
MACEDONIA

N E W S P A P E R
www.macedonianewspaper.comFreeVolume 40, Issue 10 (450October 10, 2022

17th Annual Macedonian Film Festival

70TH ANNIVERSARY OF FROSINA - THE FIRST MACEDONIAN FEATURE FILM

Streaming Online 
www.macedonianfi lmfestival.com

SAT  OCT 22 - SUN OCT 23, 2022!
IT'S VIRTUAL .  WATCH AT ANY TIME OF DAY
FROM YOUR FAVOURITE STREAMING PLACE 



 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска
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Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

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; 

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
Tel: 416.755.9231

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

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
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

44 Wellesworth Dr, 
Etobicoke, ON M9C 4R1

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
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

 
Месечен весник на  Македонците во КанадаМесечен весник на  Македонците во Канада



Страница 3October 10, 2022 М.П.Ц. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Доколку имате прашања во врска со работата 
на црковната управа побарајте го претседателот, 

потпретседателот или секрeтарката на црквата, а ако 
имате прашање во врска со верата или со црковната 

служба побарајте го отец Сашо Целески. За двете потреби 
користете го црковниот телефон: 416-421-7451
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На 24-ти септември во 
преполната сала на маке-
донската православна цр-
ква Св. Наум Охридски во 
Хамилтон македонската 
заедница славеше знача-
ен јубилеј.
Беа прославени 25-те 
години од постоењето 
на македонската право-
славана  црква Св. Мала 
Богородица во Кембриџ, 
чија што храмова слава и 
патрон ден се празнуваа 
секоја година на 21-ви 
септември.
По тој повод, на  21 сеп-
тември во црквата Св. 
Мала Богородица во 
Кембриџ во присуство на 
повеќе свештеници беше 
поделен славскиот колач, 
односно погача, која е 
чест и обврска на кумови-
те. На овој празничен ден 
беа собрани многубројни 
верници од околината, 
но и од другите парохии. 
Овогодишни  кумови беа 
Перица и Елена Антески 
кои што донираа посен 
ручек, послужен во салата 
на црквата. Кумството за 
следната година го пре-
дадоа на Марјан и Наташа 
Матески.
Неколку дена потоа во са-
лата на црквата Св. Наум 
Охридски во Хамилтон 
во присуство на верници, 
претставници на македон-
ските православни цркви  
се одржа голем банкет кој 
започна со обраќање на 
актуелната претседателка 
на црквата Св. Мала Бо-

городица, Бранкица Ма-
тевска и  на свештеникот 
отец  Гоце Деспотовски. 

На свечената говорни-
ца пофални зборови и 
искуства сподели и по-

ранешниот претседател 
Петре Медичков кои на 
најслужните во работата 

на црквата им подарија 
пригодни признаници. 
Овој настан покажа и как-
ва почит отец Гоце Деспо-
товски со неговите сора-
ботници од црквата Св. 
Мала Богородица уживаат 
во својата парохија, но и 
во целата македонска за-
едница во Канада.
Многумина се сложија со 
фактот дека свештени-

ката мисија не запира со 
богослужбата и читањето 
на словото Божје, секој 

свештеник треба да биде 
и мисонер, водач, пастир 
на парохијаните, верни-
ците, да зрачи со благост 
и хуманост, да биде па-
триот, прекален борец за 
македонската кауза. Како 
поинаку ќе ја пренесе и 
продолжи македоншти-
ната, како поинаку ќе ги 
придобие верниците, како 
поинаку ќе ја доближи цр-
квата до луѓето, ако не со 
својот пример, со својот 
живот, непосредност, 
отвореност, срдечност.
Семејството на отец Гоце 
Деспотовски по поткло од 
Новаци, битолско, е токму 
такво, дружељубиво, чес-
но, верничко.
Кембриџ последниве го-
дини врие од новонаселе-
ни Македонци кои токму 
сакајќи да бидат блиску до 
оваа епархија, до црквата 
Св. Мала Богородица која 
работи како едно, здружно 
ги свиваат своите гнезда 
во овој дел на Онтарио. 

Честитки за одличната 
прослава одат и кај цр-
квата Св. Наум Охридски 
со управата и заложбите 
на претседателот Кочо 
Стерјовски, потпретседа-
телот Ник Дурлов, свеште-
никот Ангел Станчев и 
бројни други Македонци.
Во музичкиот дел наста-
пија Соња и Оливер со 
своја одбрана македонска 
музика.

ВЕЛИЧЕНСТВЕНА ПРОСЛАВА НА 25  ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА 
М.П.Ц. СВ . МАЛА БОГОРОДИЦА ОД КЕМБРИЏ
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ФОРМИРАЊЕ НА ПРВАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО КАНАДА
КАТЕДРАЛНАTA МПЦ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО ТОРОНТО – ЦЕНТАРОТ НА МАКЕДОНСКОТО 

ДУХОВНО И НАЦИОНАЛНО ЖИВЕЕЊЕ (извадок од првиот дел)
Македонска катедрална 
православна црква “Све-
ти Климент Охридски“ е 
стожер на најголемиот 
број активности што Ма-
кедонците ги развиваат 
во Торонто и пошироко и 
претставува мотив повеќе 
за изразување на љубов-
та и почитта кон роданта 
земја Македонија. Овој 
црковно - национален 
дом е најголем центар на 
раселените од сите де-
лови на Македонија. Таа 
е место на другарување 
на Македонците од седум 
до седумдесет и седум го-
дишна возраст. Со други 
зборови, таа е македонски 
центар за поколенијата.
Тоа е постигнато благо-
дарение на демократска 
Канада која се смета за 
светски пример на мул-
тикултурно општество. 
Македонска православ-
на црква “Свети Климент 
Охридски“ е изградена во 
убавата метропола То-
ронто. -Првите македон-
ски доселеници во Канада 
дошле во 1897 година. 
Заради високите достре-
ли, особено на економско 
поле, Македонците се 
една од најзначајните ет-
нички групи во Торонто и 

