја 
и да се осигурам  дека тие 
ја имаат  потребната по-
дршка што ние можеме да 
им ја дадеме”.
-Џастин Трудо премиер на 
Канада и лидер на феде-
ралната Либерална пар-
тија.До заклучувањето  на 
нашиот весник, по говорот 
на Троното, се очекува 
Конзервативната партија 
да поднесе гласање за до-
верба на владата на Тру-
до. Конзервативците не 
се задоволни од мерките 
предложени во говорот. 
Блокот на Квебек може да 
биде со исто мислење до-
дека Новата демократска 
партија се уште  размис-
лува.Што значи О'Тул ќе 
мора да добие подршка од 
трите големи партии за да 
падне владата на Трудо.

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

2 Philosophers Trail Unit 1, 
Brampton, ON L6S 4C9
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MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”
1775 Bristol Rd. West, Mississauga, ON. L5M 2Y5  

Phone: (905) 821-8050
Православните 
Македонци во 
Мисисага и 
околните градови 
и населени места 
чијашто парохиска 
црква е Свети 

Илија, покрај 
храмовиот 
празник и 
светител чие 
што име носи, 
ја прославува и 
светата Злата 
Мегленска како 
свој втор храмов 
празник за што 

има и свој параклис и олтар посветено во 
истоимената црква. Во тоа име на сите 
браќа и сестри Македонци и Македонки 
им го честитаме овој православен 
христијански празник со најубави  
благопожелби и молитвени поздрави, 
Христос помеѓу нас!
Родена е во селото Слатина, во 
Мегленската област, од сиромашни 
селски родители, коишто имаа уште 
три ќерки. Света Злата беше кротка и 
побожна девојка, мудра со Христовата 
мудрост и златна не само по име туку и по 
богобојазливото срце. Еднаш кога излезе 
по вода, ја фатија некои бесрамни Турци 
и ја одвлекоа во својата куќа. Кога еден од 
нив ? нудеше да се потурчи и да му биде 
жена, таа храбро му одговори: „Јас во 
Христа верувам, само за Него знам и Он 
ми е Женик. Од Него нема да се откажам 
никогаш, макар и на илјада маки да ме 
ставите и на парчиња да ме исечете.“ 
Тогаш дојдоа нејзините родители и ? рекоа: 
„Смилувај се на себе и на нас, откажи се 
привидно од Христа и ќе бидеш среќна и ти 
и ние, а Господ е милостив, ќе ти прости за 
гревот ако го правиш по цена на животот.“ 
И плачеа горко родителите, сестрите и 
роднините. 
Но витешката душа на Св. Злата не даде 
да биде победена од ѓаволските стапици. 
На своите родители им одговори: „Штом ми 

советувате да се одречам од Христа Кој е 
вистински Бог, не сте ми повеќе родители 
ни сестри; татко ми е Господ Исус Христос, 
мајка Богородица, а браќа и сестри - 
светителите и светителките.“ Тогаш Турците 
ја фрлија во затвор, каде што лежеше три 
месеци и секој ден ја биеја додека нејзината 
крв не ја натопи земјата. Најпосле ја обесија 
главечки и ја подложија на оган за да се 
загуши од чадот. Но Господ беше со неа и ? 
даваше сила во страдањето. 

На крајот ја обесија на дрво и целата ја 
исекоа на парчиња. 
Така оваа мажествена девица Му го 
предаде својот дух на Бога и се пресели 
во рајските живеалишта, во 1796 година. 
Парчиња од нејзините мошти христијаните 
разнесоа за благослов по своите домови.

Св. Злата Мегленска, вториот храмов 
празник во Св. Илија, Мисисага

Протоереј Константин 
Митровски  - парохиски 
свештеник при М.П.Ц. 
Свети Илија - Мисисага
Архиерејски намесник 
за канадското 
намесништво при 
АКМПЕ

Почести по повод Крстовден

Празникот „Крстовден“, 
е еден од најголемите 
празници на 
Православната 
Црква. Овој настан, 
Воздвижение на 
Чесниот и Животворен 
Крст, е празник 
на победата на 
христијанството над 
сите царства, култури и 
цивилизации, празник 
на христијанското 
општество кое 
опстојува низ вековите 
благодарение на 
непобедливата сила 
на Крстот, празник 

чија благодатна утеха 

ги поткрепува сите 
христијани, кои и 
денес поднесуваат 
прогони и страданија.
Во МПЦ Св. Илија 
во Мисисага по 
повод Крстовден 
се одржа литургија 
со која раководеше 
парохискиот 
свештеник отец 
Константин Митровски.
По повод празникот 
женската секција 
со цвеќе го украси 
убавиот божји храм.

Есенски активности на Неделното Училиште од МПЦ Св. Илија
Оваа есен, во отсуство 
на неделните часови 
во црковното училиште, 
на 20-ти септември, по 
завршувањето на не-
делната литургија во 
Св. Илија, Мисисага, де-
цата заедно со своите 
родители беа во посе-
та на една од блиските 
фарми, каде што имаа 
можност да се дружат 
и да собираат од есен-
ските плодови. Идејата за 
овој вид дружење беше 
резултат на блиската со-
работка и христијанска 
љубов помеѓу неделното 
училиште и  свештеникот, 
отец Константин,а како 
цел да опстои врската меѓу дечињата и родителите при нашата парохија, во 

услови на моменталнте рестриктивни мерки. 

Известува Елена Антеска, 
учителка во неделното училиште во МПЦ Св. Илија, 
Мисисага
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My Culture Is Being Cancelled

Forget cancel culture. My actual 
culture is being cancelled.
What could this possibly mean? It 
means that my country’s name, iden-
tity and history have been forcibly 
changed — by the United States — 
in order to appease our oppressors.
What could THIS possibly mean? It 
means that our two biggest oppres-
sors (yes, we have several), Greece 
and Bulgaria, which publicly admit 
every day that their main policy 
objective is to eradicate the existence 
of Macedonians as an ethnic group— 
demanded that Macedonia change its 
name, identity and history into “North 
Macedonians” from “North Macedo-
nia” while simultaneously giving the 
terms “Macedonia” and “Macedonian” 
to Greece and Bulgaria, depending 
on context.
WTF?
Yeah. Imagine this happening to you. 
But it gets more WTFy.
Both US political parties — in their 
infinite lack of wisdom, compas-
sion and decency — fully endorsed 
Greece and Bulgaria’s goals in anni-
hilating Macedonians’ ethnic identity. 

Why? Because Greece 
and Bulgaria threatened 
to veto Macedonia’s 
NATO membership bid 
unless their demands 
were met. Basic human 
rights will not get in the 
way of increasing NATO 
membership and satisfy-
ing America’s insatiable 
desire for imperialism.
And this doesn’t just 
affect the Republic of Macedonia, 
it affects all of Macedonia — parti-
tioned in 1913 among Serbia (now 
the independent Republic of Macedo-
nia), Greece, Bulgaria and, in 1919, 
Albania.
Enter the ironically-named “Prespa 
Agreement” (that no Macedo-
nian agreed to). This is the 19-page 
document that changes Macedonia’s 
name to “North Macedonia”, rel-
egates our identity to “North Macedo-
nian”, rewrites Macedonian history 
(see Article 8–5), renders Macedoni-
ans who live in Aegean Macedonia 
(the part of Macedonia annexed by 
Greece in 1913) as non-existent (see 
Article 7–2) and redefines everything 
that it ever meant to be Macedonian.
Not to be outdone by the Prespa 
Disagreement, Bulgaria has been 
emboldened in their insistence that 
all (and more) anti-Macedonian 
resolutions in their ironically-named 
“Friendship Agreement” (fully 
endorsed/authored by the USA) with 
Macedonia be implemented. It ren-
ders Macedonians in Pirin Macedonia 
(annexed by Bulgaria in 1913) as 
non-existent, rewrites Macedonian 
history and turns Macedonian heroes 
into “Bulgarians”. Bulgaria is also 
claiming that Macedonians in Albania 
are “Bulgarian” and have started an 
international propaganda war to “con-
vince” everyone that Macedonians 

have suddenly disappeared. They 
even threw in revisions of Jewish 
history in Bulgaria to erase their Nazi 
co-conspirator and anti-Semitic past.
The United States treats the world 
like a huge game of Risk, and we are 
all unwilling pawns.
In Macedonia’s case, here are some 
specific examples of what “the 
greatest democracy in the world” has 
done:
The US stoked (started) a civil war, 
granted amnesty to terrorists, rigged 
elections to install their favourite 
puppet regime that would obey US 
orders to change Macedonia’s name 
(ironically, the “opposition” is also 
controlled by the US), detained and 
threatened MPs and their families 
— with women especially targeted, 
imprisoned those who dared speak 
out against US interventionism, 
defied international and Macedonian 
law, among many (and many…) more 
things. I’ll give you an oddly specific 
example:
Jess Baily, while he was US ambas-
sador to Macedonia was in a — now 
infamous — parliamentary session 
holding female opposition MPs in 
private meeting rooms against their 
will until they caved into his demands 
and voted to commit treason to 
change Macedonia’s name. The 
consequences if they refused? Prison 
time for their family members. The 
reward? Hundreds of thousands of 

Euros. And the US ac-
cuses other countries of 
meddling. Offence is the 
best defence…
But if this happened 
to women in any other 
country it would, right-
fully, draw international 
outrage. The US, though, 
deemed Macedonian 
women expendable. And 
the world blindly follows.

So, for those who enjoy cancel 
culture, the next time you join the 
crowd in trying to “cancel” a celebrity 
for something they may, or may not, 
have said, or maybe, possibly, might 
have implied in a social media post, 
think about what is actually happen-
ing in the world and take action — by 
making one simple statement —in 
defence of human rights.
Cancel culture fans, you also like to 
call out BS. But only if it gets likes on 
social media. If you’d like to stand out 
though, here’s a different and easy 
one, and the part in bold is some-
thing you probably already knew (yet 
haven’t acted on):

Greece’s well-known and public 
policy was to deny the existence of 
Macedonia and fiercely suppress 
any mention of the “M” word (and kill, 
expel or forcibly assimilate Macedoni-
ans, and other minorities for that mat-
ter.) But all of that magically changed 
in 1988 when Greece shockingly 
began claiming the name “Macedo-
nia” (while still denying — and trying 
to eradicate — the existence of 
Macedonians). This garnered a huge 
“WTF” (the actual words, acronyms 
weren’t in style yet). So here’s a 
perfect opportunity to call out BS, use 
another acronym, and defend human 
rights at the same time:
Greece is using a ridiculously false 

claim to negate the identity of an 
entire ethnic group. This has led 
Greek politicians to celebrate the 
eradication of Macedonians’ ethnic 
identity and even use it as a cam-
paign slogan. Many Greek politicians, 
including former PM Constantine 
Mitsotakis, have even admitted that 
Greece began claiming Macedonia’s 
name in order to “wipe Macedonia 
off the map” and to deny its policy of 
persecution and cultural genocide 
against the large Macedonian minor-
ity in Greece.

