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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
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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:

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

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

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

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
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

9385 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1E7

905.232.5246 / 
905.232.5675

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 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

Тел:416-827-0954
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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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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 Денот на 
Востанието на Македонскиот народ за 

ослободување од фашистичкиот 
окупатор .

Да живее Македонија и Македонците каде и се!

Историјата не смее да се заборави, таа е 
завет за денес и за иднината на нашите деца 

и внуци.
Со почит од претседателот на МПЦ Св. 
Климент Охридски од Торонто, Владе 
Димитриевски со управата на црквата.

Соопштенија и новости од Македонската Православна Црква 
Св. Климент Охридски, Торонто

Со олабавување на мерките од страна на Владата на 
Канада и нашата црква полека почнува да функционира. 
Ние знаеме дека годината што помина, и поголем дел од 
оваа беше тешко за сите, па така и за нашата црква затоа 
сме им благодарни на сите оние што во изминатиов период 
ја помагаа црквата Св. Климент Охридски.
 Свесни сме дека многумина останаа без работа. 
Нашите банкет сали полека почнуваат да се изнајмуваат, 
ние секогаш имаме потреба од работници за во кујната и 

салите. Таквата работа е добредојдена за 
ученици, студенти, новодојдени во Канада 
и сите оние што имаат потреба да го 
надополнат домашниот буџет. 

Затоа ги замолуваме сите заинтересирани 
за повеќе информации да се јават во 
црквата.   (416) 421-7451

   Children are our future, therefore we should take 
care of their education. In our Church we received 
two sets of illustrated books with the lives of the 
saints. One set will be in the Church, the other in 
Sunday School. Entering into the Church, children 
can take, read and return the book after the Liturgy!
The sets were donated by two families, known by 
God.

We are thankful for their 
donation and may God bless them.

Честит 11-ти Октомври до Македонскиот народ!

Започна со работа неделното училиште

На 3 октомври почна со работа 
Неделното училиштето св. 

Климент при црквата
 „Св. Климент Охридски“.

Се замолуваат оние родители 
што би сакале да ги запишат 

нивните дечиња да го изучуваат 
македонскиот јазик да се јават на 
црковниот број  416-421-7451.

We are thankful 
for the children’s 

laughter that we had 
at the Church, in this 
difficult time. Thank 

you to MYNET - 
Macedonian Youth 

Network for preparing 
gifts for the students.

President- Irena Karaoulis –Shopov
1st Vice President- Luba Aleksiou

2nd Vice President -Vera Zlatanovska
Secretary - Linda Stoetes

Assistant Secretary-Vera Stevanovska
Treasurer – Elizabeth Chumandra

Assistant Treasurer- Gorica Popovska

Coordinators

Vera Belcevska
Marina Atanasovska
Maryanne Kostovski

Control Commision
Diana Nikolovska
Letka Dumevski

Lila Aceski
Cena Mavrou

Menka Krincevska
President- Irena 

Karaoulis –Shopov

                   St Clement’s Ladies Auxiliary Election Results 2021-2022
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 МОРАЛНОТО УЧЕЊЕ НА ПРЕПОДОБНИОТ ИСАК СИРИН  
Втор Степен

Македонска Заедница

Подготвил: прота 
ИЛИЈА ДОНЕВ

E – mail: ilijadonev@
gmail.com

Cell: 416. 898 – 0496

Видовме дека на првиот 
степен е опишана состојба-
та на човечката природа, 
односно, неговата морална 
состојба. Во вториот степен 
од моралниот живот почнува 
активноста над моралното 
усовршување и менувањето 
на грешната човечка приро-
да кон добро. На овој степен 
човекот се менува според 
своето внатрешно својство, 
но и според надворешните 
дејства. Душевните сили и 
способности се обновуваат 
и преминуваат од неприрод-
на во природна, согласно 
законот Божји. Оваа нова 
состојба се јавува по подол-
го подвизување, борба со 
гревот и зацврстување во 
добродетелите. Тогаш чове-
кот доаѓа до свест за гревот 
и во себе веќе има покајание. 
Преку покајанието човекот 
влегува во борба со гревот, 
така што на гревот му се 
спротивставува со доброде-
телите. Преку таа постојана 
борба, доброто постојано 
победува и човекот сè по-
веќе  и поцврсто се утврдува 
во него. Човекот може да го 
оствари доброто, па затоа му 

се препорачува да го прави 
по пат на добродетелност. 
Преку добродетелите ние 
го напуштаме стариот човек 
и се облекуваме во нов. За-
тоа треба да ги возљубиме 
добродетелите, а покрај нив 
да го имаме и покајанието, 
верата во Евангелието, како 
и надежта во помошта од 
Божјата благодат.
Покајанието е потребно, за-
што преку него се сознава 
сопствената грешност, без 
што не може да се посака 
добро. Покајанието е жалост 
за тоа што дотогаш се одело 
по патот на гревот. За свети-
телите не постои грев, кој не 
може да биде простен, освен 
непокајаниот грев. Верата во 
Евангелието, пак, нè учи на 
неопходното знаење за по-
беда над ѓаволот и ревност 
во добродетелите.
Во борбата против гревот 
постојат внатрешни и надво-
решни пречки. Внатрешни се 
страстите и гревот кој владее 
во нас. Надворешни се све-
тот и ѓаволот. Светителот со-
ветува најпрво да се започне 
борба со надворешните, а 
потоа со внатрешните преч-
ки. Најпрво, треба да се за-
твори вратата за сите сети-
ла, па дури потоа да се војува 
внатрешно. Како голем по-
движник, со богато подвиж-
ничко искуство, светителот 
советува на борба со влија-
нието на надворешниот свет, 
имајќи го за оружје отшелни-
штвото и молчанието, а за 
внатрешната борба ја нуди 
надежта на Божјата помош, 
разборитоста и трезвеноста. 
За борбата со самиот себе, 
со гревовната наклонетост, 
која преминала во страсна 
состојба, ги советува: постот, 
бдението, исполнувањето на 
сите Божји заповеди и разго-

рувањето на љубовта кон 
Бога и ближните.
Преку молчанието брзо се 
покоруваат страстите, кои со 
нас загосподариле. Тоа им 
помага на добродетелите во 
секој поглед. При молчание, 
човечкото срце постанува 
слично на детското. Преку 
молчанието започнува ви-

стинската молитва.
Преку расудувањето човекот 
стекнува можност разумно 
да го разликува доброто 
од злото.Трезвеноста, пак, 
не дозволува во душата да 
влезе ниту една страст и 
помисла, а ако се случи и да 
влезе, тогаш ги победува со 
Христовото име. Треезвено-
ста е подобра кога е упатена 
кон срцето, отколку кон умот, 
зашто на таков начин полес-
но се спречуваат желбите, 
кои се упатени кон срцето. 
Дејноста на умот зависи од 
состојбата на срцето. Каква 
што е душата, така ќе деј-

ствува и умот, зашто умот е 
сила на душата.
Телото е заразено од гревот, 
заразен е и секој негов орган, 
па затоа е потребно сите те-
лесни органи да се потчинат 
на духот. Заповедите треба 
да се исполнуваат, зашто ако 
тоа не го правиме, душата не 
може да биде чиста. Свети 

Исак Сирин му пишува на 
преподобен Симеон Столп-
ник, дека заповедите се да-
дени од Господа како лекови, 
за да ја очистат човечката 
душа од страстите и гревови-
те. Со доаѓањето на Христос, 
заповедите добиле нова 
сила. Он ни дал животворни 
заповеди, кои се спасително 
лекарство во нашата страс-
на состојба. Под терминот 
„заповеди“, светителот го по-
дразбира целиот евангелски 
закон. А ако не исполниме 
една заповед, не сме изле-
чиле ни една душевна сила. 
Заповедите треба да испол-

нуваат не само поради и про-
тив страстите, туку затоа што 
преку нив ја добиваме жи-
вотворната сила од Оној, кој 
и ни ги дал. А ни ги дал Оној, 
Кој со Својата крв и ги осве-
тил. Затоа, преку вршењето 
на заповедите ние ги лечиме 
нашите душевни сили. Како 
што ни е потребно смире-

нието, така ни е потребна и 
молитвата. Таа е непопход-
на за човекот, кој стапил во 
борба со гревот и кој сака да 
се зацврсти во добродете-
лите. Молитвата е молење 
и жалење по нешто. Таа е 
желба да се избавиме од 
сегашните и од идните иску-
шенија. Светителот говори 
за молитвеното доживување, 
кое го нарекува оган и слат-
ка молитва, која се раѓа во 
човекот тогаш, кога чувству-
ва дека Бог му дава помош. 
Чувствувајќи ја оваа помош, 
во нас се раѓа внатрешното 
духовно насладување. Оваа 

молитвена состојба светите-
лот ја нарекува „молитва на 
верата“. Ова чувство на то-
плина од молитвата ги уни-
штува страстите и ја озарува 
душата со веселба, умот го 
упатува и го насочува кон 
вечниот живот.
Преподобниот Исак Сирин 
говори за теоретската и де-
лотворната љубов. Првата 
е теоретска, а втората де-
лотворна. Во заповедите за 
љубовта кон Бога и човекот, 
сите заповеди се соединети. 
Треба да Го љубиме Бога, 
но треба да да го љубиме и 
Божјиот облик – човекот. Ако 
подвижникот не може својата 
љубов да ја манифестира 
преку дела (зашто е сам), 
тогаш треба тоа да го прави 
во себе: во мислите и чув-
ствата. Како свети Василиј 
Велики, свети Григориј Бого-
слов и преподобен Макариј 
Велики, така и свети Исак 
Сирин се трудел да ја испо-
лни прво љубовта кон ближ-
ните, па потоа да се издигне 
до љубовта кон Бога преку 
созерцанието. Дури откако 
ги исполниле потребните 
заповеди во општествениот 
живот, и кога нивниот ум 
почнал да ја чувствува по-
четната непоколебливост од 
божественото и таинствено 
созерцание, дури тогаш тие 
заминале во пустинско без-
молвие. Во тоа време тие 
пребивале во својот внатре-
шен човек. Љубовта кон чо-
векот очистува од сетилното, 
од врзаноста за сетилниот 
свет, па воведува во чувству-
вање, во нужно очистување 
на душата од страстите, а 
потоа вознесува до чиста бо-
жествена љубов. 

(Продолжува)

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма 

на македонски јазик

DETROIT: SATURDAY 3:00PM WPON 1460AM,

SUNDAY 8:00PM WNZK 680AM

& CHICAGO: SUNDAY 3PM WNWI 1080AM
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St. Nicholas Macedonian Orthodox 
Church Community Centre

Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON 
N9A 6Z6

Phone: (519) 966-6257

Во нашата Црква Св. 
Никола во Виндзор, 
после исполнетиот ле-
тен период со различ-
ни настани и празну-
вања, продолжуваат и 
во овој есенски период 
редовните богослуж-
би и други активности. 
Посетеноста на Црква-
та е добра, а луѓето 

ги почитуваат здрав-
стените мерки и про-
токоли за заштита на 
здравјето.

Беше прославен ли-
тургиски празникот на 
Успението на Мајка-
та Божја Богородица, 
празник многу почи-
туван од нашиот на-
род и ден кога нашиот 
храм се исполни со 
луѓе. Кумови за овој 
празник беа почиту-
ваните Мирослав и 
Славица Петрески 
со семејството. Ина-

ку да споменам, дека 
Славица Петреска 
долги години посвете-
но ги прави Просфо-
рите за потребите на 
нашата Црква. Нека ги 
чува Св.Богородица и 
нив и сите нас!
Оваа година просла-
вивме голем јубилеј 

од поновата историја 
на нашата држава 
Македонија, односно 
на 8 Септември од-
бележавме 30 години 

од незавнисноста на 
нашата земја. Нека 
ни е честит и празни-
кот што ни доаѓа - 11 
Октомври денот кога 
нашиот народ поведе 
храбра битка за сло-
бода и своја независна 
татковина и држава.
Имавме и несекојдне-
вна прилика да го прос-
ледиме Македонскиот 
филм “No Minorities”, 
од нашиот надарен 
режисер и актер Јован 
Босеовски, филм кој ја 
открива македонска-
та потресна историја 
од минатиот век кога 
многу луѓе страдале и 
биле принудени да ги 

напуштат своите род-
ни куќи и кога многу 
семејства биле поде-
лени.
Овој месец на 11-от 
ден се потсетивме и 
на животот и смртта 
на Св.Јован Крстител, 

„најголемиот роден од 
жена“, како што рекол 
Христос за него. Радо-
сно го прославивме и 
роденденот на Св.Бо-
городица на 21 Сеп-
тември, првиот 
голем празник 
од Црковната 
година.
На празникот 
на Чесниот и 
Ж и в от в о р е н 
Крст Господов, 
го изнесовме 
од олтарот 
Светиот Крст, 
со којшто спо-
ред чинот се 
направи Воз-
дигнување со 

молитви кон сите че-
тири страни со цел за 
осветување и благо-
словување на сите и 
на целиот свет. Вер-
ниот народ се поклони 
на Крстот којшто е си-
мболот на Христовата 
победа, и знамето на 
Христијаните!
Со надеж дека сите 
наши Македонци на 
овие простори се во 
добро здравје телесно 
и духовно, ви посаку-
вам секое добро од 
Бога!

Отец Емил Атанасов

In the glory of God, and 
with the blessing of our 
Metropolitan Metodij, our 
Church is decorated with 
a new frescoes! In the 
Narthex - the entrance 
part where candles are lit, 
the sacred figures of six 
saints were painted. Many 
thanks to the zograf Gligor 
Stefanov who with God's 
help, skillfully and with a 

prayerful effort portrayed 
the characters of these 
heavenly intercessors for 
us. May his deeds and 
years be multiplied!
I express my gratitude to 
the donors of the Icons 
whose names are eternally 
embedded in the Eternal 
Church of Christ. Their 
names are mentioned in 
every Liturgy and we pray 
for their health and well-

being. Also, I remind you 
that this wonderful work 
continues in our Church. 
Except in this part, Icons 
will be painted in the cen-
tral part (Western Wall) 
of the Church and in the 
Altar. Although most of 
the Icons have already 
been taken, there are 

still a few left, so here 
is an opportunity to 
donate. The icons rep-
resent the new Mac-
edonian saints: Saint 
Bishop Gavril of Mount 
Athos, Saint Cyprian 
of Slepce and Saint 
Joanikij of Rakotince. 
Next to them are the 
icons of the Holy Mar-
tyr Angel of Lerin, of 
St. Lydia of Macedo-
nia - the first Christian 
woman in Macedonia 
and Europe baptized by 
St. Ap. Paul, and of the 
famous St. Nectarios of 

Aegina the Wonderworker, 
the God’s physician of the 
20th century. God willing, 
the days when these saints 
are celebrated, we will cel-
ebrate them festively and 
then it will be more words 
about their bright lives and 
deeds. The renewal of our 

Church shows that we are 
a living church community, 
a branches of Christ.
May these Saints help us 
with their intercesion be-
fore God for our commu-
nity, for our Macedonian 
nation and people and for 
the whole world!

Father Emil

Our Church is decorated with a new frescoes! 