играат важна улога во це-
локупното живеење. Нив 
ги има од сите краишта од 
Македонија, кој се тесно 
врзани особено со црква-
та “Свети Климент Охрид-
ски” и со организацијата 
“Обединети Македонци”.
Иницијативата за форми-
рање на оваа Македон-
ска црковна општина и за 
нејзина изградба се роди 
на четвртиот Илинденски 
пикник што Националната 
организација „Обединети 
Македонци“ го одржа на 
29 јули 1962 година. Тоа 
беше израз на силната 
љубов кон дедовската 
земја, Македонија, која 
секој иселеник длабоко ја 
носи во своето срце. По-
веќе од осум илјади Ма-
кедонци од Торонто и од 
околните места се собраа 
на пикникот во месноста 
Дон Милс.На пикникот, кај 
сите присутни имаше го-

лема возбуда, бидејќи за 
прв пат во Торонто беше 
присутен македонски 
владика, епископот Зле-
товско-струмички г. Наум. 
Тој, заедно со свештени-
кот Кирил Стојановски, на 
мајчин македонски јазик 
им се обрати на присутни-
те и одржа помен-служба. 
Тоа беше незаборавно до-
живување и остави пози-
тивни траги во црковното 
живеење кај Македонците. 
Затоа со право се вели 
дека таа средба на орга-
низирано илинденско че-
ствување значеше верба, 
желба, единство и љубов 
кон родната земја на ма-
кедонските доселеници 
во Торонто и околината. 
Подоцна, со обновување-
то на Охридската архие-
пископија се запали искра-
та за вековното црковно и 
национално живеење на 
Македонците.

Инаку, во историјата на 
Организацијата „Обедине-
ти Македонци“ е забеле-
жано дека во педесеттите 
години од минатиот век 
се појави група Македон-
ци, претежно од егејскиот 
дел на Македонија, која 
имаше за цел да формира 
самостојна национална 
македонска организација. 
Притоа, беше поставено и 
прашањето за зачувување 
на македонскиот национа-
лен идентитет, како и обе-
динување на македонски-
те доселеници во Канада.
Првиот чекор, во оваа 
смисла, беше направен на 
пикникот во 1958 година. 
Овој пикник во национал-
ниот живот на Македонци-
те во Торонто и пошироко 
има посебно значење. Тој 
претставува прв значаен 
симбол на иселеничкото 
единство на Македонците 
од етничка Македонија. 
Меѓутоа, 28 април 1959 
година е запишан со злат-
ни букви, биделќи на тој 
ден се одржа историската 
конференција, кога беше 
прифатен Уставот и беше 
донесено решение за 
формирање на Македон-
ската национална орга-
низација „Обединети Ма-
кедонци“.Организацијата 
„Обединети Македонци“ 
беше регистрирана како 
македонска национална 
културно-просветна не-
профитна организација. 
Тоа овозможи таа да 
успее да ги обедини Маке-
донците на национално и 
духовно поле и да развие 
силна дејност во животот 
на доселениците од сите 
делови на Македонија и  
да ги отстрани влијанијата 
на туѓите пропаганди.
Меѓутоа, се чини најзна-

чајно е тоа што на голе-
миот собир што на 7 авгут 
1962 година се одржа во 
хотелот „Кинг Едвард“, се 
донесе одлука за изград-
ба на црква што ќе го 
носи името „Св. Климент 
Охридски“. За претседа-
тел беше избран истакна-
тиот иселеник Спиро 
Сандрс од с. Желево, 
Леринско, а за потпретсе-
датели беа избрани Коста 
Андрус и Павле Базел-Ва-
силевски. Исто така, во 
управата влегоа и Питер 
Флоров, Дан Папас, како 
секретар, а Мајк Нешевич 
и Паул Џорџ беа избрани 
за благајници, додека во 
Надзорниот одбор беа 
вклучени: Џим Сандерс, 
Стево Тодоровски, Ван 
Петров, Виктор Паскалов, 
Џон Червенков, Благоја 
Тодоровски и Луј Мисиос.
На свеченоста присуству-
ваа и неколкуте стотици 
македонски доселеници, 
како и епископот Зле-
товско-струмучки, г. Наум 
и протаставрофорот Ки-
рил Стојановски. Тие 
беа првите македонски 
црковно-национални ми-
сионери во најголемата 
македонска колонија во 
Канада, кои, за прв пат, на 
12 август 1962 година, во 
„Желевската сала“ во То-
ронто, извршија богослуж-
ба на мајчин македонски 
јазик, како и прво крште-
вање. Тоа беше настан 
што остана во сеќавање 
и е запишан со големи бу-
кви во историјата на оваа 
црковна општина.
Меѓу најзначајните и бе-
лежити датуми на црков-
ната општина „Св. Кли-
мент Охридски“ е, секако, 
12 декември 1962 година 
кога Црквата беше реги-