Imagine if the English claimed that 
the names of Indigenous groups 
belonged to them — does that mean 
colonization and brutalization of 
Indigenous lands and people didn’t 
happen? You would speak out and 
condemn such an outrageous state-
ment. Do the same for Macedonians.
My family, in the photo above, fought 
against oppression simply because 
of their Macedonian ethnicity. I won’t 
let their memory — and the name, 
identity and history of all Macedoni-
ans — be erased by our oppressors 
and US foreign policy.

So, next time you see an “is over 
party” or decide to search for some-
one that you’d like to “cancel” and 
hope to get it trending by expressing 
faux outrage, act on a real issue in-
stead. Join me, and all Macedonians, 
and demand a return of Macedonia’s 
name. Stand up for human rights and 
treat Macedonians as equals. And if 
you need a hashtag to do it, here you 
go: #OurNameIsMacedonia

Наставникот по историја, Спасе Терпо го направи првиот етнографски музеј во Пустец 

Македонското материјално 
наследство од селата во 
областа Мала Преспа, кои 
се наоѓаат на албанска 
територија е исклучително 
богато. Тоа, воедно сведочи 
за историјата и традицијата 
на македонското население 
од овие преспански 
села. Тоа што локалните 
власти не го направија со децении, го 
направи наставникот по историја од 
училиштето во Пустец, Спасе Терпо. 
За да го осмисли и реализира својот 
проект, наставникот Спасе работел и 
се посветил на собирање на експонати 
за својот музеј. По макотрпна работа 
сега може да се пофали со своето 
постигнување. Неговата замисла се 
реализира со создавање на првиот 
етнографски музеј во туристичката 
област Мала Преспа во општина 

Пустец.
Според зборовите на 
наставникот Спасе 
Терпо во неговиот 
мини музеј успеал 
да изложи експонати 
од различен вид, 
од облека од 19 
век, потоа алатки и 
чинии собрани на 

територијата на општина Пустец, до 
експонати од времето на комунизмот. 
Видно возбуден, Спасе говори дека во 
музејот „… можеме да најдеме предмети 
од пред 3 генерации“. Овој Музеј е 
поделен на три дела. Во ходникот се 
наоѓаат семејни фотографии, во вториот 
дел се наоѓаат експонати кои ни' 
укажуваат на тоа какви биле состојбите 
во 19. и почетокот на 20. Век. 

Третиот дел најмногу содржи 
експонати кои го одбележале животот 
на македонското население во Мала 
Преспа во комунистичката ера на 
Енвер Хоџа во Албанија. Предизвик за 
наставникот Терпо било да им се покаже 
на повремените туристи во посета на 
Пустец парче од македонската историја 
во Мала Преспа.

За наставникот Терпо, 
многу значајно е што на 
на нејзината територија 
се наоѓаат десетици 
цркви, а кои ги посетуваат 
и намерници и туристи. 
Наставникот смета дека, 
со посетата на природните 
богатства на областа Мала 
Преспа, и презентацијата 
на експонатите од музејот, 
може да ја збогати 
туристичката понуда на 
општина Преспа, а со тоа 

ќе се подобри и туристичката понуда 
која нема граници. Реално, најголемиот 
проблем на областа е недостатокот 
на инвестиции од централната власт, 
бидејќи Општината има занемарлив 
буџет за инвестиции што би му 
помогнале на туризмот.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 
Movement International
twitter.com/billnicholov
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Дел од богатата колекција можете да најдете на следните локации: Дел од богатата колекција можете да најдете на следните локации: 

Нарачајте онлајн со достава до вас - (Canada Post) 
www.macedoniansouvenirs.com

Сувенири и ракотворби 
со македонски културни, 
национални фолклорни 
и религиозни содржини

-Marco’s Bakery
 3500 Fairview St #4, 

Burlington, ON L7N 2R5

-Kordun Fine Foods 438 
Hamilton Regional Rd 8, 

Stoney Creek, ON L8G 1G3

Наскоро и во Etobicoke

Убавината на македонската 
традиционална облека и 
везови се претставени на 
изложба во Етнографскиот 
музеј во Дубровник, до 6. 
декември, а изложбата 
е наречена “Скриеното 
богатство на Македонија”.

Со оваа изложба, музеите 
во Дубровник претставуваат 
бројни текстилни и други 
ракотворби, собрани во 
Македонија на крајот на 19 и 
20 век, како и во текот на 50-
тите и 60-тите од минатиот 
век. Сите експонати се 
дел од колекцијата или 
музејските збирки сочувани 
во Дубровник.

Изложбата е дел од 
истражувањето на 
текстилните ракотворби и 
нивните трансформации 
во различните културни и 
историски реалности. 

Целта е да се потенцира 
придонесот на хрватските 
истражувачи во собирањето, 
заштитата, зачувувањето 
и презентацијата на 
македонските народни носии 
како национално културно 
наследство и општо добро 
на сите словенски народи од 
Југоисточна Европа.
Автор на изложбата 
наречена „Скриеното 

богатство на Македонија 
– убавина која не познава 
граници“ е Бранка Хајдиќ, 
етнолог виш кустос. 
Меѓу стручните соработници 
е и Наде Геневска-Брачиќ, 
етнолог, кустос-советник 
од Завод и музеј Битола, 
етнологот и професор од 
Штипскиот универзитет 
Владимир Јаневски и 
етнолог-кустосот Ивица 
Кипре. Поставката е на 
Ивона Мичл.
„Изложени се сочувани 
примероци од македонските 
носии и везови од крајот 
на 19. и почетокот на 20. 
век, кои се карактеристични 
примери во хронолошкиот 

развој на создавање на 
носијата. 

Во оваа збирка сочувани 
се во поголем број кошули, 
единечни облековни 
елементи, шајаци, додека 
комплетни носии се во мал 
број. Од посебен интерес се 
везени свилени марами со 
златовез и сокаите. 

Предметите според своите 
естетски и симболични 
значења се од голема 
важност во создавањето 
на македонските народни 
носии“, вели етнологот Наде 
Геневска-Брачиќ.
Збирката се состои од носии 
и везови од етнографските 
етнички целини: Горни 

битолски села, 
Битолско- 
Прилепско Поле, 
Демирхисарско, 
Преспа, Скопска 
Блатија, 
Скопска Црна 
Гора, Тетовско, 
Кичевско, 
Порече и само 
фрагментарно 
се опфатени 
Мијаците.

Интересот за оваа значајна 
колекција е инициран од 
Геневска-Брачиќ уште пред 
повеќе години, па во 2016 
беше одобрен проектот 
од Министерството за 
култура со кој започнаа 
истражувањата во 
колекцијата која дотогаш не 
беше обработена.

Беше потпишан и договор 
за соработка помеѓу Музејот 
во Дубровник и Музејот 
во Битола. Во изминатите 
години експерти од двете 
институции соработуваа во 
идентификација, обработка 
и селекција на предметите.

Благодариме Хрватска: “Скриеното богатство на Македонија” претставено во Дубровник 
  

Memories from Home - Macedonian souvenirs in Canada 
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St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church 
201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4

Phone: (905) 471-5555
Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

Д о  сите  Македонци  во  Канада  и  македонскиот  народ ширум  
светотот  упатувам  честитки  по  повод големиот македонски  

историски празник  11-ти  Октомври.
Срдечно, Бале Гајтановски, 

Претседател на црковната управа 
во  МПЦ  Св.  Димитрија  Солунски  од Маркам.

По повод традиционалниот фестивал 
кој секоја година во организација на 
македонската православна црква Св. 
Димитрија Солунски во Маркам  се 
одржува во црквата лоцирана на 
главната градска улица (Мејн ст. во 
градот Маркам), годинава од оправдани 
причини скромно,но достоинствено 
беше испочитуван  во текот на два 
септемвриски викенд денови.Вредните 
домаќини и во услови кога владее 
Ковид19, со почитување на сите правила 
и прописи на Владата на Онтарио на 12 
–ти и 13-ти септември во попладневните 
часови продаваа свежо подготвена 
скара.Истата можеше да се купи од 
црковниот двор со што посетитетлите ја 
помагаа нашата прекрасна македонска 
православна црква во Маркам.
Вашите донации секогаш се 
добродојдени, особено во овие услови 
на светска пандемија.

Фестивалот на Св. Димитрија Солунски годинава скромно ја продолжи својата традиција

Thank you to all our 
church volunteers for 
all the hard work It 
is greatly appreciat-
ed. Thank you to our 
Macedonian commu-
nity for the kindness, 
strength and support 
during this difficult 
time. We look forward 
to seeing for Sv.Dimi-
trija Solunski.
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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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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 

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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До Кога Браќа Мили Македонци

Македонска заедница

Абе татарчета...
Гоце, Јане, Александар, 
Ѓорче... не се ваши 
имиња. Ваши се Тервел, 
Аспарух (хан), Кубрат... 
од ниф ви е потеклото. 
Вие ниф и ден-денес ги 
величате. Додуше смо 

интерно. То несакате 
да го признајте пред 
светот. За да го 

прикријате вашето потекло, по секоја цена сакате да 
се представите како нешто друго. Е, немојт така!!!
И јас би сакал да сум Американец, ама не сум. 
Не можам да бидам ништо друго од то шо сум! 

Македонец! Кј и да одам, пак останвам Македонец. 
Какоф - такоф, Македонец. Не зш јас така сум одбрал, 
зш така сакам! Зш такоф е природниот закон. Така и 
вие. Мојте све да прајте, ама си останвите то шо сте. 
А вие ногу убо знајте кој сте и шо сте!
Пред светот плачите дека Македонците "ви ја крадет 
историјата." А вие ногу убо знајте дека е обратно.
Појќе од јасно е дека сега ви е шанса да го 
искористите  моментот и да ја докажите "вашата 
автохтоност" на овие простори. Во Европа.

А следново да ви е јасно ко ден!!!

Единствена потврда дека го заслужвите местото 
во Унијата, е да имате нешто вредно зад вас. А та 

"потврда" за вас сме ние, Македонците. Од Србите, 
од Турците, Грците и Романците не_мојте ништо да 
украдите зш ќе добијате"по_уши", ко и стално шо сте 
добивале. Единствено смо од Македонците мојте 
да украдите и да присвојте. Македонската држава 
немат војна моќ, а македонските политиКАНТИ немет 
интелектуален капацитет за да ви се спротиставет.
А до кога - ќе видиме!?
На све му идат крај, така? 
Ристо Ристе

Гоце бил …...

Гоце бил ку.вар. Некоја си... негде во МК го рекла ова! За воља на вистината, овие 
зборој не се прфпат речени... дури и на "повисоко ниво" е ова речено. Вервам имат 

и документи (во вид на интервју)... ама, дали е то важно во моментоф? Дали ние 
во МК го дискутираме неговиот карактер или нешто друго? Шо е важно шо рекла 

дотичнава. Шо аку излезит некој и речит дека... дури бил учител, на некој си ученик 
му удрил шамар, или го тргнал за уше? На овие од Социјално ќе му се отворит 

о-по-по работа! И до ОН мојт да стигнит работава. Дури, аку некому така 

му одговарат, мојт и светска криза да предизвикат. Од огромни размери. Дури и од 
"пандемијава" поголеми!