Продолжено лето во септември, празници и радости за 
Македонците во Виндзор

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 

свештеник при МПЦ „Св. 
Никола“ во Виндзор
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JOE BIDEN'S STAND-UP ROUTINE AT THE UN GENERAL ASSEMBLY
Much like so many US 
presidents before him, 
Joe Biden has an uncanny 
ability to say something 
with a straight face – that 
the rest of the world finds 
tragically laughable. And 
just like his predecessors, 
the punchline – once again 
– is how the United States 
is “leading the global fight 
for human rights”...while 
stripping it from as much 
of the world (and his own 
people) as possible.
The United States invades, 
interferes, oppresses, kills, 
retreats. It's the imperial-
ist version of "lather, rinse, 
repeat". But even if the US 
doesn't militarily invade, 
the killing, interfering, and 
oppressing goes on, and it 
never ends.
As hisown opening act the 
week before his UNGA ad-
dress, Biden pledged to 

“take on the Taliban” 
while US troops were, 
literally, in full retreat. 
It's like someone chal-
lenging you to a fight, 
and as you're back-
ing up, you yell "okay, 
let's go!". Apparently, 
Biden is the second 
coming of “Baghdad 
Bob”– the former Ira-
qiInformation Minister 
who, during thesecond 
Gulf War, laughably de-
clared that no US troops 
were on Iraqi soil, while 
UStanks closed in onhim.
So, let's come up with a 
nickname for Joe Biden. 
This one's easy– how 
about Bullshit Biden.
In the main act of his 
routine, Biden said"The 
democratic world is every-
where. It lives in the anti-
corruption activists, the 
human rights defenders, 

the journalists, the peace 
protestors on the frontlines 
of this struggle in Belarus, 
Burma, Syria, Cuba, Ven-
ezuela, and everywhere in 
between.”
He condemns the crack-
down on peaceful protest-
ers, the lack of free and fair 
elections, and the state-
ordered attacks, imprison-
ment and intimidation of 
civilians in dictatorships 
throughout the world – but 
only if the United States is 
not leading them. When 
he's called out for it, he de-

nies blatant US 
involvement. 
He might as 
well do a rendi-
tion (someone 
please teach 
him how to 
use TikTok) of 
Shaggy's "It 
Wasn't Me".
But Biden took 

his reaction to criticism of 
American anti-Macedoni-
an policy to another level. 
When condemned for the 
brutal US-led forced re-
naming of Macedonia and 
stripping away of Mac-
edonians' identity, culture 
and history, he issued an 
executive order banning 
critics from entering, and 
owning property in, the 
United States. Well, you 
can cross the US off my list 
of potential vacation desti-
nations as this executive 

order puts me on the US 
blacklist– for having the 
“audacity” to stand up for 
the human rights that they 
claim to defend. Biden 
has now joined the US's 
anti-Macedonian “strate-
gic partner” Greece, which 
blacklisted me two dec-
ades earlier. Originality 
is not his strong suit.
I'm the president of 
Macedonian Human 
Rights Movement Inter-
national. We stand up to 
oppressive regimes and 
demand human rights 
for oppressed Macedo-
nians and other minori-
ties. If it gets us black-
listed from these countries 
and prevents us, for exam-
ple, from seeing Joe Biden 
preach/lie to the world in 
person, it's a blessing. But 
the question remains, will 
others – who claim to de-

fend democracy, human 
rights and the rule of law 
– keep letting the United 
States, literally, get away 
with murder? Unlike Biden, 
that is no joke.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human 
Rights Movement Interna-
tional
twitter.com/billnicholov

If somebody told you that an entire ethnic group’s 
name and identity were being changed to appease its 
oppressors, you would react in outrage. If they fol-
lowed up by saying, “Oh wait, it’s a diplomatic dispute”, 
would your response be “That’s okay then. They should 
resolve this dispute by denying their own existence”?
This is what’s happening to Macedonia and Macedoni-
ans. We are being rebranded as “North Macedonians” 
and our country as “North Macedonia”, thus relinquish-
ing the terms “Macedonian” and “Macedonia” to our 
biggest oppressor, Greece, and we get to read about 
this “victory” in the Western media every day. Our 
name and identity are being given away to the very 
country whose main foreign policy objective is our 
eradication.
Note that I said “biggest oppressor”. Let’s not forget 
our lesser-known oppressors. Bulgaria, Albania and 
Serbia have all made claims to Macedonia, so how can 
Macedonia be Greek, Bulgarian, Albanian and Serbian 
all at the same time? So how about this: Macedonia is 
Macedonian.
But take note, this is not just a Greek-created, West-
ern-enabled dispute between the Republic of Mac-
edonia and Greece. Macedonia’s entire territory (the 
Republic of Macedonia is one part of it) was partitioned 
in 1913 among Serbia (Yugoslavia), Bulgaria, Greece 
and later, Albania. With the fall of Yugoslavia in 1991, 
the Republic of Macedonia gained its independence. 
Look at a map here, complete with my comment about 
how — after 500 years of Turkish occupation — all of 
Macedonia, including the region of Macedonia annexed 
by Greece, still had Macedonian village and city names. 
After annexing Aegean Macedonia, the Greek govern-
ment proceeded to change all Macedonian names into 
Greek ones. If Macedonia was “always Greek” (a claim 
made by Greece BEGINNING in 1988) then the names 
would have already been Greek. Common sense 
should prevail over racist propaganda.
And don’t ever forget, no matter which country Macedo-
nia and Macedonians find themselves in, Macedonia, 
was, is, and always will be MACEDONIAN.
But when we dare defend our existence, we are 
branded as “nationalists”. I was even introduced as a 
nationalist on a recent television panel discussion on 
TRT World. Lele majko. That’s a Macedonian phrase 
expressing disgusted surprise. But will I have to de-
scribe it as a “North Macedonian” saying now? Well, if 
something sounds stupid, it is stupid…
So how did we get here? As I’ve said many times, the 
West’s romanticizing of Greece is leading to the down-
fall of my entire ethnic group. You see, Greece has suc-
cessfully framed its policy of cultural genocide against 
Macedonians as a “diplomatic dispute”, and the world 
has blindly followed along.
Frame the debate, and you will most likely win it. Un-
less, of course, the world hates you. Donald Trump, are 
you paying attention? Example, if Trump’s claim that 
the US has a “massive trade deficit” with Canada was 
accepted, Canada would’ve offered concessions and 
Trump would be tweeting victory. But Canadian Foreign 
Minister Chrystia Freeland saw through Trump’s latest 
lie and proudly announced her defence of Canada’s na-
tional interests by imposing retaliatory tariffs on the US.

Common sense, right? So why has the world allowed 
compulsive liar Greece to frame cultural genocide as a 
neighbourly dispute? Call it what it is — and take action 
to stop it.
The following question could be asked of any leader 
and politician I’ve ever met, but this one is for you, For-
eign Minister Freeland: In my discussions with you and 
your foreign policy advisors, I’ve asked you the question 
above. And I asked you why the West is not “allowing” 
Macedonia to defend itself in the same manner that you 
defend Canada. Your response? Nothing. Know this, 
Macedonian-Canadians will remember your despicable 
inaction at election time. And no, I don’t mean “North-
ern-Macedonian-Canadians”.
But luckily, for Greece, the world inexplicably loves 
them so they can spin the argument however they see 
fit. Greece, the West’s favourite racist, drunk uncle, has 
lied about everything from its economy, its artificial ties 
to ancient history, its “cultural purity” (leading to massive 
human rights violations against Macedonians and other 
minorities and subsequent election of 21 members of its 
very own Neo-Nazi party to parliament) and, of course, 
the mass marketing campaign that anything edible must 
be Greek, and the West, literally, eats it all up.
This marketing campaign was also used (in addition to 
EU bailout money) to convince the world that Macedo-
nia “belongs to Greece”. This campaign — and claim 
— started in 1988. If one said to a Greek, before 1988, 
that Alexander the Great was Macedonian — you’d be 
met with a “No! There’s no such thing as Macedonia! 
Alexander the Great was Greek!” After 1988, it became 
“Yes! He was Macedonian! But that means he was 
Greek!” Then they started claiming that “Macedonia is 
4,000 years of Greek history”. The math is slightly off.
But here we go again with Greece framing the debate. 
They descend into ancient history (when even the idea 
of “Greece” didn’t exist. Macedonia did, by the way) but 
one doesn’t have to go back 2,000 years to solve an ar-
tificial “dispute”. Greece deflects to its Western-created 
romanticized “history” because it doesn’t want to admit 

that it previously denied Macedonia’s existence, that it 
had no problem with the Republic of Macedonia’s name 
when it was part of Yugoslavia, and that their former 
Prime Minister, Constantine Mitsotakis, admitted in 
1995 that Greece created the “name dispute” in order 
to deny the existence — and cultural genocide — of the 
large Macedonian minority in Greece.
Current Greek Prime Minister, Alexis Tsipras, even 
celebrated the illegal “agreement” to change Macedo-
nia’s name as a victory in forever denying the existence 
of Macedonians in Greece. Who celebrates cultural 
genocide? Europe’s worst human rights offender does. 
Which reminds me of when Trump said that his support-
ers would remain loyal even if he shot someone in the 
street. Well, Western world, what does Greece have to 
do to lose your support?
Remember this, even though Macedonia was parti-
tioned in 1913 among Serbia, Bulgaria, Greece and 
later, Albania, there has only ever been one meaning for 
the term Macedonian — and that is an ethnic Macedo-
nian.
Greece admitted this fact in the 1920s, took UN-
sponsored steps to provide public education to Mac-
edonians, provided a census stating Macedonian as an 
ethnic group, but then reverted to its fascist roots and 
cancelled it all. But, much like the internet, historical 
record is forever. Human rights abuses and propaganda 
changes are easily exposed — but, luckily for Greece 
— again, the West chooses complicity over decency.
To drive the point home for Greece’s Western enablers, 
when Macedonians started arriving in North America 
in the late 1800s and early 1900s (to escape persecu-
tion, not be subjected to it by their new hosts more a 
century later), their Ellis Island and Pier 21 documents 
stated their name, country of origin (which said Turkey 
because Macedonia was still under Ottoman occupa-
tion) and, get this, their nationality said MACEDONIAN 
despite being under foreign occupation. Look at one of 
a multitude of examples here.
You see, we have always been Macedonian, no matter 
which country partitions, occupies or rules Macedonia. If 
this weren’t true, we could eventually become Chinese 
— if they choose to invade. So Western rulers, you can-
not reward our oppressors. You cannot reward cultural 
misappropriation. And as Caption Obvious might say 
— you cannot give one ethnic group a second ethnic 
identity.
Put yourselves in our shoes. What would you do if your 
identity was being stripped from you while the world not 
only watched, but participated?
Think of your ancestors and their struggles. And think 
of mine. While I was being attacked for existing, I 
explained this on TRT World: My great-grandfather was 
born Macedonian in 1903 under Turkish occupation. 
He stayed Macedonian under Greek occupation. He 
remained Macedonian when he moved to Canada. You 
can’t change what’s in your blood.
Look at his picture here. Our Name Is Macedonia. You 
know it. Now help us defend it.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights Movement International

Frame It, Win It, Eradicate It — The Cultural Genocide of Macedonians
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Mincho Ostas is from 
the village of Embore 
and his wife Ermioni 
Ostas from the village 
of Pallor, both from Ae-
gean Macedonia who 
are great patriots, pure 
Macedonians who live 
together with great 
love, and help for the 
Macedonian truth.
Mincho came to Cana-
da in 1954, and Ermio-
ni in 1960 from the last 
century.They have four 
children together, two 
sons and two daugh-
ters, of whom they 
have 7 grandchildren.
It is a treasure to have 
a beautiful family, with 
hard work, work and 
mind they fought for a 
good life, several times 
they visited their home-
land where they have 
the best memories.
Next year they will 
celebrate 60 years of 
marriage.
They are still harmoni-
ous and happy Mac-
edonians, others say 
about them that they 
have known since their 
arrival in Canada.
There is no Macedo-
nian church in which 
they have not been, do 
not go and which they 
do not help. There is 
no Macedonian cel-

ebration, banquet and 
picnic, a patriotic night 
where they are not 
among the first, be-
cause as they say: We 
all need as much as 
we can to help Mace-
donia and the Macedo-

nian people, but un-
fortunately we need 
a stronger lobby to 
succeed.
It hurt us a lot to see 
what is happening 
to Macedonia, we 
do not agree with 
the name change, 

we do not agree with 
the agreements with 
Greece and Bulgaria 
because they have 
done great damage 

to Macedonia and are 
against the truth about 
Macedonia and the 
Macedonian people.
There are many Mace-

donians in our commu-
nity in Canada, we also 
have many patriots, 
patriotic associations 
such as: The Mac-
edonian International 
Movement for Human 
Rights, the United 
Macedonians Organi-
zation and others, but 
we need to be stronger 
to organize together, 
to help with money be-
cause only in this way 

we will be able to help 
the Macedonian peo-
ple - says Mincho and 
Ermioni Ostas.
We help as much as 
we can, we have not 
forgotten the defend-
ers of the Constitution 
who rot in prisons, they 
lie innocently and their 
families have nothing 
to live on.
Mincho remembers 
that together with the 
late Gjorgji Nikolov 
they helped Vinozhi-
to, Human Rights, for 
years to prevent the 
Macedonian truth, the 
Macedonian name 
from perishing - be-
cause there is no other 
truth except that the 
Macedonian people 
in the Aegean are as-
similated, and the new 
generations need to 
know the history.
We met them at the 
picnic in honor of the 
Independence Day of 
Macedonia, organized 
by the Woodbridge 
Seniors Club where 
they are active mem-
bers since the first day. 
They hope and believe 
that soon we will re-
turn to the beautiful 
banquets and celebra-
tions in the Macedoni-
an community, we will 
meet each other and 
so we can keep our 

beautiful language, our 
beautiful Macedonian 
songs and dances, and 
our Macedonian faith .
At the end of our con-
versation, Mincho and 
Ermioni Ostas greet 
all of you dear readers 
and wish you health, 
happiness and joy for 
many years.

MINCHO AND ERMIONI OSTAS:
WE HAVE BEEN IN CANADA FOR 60 YEARS, BUT WE WILL NOT FORGET WHO 
WE ARE, OUR MACEDONIAN LANGUAGE, OUR MACEDONIAN CHURCHES AND 

THE MACEDONIAN  HISTORY.

The village Paljor-
 a birthpalce of Ermioni

The village Embore- a birthpalce 
of Mincho

Mincho and Ermioni Ostas
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The two brothers Gajtanovski, 
Bale and Borche

work as one with all heart 
for the Macedonian

 Community

They left Macedonia a long 
time ago, the older Bale left 
in 1974, and the younger 

Borche left in 1979. Like all 
Macedonians then and now 
for a better life, and those 
who are hardworking and 

strive will succeed.
Such is the story with Borche 
and Bale, their journey from 
the village of Dolno Srpci, Bi-
tola to the fact who they are 
today, was not at all easy, as 

it was for all of us who left 
home.

They had themselves, 
formed families and dedi-

cated themselves to work in 
a country that promises suc-
cess and progress. With the 
opening of the Macedonian 
Orthodox churches of Sveti. 
Dimitrija Solunski and Sveta 
Nedela, they started helping 
and working for the good of 

the Macedonian commu-
nity, without regretting time, 

money, health.

They say, it is health to be 
happy with your people and 

to work for your people. 
That's their motto to this day.
Borche is a member of the 

church committee in the 
church of St. Nedela in Ajax 

and there is no event, or-
ganized gathering, festival, 

preparations for festivals and 
banquets, volunteering as a 
bartender - it is always and 

everywhere.

Bale, on the other hand, 
apart from being a passion-

ate hunter, has been the 
president of the church com-
mittee in the Macedonian Or-
thodox Church of St. Dimitrija 

Solunski in Markam.
He says he is happy that 

he can convey to the Mac-
edonian community that the 

church of St. Dimitrija is com-
pletely renovated, has a new 
elevator, new premises that 

allow successful and relaxed 
functioning of all sections 

and groups that function 
under its roof.

The hall is refreshed, great 
for rent, freshly painted 

which is the merit of Father 
Goran Risteski, simply the 

church and its premises radi-
ate freshness and purity.

At the just finished festival, 
the two brothers Bale and 

Borche volunteered side by 
side, welcoming and send-
ing the visitors with a smile 
and cordiality that gives a 
nice impression and is an 

example in the Macedonian 
community.

Big congratulations to the 
Gajtanovski brothers, we 
are also happy to be able 
to share with you the short 

story about them.
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Во Саботата на 11-ти 
и неделата 12-ти сеп-
тември се одржуваше 
традиционалниот 15-ти 
по ред црковен фести-
вал на Македонската 
Православна Црква Св. 
Димитрија Солунски во 
Маркам, Онтарио.
Истиот беше посетен од 
голем број Македонци 
кои го искористија уба-
вото време со вистински 
летни температури да 
уживаат во фестивал-
ската понуда. Претседа-
телот Бале Гајтановски 
со црковната управа и 
бројните волонтери не 
го криеше задоволство-
то од сработеното за 
време на минатите ме-
сеци. Црквата има ново 
руво, реновирана е , мо-
дернизирана и погодна 
за сите црковни пригоди. 