стрирана пред канадски-
те власти и чиј документ 
беше испраќан до бројни 
македонски семејства. 
Целта беше да се подиг-
не моралот и вербата кај 
дојденците без разлика 
од кој дел на Македонија, 
а кои, не по своја вина, 
дотогаш своите црковни 
потреби ги задоволувале 
во немакедоснки храмо-
ви, од кои поголемиот 
број беа изградени токму 
од средства на Македон-
ците, особено од Егејска 
Македонија.Активностите 
на членовите на новофор-
мираната црковна општи-
на и на организацијата 
„Обединети Македонци“ 
од ден на ден беа поголе-
ми и позначајни во оства-
рувањето на големата 
идеја за своја Македонска 
православна црква. Така, 
во период од две години, 
тие собраа голем број фи-
нансиски средства и беше 
купено местото за идниот 
храм во централниот и 
богат Торнклиф Парк, во 
Ист Јорк, град што е збра-
тимен со Скопје. Како ре-
зултат на тоа, на 5 април 
1964 година, на тоа свето 
македонско парче земја, 
во присуство на повеќе 

од 500 души, пријатели 
на Македонците и прет-
ставници на општината 
Лисајд, беше поставен 
камен-темелникот на 
Црквата. 

Славе Катин

Литературното друштво 
"Браќа Миладоновци", 
секција при нашата црква 
"Св.Климент Охридски", ги 
поканува сите Македонци и 
пријатели на Македонците, 
љубители на поезијата и 
прозата, да се зачленат во 
друштвото и да ја споделат 
неговата Фејзбук страна.
Вашите дела нека го збогатат 
македонското литературно 
творештво.

ПОВИК ЗА НОВИ ЧЛЕНОВИ

ПИСМО ОД КОЧО СТЕРИОВСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЦРКОВНИОТ ОДБОР ПРИ МПЦ 
СВ.НАУМ ОХРИДСКИ ОД ХАМИЛТОН, КАНАДА

Драги браќа и сестри, та-
канаречените преговори што 
Р.Македонија ги прави со 
Бугарија и Грција, за мене се 
чиста навреда на македон-
скиот народ. 
Таканаречените преговара-
чи од страна на Р.Македо-
нија, би требало да се луѓе 
без национална свест. 
Зарем е  возможно Македон-
ците и Бугарите да се еден 
народ, кога нив ги нарекува-
ме и ,,Татари,,. 
За мене лично зборовите бу-
гари и Бугарија представува-
ат две брадавици изникнати 
во 
лицето на историјата и  ге-
ографската карта на Балка-
нот.
Историјата вели дека тие 
се дојдени негде од позади 
реката Волга во половината 
на осмиот век, за време на 

Византија. Ситуирани во дел 
од територијата на Тракија, 
тие тоа место го прекрстија 
во Бугарија. Историјата исто 
така кажува, дека тие како 
малцинство во таа терито-
рија го прифатија јазикот на 
домородците, Тракијците и 
го нарекоа бугарски јазик. 
Ако денеска Бугарија сака ге-
ографски да се зголеми, таа 
тоа може да го стори ако ги 
побара останатите терито-
рии од Тракија кои денеска 
се под контрила на Грција и 
Турција, а не да се изживува 
со Р. Македонија.
Р. Македонија е таа што 
треба да бара територија 
исто како и правата на Ма-
кедонците во Бугарија. Ако 
Македонскиот јазик е близок 
со така наречениот бугарски 
јазик, тоа ќе биде јазикот на 
тракијците, кој јазик тракијци-

те во Тракија го нарекуваат 
тракијски јазик а Македонци-
те во Македонија , македон-
ски јазик.
Смешно е да гледаме како 
Бугарија снабдува бугарски 
учебници на македонското 
малцинство во Албанија, 
а тоа не го прави во Грција 
каде што македонците се во 
многу поголем број и таму се 
родните места за познатите 
бугари за нив, Гоце Делчев 
и прочуените Солунски про-
фесори и светители Кирил и 
Методија.
За разлика од бугарите, 
ставот за македонското 
прашање во Грција е мал-
ку поразличен. Денеска , 
македонците во Грција, Гр-
ците го претставуваат како 
домородно население во 
Македонската територија 
што денеска е под Грција и 

ги нарекуваат Ендопи ( до-
мородци ) а јазикот што тие 
го зборуваат го нарекуваат 
ендопија односно домороден 
јазик. За мене со малку збо-
рови тие се плашат да му ја 
кажат вистината на грчкиот 
народ. Ако земјата на домо-
родците се вика Македонија, 
тогаш нормално е домород-
ците да се Македонци и јази-
кот што тие го зборуваат да е 
Македонски јазик.
Мислам дека е време Грција 
да ја открие вистината за 
Македонија, дека е таа земја 
со свое богато национално и 
историско наследство.
Јазикот што денес го збору-
ваат домородците е јазикот 
што Александар Велики му 
командуваше на македон-
ската војска, спрема тоа што 
и напишале и грчките фило-
софи.

 Во една модерна Европска 
Грција, би требало да вла-
дее правдата и  вистината за 
да може народот да се сака и 
почитува еден со друг.
Што се однесува со до евро-
пската унија сметам време е 
таа да застане на страната 
на правдата. 
Европа точно знае дека по-
делбата на Македонија во 
1913 година со Букурешкиот 
договор, не се однесуваше 
на некаква поделба на Буга-
рија и Грција , туку само за 
Македонија.
 Време е таа да ги 
посоветува нејзините членки 
Грција и Бугарија да се од-
несуваат пореално кон Ма-
кедонскиот народ и нација и 
си тоа да створат еден убав 
и реален Балкан.
 Почитувани браќа 
и сестри би сакал да го 

завршам ова мое писмо 
со цел да ви посакам да 
не дозволиме трговци 
да не продаваат.
За мене длабоките ко-
рени на мојата Маке-
донска нација, ме пра-
ват да стојам исправен 
и се гордеам со истата.