Нпр... Бил Клинтон имаше такви "активности" ама тој пак си остана Американец. И? 
Шопрајме сега?

Зто, и порталите, и читателите... кочете малку. А вакви особи, ко дотичнава... 
остајте бе... не вредит! А пак на крајот... имат една голема вистина!

"За брат ми смо јас можам да речам... а ти ак речиш, тогаш имаме проблем!!!"
Ристо Ристе 

Прекинати односи со властите во Македонија но не и со нашиот народ во неа!

Танас Јовановски

Пред една, две ако 
не и повеќе години 
организацијата 
Обединети Македонци 
на кои им се придружија 
црковни општини, 
друштва, асоцијации  
кои јавно објавија дека 
раскинуваат секаква 
соработка со властите во 
Македонија како резултат 
на распродажбата на 
македонските национални 
интереси од истите тие 
власти. 
Во последните четири 
години, колку што мене 
ми е познато, само 
еден функционер од 
последната власт, 
заменик министер 
за култура, ја посети 
македонската заедница во 
Торонто и пошироко и тоа 
влезе и излезе на задна 
врата, без било кој да го 
види или поздрави. 

  За да се раскинат 
врските  меѓу Владата 

на една земја со својата 
диаспора треба 
навистина да се 
има непромостиви 
причини кои во прв 
ред го нарушуваат 
општественото 
уредување на 
земјата. Малкумина 
останати симпатизери 
на комунистичко-
социјалистичко 
уредување не би 
требало да биде 

причина за тоа. 

Сум пишувал повеќе пати 
и порано, македонската 
диаспора и за време 
на Титова Југославија 
но и подоцна како 
СФРЈ, македонските 
функционери беа повеќе 
од пристојно дочекувани 
во дијаспората. Ќе 
наведам еден пример 
кој ми остави посебе 
впечаток: за време на 
владеењето на СДСМ 
предводено од Бранко 
Црвенковски во средината 
на деведесеттите 
години, Илинка Митрева 
беше министерка за 
надворешни работи на 
Македонија .
Ја дочекавме со банкет 
во салата на црквата Св. 
Климент во Торонто. 

Во преполната сала еден 
нашинец го развиори 
знамето на СДСМ шетајќи 
низ салата. 

Министерката Митрева 
го опомена дека таа не е 
министер на СДСМ туку е 
министер за надворешни 
работи на Република 
Македонија. 

 Со горното сакам 
да потенцирам на 
однесувањето на 
македонските политичари 
во тоа време и сега. 
Во тоа време без 
разлика од која партија 
министерот или 
премиерот доаѓаше, тој 
беше наш гостин. 
Сите тие беа наши луѓе 
кои подеднакво ги бранеа 
интересите на нашата 
земја. За жал, таа љубов 
меѓу иселеништвото 
и претставниците на 
Владата на Република 
Македонија заврши 
заедно со мандатот 
на премиерот Никола 
Груевски. 

Од денот на 
осамостојувањето на 
Македонија во 1991 
година до 2016 година, 
скоро сите политичари 
со задоволство не 
удостојуваа на отворени 
трибини каде секој имаше 
можност да постави 
прашање, да праша за се’ 
и сешто.  И што се случи? 

Морам да се послужам со 
несекојдневен збор. 

Вонземјанин. 
Со Македонија завладеа 
вонземјански суштества, 
без лица, без крв, без 
срам, без слух, без срца, 
без чувства... и ете, 
гледате што се случи и 
случува, нема потреба да 
се повторува. 

Дијаспората и покрај сето 
тоа, ниту сака, ниту може 
да ги раскине врските 
со својата татковина, со 
своите браќа и сестри, со 
своите родители, роднини 
и пријатели. Диаспората 
ќе продолжи да го полни 

буџетот на Република 
Македонија со своите 
финансиски доставки 
со повеќе од милијарда 
долари. 
Дијаспората ќе продолжи 
да ја посетува својата 
татковина без разлика кој 
владее со неа, вонземјани 
или луѓе како нас. 
Дијаспората никогаш не 
била пообединета. 

Оние кои од Македонија 
направија пепел, еден 
ден ќе треба да се кријат, 
да бегаат колку можат 
подалеку од земјата, 

подалеку од очите на 
честитиот македонски 
народ и тоа не само од 
Република Македонија 
туку и од сите други 
делови на земјата 
македонска. 

ПРАВДАТА МОРА ДА 
ДОЈДЕ, ПРАВДАТА МОРА 
ДА ПОБЕДИ!

Ристо Ристе- Мерко
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Dr. Blagoj Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski  DDS, Dentist

Victor Kozovski  RDT Registered 
Dental Technician  

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

(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church)

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

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100
New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses



Страница 19February 09, 2022 Successful Macedonian Businesses



Страница 20 February 09, 2022Македонска заедница

ДОБИВМЕ НОВО-СТАРА ВЛАДА, И СЕА ШУ ПРАИМЕ?

Оваа колумна сакам да ја 
започнам со Мисирков, кој го 
сметам како за еден ако не и  
единствен лингвист кој скоро 
целиот свој живот и го посветил 
на македонската кауза, а посебен 
акцент му ставил на македонскиот 
јазик, како исклучителен , кој 
по сите форми и категорија, 
Мисирков смета дека може да се 
оформи како литературен јазик, 
посебен и различен од другите 
словенски јазици. Проучувајќи 
го детално македонскиот јазик , 
неговата историја, посебност, како 
и неговата практична примена, 
со културните околности и 
народната надградена традиција 
му придонесуваат  пренасочно  
значење  важност и предност 
на западно-јужното наречје,  кој  
може да се издигне  на ниво како 
современ литературен јазик. Со  
исцрпните  истражувања , многу 
анализирање и неговиот научен 
метод, Мисирков за народен јазик 
со литературна особина  тој ќе ги  
прифати централните говори во 
Македонија,  ѓи зема подрачјата 
Велес, Прилеп, Битола и Охрид. 
Неговата констатација била за 
да ги избери  овие области оти 
јазични  биле многу поразлични 
од другите словенски јазици, 
посебно од бугарскиот и српскиот. 
Мисирков е дециден во своите 
ставови дека еден одделен 
македонски јазик е од суштинска 
потреба и национален интерес 
на македонскиот народ, за да  
ја потврди својата национална 
посебност , преку  него тој може 
себеси да се препознае , тој во 
себе гледаше убедлива потврда 
дека јазикот има силна моќ, дека 
еден народ со старо потомство 
и народен јазик може цврсто да 
опстане во средината на оваа 
планета опколен со други народи 
кои демнат  над нас како  зверови  
за да не избришат како народ. 
Но според него ова поколение 
на оваа прадедовска  земја ќе го 
брани својот јазик како светиња. 
Заклучно : јазикот  на еден народ 
е како реликвија од некоја вечност 
и затоа се почитува, брани , цени 
и се чува. 
Крсте Мисирков како една од 
најкрупните, клучните и обемни 
личности во македонската 
историја, како борец, истражувач, 
фолклорист, издавач, 
проучувач за  развојот на 
македонската национална свест и 
основоположник на македонската  
национална историска наука, 
како и идеолог на македонскиот  
национален развиток, со неговото 
грандиозно дело “За македонските 
работи”, ја смести Македонија на 
местото каде што таа и припаѓа. 

Но сепак тој за нашите соседи, со 
кои денес градиме добрососедство 
постана трн  во  окото. На 
противниците не им беше драго 
што Мисирков издигнува еден 
народ за нив непостоечки, па затоа 
тој често ќе биде гонет ќе има еден 
осамен живот ама со светли дела. 
Тој за себе ќе рече: “ да скиташ по 
туѓите земји и оттаму да се трудиш 
и да бидеш полезен на својата 
измачена и поробена татковина”.
Можеби сите се чувствуваме 
индиспонирани од изборот на 
ново-старата влада на  Зоран 
Заев , но како што велат во 
Холивуд, “тhe show must go on”. 
Исто како и  онаа старата “сама 
баба сукала, сама баба фукала”. 
Зар ќе треба да бараме виновник  
некаде на друго место  кога самиот 
македонски народ си ја одреди  
својата црна  судбина. Како 
казна носиме  на вратот ѓердан 
од  мелнички  камен  за вечно да 
одиме со наведната кичма. Дури 
и кутриот Мисирков кој знае по 
колку пати се превртува во гробот 
повторувајќи  го она фамозното 
“шчо  напраивме”. Некој ќе рече, ех 
чудна чудесија, така Калето    (каде 
што е сместена американската 
амбасада во Скопје”) нареди и 
така бидна. Никој не може да даде 
попрецизен одговор за ова што ни 
се случи и зошто ни се случи. Нити 
јасновидецот Нестродамус не  би 
можел да го предвиди она што 
се повтори во Македонија, овој 
(бумеранг ефект)  што така многу 
добро го изрежирал  Заев , секако 
дека подржан  на индиректен 
начин од некои нови македонски 
мали партии  со фрустрирани 
илектуалци и славољупци. Тие 
дрдолковци можеле поинаку да 
и помогнат на Македонија  но 
нивното  его беше повредено од 
се. И така е кога народот пак му 
веруваше на лагите на Заев, еден 
човек кога намерно ја искривува 
вистината, еден патолошки 
лажго повторно да ја добие 
твојата доверба, тука треба да се 
запрашаме дали сакаме подобар 
живот, подобра Македонија, или 
додека не тегнат  за уво ќе бидеме 
послушници и ќе си останеме со 
без идејна  ориентација. Ако овој 
е нашиот избор, ако го сметаме 
за праведен, дозволивме да се 
избере бинационална влада, 
влада на лаги, криминал и 
корупција , влада која против 
уставот изнареди вицепремиери  
а сега ќе се буткаат  кој прв да 
го води орото. И како што вели 
нашиот Ристе во неговата рубрика 
“до кога браќа мили Македонци”, 
до кога ќе ја гледаме оваа 
багра како ја уништува нашата 
толку славна и толку напатена  
Македонија. И сега шу  праиме? 
Па ништо бре човече, ако можевме 
или ако сакавме ќе направевме 
нешто многу порано, е па сега 
трчај по возот што замина.
Ново-старата влада на СДСМ и 
ДУИ најавува дека ќе работела 
транспарентно, посветено, чесно 
за интересите на сите граѓани, 
тоа ветување на Заев одамна е 
видено. Зар овие не се старите 
неостварени ветувања на Заев 
кога рече:” Се обврзуваме чесно 
и одговорно да служиме , за да 
имаме подобра перспектива за 
нашите деца. Ке бидеме сервис на 