Отец Горан Ристески 
исто така има значај-
на заслуга за духов-
ното  обединување 
на парохијаните, тој 
исто така не го штеди 
своето време и труд 
за беспрекорна орга-
низација и учество во 
сите дневни црковни 
потреби. Женската 
секција раководена 
од Сојна Мириќ беше 
заслужна за сите по-
дготвени солени и 
слатки производи, со 
многу љубов, внима-
ние и знаење. Сечија 
заслуга е вредна за 
почит. Посетителите 
освен свежо подготве-
ната храна и пијалоците 
по подолго време заи-
граа на музика во живо 
во изведба на дуото 
Соња и Оливер. 

Фестивалот го посетија 
и поранешниот свеште-
ник во оваа црква отец 
Трајко Босеовски, како 
и актуелните свеште-
ници од останатите се-
стрински македонски 

православни цркви од 
Торонто и околината, 
претседатели и члено-
ви на црковни управи.

To rent the renovated church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

15th church festival of the Macedonian Orthodox Church St. Dimitrija 
Solunski in Markam

President of the church committee Bale Gajtanovski 
with Spiro and Borche

On Saturday, September 11th 
and Sunday, September 12th, 
the traditional 15th church fes-
tival of the Macedonian Ortho-
dox Church St. Dimitrija Sol-
unski in Markam, Ontario took 
place. It was visited by many 
Macedonians who took advan-
tage of the beautiful weather 

with real summer tempera-
tures to enjoy the festival of-
fer. President Bale Gajtanovski 
did not hide his satisfaction 
with the work done during the 
past months with the church 
committee and numerous vol-
unteers. The church has been 
renovated, modernized and 

suitable for 
all church oc-
casions. Fa-
ther Goran Risteski also has 
significant merit for the spiritual 
unification of the parishioners, 
he also spares no time and ef-
fort for impeccable organiza-
tion and participation in all daily 

church needs.
The Ladies Auxilliary led by 
Sojna Miric was credited with 
all the prepared salty and 
sweet products, with a lot of 
love, attention and knowledge. 
Everyone's merit is worthy of 

respect. 
The visitors, enjoyed the 
freshly prepared food 
and drinks, and after a 
long time listen a  live 
music performed by the 
duo Sonja and Oliver.
The festival was visited 
by the former priest Tra-
jko Boseovski as well as 

the current priests 
from the other sister 
Macedonian Ortho-
dox churches from 

Toronto and the surrounding 
area, presidents and members 
of church committies.

Sojna Aleksovska Miric 
president of the Ladies 

Auxiliary:

Many thanks to all the 
wonderful people that 

came out to our annual 
church festival. 

Thank you to Sonja & 
Oliver Band and all 

our hard working church 
volunteers. Everyone 

worked so hard to make 
our festival a success 

even during these hard 
times.

Father Goran Ristevski (St. Dimitrija Solunski, 
Markham), Father Trajko Boseovski (St. Dimitri-
ja, now retired), Father Sasho Celski St. Clement 

of Ohrid, Toronto

The newly renovated 
meeting room

Sojna Aleksovska Miric 
President of the 
Ladies Auxiliary at St Dimitrija 
Solunski, Markham

Volunteers- BBQ section

The new Elevator
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 СВ. НЕДЕЛА ЕЈЏЕКС, 19 ГОДИНИ ОД ОСВЕТУВАЊЕТО

Свечениот банкет по повод 19-ет 
годишнината од осветувањето на 
Македонската Православна Црква 
Св. Недела од Ејџекс се одржа на 
4-ти септември во реновираната 
црковна банкетна сала.
Црквата св. Недела е изградена од 
канадската македонска заедница 
која се посвети на развојот на цр-
квата како место за богослужби и 
културни свечености низ регионот 
на Дурам и Големата Област на
Торонто. Многумина се заслужни за 
нејзинаата работа овозможувајќи 

да се изгради овој велелепен маке-
донски културен и духовен центар 
во Ејџекс.
Последниве години црквата дожи-
веа вистинска преродба. Имено, 
комплетно е саниран покривот, на-
правен е нов иконостас, прекрасна 
влезна врата, целосно е променет 
влезот, банкетната сала доби нов 
подиум, реновирани се и останати-
те простории.
Црквата се разубавува и обновува 
во интерес на сите македонски вер-
ници од овој дел на Онтарио, но и 

пошироко.
На свечениот банкет присуствуваа 
повеќе почесни гости меѓу кои:.
Владе Димитриевски претседател 
на најголемата Македонска Пра-
вославна Црква на овие простори, 
Св. Климент Охридски од Торонто, 
Бале Гајтановски претседател на 
МПЦ Св. Димитрија Солунски од 
Маркам, Коле Димески заменик 
благајник во МПЦ Св. Илија од Ми-
сисага,
Отец Горан Ристевски, од МПЦ Св. 
Димитрија Солунски од Маркам, 

отец Ангел Станчев од Свети Наум 
Охридски во Хамилтон, поранеш-
ниот свештеник во Св. Недела отец 
Благе Димитриевски и се разбира 
во улога на домаќини претседа-
телот на црковната управа во Св. 
Недела Славе Бунтески и свеште-
никот Александар Зашов.
Свое обраќање до присутните има-
ше претседателот на црковната 
управа г-ин Славе Бунтески кој не 
го криеше задоволството од успеш-
ниот раст и напредок на црквата за 
што се заслужни црковните управи, 

нивната меѓусебна соработка и не-
себичната поддршка и помош на 
успешните македонски бизниси во 
Канада. 
На свеченоста посебно признание 
беше врачено на Сашко Котла-
ровски за долгогодишна посветена 
работа во црквата. 
Во музичкиот дел гостите ги заба-
вуваа Христо Георгиев Ице и Веле 
Тошевски.

Претседателот Славе Бунтески  со 
моќна порака: ,,Да ја сакаме црквата 
, како што си ги сакаме семејството и 

татковината,,

Веле и Ице -музичко дуо кое 
направи одлична атмосфера со 
прекрасен избор на македонски 

песни.

За парохискиот свештеник отец Александар 
Зашов овој беше прв банкет од неговото 

доаѓање во Канада

Архитектот Камчев со гостите од Св. 
Илија: Мише, Коле и Станко

Признаница за Сашко 
Котларовски за многугодишна 

посветена работа во црквата Св. 
Недела

Делегација од црквата Св. 
Климент Охридски, Торонто

Претседателот од Св. Димитрија Бале 
Гајтановски (прв од десно) со своите 

пријатели

Парохијани на црквата Св. Недела

,,Да им се служи на црквата, на Бога и народот е света работа,, 
Тоа е двигател во работата и во црквата

 Св. Недела
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ST NEDELA
 MACEDONIAN ORTHODOX 

CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, 

ON L1S 6M7

Свечено отворена библиотеката во МПЦ Св. Недела, Ејџекс

Литературното Друштво 
"Браќа Миладиновци", 
секција при македонска-
та православна црква 
Св.Климент Охридски 
од Торонто откако беше 
најнапред основана и све-
чено ја отвори новата ма-
кедонска 

библиотека во црква-
та Св.Недела од Ејџакс 
со промоција на книгата 
"Моето Брајчино, моите 
корени, мојата Преспа" на 
авторката Вера Вржовска 
Петревска, член на лите-
ратурното друштво "Браќа 
Миладиновци". 

На оваа свече-
ност учествуваа 
повеќе членови 
од литературно-
то друштво кои 
зедоа учество со 
читање делови 
од промовирана-
та книга, како и 
песни од своите 
збирки поезија. 
Свеченоста ја 
водеше претсе-
дателката на ли-
тературното дру-

штво, госпоѓата Маја 
Доневска-Ивановска,
 а учество зедоа и 
претседателот на цр-
квата Славе Бунтески, 
свештеникот Алексан-
дар Зашов, како и прет-
седателот на Св.Кли-
мент Охридски,Владе 
Димитриевски.

Претседателот Бунте-
ски со свештеникот За-
шов ја пресекоа лентата 
која означува нов почеток 
во работата на би-
блиотеката, дар од маке-
донските писатели од То-
ронто и одлична можност 
за сите вљубеници во пи-
шуваниот збор да ужива-
ат во поетските и прозни 
дела на авторите.

Свеченоста беше 
збогатена со неде-
лен ручек органи-
зиран од страна на 
женската секција, 
подготвен од ше-
фицата на кујната 
и банкетната сала 
Марија Ангелевска 
со нејзиниот тим.

Претседателот во Св. Недела Славе Бунтески, свештеникот 
Александар Зашов и претседателот 

од св. Климент Охридски Владе Димитриевски

Поетите од ,,Браќа Миладиновци,,
 со дел од управата на црквата Св. Недела

Листа на членови на женската секција за 2021 година

Маја Доневска Ивановска, 
Славе Бунтески и Александар 

Зашов
Весна Карапетрова, Милица и Ѓорѓи 

Сараѓил

Поетесата Вера Вржовска 
Петревска

Претседателот Бунтески со 
неговите соработници

Листа на членови на управниот одбор на 
женската секција за 2021 година

ИЗВРШЕН ОДБОР:

 Претседателка – Милица Попоски
 Подпретседателка – Марија Ангелески
 Благајничка – Мери Мандев
 Заменик благајничка – Љуба Тасевски
 Секретарка – Донка Ферманов
 Заменик секретарка – Рина Сервинис

КОНТРОЛНА КОМИСИЈА:

 Дафина Христов
 Вера Кожовска

ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИОТ ОДБОР:
Олга Темелковска

 Слобода Јовановски
 Лена Долевска
                              Живка Јованова

 
               Паца Стјуард
 Ана Филипов
 Љуба Мангов
 Јагода Ѓоршески
 Душанка Периќ
 Сандра Калчовска
 Ана Божанис
 Вера Јоноски
 Мара Сарис

Фото Архива
Претседателката на женската секција во 
Св. Недела Милица Попоски
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Вие и Вашето Здравје

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Микроелементи се: желе-
зо, цинк, манган, бакар, јод, 
кобалт,  флуор и селен.

Железо (Fe)

Железото учевствува во 
синтезата на (дезоксирибо-
нуклеинската киселина) ДНК 
и  синтезата на хормоните 
на штитната жлезда, но не-
говата главна функција е тоа 
што е составен дел на хемог-
лобинот. Како составен дел 
на хемоглобинот, железото 
учествува во пренос на кис-
лородот од белите дробови 
до сите клетки, ткива и орга-
ни во човечкиот организам. 
За да се објасни улогата на 
железото неоходно е да се 
осврнеме прво на хемог-
лобинот. Хемоглобинот се 
состои од два дела, едниот 
дел претставува голема про-
теинска молекула наречена 
хемо, а вториот – непротеин-
ски дел е наречен глобин во 
чија средина се наоѓа јонот 
на железо. Јонот на железо-
то се врзува со молекулата 
на кислородот и ја носи таму 
каде што е потребна во орга-
низмот, каде ја отпушта мо-
лекулата на кислород, а го 
прифаќа јаглероддиоксидот 
и го носи до белите дробови.
Дневната препорачана доза  
на железо за мажи е 8 мг, 
за жени 18 мг, а во текот на 
бременост е 27 мг дневно.
Најпогоден извор на желе-
зо за организмот е  црвено-
то месо,грав, грашак и соја. 
Апсорпцијата на железото е 
поефективно во присуство 
на аскорбинската киселина 
(витамин С).
Намалувањето на  нивото 
на железото во организмот 
се случува при недостатокот 
на неговото внесување, но и 
при обемните крварења. Не-
говиот недостаток најчесто 
се  манифестира со анемија, 
чии симптоми се бледило, 
малаксалост, лесно замору-
вање, намалување на иму-
нитетот, срцебиење, нама-
лен апетит, кршливи нокти 
и сува уста. Кај децата може 
да доведе до застој во рас-
тот и умствениот развиток.

Цинк (Zn)

Цинкот е важен за синтеза 
на протеините во организ-
мот,  ја регулира  контрак-
тилноста  на мускулите, а 
помага во зараснување на 
раните. Цинкот има  исто 
така бројни функции во ор-
ганизмот на клеточно ниво, 
као што се невролошките  и 
имунолошките  процеси.
Дневните потребни дози се 
од 8-11 мг, но неговите по-
треби може да се зголемат 
при претерано потење, кога 
може да  се изгубат и 3 мг 
цинк дневно. Зголемени 
дневни потреби од цинк се 
јавуваат кај луѓето кои бо-
ледуваат од диабетес и кај 
алкохоличарите. Природни 
извори на цинк се црвено 
месо, пченични никулци, 
пивски квасец, семки од 
тиква и јајца. Кога се зема 
во мултиминерални додато-
ци, најдобро е да се зема во 
комбинација со витаминот Ц, 
магнезиум и Б комплексот.
Практично цинкот е нетокси-
чен, освен кога се зема во 
претерани количини и кога 
храната била складирана во 
галванизирани садови.

Јод (Ј)

Јодот е неопходен микро-
елемент, пред се’ бидејќи е 
компонента на тиреоидниот 
хормон  и е неопходен за 
нормално функционирање 
на тиреоидната жлезда. Без 

него, активниот тироиден 
хормон, тријодотиронин (кој 
е вклучен во метаболизмот, 
срцевите и дигестивните 
функции, мускулната контро-
ла, коскеното одржување и 
мозочниот развој) не би мо-
жел да постои.
Тој се наоѓа во морските 
плодови, млечните произво-
ди, јајцата и житариците. Во 
повеќето земји, солта е збо-
гатена со јод за да се преве-
нира неговиот дефицит.
Дневните потребни дози се 
150 микрограми.
Недостатокот на јод може да 
доведе до нарушување на 
функцијата на тиреоидната 
жлезда,кое се манифестира 
со гушавост и мозочни оште-
тувања.

Селен (Se)

Селенот функционира во 
организмот во форма на 
селенопротеини, кои има-
ат многу бројни функции. 
Селенот го поттикнува иму-
нитетот и е клучен играч во 
процесот на формирање јај-
це клетки и фертилизација, 
како и работата на штитната 
жлезда.

Тој е застапен во бразилски-
те ореви, јајцата и место.. 
Дневните потреби од селен 
се 55 микрограми. Недо-
статокот од селен се ма-
нифестира со слабеење 
на имунолошкиот состав и 
когнитивни пореметувања. 
Треба да се внимава во на-
докнадата на селен преку 
исхраната, бидејќи грани-
цата помеѓу терапеутската 
и токсичната доза е мала и 
доколку дојде до токсичност 
се манифестира соч гадење, 
повраќање и опаѓање на ко-
сата.

Флуор (F)

Флуорот е суштински микро-
елемент за здравјето на  за-
бите, зајакнувајќи ја  структу-
рата на емајлот, со што 
ја спречува појава на 
кариес. Исто така важен 
е за одржување на цвр-
стината на коските.
Го има вo: кромид, соја, 
спанаќ, компир, кељ, 
млеко, но најглaвен 
извор е флуорирана-
та вода. Во подраачја 
каде  водата е флуорирана 
дневниот внес на флуор е 
1.4-3.4 мг/ден, споредено со  
0.3-1 мг/ден во подрачјата 
каде водата не е флуорира-
на.
Недостатокот на флуор се 
манифестира со: мачнина, 
повраќање и опаѓање на 
косата.Организмот со здра-
ви бубрези дневно може да 
метаболизира максимум 50 
% од внесената количина и 
токму ова е причината зошто 
флуорот трeба да се внесу-
ва во потребните дозволени 
дневни количини.