Кочо Стериовски од 
селото Ајтус, Леринска 
Околија во Македонија 
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VAC DEVELOPMENTS LTD

PresidentPresidentPresident

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

Vac Developments 
Limited
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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

20 ГОДИНИ ОД ОСВЕТУВАЊЕТО НА 
М.П.Ц. СВЕТА НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС

SAVE THE DATE
LADIES' CHRISTMAS PARTY 

DECEMBER 4, 2022

Во прекрасно уредениот банкетен 
простор на Македонската Православ-
на Црква Св. Недела од Ејџекс на 1-ви 
октомври беше одржана величенстве-
на свеченост со која се прослави 20 
годишнината од осветувањето на цр-
квата.
За украсувањето на банкетната сала 
и овојпат се погрижи женската секција 
со претседателката Милица Поповска, 
а за кујната и вечерното празнично 
мени беше задолжена раководителка-
та на  црковна банкетна сала Марија 
Ангелевска..
Како што пишувавме во повеќе навра-
ти во минатото многумина се заслуж-
ни за работата на Св. Недела, овозмо-
жувајќи да се изгради овој велелепен 
македонски културен и духовен цен-
тар во Ејџекс.

Последниве неколку години во црква-
та Св. Недела беше направена гене-
рална реновација, пред неколку месе-
ци беше реосветен новиот иконостас, 
влезната врата, новите фрески и оста-
натите обновени делови и простории.
Црквата се разубавува и обновува во 
интерес на сите македонски верници 
од овој дел на Онтарио, но и поширо-
ко. Од неодамна работи и прекрасн 
а библиотека во која даруваа книги 
членови на друштвото на писателите 
,,Браќа Миладиновци’’ од Торонто.
На јубилејниот 20 годишен банкет 
присуствуваа гости од целата макеон-
ска заедница на овие простори.
Во чест на осветувањето на повеќе-
мина заслужници од почетоците на 
градба до ден денешен им беа вра-
чен  благодарници.

Претседателот на црковната управа 
Славе Бунтески со огромна благо-
дарност во име на црковната управа 
признанија им додели на следни-
те истакнати личности за животот 
на црквата: Џим Божанис, Митре 
Чачевски,Насте Граждани, свеште-
никот Александар Зашов, Љупчо 
Анчевски,Славе Темелковски, Мит-
ко Роштанковски и на сестринските 
цркви М.П.Ц. Св.Илија, Мисиса-
га,М.П.Ц. Свети Климент Охридски, 
Торонто и М.П.Ц. Свети Димитрија 
Солунски, Маркам. Гостите ги 

забавуваше оркестарот ,,Македонски 
Мелос,,.
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8 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НАЈЗАВИСНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПИШУВА ТАНАС ЈОВАНОВСКИ

Во далечната 1991 година на 
8 септември на референдум 
сe изјаснивме за самостојна 
независна Република Ма-
кедонија. После повеќе од 
30 години од референдумот 
од таа независна Републи-
ка Македонија остана многу 
малку за она што губевме 
време да гласаме! Не е пе-
чатна грешка во насловот и 
зборот најзависна, напротив 
нашата татковина денес е 
позависна од било кога и од 
било која друга земја-држава  
на планетава Земја. И тоа се 
гледа од небо.
   Насадениот премиер (од 
Зоран Заев) Димитар Ко-
вачевски денес им ветува 
на граѓаните на Македонија 

дека Македонија до 2030 го-
дина ќе биде членка на Ев-
ропската унија! Ајде де. Сто 
пати дежа-ву. Па нели повеќе 
пати неговиот претходник 
Заев со своите бандити сла-
веа дека Македонија е веќе 
во Европската унија? Само 
Англија е земја која еднаш 
влезе и излезе од Унијата. 
Со корупција  до небо, со не-
постоечко правосудство (кри-
восудство) тешко се влегува 
во било каква асоцијација, а 
не во ЕУ.
   Дечкото Ковачевски не 
отслужил ниту еден ден во 
Армијата на Македонија.  
Се испостави дека тој под-
нел медицинска потврда до 
надлежнте воени органи на 
Македонија дека е трајно 
неспособен  за служба во 
Армијата. Овде јас би рекол 
дека дечкото Ковачевски е не 
трајно туку е  крајно неспосо-
бен и неодговорен да гази 
по земјата македонска.  Тој 
и неговиот претходник Заев 
ја обезличија државата Ма-
кедонија до непрепознатли-
вост. Денес Македонците се 
плашат да го изговорат збо-
рот македонски, македонец, 
Mакедонија без северна. Би 

рекол не  слично туку исто 
како Венизелос во дваесет-
тите години на минатиот век 
кога ја забрани употребата 
на македонскиот јазкк и кул-
тура  во Грција. 
   Денес нашиот народ не 
одлучува за  самиот себе. 
Исклучиво е зависен од број-
ни европски, ако не и светски 
емисари и пробисвети   кои 
го “подучуваат“ што е најдо-
бро за него.  Така отиде 
курбан нашето име со Прес-
панскиот договор. Ништо 
подобро не донесе ниту Рам-
ковниот договор. И тоа не е 
се’. Денес напорно работаат 
македонските предавници да 
потпишат договор со Тата-
рите со кои ќе го стават по-
следниот клинец во ковчегот 
пред погребот на сопствена-
та татковина! Го прават ли 
тоа од љубов кон Татарите 
или пак од лакомост со што 
ќе си обезбедат богат живот 
далеку некаде во светот? 
Ако Бугарите имаат пари, 
(30 евра по дете) месечно да 
им плаќаат на македонските 
деца да го изчуваат бугар-
скиот јазик како предмет во 
македонските училишта, то-
гаш зошто Татарите не би им 