сите граѓани. Донесовме храбри 
одлуки за доброто на државата и 
затоа сега сите ни се пријатели”. 
Ќе го прочистувал  судството, 
законот да важел еднакво за 
сите, само не за него. Но дали 
чичко Заев ќе ја има та моќ овој 
пат за самостално носење на 
одлуки оти тој зад себе има нов 
Везир кој ќе му го попречува 
патот. Првиот вицепремиер за 
политички систем Артан Груби 
, измислена функција на Заев, 
веднаш се огласи дека без негово 
одобрување не ќе можело да се 
донесат соодветни одлуки, а се 
знае дека  олучноста на овој нов 
Везир ќе биде само од штета на 
македонската кауза. Нема да биде 
долго кога повторно ќе се отпочне 
со преговорите на експертските 
групи на Македонија и на Бугарија 
околу имплементацијата  на 
добрососедскиот договор 
потпишан меѓу овие две земји. 
Тука ќе треба да се ревидира  
историјата на Македонија и се 
што е сврзано околу тоа. На 
удар ќе бидат и Мисирковите 
софистицирани методи и 
правила за македонскиот јазик 
кој за Мисирков тој е најголемото 
духовно богатство што го 
наследил македонскиот народ, 
и затоа не прави како нација 
посебни од другите. Ако се изврши 
синхронизација на македонскиот 
јазик, суштински ние не ќе 
постоиме како народ а токму тоа е 
што Бугарија сака да го постигне 
со добрососедскиот договор. 
Колку пати сме ја слушале нашата  
“пријателка”  Бугарија како ни 
одржува лекции дека сме држава 
без народ и без јазик па дури и без 
историја. Значи кога сме пријатели 
со Бугарија, според Заев ќе треба 
да го споделуваме историското 
поглавје на македонскиот народ 
оти сме имале заедничка историја, 
оти (сме си сички исти).
Некој рекол : “ Никогаш не ја 
потценувај моќта на човековата 
глупост” , како можеш  да не , кога 
ние имаме толку многу глупави 
политичари во Македонија колку 
што има магариња во Индија . 
Многу од нашите политичари 
се  со ограничени умствени 
способности тоа се гледа до кое 
дереџе ја донесоа државата. 
И пак некои во себе гледаат 
некаква глорификација , иако 
ја водат државата во пропаст и 
народот во пеколот, И на сето 
тоа да се чувствуваш толку горд, 
без чувство и осет и ни малку 
доблест. Поранешниот министер 
за надворешни работи  на 
Македонија, Никола Димитров 
режисерот за распродавање на 
Македонија, се самопрогласува  
како најзаслужен македонец 
оти ја пренасочил  Македонија 
на правиот пат, наместо да се 
чувствува понижен  и посрамотен 
што  на  негова иницијатива 
Македонија го достигна дното. Но 
не само тоа, тој се пофали дека 
му било чест што како министер 
за надворешни работи бил дел од 
историскиот пробив со членството 
на НАТО и  со добиеното зелено 
светло за преговори со  ЕУ.  Тој 
потврдно ќе рече: “Ги зацврстивме  
државноста, темелите и 
безбедноста на нашата северна 
Македонија и го отворивме патот  

за европските стандарди да ги 
донесеме дома. Сакам јавно 
да им се заблагодарам на сите 
вработени и соработници во 
министерството за надворешни 
работи , но и на сите вам кои 
ми давате подршка и мудрост 
кога ми беше најтешко. Одиме 
напред и ќе бидеме светол 
европски пример. Одиме напред, 
таму каде припаѓаме”. Напиша  
Никола Димитров. Тие што одат 
напред секој може да ги виде. 
За тригодишно владеење со 
овие злобници Македонија не 
мрдна ни еден чекор напред, 
зар пак ќе чекаме  уште три или 
четири години  за да не однесат 
до искривената вистина што 
тие ја создаваа мислејќи  дека 
народот  македонски е слеп, 
кога-тогаш тој ќе прогледа за да 
ги исправи неправдите нанесени 
од владеењето на СДСМ и 
коалицијата ДУИ. Не прашувајте  
ме кога, тркалото се врти, во свое 
време ќе застане и на нашата  
страна.
Најголемата македонска 
опозициона партија ВМРО ДПМНЕ  
неодамна во своето соопштение 
преку својата пратеничка Дафина   
Стојаноска вака ја карактеризира 
ново-старата влада  коалицијата  
СДСМ и ДУИ: “Македонија добива 
нова влада со криминални кадри 
оптоварени со по десетина афери, 
случаи  на непотизам и сомнежи за 
корупција. Оние кои ја направија 
државата рекордер по корупција, 
криминал и неуспеси во Европа 
сега повторно ќе раководат со 
институциите.  Следува тежок 
период за Македонија. Од  
метлата  која ја најавуваше Зоран 
Заев  нема  ништо, И таа негова 
фраза се вбројува во многуте 
лаги кажани од овој човек. Новата 
влада е големо разочарување 
затоа што во нејзе се истите кадри 
кои ги донесоа сите неуспеси, 
порази на државата и создадоа 
апатија кај народот. Владата на 
Заев е доказ дека неспособноста, 
некадарноста и криминалот за 
жал во Македонија  продолжува 
да владее. Затоа што на 
раководни места се луѓето кои и се 
предводници  на овие работи. На 
нејзино чело е Зоран Заев човек 
кој најмалку два пати е аболиран 
за криминал. Човек кој од просечно 
земјоделско семејство стана  
олигарх и транзициски профитер,  
човек чие семејство  поседува 
капитал во Македонија и Бугарија 
и со недвижен имот во Грција. 
Човек чие име и да нема  крупна 
корупциска  афера а да не се 
врзува директно со нејзе. Човекот 
кој е главата  на рекетот, и кој 
беше директно  поврзан дека кај 
него завршиле парите од рекетот  
од 8 милиони евра” се вели во 
сопштението. Заев често пати се 
слуша на снимките како нарачува 
пресуди, се договорува со судии, 
практично целиот правен систем 
во Република Македонија како да 
го ставил под негова контрола. 
И ништо чудно, човекот кој чунки  
бараше правда по улиците на 
Македонија, заедно со  “шарената 
револуција” ги оштетуваа 
државните зданија, палеа, кршеа, 
шареа  и што не, а сега постана 
заштитник на неправдата, неговото 
име и презиме  станува  синоним 

во криминалните зделки.
Новата влада на Заев е составена 
од стари и истрошени кадри, 
без принцип и идеолошки 
согледувања, немаат идеи што 
ќе ги изразуваат интересите  
и потребите на граѓаните во 
Македонија, нити пак капацитет 
за една етничка целина која ќе 
овозможи една поврзаност со 
сите етникуми , за да се зачува 
мирот, взаемната соработка и 
разбирањата, за да не доаѓа во 
етнички  судрувања, како што е 
тоа забележано многу пати во 
минатото. Но се плашам дека со 
вакви некадарни и еднонасочни не 
ја гледам иднината на Македонија. 
Мој заклучок е, ако македонскиот 
народ не најде за згодно да 
се обедини во една вистинска 
македонска национална партија, 
се плашам дека овој голем 
злосторник ќе владее долго со 
Македонија.
Оп,  пристигна и ферманот од 
Бугарија. Бугарскиот вицепремиер 
и министер за одбрана Красимир 
Каракачанов му го пренесе 
ферманот на Зоран Заев: “Вие   
се согласувате да си го смените 
знамето, да си го смените името. 
А со државата која секогаш 
и помагала на Македонија, 
сметате дека можете да играте 
некоректно. За сите работи  во 
меѓународните односи мора 
да има реципрочност”, порача 
Каракачанов. Како многупати 
така и овој пат Каракачанов 
ни се заканува , ако сакаме да 
бидеме дел од Европската унија, 
Македонија ќе мора да си ја 
преиспита историјата, оти според 
него Македонија има бугарска 
историја и дека Гоце Делчев бил 
бугарин. И да не се чудиме  ако 
Гоце Делчев стане агалак  на 
Бугарија оти Заев одамна ни го 
кажа тоа и тој е спремен да го 
даде и последниот елемент од 
Македонија само за членство 
во Европа. Тој го потврди тоа 
во интервјуто на МРТ дека ќе се 
изнајдело  решение бидејќи тоа  не 
обврзува  договорот. “Решивме три 
поглавја, пет историски личности 
наназад, следи четвртото поглавје 
и шестата историска личност, Гоце 
Делчев. Договорот не принудува 
да наоѓаме заеднички нешта што 
не спојува”, рече Заев.
Можеби  ќе звучам парадоксален 
ама извинете, глупостите немаат 
крај, и  нема мерка со што да 
ги измереш. Имаме опозициона 
партија со патриотски-национален 
предзнак  барем  јас така мислам 
(ВМРО ДПМНЕ) која секогаш 
е гласна  против владеењето 
на СДСМ во нивните изјави 
се потенцира ,влада на лаги, 
криминал, корупција, непотизам, 
со компромитирани  и транзициски 
кадри кои не работаат за 
интересите на народот, туку за 
свој личен интерес и влада  која   
практично  од корен ја уништи 
Македонија, а сега излегува на 
улица. 
Па господа Вмровци вие 
продолжете со протестите за 
поскапување на струјата додека 
Заев ја распродава Македонија.

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ
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Драги читатели, ни доаѓа 11 Октомври, 
празник што сме го прославувале во 
Македонија, а некои од нас како ученици 
сме учествувале на прославите во нашите 
родни градови и села. Секако ви побудив 
убави спомени од нашето детство,и веќе се 
чувствуваме радостно и празнично. Важните 
настани, поврзани со нашата младост 
и историја трајносе врежани вонашата 
меморија. Тие датуми со црвени букви 
се запишани во историјата и ни оставиле 
неизбришливи траги каде и да живееме. 
Таков е празникот 11 Октомври- Ден на 
македонското востание, кое ја одбележува 
78-годишнината кога првата пушка развиори 
пламен и се водеше борба низ целата земја.
По тој повод  литературниот прилог ќе 
содржи:
* Историски осврт за 11 Октомври, пропратен 
со сплет од стихови и песни за хероите и за 
слободата, од македонски поети.
* Ќе се потсетиме на дамнешните  прослави 
и културни манифестации  во македонската 
заедница  кои со свечени банкети и игранки, 
беа одбележувани од  организацијата 
„Обединети Македонци“ како и од „Друштво 
на борците“, каде  учествуваа и учениците 
од МЦУ „Св. Климент Охридски“, за кое ќе 
стане збор со евоцирање на спомени за 
генерацијата од 1985- 1986 година.

За момент да побегнеме од реалноста на 

ова пандемично време кога се соочуваме 
со вториот бран на корона вирусот, од 
секојдневните  вести  и меѓусебни разговори 
со иста тема. Затоа, почитувани Македонци, 
уживајте го прекрасното време на оваа убава 
со жолто лисје позлатена есен;  бидете 
поздравени; да се расположиме и да им се 
придружиме на октомвриските прослави 
во татковината и насекаде,  зашто сега и 
секогаш...