Бакар (Сu)

Бакарот е кофактор во одре-
дени ензими, неопходни за 
енергетска продукција, соз-
давање на сврзно ткиво и 
метаболизмот на железото. 
Неопходен е за развој на фе-
тусот кај бремените жени, за 
раст и развој на новороден-
чиња, јакнење на коските, 
созревање на црвените и бе-
лите крвни клетки, транспорт 
на железо, холестерол и ме-
таболизам на гликоза.
Го има во  сончогледот, ин-
диските ореви, зелените 
маслинки и во морските пло-
дови.
Дневните потреби се 800 ми-
крограма.
Дефицитот на бакар може 
да се јави заради недоволен 
внес,нарушена апсорпција 
или зголемен внес на цинк 
и се манифестираат со: кон-
фузност, мускулен спазам 
и грчеви, зголемена кршли-
вост на ноктите и коските.
Зголемени внесени дози 
може да предизвикаат сто-
мачни грчеви, гадење и  дија-
реја, па дури и оштетување 
на црниот дроб и бубрезите.

Кобалт (Co)

Кобалтот е присутен во орга-
низмот во количина од 1 мг, 
од кои 85% се наоѓа како дел 
од витамин Б12 (цијанкоба-
ламин), со што тој е вклучен 
во процесот на производство 
на црвените крвни зрнца 
(еритроцити).
Toj се наоѓа во млекото и 
млечните производи,кои за-
доволуваат 32% од дневните 
потреби доколку се внесуват 
во задоволителни количини. 
Кобалтот го има и во школки-
те, рибата, црвеното месо и  
сојата.Дневните потреби се 
околу 8 микрограми
Неговиот недостаток се јаву-

ва ретко, но доколку се јави 
се манифестира со анемија, 
ниска телесна температура, 
остеопороза, пробелми со 
тиреоидеата и зголемен ри-
зик од инфекции.
Треба да се напомене дека 
луѓето кои работат во тешка-
та метална индрустрија, се 
изложени на вдишување на 
поголеми количини кобалт-
ните честички преку респи-
раторниот тракт и за нив се 
препорачува негово мерење 
во урината и крвта.

Манган ( Мn)

Манганот е значаен за по-
веќе функции на организмот, 
вклучително метаболизмот 
на аминокиселините (град-
бените единици на сите 
протеини), холестеролот и 
јаглехидратите. Исто така, 
важна улога игра и во низа 
антиоксидантни и метабол-
ни активности, развојот на 
коските и зараснување на 
раните.
Манганот мораме да го вне-
семе преку исхраната, но те-
лото има механизми да пра-
ви резерви од него во црниот 
дроб, панкреасот, коските, 
бубрезите и мозокот до око-
лу 20mg).
Дневните потреби се од 1.8- 
2.3 мг. и го има во јаткасти 
продукти, мешункасти пло-
дови, житариците и темното 
чоколадо.
Дефицитот од овој минерал 
е доста редок кај здравите 
луѓе. Кај  луѓе со одредени 
заболувања (епилепсија, ос-
теопороза, дијабет, пациенти 
со бубрежна инсуфициен-
ција кои се на  хемодијализа 
) може да се јави и се мани-
фестира со деформации на 
коските, успорен и намален 
раст,нарушен метаболизам 
на јаглехидратите и мастите

Сите наведени минерали 
(макро и микроелемнти) се 
неопходни за нормлно функ-
ционирање на човечкиот ор-
ганизам и имаат се повеќе 
значење  не само во превен-
тивата,туку и во терапија на 
одредени заболувања.
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Dear Readers, 
We are presenting our talented Macedonian cook Sue Eastwood who is known by the Macedonian community and worldwide for her cooking. She is 

popular on Facebook, and has her own group called 
“Macedonian Cooking and Culture” that currently has 27 thousand members. You can also see her amazing creations and fi nd out more about her in 

the newspapers monthly issue. We are super thrilled and excited to see what she has in store for us, and glad to see the Macedonian traditional culinary 
continued and shared to the world. 

 Macedonian chicken with rice casserole

Cheese stuffed mini peppers

Macedonian style “chick-
en with rice”, “kokoshka 
so oris “or “pilesko meso 
na oris”…it’s all the same 
thing no matter how you 
want to say it. 

Of all the dishes that 
I make, this is always 
everyone’s favorite. 
All Macedonian house-
holds in every part of 
Macedonia, have a ver-

sion of chicken with rice. 
Like many of our traditional dishes, our baba’s knew how to feed 
a family and stay on budget while making  delicious tasting food. 
This never goes out of style!
I have served this at fancy dinner parties with my friends, and 
there is never anything left of it. 
I change it up each time, so don’t worry about being strict with 
following the recipe. Today I added pickled green peppers and 
pickled roasted red peppers to the rice along with chopped 
onion. Adding a little bit of a picked sour fl avour to rice is very 
complimentary and is a method used by chefs around the world. 
My baba instinctively added picked green peppers  ( storeni) to 

her rice casserole, without ever having gone to cooking school. 
I decorated the casserole with the placement of my drumsticks 
adorned by more little pickled green peppers that I purchased 
in a jar.
I was telling my mom about tonight’s kokoshka so oris version 
and she giggled, “ ama ti mi se pulish sakash da si igrash so 
jadeneto“
( translates to : looks like you like to play with your food )
 LOL, yes she is right. I love the entire process, from prep to 
plating to eating! Traditional Macedonian recipe below.

Macedonian chicken with rice  

8 small chicken legs 
2 cups rice
Vegeta 
Herbs ( parsley ) 
Peppers , onion 
Paprika
Olive oil to fry chicken and 
rice
1 chopped red pepper ( 
pickled or fresh)
1 chopped onion
2 chopped pickled green 
peppers

1 chopped tomato

1)I boil the chicken legs in a 
pot with just enough water to 
cover them, I also add some 
vegeta instead of salt. I cook 
for about 15 minutes ( I add 
one tablespoon of vegeta)

2)I add olive oil to a skillet, add 
chopped peppers , chopped 
onion, tomato and two cups of 
rice. Fry until rice is browned , 
add chopped fresh herbs and vegeta after removing from heat.

3)I pour rice mixture into casserole dish and add 4 cups of the 
chicken broth that I just made boiling the chicken. I place the 
chicken legs in the skillet with oil and a tbsp of paprika and 
quickly braise the chicken ( means to slightly add colour to it, 
and get the nice crusty texture on the skin) - salt the chicken, 
and then assemble into the casserole as well.  
I cover with foil paper and bake at 400 degrees Fahrenheit for 
about 30 minutes or until rice is fl uffy and water is gone. Sprin-
kle with freshly chopped parsley to add more fl avour and colour 
before serving.

One fact about Macedonian cuisine: we love pep-
pers. We create delicious meals, side dishes and 
appetizers from peppers. There is not much that 
can beat the smell of a roasting pepper.
For this appetizer, I used mini peppers that I was 
lucky to fi nd at my grocery store. They are gor-
geous red and yellow in colour, conveniently also 
our Macedonian colours. 
If you have never roasted your peppers in the 
oven, you must try it. It is easy and they turn out 
perfectly. Take a cookie sheet and line it with 
parchment paper for a quick clean up. I roast 
them whole, at about 420 f until they are slightly 
charred. Remove from the oven and let them cool 
down. 

Carefully peel the charred skin from the peppers. 
Cut a slit down the center of them, ensuring that 
you are only opening one side of the pepper and 
not the entire way through.
Remove the seeds. Set aside. 
In a bowl combine equal parts of feta cheese and 
ricotta cheese. Add salt to taste if you want. 
Prepare a plate with fl our spread on it. 
With a spoon, take a scoop of the cheese mixture 
and fi ll the peppers by spreading them open and 
then closing them over the cheese once fi lled. Roll 
the stuff ed pepper in the fl our and fry in a pan with 
extra virgin olive oil over medium heat. Turn them 
over to ensure both sides are golden. Repeat this 
process with all of your peppers. Serve and enjoy! 
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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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Изјава на Месецот:
 
Претседателот 
на Македонското 
меѓународно движење 
за човекови права 

Бил Николов побара при честитките на денот 
на независноста да се осудува промената на 
името Македонија. Без осуда за промената ќе 
значи легитимирање на името на буквата С. 
“Секое спомнување на Денот на Независноста 
на Република #Македонија без притоа да се 

осуди принудното менување на името само 
го легитимизира преименувањето. Кажете му 
на светот денес – и секој ден – дека ЌЕ СИ ГО 
ВРАТИМЕ ИМЕТО”, порача Николов.

Македонска Заедница

Да си го чуваме и негуваме мајчиниот јазик

Пишува Елена Антеска, 
(дипл. филолог 
по македонски и 

јужнословенски јазици)

Знаеме дека јазикот, покрај тра-
дицијата, верата и културата, е 
еден од клучните елементи во 
зачувувањето на интегритетот на 
националниот идентитет на еден 
народ. Тоа исклучително игра 
важна улога кај малите народи и 

држави како што е нашата. А то-
кму јазикот и верата е она на кое 
што почива нашата непобитна 
историја. Нам, на иселениците, 
посебно се однесува одржување-
то и негувањето на македонскиот 
јазик, бидејќи томку јазикот во 
нашиот случај е папочната врвка 
со нашата мајка Македонија. Или 
како што вели Крсте Петков Мис-
ирков во својата книга “За маке-
донските работи” - “Еден народ, 
кој што го изгубил својот јазик, 
наликува на човек кој што го 
изгубил патот и не знае 
од каде доаѓа, ниту каде 
оди, и кој што не знае зо-
што оди ваму, а не она-
му или таму”.

Преку јазикот сме го при-
миле нашето духовно 
наследство, и тоа на-

следство треба да го предадеме 
на нашите идни поколенија, така 
што ние ќе го пренесеме на свои-
те деца и ќе ги научиме на важ-
носта тие да го пренесат на свои-
те. Без јазикот, не можеме да ги 
воспитуваме во духот на нашата 
вера, традиција и култура. Отту-
ка, родителите ја имаат најодго-
ворната улога за одржување на 
мајчиниот јазик. Мајчиниот јазик 
не’ поврзува нас, Македонците 
што живееме на овие простори, 
но е и единствениот мост за по-

врзување со нашите роднини и 
пријатели кои што се далеку од 
нас, во нашата татковина. 

Денес родителите тешко би 
нашле оправдување за изоста-
нувањето на македонскиот го-
ворен јазик. Првенствено треба 
да е присутен во своите домови 
каде што природно се наметну-
ва потребата од зборување на 
македонски, но и преку слушање 
македонска музика, гледање ма-
кедонски филмови, и исклучиво 

преку употреба на 
македонски меѓу 
Македонците во 
разговорната и 
пишаната комуни-
кација. Од посеб-
но значање тука 
е мотивирањето 
да нашите деца 

меѓусебно да зборуваат македон-
ски. 
Треба да сме свесни за убави-
ната и автентичноста на нашиот 
македонски јазик и љубовта кон 
него да ја пренесеме на идните 
генерации!
За крај би го издвоила цитатот 
на Блаже Конески, кодификато-
рот на современиот македонски 
јазик:
„Послушајте Македонци! Јазикот 
е единствената наша татковина. 
Се' додека го чуваме, го негува-
ме, го вардиме, го гледаме јази-
кот наш македонски – ќе може да 
сметаме дека ја имаме и татко-
вината. Како куќа, како дом, како 
огниште.“

 TRUTH & RECONCILIATION DAY

Организацијата Обединети 
Македонци во Канада
Организира Прием по по-
вод 11 Октомври, Денот 
на почетокот од се‘маке-
донското народно воста-
ние против германските, 
италијанските, бугарските 
и албанските нацисти, фа-
шисти и балисти.
Сите сте добредојдени 

во недела, 10 октомври, 
19:00 часот, во големата 
сала при МПЦ Св. Кли-
мент Охридски, Торонто.
Дојдете сите заеднички 
да се поклониме пред 
македонскиот непокор кој 
доведе до основање на 
македонската држава во 
1944 година.

The Organization United 
Macedonians Organization 
of Canada Is organizing 
Reception in honour of 11 
October, the day of the 
start of the all Macedonian 
people’s uprising against the 
German, Italian, Bulgarian 
and Albanian Nazis, Fascists 
and Balists.
You are all welcome on 
Sunday, 10 October, at 7:00 

pm, in the big hall of the 
MOC St. Clement of Ohrid, 
Toronto.
Join us so that we can 
jointly bow in front of the 
Macedonian disobedience 
that led to the founding of the 
Macedonian state in 1944.

11 октомври 2021 - 11 October 2021

On September 30th we ac-
knowledge the tragedy that 
occurred to our indigenous 
children and community, The 
sole purpose  of the Residen-
tial Schools was to eliminate 
the “Indian and its language”.   
it is heartwarming that Truth 
and Reconciliation will en-
lighten all Canadians of the 
greed and corruption of colo-
nization.

However, Canada is not 

the only culprit.  Many Cana-
dians may wonder at times 
why there is trouble between 
the Greeks and Macedoni-
ans.  It is now 4 generations 
since Macedonia was parti-
tioned in 1913 and 51% was 
of its  country was ceded to 
Greece, which they called 
it at the time, the Northern 
Province of Greece.  Greece 
states that this area was al-
ways part of Greece.  If so, 
why did they change every 
Macedonian name of every 

city, town, village, river, lake, 
etc. including the names of 
the Macedonian citizens to 
Greek sounding names? 
Everyone in the area had to 
learn Greek and the Mac-
edonian language was forbid-
den.  Macedonian children 
were beaten or were given 
castor oil to eliminate “that 
terrible language”. They 
were also taught that all Mac-
edonian history and culture 
was Greek.   Soldiers were 
stationed outside homes 

to spy on anyone speaking 
Macedonian.  My grandfather 
was jailed for 6 months for 
speaking Macedonian to his 
children.

 Well Greece’s tactics 
worked, (with the help of USA 
and many in the UN) because 
now in the northern part of 
Greece the Macedonians 
have no grandparents left to 
teach them their native lan-
guage and now have a Greek 
consciousness. 

 (By the Way:  this is all docu-
mented by people who have 
experienced this tragedy in 
the archives of the Canadian 
Macedonian Historical Soci-
ety).

Virginia Stoymenoff,
Co-founder and Past President

Canadian Macedonian Historical 
Society

CN Tower in Toronto was glowing red and 
yellow in honour of Macedonian Independ-

ence Day, September 8th.
 A big thank you to Canadian Macedo-

nia Historical Society for Orgaznaing the 
event.

CN Tower во Торонто светеше со 
црвена и жолта боја во чест на Денот на 
независноста на Република Македонија 

8-ми септември. Благодарност до 
Канадско кедонското- Историско 

Друштво за несекојдневната 
организација.

Niagara Falls and the CNN Tower in Toronto were illuminat-
ed with the colors of the Macedonian flag in honor of the 

30th anniversary of the declaration of independence of the 
Republic of Macedonia.
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
NEW LOCATION:  1049 McNicoll Ave.
Scarborough ON, M1W 3W6  Tel: 416 - 750 - 8080  

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

Dr. Blagoj Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski  DDS,Dentist
Victor Kozovski  RDT Registered 

Dental Technician  
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во 

Канада
Јавете во COMSTOCK 

кај Панде и Марко 
Јадилебовски

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

(905) 473-5625

Successful Macedonian Businesses

Phone: 416 -299-
7710
Cell: 647-962-7710
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MakBiz.Net International online business directory of Macedonian Businesses and Professionals
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050

Посетете ја новата веб страница на црквата 
st-ilija.ca

На 10-ти октомври 2021 година (недела), веднаш по 
црковната богослужба Женската секција од црквата 
Св.Илија Мисисага Ве повикува на:
Свечен ручек и прослава по повод 11-ти Октомври и 
промоција на ново отпечатената книга од госпоѓа Вера 
Вржовска Петревска:

,,МОЕТО БРАЈЧИНО, МОИТЕ КОРЕНИ, 
МОЈАТА ПРЕСПА,, во придружба 
на членовите од друштвото ,,БраЌа 
Миладиновци,, при катедралната црква 
Св.Климент Охридски од Торонто.
Сите сте поканети и добродојдени!