платиле на оние кои крадат, 
палат и владеат со  Македо-
нија  по неколку милиончиња 
евра за да ја завршат мисија-
та? 
   Ретко кој од моите прија-
тели и познаници очекуваа 
ваков крај и ваков епилог.  
За македонската судбина, 
се плашам да го употребам 
зборот македонска иднина 
решава и потпишува мини-
стерот за надворешни ра-
боти БУЈАР ОСМАНИ!. Него 
не го боли глава.... за Маке-
донија и нејзиниот опстанок. 
Водачот на УЧК кој  колеше 
и бесеше, кој сечеше пениси 
и им ги ставаше во устите 
на македонските браните-
ли, Али Ахмети, од војната 
до денес е во врвот на оние 
кои решаваа и денес сеуште 
решаваат каде оди Македо-
нија. “Нема друг народ во 
светот кој во денешно време 
дозволува и трпи таков срам 
и понижување во себе- ис-
чезнувањето не преземајќи 
ништо! Знаеме ли што пра-
виме со самите себе и вака 
замолчени кај ќе ни' биде 
крајот по патот кој го врвиме 
определен од други?“ – пи-
шува  меѓу другото Јагнула 

Куновска во нејзина  колумна 
во Плусинфо.
Францускиот предлог при-
фатен и се работи по него. 
Всушност тој  не е предлог на 
претседателот на Франција 
Макрон. Не, не. 
Тој е бугарски предлог испра-
тен од Бугарија до Макрон. 
Не верувам дека Макрон ќе 
знае да ја најде Македонија 
на географската карта! При-
фаќањето на “Францускиот“ 
предлог е уште еден пораз 
на  “независната“ држава 
Македонија по Преспанскиот 
договор и збогувањето со би-
блиското име на татковина-
та, Рамковниот договор со кој 
Македонија стана најзависна 
со губењето правото на ма-
кедонскиот народ  да оста-
не да биде државотворен 
народ. Нашиот народ треба 
сам да си ја пишува својата 
историја! Македонската Ен-
циклопедија која излезе од 
печат пред цела една деце-
нија не виде бел ден и беше 
поништена пред било кој да 
ја види и прочита. Немаше 
никакво објаснување до јав-
носта зошто е тоа така и тоа 
е само еден сегмент од вла-
деењето на поединци кои не 

сносат одговорност пред ни-
кого, најмалку пред народот 
кој ги избрал. Од тука и кон-
статацијата дека Македонија 
е зависна и поробена од соп-
ствените ненародни власти и 
пратеници.
   После сето погоре рече-
но ќе речам нешто за кое 
верувам дека не го знаат 
помалиот  и помладиот број 
нашинци – Македонци. Драги 
мои, браќа и сестри, прија-
тели и познаници и сите 
кои ја љубите Македонија, 
личната карта на нашата 
татковина е променета.  Де-
нешната лична карта не е 
истата  лична карта на Маке-
донија која ние ја оставивме   
пред 30, 40 или 50 години -                                                                                                                                                
сиромашна но горда, до-
стоинствена и ценета, со 
умни политичари, а не ара-
мии, со пријатели, а не оса-
мени, со вековно име, со 
наша пишана историјаа, со 
Гоце, Јане, Мисирков... Ќе 
седиме ли и ќе гледаме како 
татковината е посрамена, 
понижена,  како што вели 
Куновска во нејзината колум-
на?

11 ОКТОМВРИ – ЕДЕН ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ПРАЗНИЦИ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 

Црковните достоинственици на 
Република Македонија секогаш 
го поврзувале 11 Октомври со 
историскиот развој на Македон-
ската православна црква (денес 
Македонската православна црква 
- Охридска архиепископија), која 
беше формирана пред самиот крај 
на војната, во 1944 година во село-
то Горно Врановци, Велешко. По-
тоа, според историските податоци 
е забележано дека во март 1945 
година во Скопје, е одржан Првиот 
црковно-народен собор, на кој е до-
несена Резолуција за обновување 
на Охридската архиепископија, 
како Македонска православна цр-
ква..Тоа значеше дека за Македо-
нија заедно со Македонската пра-
вославна црква се отвори светлата 
иднина Кога се пишува за 11 Октом-
ври 1941 година, денот кој е запи-
шан со златни букви во историја на 
македонскиот народ и  Македонија, 
точаш беш избран патот на борба-
та против најголемите зла во исто-
ријата на човештвото – фашизмот и 
нацизмот. Свесен дека вистинската 
слобода за Македонија не може да 
биде измолена и подарена, туку 
само со борба освоена, македон-
скиот народот заедно со другите 
националности во Македонија ја 
започна Народно-ослободителната 
борба.Така, на 11 Октомври 1941 
година, борците од Првиот приле-
пски партизански одред го напад-
наа бугарскиот полициски участок и 
телефонско-телеграфската мрежа 
во Прилеп, што го означи почето-
кот на организираното востание 
на македонскиот народ против бу-
гарскиот, италијанскиот и герман-
скиот окупатор за  ослободување 
на земјата. Следниот ден, на 12 ок-
томври, се огласија и партизаните 
од Кумановскиот одред.
Со тоа Македонија се приклучи на 
антифашистичката коалиција, а по 