...Овој ден е ден на славје
 кога в Прилип пушка згрме

против тиран ропство клето,
народ кога борба почна

за поубав живот в светот.
Годинава се навршуваат 79 години 
кога на 11 Октомври, 1941 година, се 

формира антифашистичката 
војна. Прилепскиот партизански 
одред изврши напад на бугарскиот 
полициски участок  на затворот 
и на телефонско телеграфската 
мрежа. И во Куманово се огласија 

истрелите  на партизани против окупаторот. 
Со тоа се означи почетокот на востанието на 
македонскиот народ. Во четиригодишната 
народноослободителна борба зедоа учество 
и братските народи на Југославија кои се 
бореле до конечноослободување од стегите 
на окупаторот и експлоатација: - „Бевме 
робје еднаш, бевме црно робје.Но робот 
се крена, не трпи, не чека.“ Во битките на 
Мукус и Козјак беше скршена моќта на 
германските, бугарските и италијанските 
окупатори и фашисти. Со тоа ќе се остварат 
вековните идеали на македонскиот народ 
за национално ослободување кое ќе се 
потврди со творбите на писателот КИРО 
ДОНЕВ, кој неговото творештво го посветил 
на мирот, слободата и татковината. Познате 
како писател и новинар. Роден е 1942 год. 
во с. Моноспитово, Струмичко. Татковината 
и цената на слободата совисок стил на 
поетичност ја изнесува во цитатот: 

„Нашата земја е мајка на безброј херои
   - Тие загинаа за нас,

Наша е должноста да им изградиме
вечни споменици во срцата.“

Засекогаш  хероите ќе ги чуваме во нашите 
срца; ќе им подариме  венец од стихови  
за изгревот на слободата преку поетските 
вредности,  на нашите писатели.  Во 
продолжение,  Донев ќе даде реален одраз 
за „ судбината македонска“ од тешкото 
минато преку неговата творба:
ОКТОМВРИ – ФАКЕЛ НА РЕВОЛУЦИЈАТА

Единаесетти Октомври – Ден 
поцрвен од крвта човечка !

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

Глас што ни го најави новото утро.
Два истрела – два гласа.

Едниот од Прилеп, другиот од Куманово,
Ја пронижаа 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 Револуцијата 
тргна од Прилеп и Куманово

Народот решително влезе во 
нерамна борба 

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 !
Тоа беа реалните  насатани 

со кои се соочуваше народот, и  нема потреба  
од подетални истрориски прикажувања.  За 
нас е битно што со најавувањето на една 
долга четиригодишна  борба дојде до конечно 
ослободување на земјата, за кое дело ние 
сме горди и благодарни на храбрите борци.
*11 Октомври е показател за успешните 
постигнувања на културните манифестаци, 
прослави и др,воминатото и сега кои имаат 
допирни точки воповеќе свери и настани; 
оставиле траги во нашите сеќавања; 
понесувајќи не во минатото, а нивните 
придобивките ги гледаме во сегашноста. 
Ова има одраз во културните  настани во 
македонската заедница кое се манифестира 
преку активностите на организациите,  

друштвата,  училиштата  каде ученицие 
настапуваа на празниците афирмирајќи 
гомакедонскиот јазик и култура. Само да 
се потсетиме на 70-те и 80-те години кога 
воТоронто постоеше „ Друштво на борците“ 
кое соработуваше со културните гранки. 
Литературниот прилог ќе го надоградиме 
сокултурните збиднувања од минатото, 
преку евоцирање  спомени  од  училишните  
настапи на празниците. Токму се наоѓаме на 
почетокот од ушебната година, а 11 Октомври 
беше првата поголема лекција за учениците 
и првата училишна приредба.
Како долгогодишна наставничка 
помакедонски јазик воМЦУ „СВ. Климент 
Охридски“, и во други училишта вомоментов 
ми навираатсеќавања и доживувања од 
училишнио живот,ме совладуваат емоции. 
Ќе ви евоцирам спомени од тие  добри 
времиња... Ги  прелистувам  фото-албум ите 
со слики од бројни  генерации на ученици... 
Вниманието ми го одзедоа сликите  од 
учебната 1985-86 г.и програма со рецитал 
за 11 Октомври. Таа година учениците беа 
поканети од  „Друштвото на борците“,  со 
претседателот Стефо Стерјовски, (1920-
2015) роден вос. Сливница , Преспа.  Пред 
бројната публика во големата  сала при  
црквата „Св. Климент Охридски“ настапија на 
банкетот. Ја читам програмата со имињата 
на рецитаторите  и веќе ми се побудија 
спомени од прославата, како да ја осетив 
веселата празничнат атмосвера. Приредбата 

с и м б о л и ч н о з а п о ч н а 
со песничка од Ванчо 
Николески, и ученикот 
ЈОРДАН  КОЧОВСКИ:

ПАРТИЗАНЧЕ
Малечко сум партизанче,
јуначе сум Македонче,
по планини – гори одам
и за народ борба водам.
Пушка бојна в раце носам
и душмани сегде косам.
Срце машко в гради бие
слободата мила ми е.

 Беа застапени  рецитации 
од поети - учесници во НОБ и очевидци на 
ѕверските напади на  населението, меѓу 
кои значајно место зазема Ацо Шопив 
(19232-1982). Со неговата песна„КАРПОШ“ 
успешно настапи ученичката БИЛЈАНА 
ВЕЛЈАНОВСКА  од која цитирам:

„Кој не го знае Карпош војвода,
Кој не е слушал песни за него?

Бучна му Пчиња приказни шуми,
Бунтовник Козјак спомени чува !“ 

                 
На програмата ученичката МИМИ 

МАРТИНОВСКА настапи со стихотворбата 
„ЦВЕТОВИ“ од  Славко Јаневски (1920- 

2000), кој учевствувал во Втората светска 
војна. Песната претставува тажна елегија за 
убиените деца во војната од која цитираме:

„В Тиквешко негде, в некое село
кај в слана тивко венеше цвете
 - убија дете:
Последна солза од око капна

В крви се изми утрото бело
Последна мисла ко птица летна:

„Мајка ми сама остана всело!“

         

Настапот на учениците беше крунисан  со 
одлична изведба на рециталот„ ОКТОМВРИ 
ВО НАШИТЕ СРЦА“, со  Ана Мојсовска, Крис 
Мојсовски, Мара Ѓоров, Петар Божинов, 
Изабел Кузмановска, Мишел Мартиновска, 
Зоран Кочовски и др. Историската тема 
на рециталот ги побуди сеќавањата  на 
храбрите партизани кои се прогласени за 
народни хетои на Македонија:
 А, кои ли биле  хероите наши храбри ?
„Кузман Јосифовски-Питу,  Христијан 
Тодоровски- Карпош,Таќи Даскало,
 Елпида Караманди, Стиув Наумов,  Мите 
Богоевски, и многу други
 - за  слобода животот го дале, да се вее 
денес македонско знаме. !“
Рециталот беше награден со бурни аплаузи 
и пофалби од страна на публиката. На 
овој начин  учениците покажаа дека преку 
изучувањењто на македонскиот јазик се 
стекнаа со основни познавања од областа 
на историјата, научија дека Македонија, 
татковината на нивните татковци  е „мајка на 
безброј хери“, со кое се гордеат
Изминаа скоро 35 години од генерациите  
ученици  од  учебната 1985-86, 1986-87 г. 
при „Св. Климент.“ Тогаш беа на возраст од 
6-14 години. Тие„ деца“ сега се возрасни со 
завршени школи, со одбрани професии и 
работа, вероватно и со оформено семејство. 
Засекогаш ќе останат во моите спомени.
11 Октомври вечно е зацртан  во 
колективната меморија и секогаш ќе го 
славиме. Свежи се сеќавањата од минатата 
година кога организацијата „Обединети 
Македонци“ предводена од претседателот  
Драги Стојковски го одбележаа овој голем 
ден со коктел во црквата „Св. Климент 
Охридски“ а пред споменикот на паднатите 
борци положија цвеќе. Во овие тешки  денови 
кога се наоѓаме  во вториот бран на корона 
вирусот во неизвесност ќе остане прославата 
на овој ден, како и на други настани и 

активности. Моментално,како најактуелна 
тема насекаде  се училиштата, учителите  и 
учениците. Настанаа  промени во наставата 
со виртуално учење, синхронизирани часови 
и т.н.  Сепак добро се снаоѓаме во ова 
напето време; ќе живееме со спомените на 
старите добри времиња. Но, верувајте, ова 
е привремено, ќе дојдат подобри денови.  На 
сите наставници и ученици  кои започнаа 
покасно,им пожелуваме  успешна година. 
Со венец од стихови и празничното 
рецитаторско ехо на учениците упатуваме 
честитки и искажуваме почит на поднатите 
борци, со мирољубиви желби и успеси  
на нашата татковина Македонија, и на 
Македонците ширум светот. А, сега ајде да 
си ја запееме онаа, нашата:
„Мојата земја едно име има
пишано во библија, името наше,
 сега и за навек е МАКЕДОНИЈА“

- ЧЕСТИТ 11 ОКТОМВРИ, НАД МАКЕДОНИЈА  
ВЕЧНО  ДА  ГРЕЕ  СОНЦЕ НА СЛОБОДАТА !                                                                                                                                       

Октомври, 2020 г. Торонто

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД 
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА,
наставничка по македонски 

јазик 

11 ОКТОМВРИ – СОНЦЕ НА СЛОБОДАТА

Ванчо Николески

Чествување на 11 -ти Октомври во Торонто 2019 година

Наставничката Благица Дафовска со учениците при 
македонското училиште во Св. Климент Охридски 1985/1986
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Честит 11-ти Октомври, денот на вооруженото востание на македонскиот народ 
против фашизмот!

Организацијата Обединети Македонци од Канада  во 
чест на  11 Октомври, Денот на вооруженото востание на 
македонскиот народ за ослободување од фашизмот на 
овој датум после редовната црковна служба ќе оддржи 

помен пред споменикот на паднатите борци за слободата 
на Македонија и Канада.

При тоа ќе биде положен  венец во чест на борците кои 
се дигнаа на семакедонско востание против германските, 

италијанските, 
бугарските и албанските нацисти и фашисти.

Македонското комитско друштво ,,Никола Карев,, ви го честита 11-ти Октомври

Македонското комитско културно друштво ,,Никола Карев,, со највозвишени татковински чувства 
и мисли ви го честита големиот историски празник 11-ти Октомври денот кога Македонскиот 
народ се крена на вооружено востание против фашизмот во 2-та Светска Војна на македонските 
простори. Ние Македонците никогаш нема да ги заборавиме историските неправди нанесени 
над македонскиот народ и затоа повторно  од Канада: ,,Му порачуваме на Заев да му го врати 

светото име Македонија на македонскиот народ,,
Останете силни и сплотени браќа и сестри Македонци.
Со почит, Претседателот на комитското македонско друштво ,,Никола Карев’’ Трајче Јанакиевски 
со  управата. 