Покана за промоција на книгата 
,, МОЕТО БРАЈЧИНО, МОИТЕ КОРЕНИ, МОЈАТА ПРЕСПА,,

 Прослава на Света Злата Мегленска, втор патрон во МПЦ Св. Илија од Мисисага

Почитувани, 
По повод празникот Св. Злата Мегленска, вториот патрон во црквата Св. Илија од Мисисага 

Пензионерското друштво Ривер Сајд (River Side) организира празничен ручек.
Истиот ќе биде послужен веднаш по црковна богослужба во црковната банкетна сала.
Ручекот го подаруваат годинашните кумови Славе и Весна Трајковски.
Сите сте поканети и добродојдени.
За повеќе информации јавете се на телефон: 

905 - 821-8050
1775 Bristol Rd W, Mississauga, ON L5M 2Y5  

ПЕТНАЕСЕТ ГОДИНИ ОД ОСВЕТУВАЊЕТО НА МПЦ СВ. ИЛИЈА – 
МИСИСАГА 

После опожарувањето на 
првата црковна зграда на 
МПЦ “Св. Илија” во градот 

Мисисага во државата 
Онтарио, кое се случи на 
29 април 2000 година од 

познати сторители, младин-
ци, кои покасно се откриени 

и уапсени. Веднаш после 
немилиот настан управниот 

одбор на Св.Илија најави 
собирна акција за изградба 
на нова црква. Верниците и 
членовите веднаш приста-
пија на помош за собирање 
на материјална поддршка, 
но тука беше и моралната 
поткрепа на парохијаните, 

тие сакаа да учествуваат во 
акцијата со се што имаа на 
располагање, и така на 14 

мај 2006 година беше изгра-
ден и осветен новиот црко-

вен храм. Македонците уште 
еднаш се сплотија, претежно 
и од другите македонски за-
едници, и со тоа ја покажаа 

својата хуманост и емпатија, 
се солидаризираа и со ист 

колективен удел ги раширија 
рацете и ги отворија срцата 

за да не пропадне онаа 
долга духовна потреба што 

македонците од Мисиса-

га одамна ја посакувале, 
црковното светилиште да 

се изгради што поскоро и да 
вроди повторно мир, љубов 
и милост кај сите божестве-
ници. Зградата за употреба 

беше пуштена на 1-ви 
октомври 2005 год. А првата 
света богослужба во ново-

изградената црковна зграда 
се одржа на 2-ри октомври 
2005 год. На верскиот праз-
ник ден на сите Македонски 
светители, а светиот чин го 
изврши свештеникот Илија 

Донев. Понатаму по тотално-
то уништување на црковната 

зграда на Бристол род, 
црковниот живот во македон-
ската заедница во Мисисага 
сепак продолжи. Започнува 
размислување како да се 
задоволат барањата на 

верниците, како одговор на 
тоа, управниот одбор на 

први септември 2000 година 
изнајмува просторија со 

адреса на 918 Dundas St. 
East во Mississauga. На ова 
место сите црковни потреби 
ќе се одржуваат се до 14 мај 
2006 година кога конечно ќе 
се изгради новиот духовен 

дом. Во оваа јубилејна годи-
на кога славиме 15 години 

од осветувањето на црквата 
Св.Илија, да потсетиме дека 
во оваа црковна општина за 
сето ова време расветлува 
црковното здружување и ду-
ховно живеење, и се очекува 

да се случат се возможни 

ра-
боти. Верувајќи во нашата 

црква и крепнејќи ја нашата 
христијанска вера, ние како 

македонски народ преку 
нашата црква успеавме да 

го зачуваме она нашето 
што ние најсвето и најми-
лио , тука спаѓа и нашата 
историја, култура и тради-
ција, од практични причини 
да го запазиме се она што е 
македонско и свето. Покрај 
црковно-духовното спло-
тување, македонците во 

новата црква во Мисисага се 
здружуваат и зближуваат и 

на еден поинаков начин, тие 

го даваат и најдрагоценото 
од себе за да ја зајакнат 

црковната духовитост меѓу 
сите расположени христија-
ни. И по црковните обреди и 
други црковни сослужувања, 
со осветувањето на новата 

црква и преку црковните 
секции од кои некои беа 

формирани многу поодам-
на пред изградувањето на 

црквата, и за сето ова време 
се негуваше и македонската 

културна дејност. 

ЖЕНСКА СЕКЦИЈА 

Според некои извори се 
тврди дека првата секција 

како помошно работно тело 
на Св.Илија била женската 

секција која била формирана 
некаде кон крајот на 1979 

година. За прва претседа-
телка се спомнува Зорка 
Мартиновска. Женската 

секција веќе непречно рабо-
ти до ден денес, и со своите 
разнострани активности го 
зајакнуваат финансиско-

то работење на црквата. 
Моментален претседател на 
секцијата е Весна Трајковска 
, со нејзиниот тим тие оства-
руваат значајни резултати. 

Со тоа женската секција ста-
нува мошне важен фактор 
во црковното опстојување, 
посебно во финансискиот 

сектор.

ФОЛКЛОРНА ГРУПА 
“ИЛИНДЕН"

Меѓу поактивните групи во 
МПЦ Св.Илија се вброју-
ва и Фолклорната група 

“Илинден”, Се смета дека 
била формирана некаде во 

1983 год. Како први корео-
графи се спомнуваат: Лиле 
Дафовска, Владо Шуковски, 

и Никола Кожовски. Оваа 
Фолклкрна група настапува-
ла на сите манифестации 

што ги организирала црква-

та, но исто така и на други 
црковни општини, гостувања 
во повеќе градови, а имале и 
многу настапи на покана на 
државно и локално ниво од 
оваа провинција. Младите 
играорци ја претставувале 
Св Илија на сите црковни 
собири организирани од 

АКАМПЕ со одлични настапи 
и неколку награди. 

Продолжува на следната 
страница...

Фолклорниот Ансамбл 
,,Илинден,,

Соопштенија од женската секција од МПЦ Св. Илија
Драги дами,

Женската секција од црквата Св. Илија органи-
зира состанок на нејзината управа и ги поканува 

сите членови, а повикува да се пријават и придру-
жат и нови членови на 17-ти октомври.                              

Состанокот ќе отпочне веднаш по црковната служ-
ба. Добредојдени сте сите.

Почитувани членки со вашите 
фамилии,

Женската секција при црквата СВ.Илија од 
Мисисага ве повикува да ни се прирдужите 

во остварувањето на проектот за украсување 
на Црковниот Олтар. Иконата која треба да 
се нацрта е Причестување на Апостолите и 

чини$30,000. Секоја ваша донација голема или помала 
ќе биде од огромна помош ,многу ценета и добредојдена. 
Засега имаме донација од Јани Малески со фамилијата 

кои донираат $1,000.Господ да ги дарува со сите убавини 
на овој свет.Секој од вас кој сака да донира ќе може 
донацијата да ја остави во нашата црква , во плик и 

пуштете го кај свеќите со ознака : Донација за Олтарот. 
Исто такаможе да се донира и со чек или со кредитна 

карата кај нашата 
благајничка, повторно со 

ознака за Олтарот.За повеќе 
информации засега можете 

да се јавите во нашата 
црква или испратете порака 

на профилот од женската 
секција на фејзбук .

Со почит 
од претседателкатa 

Весна Трајковска



Страница 23October 06, 2021

Членките на црковниот хор: 
Љубица Лесаж, Трпана Марковиќ 

и Љуба Терзиевска

ЦРКОВЕН ХОР

 

Црковниот хор на Св.И-
лија со своето хорско 
пеење ги разубавува 
црковните богосослуже-
нија, и затоа се се смета 
како за една од позначај-
ните секции во црквата. 
Хорот се формирал 1992 
година, токму во времето 
по доаѓањето на првиот 
свештеник во Мисисага 
кога се запишале и пр-
вите одржани свети бо-
гослужби од свештеникот 
Илија Донев. Меѓу првите 
хористи се евидентира-
ни: Зорка Мартиновска, 
Александра Џијанкос, 
Стефанка Илич, Да-
вид Илич, Триада Геор-
гиевска, Нада Спагноли 
и др. Сега поради корона 
вирусот хорот работи со 
помал состав, на сите 
богослужби со своето 
пеење присутни се: Луба 
Терзиевски, Трпана Мар-
ковиќ , Љубица Лесаџе и 
Нада Кучковска. 

ПЕНЗИОНЕРСКИ КЛУБ 

Македонското пензио-
нерско друштво “Ривер 
Сајд" како и другите 
секции завзема важно 

место во црковната сре-
дина, учествува во сите 
организирани црковни 

активности, го помага 
финансиското работење 
на црквата, а исто така 
организира и свои самос-
тални активности. Покрај 
многубројните дарувања 
остварени преку бингото, 
пензионерското друштво 
од своите активности за 
црквата одвои сума од 
7 илјади долари за до-
вршување на лифтот во 
црквата. Прв претседа-
тел на друштвото бил 
Томе Арсовски, под чија 
иницијатива е формиран 
клубот во 1986 год. А 
официјалната регистра-
ција е направена на 22 
јули 2003 година. Од по-
познатите активности на 
пензионерското друштво 
се одвојуваат: месеч-
ниот ручек кој се одржу-
ва секој прв вторник во 
месецот, акција за соби-
рање храна за загрозе-
ни семејства, банкет за 
Злата Мегленска и други. 
Сегашен претседател на 
друштвото е Горнан Јо-
вановски.
 
НЕДЕЛНО УЧИЛИШТЕ

 Неделното училиште 

во црквата Свети Про-
рок Илија игра клучна 
улога во животот на 
црковната заедница 
во Мисисага. Младите 
ученици го изучуваат 
македонскиот јазик , 
македонската историја, 
географија, култура и 
традиција, оваа е само 
едена постапка како да 
го чуваме македонско-
то битие а со тоа и да 
ги воспитуваме млади-
те. Затоа се почнува од 
младите оти тие ја но-
сат иднината. Неделното 
училиште е формирано 
во 1983 година, наста-
вите за извесно време 
се одржуваат во Cherry 
Hill P.S. и во школата The 
Valley Senior P.S. во Ми-
сисага. Првите учители 
беа: Јордан Дамјановски, 
Невена Костовска, То-
дор Симовски, Драгица 
Димовска, Невена Аџие-
ва, Македонка Симео-
нова-Солакова , Никола 
Симеонов и др. Поради 
коронавирусот неделно-
то училиште на црквата 
Св. Илија еве скоро две 
години не одржува учи-
лишна настава. Учили-
штето ќе започне со ра-
бота кога ќе се создадат 
услови за тоа, оти инте-
ресот за запишување на 
нови ученици расте секој 
ден. Други секции кои ак-
тивно работаат во скло-
пот на МПЦ Св.Илија во 
Мисисага се вбројуваат: 
Фудбалскиот клуб “Илин-
ден” според податоците 
се формирал во 1988 
год. Литературното дру-
штво “Кочо Рацин" почну-
ва со активна дејност во 
месец мај 1992 година. 

Друштвото има организи-
рано бројни литературни 
читања, како и свои при-
редби а најзабележител-
но беше на патрониот 
ден,по повод 102 годи-
ни од раѓањето на Кочо 
Рацин. Претседател на 
литературното друштво 
беше Горнан Јовановски. 
Листата ја дополнува-
ме со вокалната група 
“Македонска китка", таа 
отпочна со работа во 
2004 година. По мно-
губројно настапување од 
кои и на музичкиот фес-
тивал “Валандово", тие 
издадоа свое ЦД со 10 
песни од нив и две но-
вокомпонирани. На крај 
би ја ставил и драмска-
та секција која се појави 
на сцена во месец април 
2010 год. Првата драмска 
претстава беше изведена 
во месец декември 2010 
година. На таа сценска 
претстава, комедијата 
“Дај ми-На ти" актерите 
беа: Горнан Јовановски, 
Пандо Гулевски, Зоран 
Андоновски и Дорче Та-
насовски. Пандемијата 
со коронавирусот ги де-
морализира сите бизниси 
во Канада и светот, во тој 

бран се најде и МПЦ Св. 
Пророк Илија од Мисиса-
га. Тоа придонесе да се 
суспендираат сите актив-
ности, тотално затворе-
ни црковните простории 
за културни и духовни 
потреби. Во моменти се 
чинеше дека нема да 
има излез од оваа ката-
строфална појава што го 
оневозможи човековото 
живеење на секаде по 
светот. На прашањето 
како се справува црквата 
Св.Илија во овоие пре-
судни економски момен-
ти, претседателот Ацо 
Крстевски беше катего-
ричен: “Благодарение на 
нашите секции, нашите 
членови и нашите вер-
ници, кои беа со нас во 
овие критични моменти 
и ни помогнаа со своите 
дарувања, и така некако 
ја ублаживме оваа неми-
ла случајна појава што 
ја зафати нашата црква. 
Строгите епидемиоло-
шки мерки на држава-
та Онтарио, тотално го 
исцрпија нашиот буџет, 
но кога народот е со тебе 
и секогаш наклонет да 
помогне, тогаш се случу-
ваат можни работи. Хри-
стољубивите македонци 
со својата љубов ,почит и 
верба кон црквата ги по-
нудија своите материјал-
ни средства кои во овие 
моменти се најопходни 
за нашата црква да може 
и понатаму непречно да 
функционира". Во момен-
тов се довршува поста-
вувањето на лифтот која 
е прифатена заложба 
уште со самото изграду-
вање на новата црковна 
зграда, што е од нуж-

на потреба што ќе слу-
жи за лица кои ќе имаат 
потреба од тоа. Според 
мислењето на претседа-
телот Ацо Крстевски, по-
ставувањето на лифтот и 
фрескоживописот кој се 
одвива спонтано, се од 
поголемите значајни про-
екти што се при завршу-
вање. За овие скоро три 
години управата со која 
раководи Ацо, покажа 
солидни резултати. Уште 
на самиот почетокот од 
својот избор, управата се 
зафати за исполнување 
на поставените задачи, 
пред се целосно е обно-
вен предниот дел на цр-
квата, скалите, набавен е 
голем и раскошен лустер 
(свеќник) кој восхитува и 
го украсува внатрешниот 
дел на црквата. Момен-
тално како најприори-
тетна задача ни е , довр-
шување на фрескописот. 
Досега се отсликани ли-
ковите на повеќе небес-
ни светители што се дар 
на многу наши семејства, 
за што им сме благодар-
ни. Постигнавме пози-
тивни резултати со што 
очигледно можат да би-
дат задоволни и горди 
нашите парохијани. Ни 
претстојат уште многу 
работи на што работиме 
интензивно за нивното 
реализирање “, рече Ацо 
Крстевски претседателот 
на МПЦ Св. Пророк Илија 
во Мисисага. 
ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

Ацо Крстевски 
претседател на 

црковната управа

Св. Илија, Мисисага
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Прослава на 8-ми Септември во Колумбос и Авон, Ојахо

Од Охајо известува 
Марија Георгиевска

На 8-ми Септември во Охао 
(државa во САД) две маке-
донски заедници ја  славеа 
30 годинишнината на неза-
висноста на Република Ма-
кедонија. 
Охајо е држава во Средно-
западниот регион на Сое-
динетите држави. Од педе-
сетте држави, таа е 34-та 
по големина по површина, 
и со население од речиси 
11,8 милиони жители, и е 
седма најнаселена и десетта 
најгусто населена. Главниот 
град и најголемиот град на 
државата е Колумбос. Охајо 
се граничи со езерото Ири 
на север, Пенсилванија на 
исток, Западна Вирџинија на 
југоисток, Кентаки на југоза-
пад, Индијана на запад и Ми-
чиген на северозапад. 
Бројот на жителие  е близу 
11.8 милиони и официјално 
создадена е како држава во 
1803. Охајо е  мешавина на  
урбана средина, индустрија 
и земјоделство. Во Охајо де-
нес живеат бројни исленици 

од источна Европа а исто 
така и многу Македонци.