четиригодишната Свет-
ска војна, со одлуките 
на Првото заседание 
на АСНОМ во 1944 го-
дина, го реализираше и 
повеќевековниот сон за 
основање македонска 
држава –Народна Репу-
блика Македонија.
Македонскиот народ са-
мостојно се избори за 
својата слобода. Од пр-
вите партизански одреди 
кои ја почнаа борбата, Народно-ос-
лободителната војска на Македо-
нија на крајот од четиригодишната 
војна прерасна во добро организи-
рана 110-илјадна армија со воени 
формации од највиок ранг како кор-
пуси и дивизии. Денот на востание-
то на Република Македонија или 
Денот на народното востание на 
Македонскиот народ познат и како 
11 Октомври е државен празник кој 
се празнува во Македонија и меѓу 
македонското иселеништво во Ав-
стралија, САД, Канада, Европската 
Унија и насекаде по целиот свет 
каде живеат Македонци. Востание-
то беше против фашизмот и со тоа 
започна борбатата за национално 
ослободување на македонскиот 
народ. 11 Октомври е продолжу-
вање на слободарските традиции 
на македонскиот слободољубив 
народ проникнати во Карпошовото, 
Разловечкото, во Кресненското и 
во Илинденското востание, но и во 
напорите за социјално и национал-
но ослободување вложени во Бал-
канските војни и во Првата светска 
војна
Востанието 11 Октомври беше 
против фашизмот и со тоа започ-
на борбата за ослободување на 
македонскиот народ. Тоа е важен 
меѓник во борбата за самобитност 
и самостојност на македонскиот на-
род. Со својата вооружена борба, 
Македонија не станала квислиншка 

територија, туку, напротив, жешко 
подрачје за окупаторот и дала свој 
придонес во победата над фашиз-
мот во Втората светска војна.
За жал. за време на окупацијата 
од од фашистичките окупатори, 
од  Македонија беа интернирани 
58.000 лица, а покрај злосторства-
та што окупаторите ги вршеа врз 
недолжното цивилно население, 
земјата претрпе и огромни еко-
номски  и други штети.
Поради самиот факт дека се рабо-
ти за голем настан од македонската 
историја, низ Република Македо-
нија се организираат разни свече-
ности и прослави. Традиционално 
се одржуваат свечени концерти. 
Повеќе делегации положуваат 
цвеќе на гробот на првиот претсе-
дател на Президиумот на АСНОМ, 
Методија Андонов-Ченто, во Пар-
кот на Револуцијата во Прилеп и 
Скопје, како и на Спомен-костур-
ницата на паднатите борци од на-
родно-ослободителната борба во 
Куманово.
 Во Прилеп секоја вечер спроти 
празникот се одржува традицио-
налниот импровизиран напад на 
градот како потсетување на истори-
ските настани од предвечерјето на 
11 Октомври 1941 година. Во При-
леп постои и Меморијален музеј 
„11 Октомври“ во кој се изложени 
неколку стотици фотографии и зна-
чајни документи од народно-осло-
бодителната борба. Прилепскиот 

градски оркестар ор-
ганизира маршрута 
од центарот на градот 
кон Могилата на непо-
бедените. Каде покрај 
движечкиот оркестар 
се организира и спек-
такуларен огномет.
Посебна важност има 
и свечено положу-
вање цвеќе на Парти-
занските гробишта во 
Скопје од страна на 

повеќе делегации на Владата, на 
Собранието, на Претседателот на 
Македонија, на Главниот одбор на 
Сојузот на борци на Македонија, 
на делегации на Министерството 
за одбрана и Генералштабот на 
Македонската армија. Празникот 
11 Октомври се прославува не само 
во Република Македонија, туку и во 
целиот свет каде што живеат Ма-
кедонци. Традиционална прослава 
има секоја година во македонските 
заедници, македонските право-
славни цркви и црковни општини, 
друштва и асоцијации во Австра-
лија, Канада, Соединетите Амери-
кански Држави, Европската Унија и 
во многу други земји ширум светот. 
Така, во голем број македонски сре-
дини секоја година се организираат 
прослави со богата културно-умет-
ничка програма, каде настапуваат 
повеќе естрадни ѕвезди од дијаспо-
рата и од Македонија.

МЕТОДИЈА
 АНДОНОВ-ЧЕНТО

Треба да се одбележи дека по Бал-
канските војни 1912-1913 година, 
Бугарија, Грција и Србија извр-
шиле оккупација на Македонија и 
геноцид врз македонскиот народ. 
Во армијата на овие оккупатори, 
биле мобилизирани околу 100.000 
Македонци од зафатените делови 
на Македонија: Бугарија регрутира-

ла 33.000, Грција 20.000 и Србија 
53.000 Македонци. Мобилизирани-
те Македонци, за жал, учествуваа 
во најкрвавите меѓусебни воени су-
дири во текот на Балканските војни 
1912-1913 година и Првата светска 
војна 1914-1918 година.
Ако Крушевската Република од 3 
до 13 август 1903 година беше ко-
рона на Илинденското востание, 
Тогаш Првото заседание на Анти-
фашистичкото собрание на народ-
ното ослободување на Македонија 
одржано на 2 август 1944 година 
во манастирот Свети Отец Прохор 
Пчињски беше круна на македон-
ското востание на Втората светска 
војна.
Манифестот на АСНОМ повика на 
ослободување и обединување на 
сите делови на Македонија и на ма-
кедонскиот народ, на етно-истори-
ските граници на Македонија. Ма-
кедонскиот народ во Вардарскиот 
дел на Македонија, Втората свет-
ска војна ја заврши со околу 25.000 
загинати борци и цивили. Вечна им 
слава на загинатите учесници во 
вооруженото антифашистичко и на-
ционално-ослободително востание 
на македонскиот народ. Посебна е 
славата и значење на првиот прет-
седател на Македонија, Методија 
Андонов Ченто, родена на 17 август 
1902 година во Прилеп
Затоа со право се вели дека 11 Oк-
томври е симбол на македонската 
борба за слобода. 11 Oктомври е 
денот кога повторно се поставени 
основите на македонската држава. 
Затоа, на денешните и на идните 
генерации е обврска да ја чуваат 
Македонија: слободна, суверена, 
самостојна и независна. Затоа ве-
лиме дека  11 Октомври – е еден од 
најголемите празници на македон-
скиот народ и на Република Маке-
донија.