Честит 11-ти Октомври Ви посакува радио програмата 
,,Обединета Македонија,, од Торонто

Нека е честит и вечен празникот 11-ти Октомври денот на востанието на 
македонскиот народ против фашизмот, на сите читатели на весникот Македонија, 

на сите Македонци и Македонки, каде и да се наоѓаат насекаде во светот и во 
секоја македонска фамилија посакуваме: добро здравје , радост, благосостојба и 
вечна да ни е нашата Македонија! Од редакцијата на Македонското Патриотско 

Радио " Обединета Македонија".
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Вие и Вашето здравје
Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist

Во секојдневниот живот 
постојано се споменува 
важната улога на 
витамините за нашето 
здравје.
Витамините се  соединенија, 
со мала молекуларна 
тежина, кои се непоходни 
за  живот. Ако организмот би 
имал свое “гориво”, тогаш 
витамините би ја имале таа 
улога. Витамините мора да 
се внесуваат преку храната, 
бидејќи повеќето од нив, 
организмот не може самиот 
да ги создава.
Нивната главна функција 
се состои во учеството во 
метаболните реакции во 
организмот. 
Доколку постои недостаток 
на некој витамин се 
нарушуваат метаболните 
функции и тоа води до 
одредени симптоми кои се 
карактеристични за секој 
витамин пооделно.
Врз основа на нивната 
растворливост, витамините 
се делат во две групи: 
липосолубилни и 
хидросолубилни. 
Липосолубилните се 
оние витамини кои се 
растворливи во масти. Тие 
најдобто се абсорбираат 
во организмот кога се 
внесуваат со храна богата 
со масти, што значи дека 
треба да се земаат во 
текот или непосредно 
после оброкот. Во 
оваа група спаѓаат 
витамините: Д,Е,К 
и А.
Хидросолубилните се 
оние витамини, кои 
се растворливи во 
вода и во оваа група 
спаѓаат витамините 
од групата Б( Б1,Б6, 
Б12) и витаминот Ц.

Прво ќе се осврнеме на 
липосолубилните витамини, 
почнувајќи со витаминот Д.
Витаминот Д постои 
во два основни обликa: 
ендоген, кој го поседувме во 
организмот и егзоген, кој го 
внесуваме преку исхраната.
Ендогениот витамин 
Д  (холекалциферол) кој 
го имаме во кожата е 
провитамин (неактивен) 
и се активира во активен 
облик (Д3) под дејство на 
ултравиолетовите зраци, а 
со помош на црниот дроб и 
бубрезите.
Егзогениот облик  на 

витаминот Д се 
јавува во две 
форми. Првиот е 
ергокалциферол 
( Д2)  кој е од 
растително 
потекло и го има во 
печурките. Вториот 
е холекалциферол 
(Д3), кој е од 
животинско потекло 
и го има во рибата, 

рибиното масло, жолчката 
од јајцето, кравјото млеко и 
млечните производи.
Главната  функција на 
витаминот Д се состои во 
оддржување на нормалното 
ниво на калциум и фосфор 
во крвта. Тоа се постигнува 
преку стимулирање на 
абсорпцијата на калциумот 
од дигестивниот тракт 
и негово вградување во 
коските.
Освен оваа, витаминот 
Д ги има и следниве 
функции:модулирање 
на растот на клетките, 
невромускулни, имунолошки 
функции и намалувањето 
на воспалителните процеси.
Поновите студии сугерираат 
дека витаминот Д има 
влијание на нивото на 
хормонот серотонин во 
организмот,кој е непоходен 
за расположението, 
спиењето и апетитот. 

Хиповитаминоза Д
Недостатокот на витамин Д 
се вика хиповитаминоза Д.
Хиповитаминозата Д во 
зависност од возраста  
се јавува во два облици: 
рахитис и остеомалација.
Првиот се јавува кај децата, 

а вториот кај возрасните.
За да може полесно да се 
разберат двата облици на 
хиповитаминоза Д (рахитис 
и остеомалација) ќе дадам 
кус осврт на градбата на 
коската. Коската се состои 
од надворешен цврст дел 
т.н. кора и внатрешен мек 
дел. Кората се состои од 
минералите, калциум и 
фосфор, а внатрешниот 
дел од колагени влакна. 
Кога се формира коската 
овие колагени влакна 
биваат обвиткани со горе 
споменатите минерали.Тој 
процес на вградувањето 
на калциум и фосфор 

во коските се нарекува 
минерализација. И двата 
облека на хиповитаминоза 
Д се јавуваат како 
резултат на нарушената 
минерализација,што води до 
нарушување на коскената 
архитектоника и структура. 

Тогаш коските се состојат 
повеќе од колагени влакна 
отколку од минерали, што ги 
прави полесно поддложни 
на кршливост.Нарушената 
минерализација на коските 
во зависност дали ќе се јави 
во раната детска возраст 
или пак подоцна во животот 

се манифестира 
клинички на 
различни начини.

Рахитис
Најчести причини 
за рахитис 
се:недостаток 
на витамин  Д 
во исхраната, 

недоволно изложување на 
сончева светлина, доење 
без суплементација на 
витамин Д3,целијачна 

болест или одредени 
генетски состојби. 
Рахитисот може да се јави 
кај новороденчињата,уште 
во третиот месец кога 
се манифестира со 
раните симптоми кои 
се неспецифични како 

што се: замор, бледило, 
раздразливост и плачливост.
Промените  на коските се 
јавуваат подоцна и тогаш  
болеста се манифестира 
со рани скелетни симптоми 
како што се:меки черепни 
коски, четвртеста глава и 
одложување на затворањето 
на фонтанелите, болки 
во коските , полесна 
подложност на кршење на 
коските, нарушен линеарен 
раст, деформација на 
нозете во облик на буквата 
“О” или “Х”, деформација на 
колената, ‘рбетниот столб, 
карлицата и градниот кош.
Тешките форми на рахитис 
може да се манифестираат 
и со тетанички грчеви 
најчесто на лицето и рацете. 
Дијагнозата за рахитисот 
освен врз основа на 
клиничката слика, се 
поставува и со помош на 

лабораториски 
тестирања 
како што се: 
низок калциум, 
низок фосфор, 
ниско ниво на 
витамин Д3 и 
висока алкална 
фосфатаза.
Наместо да се 
лекува, неопходно 
е да се превенира  
рахитисот. Затоа 
се препорачува 
млеко да е главна 

исхрана на детото до 1 
година. По препораките 
на светските педијатриски 
здруженија, за правилен 
развој на коските потребна е 
секојдневна суплементација 
со 400 интернационални 

единици (ИЕ) на 
витамин Д3 до едно 
годишна возраст. 

По првата година 
од животот се 
продолжува 
со редовна 
суплементација на 
витаминoт Д3 од 400 
ИЕ само во текот на 
зимските месеци. 

Остеомалација 
Поимот остеомалација 
означува - меки коски. 
Остеомалацијта се развива 
кога нивото на витамин Д 
е пониско кај возрасните 
луѓе и може да доведе до 
остеопороза. Причините се 
исти како и кај рахитисот 
а тоа се:негово недоволно 
внесување преку храната 
или недоволна изложеност 
на сонце.
Симптомите на 
остеомалација се следните: 
болки во коските, мускулна 
слабост и кршливост на 
коските.Болките во коските 
се најчесто во нозете, 
посебно во колковите и 
колената, а понекогаш и 
во стопалата. Одењето и 
трчањето ја зголемуваат 
болката, а одморот ја 
намалува. Како болеста 
напредува  минимални 
движења може да 
предизвикуваат болки во 
коските. Мускулите освен 
што се чувствуваат слаби, 
може да даваат и чувство 
на вкочанетост.Најчесто 
афектирани се мускулите на 
нозете, рамениците и грбот.
Тоа се манифестира со 
тешкотии при качување по 
скали, станување од стол, 
а во понапредната болест и 
при станување од кревет.
На телото му се 

потребни минимум 400 
интернационални единици 
( ИЕ) витамин Д дневно 
за да се превенира 
остеомалацијата. Кожата 
може да произведе 4000 ИЕ 
дневно во летните денови, 
кои може да се складираат 
како резерва во организмот.
Дијагнозата за 
остеомалација се поставува 
врз основа на клиничката 
слика, но и лабораториски 
испитивања, истите 
како и за рахит ( вит. Д, 
калциум, фосфор и алкална 
фосфатаза).
Третманот подразбира 
терапија со витамин Д од 
800-2000ИЕ, а доколку 
нивото е многу ниско, 
дозата може да биде 
сигнификантно повисока. 
Oсвен терапијата со 
витамин Д суплементи 
постојат и други начини 
како самите можеме да 
допринесеме да имаме 
здрави коски и тоа преку: 
диета богата со витамин 
Д, доволна изложеност 
на сонце, редуцирање на 
внесување на алкохол, 
отстранување на употреба 
на никотин, вежбање и 
одржување на здрава 
исхрана.

Хипервитаминоза 
Д 

Хипервитаминозата Д e 
ретка, но може да се појави 
кога се земаат поголеми 
количини витамин Д 
суплементи. Тоа води до 
зголемено ниво на калциум 
и фосфор во крвта, а тоа 
пак ги афектира коските, 
мускулите и бубрезите, 
а може да води до 
зголемен крвен притисок и 
пореметување на срцевиот 
ритам.Другите симптоми 
на хипервитаминозa 
Д се: намален апетит, 
гадење,повраќањe,чешање 
и зголемена потреба од 
пиење вода.

За да се превенира 
евентуална 
хипервитаминоза Д, 
потребно е да се провери 
нивото на витамин Д во 
крвта и во зависност од 
неговото ниво да се делува. 
Доколку е во нормалните 
граници да се зема 400 ИЕ 
дневно, а доколку е под 
нормалното ниво да се 
консултира доктор кој ќе 
ја препорача  соодветната 
дневна доза која ќе 
обезбеди оптимален ефект 
за организмот.

Витамините и нивната улога врз нашето здравје (1)
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МК: Почитувана Флорина, нашите читатели 
те паметат од рубриката за ФитФло каде 
што како професионален личен тренер 
споделуваше мислења и совети во прилог 
на подобро здравје на нашите луѓе. Денес 
си угледна инструкторка која работи со лица 

со посебни потреби.
Како дојде до овој избор иако како 
медицинско лице областа во која што 
работиш е само сегмент од твојата 
стручност?

Флорина: Учев медицина 8 години. Средно 
медицинско училиште, а потоа Медицински 
Факултет. Од првиот ден секогаш ме 
интересираше човековиот мозок. Составот, 
развојот, функцијата, повреди, лечење, 
операции, болести и слично. Кога имав 16 
години, почнав да работам како ученичка 
на Неврохирургија и тоа беше се што ме 
интересираше. Бев 4 дена во неделата 
таму. Неврологијата е прекрасна. Како 
поминуваше време, се повеќе дознавав 
за епилепсија, детска парализа, F.A.S.D, 
би-поларна болест, шизофренија, аутизам, 
АДХД и последици од повреди на мозокот. 
Од секогаш сакав да им го променам 
животот на луѓето што патат од едно или 
повеќе од наведеното. Верувам дека сите 
сме родени да направиме некаква промена 
во светот, јас знам дека сум родена токму за 
оваа. И верував во тоа од секогаш.

Во 2018 започнав да работам во дневен 
центар во Community Living Oakville, и после 

10 месеци добив нова 
работа како Job Сoach, 
работа која комплетно 
ми го промени животот. 
Интервјуто за истата 
траеше скоро 2 часа и кога 
ме прашаа зошто ја сакам 
оваа работа, јас одговорив: 
''Јас сум родена за ова. 
Тоа е тоа. Што повеќе 
би посакале? Добивате 
од мене медицинско 
познавање, исксутво со 
луѓе со попреченост, 
искуство со работа во 
болница, комплетно 
разбирање на Англиски 
јазик...Ова е тоа''
- Жарот во очите си го 
говореше своето, работата 
е твоја - ми одговорија

Project SEARCH е првиот проект во Онтарио 
и втор во Канада од овој вид. Целта е да 
18-21 годишни студенти со попреченост 
се осамостојат и добијат работа. Да се 
докаже дека луѓето со попреченост можат 

да работат високо одговорни професии. 
Мојата прва генерација беше Септември 
2019 / Јуни 2020 со 8 студенти, од кои 6 
се вработија во болницата каде што и се 
наоѓаме - Oakville Trafalgar Memorial Hospital. 
И покрај пандемијата, нашата мисија успеа 
- сите тие студенти изградија нов, свој 
карактер, нова работа, заработуваат пари, 
стануваат независни од своите родители на 
само 20 години. Возат кола, се заљубуваат, 
се верат.. 