Татијана Божиновски беше 
организатор за собирот пред 
локалното градско собрание 
во градот Ренолдсбург, што 
је близу до Колумбус, на 20 
км. Овааа година Македон-
ците добија прокламација од 
Градоначалникот и призна-
ние од Сенатор од Охао.
“Беше чест да се ор-
ганизира овој настан 
и оваа година. Целата 
македонска заедни-
ца овде е благодарна 
што бевме признати 
од градските и др-
жавните службеници 
втора година по ред. 
Сите, млади и стари, 
гордо гледавме како 
се крева знамето пред 
Градското собрание 
на Рејнолдсбург. Де-
финитивно беше по-
себно чувство. Иако 
илјадници километри 
подалеку, успеавме 
да им се придружиме 
на сите наши сограѓа-
ни Македонци, дома и 
во странство, за да го 
прославиме овој мно-
гу важен ден. Сите со 
нетрпение очекуваме 
да славиме уште мно-
гу во иднина “,рече Та-
тјана Божиновски.
Жарко Тодоровски го органи-
зираше собирањето во Авон, 
што е блиску до Кливленд, 

НА 34 км. Македонците 
се собраа кај црквата, Св. 
Климент. На средбата збору-
ваше преседателот Томе Јо-
вановски и Јонче Мојсо, член 
на црквата пред сите што 
беа таму за состојбата за 
Македонците денес и зошто 
мораме да се грижиме за тат-
ковината.И во Ренолдсбург и 
во Авон беше интонирана 
македонската химната и се 
крена македонското знаме.
„Важно е да се про-
слави овој ден на кој 
конечно  и за првпат 

добивме самостојна, 
независна и суверена 
држава Македонија.
 Важно е да се одбе-
лежи за што многу 
илјади луѓе со веко-
ви се бореа и загинаа 
за правата на Маке-
донскиот народ, кои 
конечно ги добивме 
во независна Маке-
донија, а која се про-
гласи на 8-ми Сеп-
тември, “ рече Жарко 
Тодоровски.

Реакции по повод написот под наслов „Македонците во Канада се подготвуваат да ја прослават 
30-годишнината на државата на своите претци,, објавен во Торонто Стар на 8-ми Септември 

Реакција од 
Организацијата 

Обединети Маке-
донци во Канада

Во текстот о д наслов: 
,,Вистинското лице на 
шарлатанот Мето Ко-
лоски,, Органзиацијата 
Обединети Макеоднци 
од Канада упати реак-
ција во која се вели:
-Во чест на Денот на 
независноста на Ре-
публика Македонија, 
угледниот канадски 
весник Торонто Стар 
објави напис под нас-
лов „Македонците во 
Канада се подготвуваат 
да ја прослават 30-го-
дишнината на држава-
та на своите претци“ 
(Мacedonians in Canada 
prepare to celebrate 
ancestral nation's 30th 
independence day, 
h t t ps : / /www. thes ta r.
com/.../macedonians-in-
canada-prepare..., 8 сеп-
тември, 2021).
Новинарот Џереми Ну-
тал ги пренесува впеча-
тоците на Крис Палиер, 
виден канадски адвокат 
од македонско потекло 
и Јордан Битов, соп-
ственик на весникот и 
син на покојниот Џон 
Битов. Додека горена-
ведените со гордост 
зборуваат за настаните 

околу конечното осамо-
стојување на Социјали-
стичка Република Ма-
кедонија во независна 
македонска држава во 
лицето на Република 
Македонија, Мето Ко-
лоски по кој знае кој пат 
си го покажува вистин-
ското лице. Имено, от-
како Колоски признава 
дека „секој со кого сум 
зборувал е против тоа 
“ (се мисли на проме-
ната на името), „но ние 
разбираме дека тоа е 
нужно зло на некој на-
чин“. 
Истото тоа го кажува-
ше и Зоран Заев кога 
со насилство и проти-
вуставно го менуваше 
името на државата и 
со самото тоа го смени 
идентитетот на сите Ма-
кедонци кои живееле до 
сега, живеат сега и сите 
идни поколенија. Мето 
Колоски не може да се 
претставува како водач 
на македедонското исе-
леништво кога се знае 
дека огромното мнозин-
ство од нив се целосно 
против промената на 
името. А бидејќи против 
промена на името се и 
мнозинството Македон-
ци во самата Република 
Македонија, оваа смис-
лена изјава на Колоски 
треба да биде конечно 

раскрстување со ла-
гите на Мето Колоски 
и неговата Обединета 
Македонска Дијаспора. 
Не може да преставува 
македонски иселеници 
шарлатан кој работи за 
странски интереси. Не 
случајно, ние од Орга-
низацијата Обединети 
Македонци во Канада, 
како и огромното мно-
зинство македонски 
иселеници во светот 
и нашите организации 
имаме прекинато секак-
ва соработка со веле-
предавничкиот режим 
на Зоран Заев.
Промената на името 
на нашата татковиона 
Република Македонија 
не е „нужно зло“, туку 
едноставно зло против 
секој еден Македонец. 
Македонските родољу-
би ова никогаш нема да 
го заборават или про-
стат.

Драги Стојковски
Претседател на Орга-
низацијата Обединети 
Македонци во Канада

Реакција 
од весникот ,,Маке-

донија,,

Без намера да ја ома-
ловажиме вредноста 
на некои од искажаните 
факти и лични погледи, 
борбата за Македонија, 
чувството на македон-
ската независност и са-
мосвесност, за жал, не 
е еднаква и онаква како 
што се опишува во де-
нешен Торонто Стар.
Кој се согласува со 
преименувањето на Ма-
кедонија и кој вели дека 
ние Македонците сме 
станале самосвесни 
за својата национална 
припадност по осамос-
тојувањето на 8-ми Сеп-
тември 1991-та година? 
И овие видувања се дел 
од денешната објава на 
популарното канадско 
гласило.
Македонскиот бит и не-
покор се вековни, низ 
востанија, војни, доку-
менти и историски ви-
стини, сме постоеле и 
во својот дух и разум 

сме биле отсекогаш, тоа 
што сме и денес - Маке-
донци.Точно е дека го 
чествуваме, иако би са-
кале громогласно да го 
славиме овој 8-ми Сеп-
тември, но тоа изоста-
на да биде споменато 
во објавата во Торонто 
Стар. Денеска во црве-
но-жолта боја ќе свети 
CN Tower во Торонто, 
благодарение на залож-
бите на Канадско-Ма-
кедонското Историско 
Друштво, друштво што 
го сочинуваат Македон-
ци од целокупна Маке-
донија, Македонци кои 
зборуваат и чуваат ви-
стини за македонскиот 
живот и голготите низ 
годините, Македонци 
протерани, но незамол-
чени..Во Торонто Стар 
изоставиле да споменат 
дека, Македонците од 
светот би сакале да го 
прославуваат празникот 
заедно со матицата, со 
државата која за жал го 
продаде името на Ма-
кедонија, која се испа-
зари за идентитетот, си 
поигра со чувствата на 
Македонците и сеуште 
преговара за нови пре-
давства и подарување 
на македонската исто-
рија на послужавник....
Тоа не е нашата побе-
да, тоа е пораз кој не ни’ 

дава да и се радуваме 
до крај на независноста 
на државата прогласе-
на во 1991 година.
Во денешен Торонто 
Стар се вели дека ПРО-
МЕНАТА НА ИМЕТО 
БИЛА НУЖНО ЗЛО???
Оправдување ли е 
тоа за стореното зло 
и намалување на на-
несената штета кон 
Македонија?Драги Ма-
кедонци, не постои 
нужно зло и избор, 
името, татковината, 
идентитетот, историјата 
не се ничија лична тапија 
па да се распродава 
и да се поигрува со 
нив. Тоа е завет и долг 
кон сите генерации 
Македонци, некогашни, 
сегашни, идни...Ако 
во Торонто Стар се 
премолчува витинската 
вистина за Македонија, 
Македонците ширум 
светот ја знаат и нема 
туку така да се удават во 
вртлогот на наметната 
реалност, туку ќе 
останат исправени и 
горди Македонци од 
Македонија ..

Соња Лозановска
уредник на весникот 

,,Македонија,, 
-Торонто, Канада
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ОКТОМВРИСК0 СЛАВЈЕ:  80-ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКОТО ВОСТАНИЕ 
11 ОКТОМВРИ- ПРАЗНИЧНО  ЕХО  НА ТАТКОВИНАТА

Во пресрет ни доаѓа 11 Октомври - 
Ден на востанието на  Македонија 
а мислите веќе не водат во пода-
лечното минато за историските 
настаните  од НОБ. Оваа година 
е  јубилејна, одбележуваме  80 
години, кога на 11 Октомври 1941, 
одекнаа првите партизански пуш-
ки во Прилеп и Куманово; народот 
и народностите од Македонија 
го почнаа вооруженото востание 
против германските,  бугарските и 
италијанските фашистички окупа-
тори. При славните битки на Мукус 
и Козјак каде  партизаните  храбро 
се бореа,беа поразени окупато-
рите. Тоа  беше четиригодишната 
Народно-ослободителна борба со 
која скапо ја плативме слободата.  
Со тоа ќе биде означена и победа-
та на револуционерната дејност на 
КПЈ и на македонската  територија 
и ќе се остварат нашите вековни 
стремежи за национално и социо-
нално ослободување. На боиштата 
згаснаа животите на мноу борци; 
најдобрите синови и ќерки на маке-
донскиот народ, но ние не ги забо-
равивме.  Ги опеавме во песните, 
им подигнавме споменици во нивна 
чест и слава. Блесокот на 11 Ок-
томври долго ќе трае во сеќавања-
та на македонскиот народ, а кај 
мене  веќе допираат доживувањата 
и спомените од изминатите учебни 
години со бројни генерации на мои 
ученици  кои го изучувале маке-
донскиот јазик вомакедонското 
училиште  „Св. Климент Охридски“, 
како и во другите школи воТоронто 
и Маркам кое ќе дојде доизрас во 
овој контекст.11 Октомври е пока-
зател за успешните постигања на 
културните манифестации на на-
ционалните празници во минатото 
и сега. Тие збиднувања оставиле 
траги вонашите сеќавања,а нив-
ните придобивки ги гледаме во се-
гашноста. Ова има одраз во маке-
донската заедница кое  доаѓаше до 
израз преку активностите на маке-
донските организации и училишта. 
За одбележување  е тоа што уче-
ниците  настапуваа на празниците  
афирмирајќи го македонскиот јазик 
и култура.  Ова се случуваше осо-
бено од 70-те до 90-те години кога 
во Торонто постоеше и  „Друштво-
то на борците“ кое соработуваше 
со училиштата и културните гранки.
Момент е да ги истакнеме кул-
турните збиднувања од минатото 

преку сеќавања и спомени од про-
славите и училишните настапи при 
одбележувањето на празниците.
Ова Октомвриско славје за момент 
ќе не врати на старите  добри вре-
миња  на празниците и собирите  
каде се презентираше  нашата 
историја и хероизам на борците кои 
загинаа за нас: „ Наша е должноста 
да им изградиме бесмртни споме-
ници во срцата“  Секогаш  хероите 
ќе ги чуваме во нашите срца, ќе ги 
овековечиме со венац од стихови 
за татковината, за изгревот на сло-
бодата преку поетско-писателските 
вредности и видувања на поетите.  
Како резултат на тоа е рециталот 
што го подготвив за 11 Октомври 
со кого учениците од макдонското 
училиште „Св. Кли-
мент Охридски“ на 
покана од покојниот 
претседател Стефан 
Стерјовски  на „Дру-
штвото на борците“ 
настапија на свече-
ниот банкет во 1986 
г. кој целосно ќе биде 
прикажан. 
Бидејќи сеуште  се 
наоѓаме на почето-
кот од учебната го-
дина, да нагласиме  
дека со овој празник 
се одржуваше првата 
училишна приредба 
и првата лекција за 
неговото историско 
значење. Нажалост 
оваа година поради 
Ковид-19, македон-
ските одделенија  во 
Маркам и Торонто 
покасно започнуваат 
со работа; училиште-
то „ BUR OAK“  во 
октомври на Google 
Classroom, а лекција-
та и приредбата  за 
11 Октомври, ќе бидат изоставе-
ни. На учениците од македонските 
училишта им пожелувам  успешна 
нова учебна година со песничка од 
македонската поетеса Косара Гоч-
кова:

УЧИЛИШТЕ – 
СВЕТИЛИШТЕ

Здраво, здраво учили-
ште,

најголемо збиралиште,
највесело игралиште,

училиште, светилиште.
Ќе читаме, ќе учиме,
ќе играме, ќе пееме

во слободна татковина
ќе растеме, ќе зрееме !

Октомвриската прослава се 
совпаѓа со настаните воучилишта-
та и сеќавањата за минатото и се 
мост со сегашноста. Имено, иако 
изминаа долги години од прослава-
та  во1986, ќе ги спомнам имињата 
на учениците, учесници во рецита-

лот:  Ана Мојсиовска, Крист Мој-
сиовски, Мара Ѓоров, Петар Божи-
нов и Изабел Кузмановска.
(Тие „деца“ сега воздрасни, со 
стекнати професии и 
семејство,  ќе останат во моите 
сеќавања.) 
Во рециталот „ОКТОМВРИ ВО НА-
ШИТЕ СРЦА“ опишано е тешкото 
револуционерно минато:

Денес  со песна голем 
празник славиме,

за почеток со честитки да 
ве поздравиме.

Денес е светол празник 
за македондкиот народ 

цел,
знамињата се веат, песни 

се пеат.
Октомври свети во срцата 

наши !
Во овој празничен ден 

кога сите славиме,
ајде малку назад да се 

вратиме,
во времињата дамнешни, 

страдни,
да ги спомнеме нашите 

борци храбри:
Кузман Јосифовски – Питу,

Христијан Тодоровски – 
Карпош,

Таќи Даскало,Елпида Кара-
манди,

Страшо Пинџур,  Мирка 
Гинова,

Трифун Пановски  Коле 

Неделковски ...
за слобода живо-

тот го дале.

По ветришта си-
лни, по фортуни 

диви
партизани млади 
по горите одат.

За земјата родна, 
за народот сакан

со фашисти клети бој не-
рамен водат.

И гинат во бојот со песна 
на уста,

со стиснати пушки и кре-
ната глава

Но нивното место го зема-
ат други

а секој ден чети и бригади 
растат.

Ново утро на крв и рана, 
ко алова булка се роди.

Народот на нозе за слобо-
да стана,

партизан прв колоната ја 
води !

Нека денес  летнат мисли
во оној далечен судбоно-

сен час,
кога в Прилеп какопламен 

вивна
борбениот востанички 

глас:
„Станете деца на крвава 

земја,
алова зора руди !“

Прва пушка пукна, прва 
искра в мракот

во јуришот силен,за ден 
светол, 

на народот бунтовен и 
смел...

Куманово вика – орел 
град,

и народ  чу и стана в зори:

„Станете градој, утро е 
светло,

станете луѓе за слобода в 
нерамен бој ! “

Сонливите мајки изрипаа 
гледаш,

со ламба в раце, со упла-
шен лик,

на сите прозорци ликови 
се редат

и слушаат во градот 
мајчински вик.

„Не напразно сум гледала 
јас сина,

да биде јунак сум сакала 
јас,

види мажу, син ти се бие, 
помогни му !“

Даваше мајката глас.
Гласот се носи од грло 

во грло,
смело во борба се оди;
„Народе храбар ти се 

бориш,
земјата своја во слобо-

да ја водиш ! “
Нека денес спомени не 

носат
за години одминати в 

лет
кога безброј јунаци до 

смртта
се бореа со душманот 

клет.
Единаесетти октомви 
свети во срцата наши

Слободарска песна 
насекаде ечи

за хероите загинати во 
раната младост,

за слободата на МАКЕ-
ДОНИЈА,

за љубов и мир во 
светот.