СЛАВЕ КАТИН
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LERIN REGION MACEDONIAN CULTURAL ASSOCIATION OF CANADA

Ajtos, Ahil (Ail), Armenoro, Armensko, Banitsa, Bel Kamen, Besfi na, Bitusha, Boreshnica, Breznica, Bukovik, Buf, Bushkani, Dragumica, 
Drenevo, Drobkiskta, Ekshisu, Elevish, Elovo, German, Goricko, Gornichevo, Grazhdano, Guljanci, Jurukovo, Kabasnica, Kalenik, Kalugerica, 
Kjosiler, Klabuchishta, Kladorobi, Kleshtino, Kolarica, Kotori, Krapeshino, Krushoradi, Kuchkoveni, Lagino (Lagen), Lerin, Lazheni, Leskovec, 
Lechovo, L.k (Lak), Ljubetino, Lopushec, Maala, Mateshnica, Medovo, Mokreni, Neveska, Nevolajani, Negovan, Negochani, Neokazi, Nov 
Kavkaz, Novoselsko, Nered, Nivici, Novi Grad, Novoselko, Opaja, Orovo, Orta Oba, Oschima, Papadija, Papli, Patele, Pesosh- nica, Petorica, 
Petarsko, Perovo, Pleshevica, Popozhani, Prekopana, Psoderi, Psoderski, Rakovo, Rahmanli, Rabi, Rosen, Rudari, Rudino, Rudnik, Rula, 
Sakulevo, Sveta Petka, Selce, Setina, Shaaovci, Shtrkovo, Smrdesh, Sorovitch, Sotir Spanci, Srebreno, Stan, Trnaa,Trnovo, Trsje, Tserovo, 
Vineni, V.mbel, Voshtarani, Vrapchin, Vrbeni, Vrtolom, Zabrdeni, Zelenich, Zhelevo, Zhupan

Lerinsko OroLerinsko OroLerinsko Oro
SATURDAY, November 5, 2022 6:30 PM

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

Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: Featuring: 
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МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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St. Nicholas Macedonian 
Orthodox Church Community 

Centre

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

Phone: (519) 966-6257

Во првиот викенд од месецот септември се одржа Црковно 
Народниот Собор на нашата Американско -Канадска 

Македонска-Епархија во Чикаго. Покрај делегациите од 
другите цркви, имаше и црковна делегација од нашата 

црква Св.Никола во Виндзор.  

Од празниците во овој месец го прославивме Св.Јован, 
Раѓањето на Пресвета Богородица и Крстовден. 

Овој период започна со работа и Црковното неделно 
училиште кое го посетуваат многу деца. Во неделата 
пред Крстовден, по Литургијата во нашата црква се 

одржа Молебен за успешна 
учебна година. Во текот 

на месецот октомври 
нашата црква ќе организира 
,,Членска Вечера,, на која ги 

повикува сите членови. 

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 
свештеник при МПЦ 

„Св. Никола“ во Виндзор

ПОЧЕТОКОТ НА ЕСЕНТА НАЈАВИ БОГАТ ЦРКОВЕН  ЖИВОТ 
НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО М.П.Ц. СВ. НИКОЛА ОД ВИНДЗОР
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ALEXANDER THE GREAT AUTO INC
Buying a car? Remember, it is more than just spending money. We, at Alexander The Great Inc. Auto Sales understand 

that quite well. Be it the look you desire or be it the effi ciency you need! We provide you with the best of advice, the 
best of services and best of options in our inventory for quality pre-owned vehicles.

At Alexander The Great Inc. Auto Sales we deal in all Ranges of cars. Our professional and amicable staff is here to 
help you fi nd the best suited car for you and your family. Instant Financing Approval, Buying or trading, Alexander The 

Great Inc. Auto Sales is the destination for your next car because we know exactly what you wish for!

Address
2695 Durante Way,
Milton, ON, L9T 5J1

Sales: 833-216-1270
Hours of Operation

Monday  9:00 AM to 6:00 PM
Tuesday  9:00 AM to 6:00 PM
Wednesday            9:00 AM to 6:00 PM
Thursday  9:00 AM to 6:00 PM
Friday  9:00 AM to 5:00 PM
Saturday  9:00 AM to 5:00 PM
Sunday  Closed

SAVE THE DATE
SATURDAY, NOVEMBER 26, 2022 AT 7:00 PM

       DRUSTVO ,,MALA PRESPA,, ANNUAL DINNER & DANCE
ST. CLEMENT OF OHRID MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL, TORONTO
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МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА ВО КАНАДА
КРИС ПАВЛОВСКИ НА ПАТ ДА СТАНЕ НОВИОТ ЦУКЕРБЕРГ!