Ја имам најдобрата работа на светот, иако 
имав само 26 години кога почнав да работам 
со луѓе кои се на огромни позиции во Халтон 
Регионот - цел Halton Healthcare, Halton Dis-
trict School Board i Community Living Oakville 
и Halton. Немав од кого да научам ништо, 
немав патоказ - сепак беше прва генерација. 
Најтешко беше кога требаше да бидам 
родител на родителите. Кога требаше да 
ги учам родителите како да се однесуваат 
со своите деца. Тоа од секогаш беше и е 
најголемиот предизвик. Но, нема ништо 
поубаво кога родителите после неколку 
месеци ќе ми речат: "Фло, имавте право. 
Постигнавме се" ...

Штотуку ја почнав втората генерација, 
2020/2021, со 9 студенти овој пат. 

МК: Како е да се работи со различни 
карактери и лица со различни попречености 
кои се на патот да станат самостојни граѓани 
со сите права и обврски?

Флорина: Никогаш досадно. Секој ден е 
различен. Секој ден е 300 километри на 
час. Нивниот приватен живот надвор од 
училница е многу сложен. Многу од нив 
се во домови за деца, многу се психички 
малтретирани од соучениците во основно 
и средно училиште, а има и многу од нив 
каде што доаѓаат од прекрасни фамилии 
со премногу поддршка. Затоа никогаш не е 
досадно. Многу од нив живеат во црно-бел 
свет. Не знаат што е тоа сива зона..Има 
премногу работа. За 9 месеци треба да се 
научат од како да се чешлаат и облекуваат, 
до како да работат во одделот за Дијализа 
или Итна Помош. Тоа се безброј стратегии 
и лекции.

МК: Да се биде хуман и помага е 
ненадмината човечка вредност и 
доблест. Раскажи ни за настанот кога 
ти заедно со својот тим учествуваше во 
влечење на хуманитарен авион при што 
го освоивте високото 2-то место...Овој 
настан предизвика особено внимание на 
социјалните мрежи.

Флорина:United Way Халтон и Хамилтон 
има за цел да им помага на оние кои што 
навистина имаат најмногу потреба од 
храна, засолниште или било каква друга 
помош. На аеродромот во Хамилтон имаше 
хуманитарен настан каде требаше за што 
е можно побрзо време да извлечеме UPS 
карго авион кој тежи околу 40 тони. Јас и 
уште 10 колеги го освоивме второто место 
и го извлековме авионот од паркинг за 23 
секунди. 

МК: Како изгледа еден твој работен ден сега 
и кога би можела да го менуваш, какви се 
твоите стремежи за совршен работен ден во 
блиска иднина?

Флорина: Секој ден е различен ден и секој 
е совршен на различен начин. Еден ден ќе 
слушнам дека моите студенти од минатата 

година спасиле нечиј живот, друг ден биле 
унапредени, некогаш сведочат родителите, 
некогаш студентите.. И совршен е секој 
ден, зошто секој ден тие ме потсетуваат 
колку на нас луѓето ни треба малку за да 
бидеме среќни. Нив им треба сладолед 
или топло чоколадо.. Нам ни треба скап 
автомобил, скап часовник и облека. Ме учат 
за вистинските вредности во животот и секој 
ден си заминувам со нова мисла.

МК: Што е со ФИТФЛО, дали сеуште 
работиш како личен тренер во што си 
одлична, и дали и понатаму ќе те гледаме 
на малите екрани како тв водителка?

ФитФло е во мирување, но сеуште сум дел 
од емисијата Час на Македонски Корени.

МК: И за крај на нашиот разговор, 
посакувајќи ти успех, што би сакала да им 
посакаш/порачаш на нашите читатели?

Флорина: Би сакала да споделам 3 работи 
кои ги научив во изминатите години:
1. Не работете работа што не ја 
сакате. Најдете работа и пасија која ќе ве 
прави возбудени секој ден да се будите и 
давајте го најдоброто од себе.
      2. Бидете благодарни за се што имате, 
бидејќи има многу луѓе кои немаат ни 
половина од тоа што Вие го имате.

      3. Луѓето со попреченост се исти 
како и сите кои немаат попреченост. Тие 
заслужуваат шанса. Тие го прават нашиот 
свет подобро место за живеење.

Интервју со Флорина Магденовска, инструкторка која на лицата со пречки во развојот им го менува животот



Страница 28 February 09, 2022Енигматска страница



Страница 29February 09, 2022 Крстозбор



Страница 30 February 09, 2022

На 3 октомври 1995 година врз 
претседателот на Република Македонија 
Киро Глигоров е извршен атентат. Глигоров 
го преживеа атентатот со тешки повреди 

во пределот на главата. На местото 
на атентатот загина неговиот шофер 
Александар Спировски, а е повреден 
телохранителот на Глигоров, Илчо Теовски.

На 5 октомври 1995 година Собранието 
на Република Македонија со 110 гласови 
„за“ и само еден воздржан од присутни 111 
пратеници, едногласно го усвои Законот за 
знамето на Република Македонија.

На 6 октомври 1014 година починал 
Цар Самоил (958 - 6 октомври 1014) — 
средновековен македонски владетел кој 
на преминот од X кон XI век формирал 
пространо царство на територијата на 
Балканскиот Полуостров.
Државата која ја создал е позната како 
Самуилово Царство Македонско словенско 
царство, Македонско царство.

Македонските историчари го именуваат 
Самоил како македонски цар, 
истакнувајќи дека тој учествувал во 
бунтот на комитопулите 969 година, 
кога била отфрлена бугарската врховна 
власт во Западна и Југозападна 
Македонија и биле поставени темелите 
на македонската средновековна држава, 
која по него е именувана како Самуилово 
Царство, најголема ранофеудална 
државна творба на Балканот. Во негово 
време македонската средновековна 
држава го достигнала врвот во својот 
развиток.

Починал во Преспа од срцев удар, 
потресен од морничавата глетка кога 
ги видел своите ослепени војници што 
му ги испратил Василиј. Бил оженет со 
византиската благородничка Агата од 
Драч, со која имал четири ќерки и синот 
Гаврил Радомир. Зачуван е неговиот натпис 
(992/3), во спомен на родителите и на 
братот Давид.
На 28 јуни 2011 година на централниот 
плоштад во Скопје бил поставен 
монументален мермерен споменик на 

Самоил. 
На 9 октомври 1967 година во Собранието 
на СР Македонија, под претседателство 
на д-р МиланБартош, е одржана седница 
на Матичната комисија за формирање 
на Македонската академија на науките 
и уметностите, на која е извршено 
конституирање на МАНУ.

На 10 октомври 1946 година во Скопје, во 
црквата „Свети Спас“, 
со сите државни почести и пред повеќе 
илјади граѓани од цела Македонија, беа 

положени 
моштите 
на истакнатиот македонски револуционер и 
идеолог Гоце Делчев, кои два дена порано 

македонската делегација ги донесе од 
Софија.

11 октомври е Ден на востанието на 
Македонија или Ден на народното востание 
на македонскиот народ.Востанието е 
против фашизмот и со тоа започнува 
борбата за ослободување на македонскиот 
народ. Тоа е важен меѓник во борбата 
за самобитност и самостојност на 
македонскиот народ. Со својата 
вооружена борба, Македонија не 
станала квислиншка територија, туку, 
напротив, жешко подрачје за окупаторот 
и дала свој придонес во победата над 
фашизмот во Втората светска војна.
По фашистичката агресија и 
окупацијата на Југославија во 1941 
година, Македонија повторно е 
поделена, овојпат помеѓу италијанскиот 

и бугарскиот окупатор.
За почеток на востанието против фашизмот 
во Македонија се смета нападот кој 
Прилепскиот партизански одред „Гоце 
Делчев“ го извршува во Прилеп на 
11 октомври 1941 година. Во нападот 
учествуваат 16 партизани, распределени во 

три групи. Првата го напаѓа бугарскиот 
полициски участок, втората - затворот, 
а третата има задача да ги прекине 
телефонските врски и електричната 
инсталација. 
Дејствија има и во Кумановско. На 
12 октомври 1941 година, во областа 
Студена вода е формиран Кумановскиот 
(Козјачки) партизански одред, а во 
областа Менкова колиба Карадачкиот 
партизански одред. При првите судири 
со бугарската војска овие партизански 
одреди биле разбиени. Карадачкиот 

одред е разбиен на 14 октомври, а 
Козјачкиот одред - на 17 октомври. 
Скопскиот партизански одред, формиран 
веќе во август, не зема учество во овие 
настани, бидејќи борците не биле известени.
Иако активноста на овие први партизански 
одреди е скромна, таа претставува 
иницијална каписла за продолжување на 
борбата.

На 16 октомври 2007 година  во 
сообраќајна несреќа во Хрватска трагично 
настрада Крушевчанецот Тодор „Тоше“ 

Проески (25 јануари 1981 - 16 октомври 
2007) — познат 
македонски пејач и една 
од најголемите ѕвезди 
на балканската музичка 
сцена, каде што е 
доживуван како заштитен 
знак на Македонија. 
Музичката кариера ја 
започнал со настапот на 
прилепскиот фестивал 
Мелфест во 1997, 
каде што и победил 
изведувајќи ја песната 

Yesterday од Битлси. 
Патот кон ѕвездите му го 
отвораат песните Пушти 
ме (1997) и Остани до крај 
(1998). Имал блиска соработка со  голем 
број на влијателни балкански и светски 
музичари и композитори. Се смета дека 
подемот во неговата кариера започнал по 

изведбата на песната Твоите бакнежи 
на моите бели кошули на Скопскиот 
фестивал во 1999 година. Во 2004 
година бил прогласен за Амбасадор 
на добрата волја на УНИЦЕФ. Негов 
заштитен знак е познатиот израз Ве 
сакам сите.
Постхумно бил прогласен за заслужен 
граѓанин на Македонија. Денот на неговиот 
погреб, 17 октомври, бил прогласен за Ден 
на национална жалост.

На 20 октомври 1994 година Амбасадорот 
на Република Македонија во Руската 
федерација, Гане Тодоровски, на свечената 

церемонија во Кремљ, му ги предаде 
акредитивите на претседателот Елцин. 
„Не се разочаравме што ве признавме под 
името Македонија“, изјави Елцин.