Успешниот настап на учениците 
беше награден со долготрајни 
аплаузи. Програмата симбо-
лично заврши со поздравна 

порака која ја прочита ученичката 
Ана Мојсиовска: „На овој свечен 
ден како поздрав до сит вас, да ги 
развееме знамињата уште еднаш, 
а гулабот на мирот нека разнесе 
слобод и мир насекаде во светот 
!  11 Октомври ќе остане во колек-
тивната меморија на македонскиот 
народ и насекаде  ќе се слави. Во 
таа чест организацијата Обединети 
Македонци од  Канада, со претсе-
дателот Драги Стојковски, на 10 
октомври, организира прием при 
МПЦ„Св. Климент Охридски“ во То-
ронто, со пригодна програма.

Испраќаме честитки до нашата тат-
ковина Македонија и до Македон-
ците ширум светот.
Гордо исправени и со високо
 подигнато македонско знаме,

 Честит 
11-ти октомври!
Октомври, 2021 

Торонто

Успешниот настап на учениците 
беше награден со долготрајни 
аплаузи. Програмата симбо-

-  Учениците при македонското училиште „Св. Климент Охридски“ со 
наставничката

Блага Дафовска, учесници во прославата за 11 Октомври, 1986 г. Торонто -

Почитувани читатели, -  Здраво !

По извесна летна пауза пак се среќаваме на страниците од нашиот ценет весник „Макдонија“ 
во рубликата „Поезија со повод“ искажувајќи ви благодарност што ја следите  и ги читате 
литературните прилози  проследени  со поетски творби  од современите македонски поети, 
како и  народни песни од македонската фолклорна ризница. Вашата заинтересираност кон 
рубликата ми дава еланд за работа и ми отвора нови видици и содржини на литератур-
но-поетското поле. Воедно, искажувам благодарност до уредникот на „Македонија“ Соња 
Лозановска за пренесениот текст во септемвриското издание, кој беше посветен на мене, од 
едицијата „Дел од вистината за македонките во Канада“ како и благодарност до авторот на 
текстот, Славе Катин.

Оваа година со бројни свечености и манифестации во нашата сакана татковина МАКЕДО-
НИЈА  и надвор од неа гордо и достоинствено ќе се прослави 80 годишниот јубилеј на праз-
никот 11 Октомври. По тој повод литературниот прилог  ќе го посветиме на 11 Октомври 
и ќе  пренесеме поздравно ехо на татковината  со историски осврт, рецитал и празнични 
честитки.  Кога веќе се наоѓаме во четвртиот бран на корона вирусот,и неможеме нормално 
да ги одвивме активностите и свечености; подвижна бина со отворена завеса ќе ни биде 
весникот „Македонија“ каде преку рубликата „Поезија со повод“ на нејзината сцена ќе бидат 
презентирани настаните од сегашноста, а особеноод минатото, при што ќе биде презенти-
ран рециталот „Октомври во нашите срца“кој беше изведен на 11 октомври, 1986 г.од учени-
ците  при македонското училиште „Св. Климент Охридски“ на прославата од „Друштвото на 
борците“  во Торонто.

Пишува и уредува 
Благица Дафовска



Страница 26 October 06, 2021

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 commu-
nity as a home that celebrates the 
Macedonian culture and heritage 
and provides accommodations for 
Seniors capable of living indepen-
dently.

Our Values

We play a vital role in support of 
Macedonian heritage and culture. 
We strive to bring the Macedo-
nian 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 family 
involvement and care. We value 
diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable ac-
commodations and companionship 
to Seniors of all backgrounds with 
an 
aim to encourage the vibrant Mace-
donian 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 accommod-
tions
• Provide affordable housing

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School Vol-
unteer Credits. Our many fun-
draising events welcome your 
volunteer time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf 
tournaments and today is Canadian Macedonian Place Foun-
dation’s largest annual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the bene-
fi t of Canadian Macedonian Place and other charitable causes 
supported by the current registered charity, Canadian Macedo-
nian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Добар бизнисмен, уште подобар 
градинар,  

Марко Јановски од Велушина 
Марко Јановски е честит 
Македонец роден во бито-
лското село Велушина кој 
долги години по ред е акти-
вен член во македонската 
заедница во Канада, како 
и целото негово семејство, 
редовно посетувајќи ги и 
помагајќи ги македонските 
православни цркви.
За него работата и при-
донесувањето се задово-
лство, тој е еден од соп-
ствениците на познатата 
македонска фабрика Ја-
новски Каунтертопс, фа-
брика за производство на 
мебел, односно на кујнски 
елементи, барани на овој 
пазар.
И минатово летово Мар-
ко со своите вредни раце 
подигна македонска гра-
дина во која како и секоја 
година произведуваше  
македонски традиционал-
ни земјоделски производи: 
пиперки, домати крастави-
чки, и што уште не.Го срет-
навме видно расположен 
на македонскиот фестивал 
во црквата Св. Димитрија во 
Маркам каде што ни побара 
примерок од весникот ,,Маке-
однија,,. 
За него и за многу други Ма-
кедонци весникот претставу-
ва разгледница на македон-

ската заедница.
Драги Македонци, ја имаме 
честа да ве поздравиме сите 
најсрдечно со неговите топли 
мисли и зборови, со неговиот 
кроток глас и блага насмевка. 
Тој ни’ порача: 
Да сме сложни и збратимени, 
да ја сакаме и чуваме нашата 

Македонија.
Со чесност и заедништво ќе 
бидеме многу посилни
-ни’ рече Марко Јановски од 
познатата македонска 
фабрика во Канада 
,,Јановски Каунтертопс.

Пријателска окупација на Македонија

Пишува: Танас Јовановски
На новинаско прашање дали 
според договорот со Бугарија ќе се 
менуваат учебниците по историја, 
премиерот Зоран Заев кажа дека 
нема да се менуваат учебниците 
по историја но ќе се менуваат 
термини бугарски фашистички 

окупатор.  “Се зборува за термини 
каде што називот на пријателскатa 
нација Бугарија е поврзана со 
фашистички окупатор. Никаде во 
Европа не се споменува името на 
нацијата, се споменува фашистички 
окупатор и во тој дух, во духот 
на пријателството , соработка и 
добрососедство очекуваме тоа да 
се направи. Имаме препознаено и 
одредени слабости кај бугарските 
учебници, спремни се и тие од таа 
страна тоа да го направат, бидејќи 
така се гради добрососедство, затоа 
што ниту во тоа време не можете да 
квалификувате една цела нација за 
одредена определба“, рече Заев.   
Ете, таа е интегралната содржина 
од одговорот на новинарското 
прашање. Заборави човечето да 

каже дека преговара за рушење на 
споменици, музеи... каде  можат 
да се видат траги, докази на која 
страна татарските војски го истураа 
гневот за време на Втората светска 
војна. Ќе напишат ли дека дузината 
момчиња во Моклишко кај Ваташа 
се самоубија затоа што несакаа  да 
живеат? Македонската историја е 
полна со докази за зверствата кои ги 
правеа бугарско-татарските војски 
во Македонија. Таа е причината за 
што денес измеќарот Зоранчо Заев 
се труди да им угоди на 
агресорите со бришење 
на историската вистина.   
Зоранче Заев зборува за 
Европа каде никаде не 
се споменувало името на 
нацијата, се споменувало 

само фашистички окупатор. Кои 
книги ги чита овој црпко? Кои 
весници? Кои историски книги? 
Нема ден во западните медиуми да 
не се спомне зборот фашизам. Ако 
на Зоранчо тоа не му се бендисува, 
нека се послужи со нацизам за 
утеха. Нацистичка Германија остави 
доволно докази за злосторствата 
на фашизмот-нацизмот и тоа ќе 
го знаат идните поколемија без 
разлика како ќе се именуваат. 
Бугарија денес е во позиција да 

ја уценува Македонија колку сака 
поради интеграциите на Македонија 
во Европската унија, но таа никогаш 
не ќе може да го испере срамот на 
лицето како соработник на Адокф 
Хитлер. Ниту пак се обидува. 
Бугарија  никогаш не може и не смее 
да се нарекува демократска земја 
дури го оспорува правото на секој 
еден човек кој гази на земјата да 
се самоидентификува! Основното 
човеково право!

Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до 

аеродромите во Скопје, Солун, Софија, Приштина и 
други градови јавете се кај Томче. 

Такси превоз низ цела Македонија и надвор од неа
25 годишно искуство како професионален такси возач

Тел: 070 743 330
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Пензионерскиот Клуб Woodbridge Seniors Club организираше пикник во 
чест на 30 годишнината на Македонската независност!

Прекрасното сончево 
време на почетокот од 
септември послужи
за организација на 
пикник во природа што 
го одржа пензионер-
скиот клуб од градот 
Вудбриџ.
Ова сложно пензио-
нерско здружение го 
сочинуваат воглавно 
Македонци со потекло 
од Егејскиот дел на Ма-
кедонија кои негуваат 
убав македонски говор 
карактеристичен за 
овие поднебја, огромна 

љубов кон Македонија , 
кон нејизните традиции, 
песни, ора, обичаи.
Претседател на дру-
штвото е Драгица 
Димовска која од го-

дина во година успева 
успешно и умешно да 
создаде нови содржини 
со цел да ги зачува 
членовите и по број 
и со висока желба да 

бидат дел од него.
Пикникот што се одржа 
на 5-ти септември беше 
во чест на Денот на Не-
зависноста а Р. Макео-
днија, 8-ми септември 

кога прославувавме 30 
години независност.
Денот мина пријатно 
со дружба, смеа игри 
и песни во изведба на 
Соња и Оливер Бенд.

Госпоѓа Димовска 
искрено верува дека 
ваквите настани ќе 
продолжат и во иднина 
со надеж дека панде-
мијата брзо ќе преста-
не и сите ќе можеме 
да им се вратите на 
нормалните активности 
што поскоро.

Francesco Sorbara MP
Драгица Димовска 
претседателка на 

клубот

Филип Шмагранов 
највозрасниот член на 
Вудбриџ Синиорс Клуб Драгица Димовска 

со Соња Лозановска

Прослава на празникот Св. Мала Богородица во Кембриџ, Онтарио

Македонските верници на 
21-ви септември  почитувајќи 
ги мерките на владата на Он-
трио достоинствено и според 
традициите го одбележаа 
православниот празник Рож-

дество на Пресвета Богоро-
дица или Мала Богородица. 

Тој е еден од поголемите 12 
празници во православието 
кој го слави раѓањето на Св. 

Богородица. Била роде-
на во Назарет од стари 
и бездетни родители, 
благочестивите Јоаким и 
Ана како одговор на нив-
ните молитви. Се слави 
на 8 септември според ју-
лијанскиот календар или 
на 21 септември според 
грегоријанскиот кален-
дар. 
Во сите евангелија Ма-
рија односно Богородица  
се споменува како мајка 
на Исус Христос.

Црквата Св. Мала Бого-
родица во градот Кем-
бриџ на овој датум го 

празнува својот патронен 
ден посетувана од мноштво 
христијански верници, бројка 
која последниве две години 
од добропознатите причи-

ни со светската пандемија 
значително е намалена.
Сепак забележливо беше 
присуството на верници и 
значајни личности од црков-
ните управи и од останатите 
македонски православни цр-
кви од Канада.

Со утринската богослужба 
раководеше парохискиот 
свештеник отец Гоце Деспо-
товски во сослужение со 
отец Трајко Деспотовски, 
отец Ангел Станчев, отец 
Стеван Груевски и отец Јо-
ван Босеовски. Годинешни 
кумови беа Томе и Зорка 
Петровски кои го подарија 
празничниот ручек.
Кумството догодина го пре-
земаат Елена и Перица 
Антески.

Кумовите, сопружниците 
Томе и Зорка Петровски

Парохискиот свештеник Отец Гоце 
Деспотовски раководеше со сужбата по 

повод Св. Мала Богородица

Претседателот од црквата Св. Климент Охридски 
од Торонто со сопругата Мара и претседателот на 
пензионерското друштво,,Гоце Делчев,, од истата 

црква со сопругата Марија

Кумовите освен лебот, виното и пченицата го 
даруваа и ручекот по повод празникот. Се верува 

дека тоа ќе им донесе здравје и напредок во 
семејството

Црковната сала во Св. Мала 
Богородица во Кембриџ, Онтарио

Во 1994 година  организација од 15-ет македонски семејства ја купила 
зградата на поранешна коптска црква и во текот на истата година 
црквата била регистрирана и благословена од тогашниот Архиепископ 
Охридски и Македонски г.г. Михаил.

Погачата го симболизира спасителот, виното 
е неговата крв, свеќата е божјата светлина , а 

пченицата е симбол на Восресението.

Во 1989 година, петнаесет македонски семејства 
формирале Македонска организација, чија цел била да се 
зачува традицијата, културата и верата на македонскиот 

народ кој живее на просторите на Северна Америка, како и 
да изгради црква на македонската заедница во областа на 

Кембриџ, Киченер, Ватерло. 

100-тина членови на клубот присуствуваа на пикникот во 
чест на Независноста на  Македонија
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 

Нема Малцинства-балада за македонската имиграција-филм што 
треба да гo погледне секој Македoнец!

Новиот канадско-ма-
кедонски филм, ав-
торско дело на Јован 
Босеовски или во фи-
лмот претставен кako 
J. L. Bose
е приказна за маке-
донската голгота низ 
неколку историски 
времиња и ропства за 
македонскиот народ,
почнувајќи од осман-
лиското,преку бугар-
ската, српската оку-
пација до Југославија 
во 50-тите години на 
минатиот век.

Инспириран од ви-
стински животни 
стории прераскажани од неговиот 
татко Илија Босеовски со потекло 

од Градешница, Мариово, сценари-
стот, ко-режисер, продуцент на фи-
лмот и актер во помала улога Јован 
Босеовски создава приказна за ма-
кедонско семејство во Канада кое 
доаѓа да создаде нов живот, за што 
макотрпно работи, но и ги воспиту-
ва своите поколенија да не забора-
ват што се - Македонци.
Фасцинантна е улогата на бабата на 
главна хероина во филмот Лидија 
која по никоја цена нема да дозволи 
внуката да се венча во грчка црква 
на што инсистира смејството на ид-
ниот зет.
Свршувачката се раскинува и свад-
бата пропаѓа, но затоа за Лидија 
патувањето во Македонија кај род-
нините и корените
ќе донесе нови видици и димензија 
во животот, минувајќи низ раскош-
ните убавини на земјата на своите 
предци, но и не така 
пофалните сцени од македонското 
секојдневие.
Името на земјата која ја знае за 
Македонија на патот од Солун за 
Македонија ќе ја однесе и до грчки 
затвор, што ја отсликува
реалната состојба за бројни Ма-
кедонци кои само заради изуст на 
својата земја и идентитет беа пони-
жувани и измачувани.
Среќа во несреќа е фактот што во 
филмот се претставени и странски 
државјани кои реално ја согледале 
македонската вистина

и чиишто пораки јасни како ден и' 
порачуваат на светската јавност 
дека оваа земја колку пати и да е  
преименувана и угнетувана, 
нејзината душа, непокор и запис во 
сржта на секој Македонец остану-
ва Македонија. Ниедно ропство, ни 
диктатура не останало вечно, един-
ствено вечни се Македонците.
Секоја чест за бројната филмска 
екипа, посебно актерската, почит 
кон авторот на музиката Давор Јор-
дановски со неговите соработници 
и особено на авторот Јован Босе-
овски за ово ретко дело.Филмскиот 
раритет  се прикажува
во најпознатите Синеплекс кина во 
Канада што е за достерл, бидејќи 
и филмот е на англиски и пора-
ките испратени во No Minorites -a 
Balad for the Macedonian Diaspora 
ќе стигнат до многумина . Секој Ма-
кедонец треба да го погледне и во 
својот домен да ја продолжи
мисијата на зачувување и гласно-
говорење на нашта македонска ви-
стина.

There is no Minorities-ballad 
for the Macedonian diaspora 
-a movie that every Macedo-

nian should see it!