На 23 октомври 1893 година во Солун е 
основанаМакедонската револуционерна 
организација. Имено на 23 октомври 1893 

година во куќата на солунскиот книжар 

Иван Хаџи Николов во Солун се собрале 
шестмина млади мажи за да ги ставаат 
основите на тоа, коешто ќе стане симбол 
и знаме на борбите на Македонците 
за слобода. Основоположниците биле: 
Христо Татарчев, Даме Груев, Петар 
Поп Aрсов, Иван Хаџи Николов, Антон 
Димитров и Христо Батанџиев. Тие основаат 
конспиративна група, нарекувајќи ја 
македонски револуционерен комитет.
Организацијата се борела за ослободување 
на Македонија со сопствени сили, без 
помош од надвор. Формирањето на МРО 
значело почеток на организираното 
македонско револуционерно движење 
кое преку Илинден 1903 и Крушевската 
република, а потоа преку НОБ резултира 
со создавање современа самостојна 
македонска држава. Овој датум се поврзува 
со организираната борба на македонскиот 
народ и народите кои живееле во 
Македонија за формирање независна 
држава. Во политичка смисла, борбата за 
автономија значела формирање самостојна 
држава и затоа 23 октомври симболизира 
континуитет на македонската борба за 
независност.
На 28 октомври 1947 година во Скопје, во 
киното „Култура“, филмските работници на 
Македонија го организираа првиот филмски 
преглед. Во него е прикажан секојдневниот 
живот во републиката, активностите на 
градежништвото, прославата на 9 септември 
во Пиринска Македонија и бербата на 
памукот во Струмичко. Сниматели беа 
Трајче Попов и Благоја Дрнков

На 31 октомври 1924 г. во текот 
на Првиот меѓународен конгрес на 
штедилниците (Светско душтво на 
штедилници) во Милано, Италија на 
последниот ден од конгресот, проф. Равица 
го прогласил тој ден за меѓународен ден на 
штедењето.Идејата наишла на одобрение 

од 29 земји кои сакале да ја потсетат 
светската јавност на штедење, и важноста 
на штедењето за економијата и поединецот.
 Празникот се одбележува на 31 октомври, 
освен во земјите кајшто тој ден е државен 
празник. На тој ден банките се отворени, 
за граѓаните да можат да внесат средства 
на својата штедна сметка.Покрај 
горенаведеното, во Република Македонија 
синдикатот на финансиските организации 
доделува награди и пофалници за 
најдобрите работници од оваа дејност. 

Октомври низ годините
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МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

Алкохолот двојно ти го скратува животот 

Разговараат двајца пијани другари во кафана:
– Знаеш ли што прочитав? Пиењето ти го скратува 
животот двојно!
– Е како така?
– Е па ти на пример колку години си?
– 40.
– Е ако не пиеше, веќе ќе беше 80!

Вага

Застанува Трпе да се измери на вага и го вовлекува 
стомакот.
– Тоа нема да ти помогне – му вели Трпана.
– Помага, помага. Инаку не можам да ги видам 
бројките.

Последната желба на мажот 

Маж на смртна постела:
– Мила, сакам да се омажиш за комшијата Стефан!
– Ама како така, нели го мразиш?!
– Е па баш затоа!

Операција

Пациент во операциона сала го прашува докторот:
– Докторе, навистина ли ќе ме оперира студент?
– Да.
– А ако е неуспешна операцијата?
– Нема да го положи испитот!

Професија

Учителката ги прашува децата што би сакале да бидат 
кога ќе пораснат:
– Трпе ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
– Јас учителке сакам да бидам успешен и на жена ми 
да и купам јахта, дијаманти, замок, ферари…
– Браво Трпе, убаво. А ти Цветко?
– Јас учителке сакав да бидам космонаут, ама сега 
сакам да бидам жена на Трпе!

За македонските работи… 

Учителката му вели на ученикот:
– Ти Петре си одличен ученик. Многу си примерен, 
мирен, добродушен, не се тепаш и покрај тоа што 
некои останати ученици те задеваат. Продолжи така и 
еден ден, единичарите ќе те вработат во фирмите што 
ги украдоа нивните татковци!
Деновиве во Скопје… 
Скопје, септември 2020.
– Бабо, да ти отворам ли Фејсбук профил?
– Не отворај ништо, ќе влезат комарци!

Тежина
Ако се качите на вага, и резултатот не ви се допаѓа, 
не се вознемирувајте. Луѓе со златно срце, челични 
нерви и железен карактер, не можат да бидат лесни!
Жена
Паметна жена знае кога да заќути! Знае ама не може.
Заболекар
Заболекарот додека се спрема да ми извади заб:
– Не се секирај Трпе, за се има прв пат.
– Ама докторе, јас не сум Трпе…
– Знам, јас сум Трпе…

Арамии
Постојат 2 вида на арамии:
1. Аматер: – Парите или животот !!!
2. Професионалец: – Потпиши се тука, тука и тука…

Коњ

– Добро бе ќерко кај го најде оној коњ за дечко?
– Тато бе, не го викај така.
– Добро добро, а каде живее?
– Во Хиподром…

Минатово лето 2020
Популарни туристички дестинации ова лето беа:

– Ла Тераса, Купатилски Острови, Санта Кујна, 
Соединета Аголна Гарнитура.

Слика

Психијатарот му покажува на пациентот лист со дамка 
од мастило:
– Што гледате?
– Гледам тажен, осамен човек, уморен од справување 
со идиоти, со ниска плата, напорна работа и мизерен, 
неправеден живот…
Психијатарот си ги брише солзите и вели:
– А на сликата… ?

Месеци
Учителот прашува:
– Трпе, ајде наброи ги месеците во една година.
– Јануари, февруари, карантин, декември.
– Седи, петка.

Полицајци

Влагаат двајца полицајци во библиотека.
Библиотекарката:
– Да не врне надвор?

Алиби

– Имате ли алиби за време на убиството?
– Што е тоа алиби?
– Некој да ве видел тоа време…
– Фала богу, никој!

Вирус

2023 година.
– Трпана кај е маж ти, не сум го видела 3 години?
– Ене го дома, го лажам дека вирусот не е поминат да 
не оди по кафани.

Зборови
Трпе доаѓа камен пијан дома.

Трпана, изнервирана лута:
– Значи немам зборови!
Трпе:
– Фала богу…

Мисија

Жената има две мисии во животот:
– Првата е да смири маж додека е нервозен
– Втората е да изнервира маж кој е смирен

Продолжен Викенд

Трпана го прашува Трпе:
– Маженце, каде ќе ме носиш за продолжениот 
викенд? ?
– Кај мајка ти.
– А за Нова Година?
– Тогаш ќе те земам!

Оценки

Трпе си доаѓа од училиште и татко му го праша:
– Сине, како оценките во школо?
– Тато оценките маршираат.
– Како тоа маршираа?
– Епа вака: еден-два,еден-два,еден-два…

Пари

Трпе го прашува Цветко:
– Што е најлошото нешто што си го направил за пари?
– Одам на работа…

Комшивка

На попис ја прашуваат Трпана:
– Што работите, госпоѓо?
– Јас сум комшивка.
– Каква професија е тоа, што прави комшивката?
– Па мрази, завидува, колне, се жали…

 ► Една голема снежна топка може да направи голема катастрофална лавина.
 ► Силата и убавината се одлика на младоста, а мудроста е цвет на староста.
 ► Кој им дава  на сиромасите, на Бога му позајмува.
 ► Ако ја пуштиш рибата во сад со вода не мисли дека си и’ дал слобода.
 ► Кога браќата ќе се поделат, за три години стануваат само соседи.
 ► Подобро е да се биде роб на ѓаволот, отколку слуга на жената.
 ► Има само едно правило: ,,За да умееш добро да зборуваш, научи да слушаш,,.
 ► Она што го добиваш бесплатно, чини премногу.
 ► Додека си среќен имаш пријатели, а кога ќе дојдат облачни времиња, ќе бидеш сам-осамен.
 ► Кога човек не може да биде уметник, станува критичар, исто 

како што станува шпион кога не може да биде војник.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

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

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

Stanka Karapanceva, 
Real Estate Sales Representative
stanka@rogers.com

t.416-975-5588 c. 647.237.9330 
f. 416.975.8599

wwww.foresthillyorkville.
com

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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ST NEDELA MACEDONIAN ORTHODOX ORTHODOX CHURCH IN AJAX, ONTARIO

485 BAYLY ST W, AJAX, ON L1S 6M7
DIOCESE: MACEDONIAN ORTHODOX DIOCESE OF AMERICA AND CANADA

PHONE: (905) 426-5355

Св. Недела, Ејџекс

ЧЕСТИТ 11-ОКТОМВРИ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ!

Со најдлабоки таковински чувства и желби да истраеме во 
овие тешки моменти за светот, на сите парохијани, членови 
на црковните управи на нашата МПЦ Св. Недела и на сите 

Македонци во нашата македонска заедница во Канада им го 
честитам големот македонски прaзник 11-ти Октомври.

Почитувани нашинци, да не го заборавиме минатото, да 
се освестиме денес, за да не не' осудуваат утре нашите 

поколенија.
Да сте живи и здрави браќа и сестри Македонки и Македонци, да 
се сложиме едни со други затоа што ние сме библиски народ со 

единствена историја, култура и традиции. 
За многу години 11-ти Октомври!

Славе Бунтески, претседател на 
црковната управа во МПЦ Св. Недела, 
Ејџекс

Чествувања по повод 
големиот христијански 
и македонски правосла-
вен празник Крстовден, 
се одржаа и во црквата 
Св. Недела во Ејџекс.
Со богослужбата ра-
ководеше парохискиот 
свештеник отец Алек-
сандар Зашов.
На фотографијата се 
Зора Бунтеска (сопруга 
на претседателот Сла-
ве Бунтески) со претсе-
дателката на женската 
секција Милица Попоска 
кои вршат подготовки и 
украсување на салата 
по повод празникот.

Реновациите во македонската 
православна црква Св. Недела 
од Ејџекс под раководство на 
дизајнерот и архитект Ристо 
Камчев продолжуваат. 
Црквата блеснува во ново 
светло. 

Сите постетители со 
воодушевување ги поздравуваат 
обновите, за кои се заслужни не 
само раководството на црквата 
и членовите на сите секции, туку 
пред се дарежливиот македонски 
народ.

Повелете посетете ја и уверете 
се.Црквата се наоѓа на следната 
адреса:
ST NEDELA MACEDONIAN ORTHODOX 
ORTHODOX CHURCH IN AJAX, ONTARIO
485 BAYLY ST W, AJAX,ON L1S 6M7
PHONE: (905) 426-5355
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

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

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

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

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

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

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

To be recognized within the com-
munity as a home that celebrates the 
Macedonian culture and heritage and 
provides accommodations for Sen-
iors capable of living independently.

Our Values

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

Our Mission

To provide quality, affordable accom-
modations and companionship to 

Seniors of all backgrounds with an 
aim to encourage the vibrant Mac-
edonian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School 
Volunteer Credits. Our 
many fundraising events 
welcome your volunteer 
time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf tourna-
ments and today is Canadian Macedonian Place Foundation’s largest an-
nual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the benefi t of Ca-
nadian Macedonian Place and other charitable causes supported by the 
current registered charity, Canadian Macedonian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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