The new Canadian-Macedonian film, 
authored by Jovan Boseovski or pre-
sented in the film as J. L. Bose
is a story about the Macedonian Gol-
gotha through several historical times 

and slavery for the Macedonian 
people,
starting with the Ottoman, 
through the Bulgarian, Serbian 
occupation to Yugoslavia in the 
50s of the last century.
Fascinating is the role of the 
grandmother of the main hero-
ine in the movie Lydia, who will 
not allow her granddaughter to 
get married in a Greek church 
at any cost, which is insisted on 
by the family of the future son-
in-law.
The engagement breaks up 
and the wedding fails, but for 
Lydia the trip to Macedonia with 
relatives and roots
will bring new horizons and di-
mension to life, passing through 
the lavish beauties of the land 
of its ancestors, but not so
the praiseworthy scenes from the 
Macedonian everyday life.
The name of the country he knows as 
Macedonia on the road from Thessa-
loniki to Macedonia will take her to a 
Greek prison, which reflects her
the real situation for many Macedoni-
ans who were humiliated and tortured 
only for the sake of the name of their 
country and identity.

Luck in misfortune is the fact that the 
film also presents foreign citizens who 
really saw the Macedo-
nian truth
and whose messages 
are clear as day to day 
to the world public that 
this country, no matter 
how many times it has 
been renamed and op-
pressed,
her soul, disobedience 
and inscription in the 
core of every Macedo-
nian remains Macedo-
nia.
No slavery, no dictator-
ship has remained for-
ever, only the Macedo-
nians are eternal.
Bravo to the numerous 
film crew, especially 
the acting, respect to 
the author of the com-
plete music Davor Jor-

danovski and especially to the author 
Jovan Boseovski for this fantastic 
work. This rare film is shown
in the most famous Cineplex cinemas 
in Canada, which we salute, because 
the film is in English and the mes-
sages sent in No Minorites -a Balad 
for the Macedonian Diaspora will be 
reached by many nonmacedonians. 
Every Macedonian should see it and 
continue it in their domain
the mission of preserving and speak-
ing our Macedonian truth.

Режисерот Јован Босеовски

Фотографија од проекција на филмот 
,, Без Малцинства,, во Мисисага
Соња Лозановска со режисерот

J.L Bose- Јован Босеовски
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Октомври  Низ Годините
•Знамето на Македонија 
е официјалното знаме на 
територијата на држава-
та, усвоено на 5 октомври 
1995 година кога се сме-
нило старото македонско 
знаме. Знамето е составено 
од црвена позадина на која 
има златно сонце. Сонцето 
е со осум сончеви краци кои 
се простираат од сончевиот 
диск со проширување до 
рабовите на знамето. Сон-
чевите зраци се вкрстуваат 
по дијагонала, хоризонтала 
и вертикала. Македонското 
сонце претставува „ново сон-
це на слободата“, како што е 
и испеано во македонската 
национална химна Денес над 
Македонија: 
 
• Денес над Ма-

кедонија се раѓа,      
ново сонце на слобо-

дата!
Македонците се бо-

рат,
за своите правдини!
Македонците се бо-

рат,
за своите правдини!

 Одново сега 
знамето се вее,

на Крушевската репу-
блика!

Гоце Делчев, Питу 
Гули,

Даме Груев, Сандан-
ски!

Гоце Делчев, Питу 
Гули,

Даме Груев, Сандан-
ски!

 Горите маке-
донски шумно пеат,

нови песни, нови 
весници!

Македонија слободна,
слободно живее!

Македонија слободна,
слободно живее!

 Не плачи Маке-
донијо мајко мила,
Крени глава гордо 

високо,
Македонија слободна,

слободна ќе живее!
Македонија слободна,

слободна ќе живее!

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

-Ден на востанието 
на Македонија или Ден на 
народното востание на ма-
кедонскиот народ познат 
и само како 11 Октомври  e 
државен празник кој се праз-
нува на 11 октомври во Маке-
донија.
 Востанието е против фа-
шизмот и со тоа започнува 
борбата за ослободување на 
македонскиот народ. Тоа е 
важен меѓник во борбата за 
самобитност и самостојност 
на македонскиот народ. Со 
својата вооружена борба, 
Македонија не станала кви-
слиншка територија, туку, 
напротив, жешко подрачје 
за окупаторот и дала свој 
придонес во победата над 
фашизмот во Втората свет-
ска војна. За почеток на вос-
танието против фашизмот во 
Македонија се смета нападот 
кој Прилепскиот партизански 
одред „Гоце Делчев“ го извр-
шува во Прилеп на 11 октом-
ври 1941година. Во нападот 
учествуваат 16 партизани, 
распределени во три групи. 
Првата го напаѓа бугарскиот 
полициски участок, втората 
- затворот, а третата има за-
дача да ги прекине телефон-
ските врски и електричната 
инсталација.
 Дејствија има и во Кума-
новско. На 12 октомври 1941 
година, во областа Студе-
на вода е формиран Кума-
новскиот (Козјачки) парти-
зански одред, а во областа 
Менкова колиба Карадачкиот 
партизански одред. При 
првите судири со бугарска-
та војска овие партизански 

одреди биле разбиени. Ка-
радачкиот одред е разбиен 
на 14 октомври, а Козјачкиот 
одред - на 17 октомври.

На 23 октомври е Ден на 
македонската револуционер-
на борба или Ден на револу-
ционерната борба — држа-
вен празник во Македонија.
На 23 октомври 1893 година 
Во Солун, е основана Ма-
кедонска револуционерна 
организација со цел осло-
бодување на македонскиот 
народ од империјализмот и 
превласта на околните сили 
и остварување на неговите 
основни права на самостој-
ност и идентитет. Имено на 
23 октомври 1893 година во 
куќата на солунскиот книжар 
Иван Хаџи Николов во Солун 
се собрале шестмина млади 
мажи за да ги ставаат осно-
вите на тоа, коешто ќе стане 
симбол и знаме на борбите 
на Македонците за слобода. 
Основоположниците биле: 
Д-р Христо Татарчев, Даме 
Груев,Петар Поп Aрсов, Иван 
Хаџи Николов, Антон Дими-
тров и Христо Батанџиев. Тие 
основаат конспиративна гру-
па, нарекувајќи јаМакедонски 
револуционерен комитет. 
Организацијата се борела 
за ослободување на Маке-
донија со сопствени сили, 
без помош од надвор. Фор-
мирањето на ВМРО значело 
почеток на организираното 
македонско револуционерно 
движење кое преку Илинден 

1903 иКрушевската републи-
ка, преку НОВ резултира со 
создавање современа само-
стојна македонска држава. 
Празникот се празнува од 
2007 година кога беше доне-
сен и изгласан  новиот закон 
за државни празници. Денот 
е неработен
На 26 ти Октомври, 2017 
година, во Отава, Канада, 
беше реализирана значајна 

активност на Амбасадата на 
Република Македонија во Ка-
нада - Формирање на Канад-
ско-Македонска Парламен-
тарна Група за пријателство.
На одржаната инаугуратив-
на седница зедоа учество 
повеќе претставници на 
Парламентот на Канада, а 
исто така почесни гости беа 
повеќе значајни и видни лич-
ности од Канада со македон-
ско потекло, од Отава д-р 
Лефтер Манче, од Торонто 

г-ин Луј Темелковски, г-ин 
Питер Медичков, г-ин Боне 
(Боби)Темелков и г-ин Јован 
Трајчевски.
Свечениот чин на озвани-
чување и инаугурацијата 
на Канадското-Македонска 
пријателска парламентарна 
група, се одржа во просто-
риите на Wellington Building, 
Parliament Hill во Ottawa.
На оваа седница, за Претсе-

дател на Парламентарната 
група за пријателство, беше 
едногласно избран претстав-
никот на Владеачката Либе-
рална партија, Г-нот прате-
ник Брајан Меј.
Инаугуративната седница 
беше проследена со голем 
интерес од страна на сите 
присутни, а од присутните 
пратеници вкупно 14 прате-
ници заедно, од владеачката 
и од опозициската парла-
ментарна група, активно се 

вклучија во формирањето на 
истата.
 - На 27 октом-
ври 1947 година во Лерин 
е извршена смртна пресуда 
врз 13 Македонци од селото 
Герман, Леринско, обвинети 
за соработка со партизаните.
• Крај на октом-
ври 2015-та година...
Архимандритот Никодим 
Царкњас допатува од С’ бот-

ско, Егејска Ма-
кедонија во Торонто Канада.
Ова е сеќавање на неговата 
средба со истакнати Маке-
донци од Канада и подготов-
ката на донаторскиот банкет 
кој се одржа за помош на цр-
квата Св. Злата Мегленска-е-
динстевната македонска 
православна црква во Грција 
кадешто службите ги одржу-
ва Македонец свештеник, 
измачуван за македонската 
вистина. 

Архимандритот Никодим Царкњас во Торонто 2015 година
на средба со истакнати Македонци од Канада

На 26 ти Октомври, 2017 година, во Отава, Канада, беше формирана  
Канадско-Македонска Парламентарна Група за пријателство.

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонски Православен Календар 2021 
Подготвил Отец Сашо Целески, 

парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)

Македонска заедница
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.
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Happy 
Thanksgiving!

222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca

@carpenters27
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В и ц о в и

 ► Една наша писарка пишуваше одлично – се’ додека не ја откри граматиката.
 ► Раѓањето беше мојата смрт.
 ► Војната е мир, слободата е ропство. Незнаењето е сила.
 ► Господине судија, доволно бев трезен за да знам дека бев пијан.
 ► Нашите комедии не се за смеење.
 ► Мажот може да има две, најмногу три афери, додека е во брак. Се’ друго потоа е изневерување.
 ► Една лута ракија е доволно, две се премногу, три се малку.
 ► Една жена може да зачува тајна само ако не сте и’ кажале дека тоа е тајна.
 ► Ако се плашиш од самотијата, не влегувај во брак.
 ► Колку вреди нештото ќе дознеш само тогаш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

Афоризмите на 
Ташко Кубановски (постхумно)

Во светот на Карикатурата 
со Блаже Докуле 

Забавна страница

Се од лош полош 
договор и ставање 

во рамка на 
Mакедонците , 

рамковен договор , 
преспански договор , 

бугарски договор 
.............предавнички 

договори од еден 
до друг изрод 

таканаречен премиер 
немакедонец !!!

Граѓанска војна

Трпе и вика на Трпана:
– Трпано слушна ли, ќе има граѓанска војна.
– Што ти е гајле бе Трпе, ние сме сељаци.

Држави во Европа

Колку видови држави има во Европа? – Три: 
Држави во Европска унија, кандидати за 
членство во Европска унија и Македонија.

Расправање

Трпе прашува една баба:
– Како успеавте да доживеете 110 години?
– Тоа е лесно, не се расправам со никого…
– Ама тоа не е возможно!?
– Апсолутно сте во право. 

Благодарност до ВМРО, СДСМ, 
ДУИ и ДПА 

- Им благодарам на ВМРО, СДСМ, ДУИ и 
ДПА за среќното детство.
– Но, тогаш ги немаше бе!
– Па затоа сум им благодарен.

Две пријателки

Две пријателки: – 
Слушам, ќерка ти ќе 
се мажи. Зетот каков 
е? – Ооо, зетот е 
многу погоден. Ептен 
економичен, со една 
марула 8 ракии пие!

Добредојдовте во Македонија 
(вистина)

Добредојдовте во Македонија државата:
која се граничи сама со себе;
каде живеат убави жени, а наталитетот 
опаѓа;каде сите играат фудбал, а 
победуваат во кошарка и ракомет;
каде сите брзаат на работа, а никој не 
стигнува на време; каде невработените 
работат најмногу;
каде на најплодната земја живеат луѓе кои 
гладуваат; каде здравството е бесплатно, 
а лечењето скапо;
каде 8 часовното работно време, трае 12 
часа од кои 5 се поминуваат во кафана;

каде новинарите се слободни да напишат 
она што ќе им наредат;
каде најбогати се оние кои никогаш ништо 

не работеле;
каде светската криза има добиено 
државјанство; каде луѓето веруваат, 
а го пцујат Бога;
каде минатото се повторува секој 
ден; каде војните никогаш не се 
завршуваат; каде неписмени ја 
пишуваат историјата;

каде секој секому се смешка, а никој никому 
не му посакува добро; каде судските 
постапки траат подолго од животот; каде 
поплавите се начин за наводнување на 
земјиштето; каде сметаат дека земјата 
повеќе ќе напредува колку повеќе се 
уназадува;каде што сите мразат политика, а 
сите имаат партиски книшки.

Сиромашниот човек што отишол кај 
Господ 

Еден човек починал и отишол во Рајот. 
Таму го сретнал Бог и решил да го праша 

нешто што цел живот го мачело:
– Господи, зошто другите имаа се, а јас 

немав ништо? Во текот на целиот свој живот 
бев чесен, се мачев и живеев во долгови 
и сиромаштија. Не требаше ли да ми 
испратиш малку богатство?
Бог му одговорил:
– Секој ден ти праќав „Единствен начин да 
се збогатиш без напор“, „Големи приходи на 
интернет за неколку часа“ и „Реален начин 
да заработите 500 евра неделно работејќи 
од дома“. Ти некогаш ги проба ли?

Гевѓелиски Изрази

Литературно – Здраво како си?
Гевѓелиски – Здраво как си бе?
Литературно – Не се согласувам со тебе
Гевѓелиски – Не са сљажум со тебе
Литературно – Падна по скалите
Гевѓелиски – Са истури по скаљте
Литературно – Браво
Гевѓелиски – Чистито нек тее
Литературно – Не претерувај!
Гевѓелиски – Не ми диги нервите!
Литературно – Госпоѓо/госпоѓице
Гевѓелиски – МУРИ/МА.

НАПРАВИ САМ

Во рубриката НАПРАВИ 
САМ ќе се запознаете како 
да направите дизајн, деко-
рација, украс, нова обле-
ка, разни акцесорис за вас 
лично или во вашиот дом. 
Изработката на сите пред-
мети е рачна и понекогаш 
на машина за шиење. Ма-
теријалите кои се користат 
во изработката на пред-
метите и облеката се веќе 
употребени или постоечки 
во некој друг дезен и вид, 
кој се разбира не е повеќе 
потребен. Рециклирање-
то е број еден заштита на 
нашата планета и затоа да 
бидеме инвентивни и да 
направиме нешто убаво и 

корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви ра-
скажам како 
да направите 
Halloween кукла. 
И за тоа ви се по-
требни следните 
предмети: 
 
1. Закачалка за 
облека;
2. Бел чаршав;
3. Ќебе и 
перници;
4. Маска „Cirque 
du Soleil“ ;
5. Црна капа;
6. Црна марама;
7. Бел тул 
завеса;
8. Бел букет 

цвеќе и бела машна.
 Куклата е направена на за-
качалка за облека.Најпрвин 
го ставив ќебето и перници-
те под чаршавот. Перниците 
се главата. Убаво ги прицвр-
стив. Врз белиот чаршав ста-
вив бела тул завеса. Горе на 
нејзината глава ја прицвр-
стив маската „Cirque du 
Soleil“. Ја украсив главата со 
капа во црно. Црната мачка 
и глушецот стојат напред, а 
ноќе се пали црвеното свет-
ло под мачката. Оваа деко-
рација е уникатна и лично 
моја фантазија. Иако е на-
менета за Happy Halloween 
може лесно да се преадап-
тира и за друг празник. Мо-
жете да направите снежна 
самовила или Дедо Мраз. 

Останува на вас да превзе-
мете иницијатива!
                                                               
   Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 
                                    
   

Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина 
Ристеска.
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Насладете ја душата со вкусовите
 од родниот крај

Повелете во OLD Mill Pastry and Deli

385 The West Mall, Etobicoke,
      ON M9C 1E7, Canada

Contact Info:
905.232.5246 / 905.232.5675

Email: info@oldmillpastry.ca
Working Hours:

Tuesday to Friday 8:00AM - 8:00PM
        Saturday - 9:00AM - 5:00PM
        Sunday - 9:00AM to 3:00PM

Најдобриот бурек 

и бели печива

 Богат избор на производи 

од целиот Балкан\

Јадења по нарачка

Jim Vasilevski
General Sales Manager

Cell phone: 416-258-6654
(905) 428-8888 Ext 2233

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7