30 септември 2022 година, 
Торонто, Канада - Крис Пав-
ловски, Македонец од Торон-
то, е на пат да стане новиот 
Цукерберг. Неговата апли-
кација Rumble моментално е 
на прво место на Play Store 
во Америка, излезена и на 
берзата.
Крис Павловски е ко-основач 
на Cosmic Development и мо-
ментално е вршител на до-
лжноста главен извршен ди-
ректор и основач на Rumble.
com.Пред Rumble, Крис Пав-
ловски работел за Microsoft 
Corporation, светски лидер 
во развојот на компјутерски 
софтвер и студирал на Уни-
верзитетот во Торонто.
Крис Павловски беше и во 
Одборот за Следен џин 
скок, компанија за вселенско 

истражување, која се натпре-
варува за наградата Google 
Lunar X од 30 милиони до-
лари. Тимот на Следен џин 
скок вклучува вселенски ен-
тузијасти како поранешниот 
астронаут на НАСА Џефри 
Хофман. На институциона-
лен фронт го вклучува МИТ 
(Технолошки институт во Ма-
сачусетс) и на корпоративен 
фронт: Корпорацијата "Сие-
ра Невада", корпорацијата 
"Дрејпер" и корпорацијата 
"Аурора".
Крис Павловски беше избран 
за финалист за наградите 
Ernst & Young Entrepreneur of 
the Year 2010. Тој е член во 
одборот на Every Day Child, 
непрофитна добротворна 
организација. Тој е член во 
советодавниот одбор на 

Вториот слој; апликација за 
социјално коментирање и 
седи во високиот одбор на 
Македонија 2025.Компанија-
та Rumble основана и водена 
од Македонецот Крис Пав-
ловски кој живее во Торонто, 
се појави на Nasdaq по дого-
ворот за преземање со ком-

пaнијата Cantor Fitzgerald’s 
CF Acquisition Corp. VI 
(Nasdaq: CFVI)
Rumble е неутрална плат-
форма за публикување ви-
део материјали без цензура 
со фокус на слободатњ на 
изразување, која воедно им 
помага на креаторите да го 

промовираат својот видео 
материјал како и да зарабо-
тат од истиот.
Во изминатите години плат-
формата Rumble добива се 
поголемо внимание и беле-
жи драстичен раст на корис-
ниците од месец во месец од 
1,6 милиони просечен број на 
месечни корисници во 2020 
до 36 милиони просечен 
број на месечни корисници 
во третиот квартал на 2021 
година со тренд на раст кој 
продолжува.
Трансакцијата со која се 
официјализира ова споју-
вање изнесува 400 милио-
ни американски долари кои 
вклучуваат 100 милиони 
долари во капитализација 
преку купување на акции во 
вредност од 10 долари по 

акција и 300 милиони кеш 
во "труст" сметката на CFVI. 
Со оваа трансакција компа-
нијата Rumble се вреднува 
2,1 милијарда американски 
долари. Основачот и генера-
лен извршен директор Крис 
Павловски го задржува кон-
тролниот пакет на гласови за 
да ја спроведе неутралната 
мисија на Rumble во име на 
сите акционери.
Крис Павловски во Маке-
донија има своја компанија 
Cosmic Development со се-
диште во Скопје, која е про-
гласена за втора најдобра 
компанија во Македонија.
Светскиот Македонски 
Конгрес му посакува многу 
здравје и успех во животот и 
работата.

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

Real Estate specialist 45+years experience 
Residential & Commercial investment 

SONJA&OLIVER 
BAND

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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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 

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

Banquet and celebration of the patronal day 
Mitrovden 

For the honor and glory of St. Dimitrija Solunski
      Saturday November 5th 2022 from 7:00pm

Please join us for this special day.
       * Dinner and Banquet

Live music, dinner, performance from Kud Biljana and Ensemble Zdravec
For table reservations please contact the church and the Priest Goran: 905- 471-5555

We look forward to seeing you!

Митровденски Базар на 
6-ти ноември, 

Митровденски ручек 
по богослужбата на ден 

Митровден, 8-ми ноември
Женската секција од црквата Св. Димитрија Солунски ве 
поканува на Митровденски Базар кој ќе се одржи на 6-ти 

ноември веднаш по црковната богослужба. 
Повелете сите!

Ladies Auxilary from the
Macedonian Orthodox church St  

Dimitrija Solunski 
  invites you to join them for

Ladies 
Christmas Party

  On December 11 th, 2022
  After the Service

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

John Drenoski, Presi-
dent MOC St Dimitrija 
Solunski, Markham:

-The festival this year was a 
great success considering we 
missed having it for two years.   
We saw many familiar faces 
and new ones this year.  All the 
children on Saturday had an 
amazing experience with the 
face painters and balloon art-
ists, plus they enjoyed cotton 

candy and popcorn.  I would 
like to say a big thank you to all 
the donors that donated money 
to help us bring the balloon and 

face painting art-
ists, plus the extra 
food and drinks 
on friday and 
saturday. I would 
also like to thank 
all volunteers , the 
ladies auxiliary 
and the St. Dimi-
trija uprava that 
volunteered their 
time and energy 
to make this year 

a great success.  We hope to 
make next year's event bigger 
and better than this year!

Sojna Aleksovska 
Miric, Prisedent of the 

Ladies Auxilliary at 
St. Dimitrija Solunski, 

Markham:
-Thank you for your support, 

encouragement and every-
one who contributed to our 
Annual Church Festival. For 
that we are forever grateful. 
We look forward to seeing 
everyone at our next church 
festival.

Father Goran Riste-
vski: The festival, like every 
year, was one of the most 
successful, and we hope 
that we managed to leave a 

good impression not only 
on the elders, but also on 
the younger generations, 
with activities and enter-
tainment for the younger 
ones. God bless you all!

Ensemble Zdravec:
The festival was a lot of 
fun!  It was great getting 
to see friends who we 

haven’t seen a long time and it 
was great to meet new people 
too. The food was delicious, 
the music was wonderful, and 
the dancing was so much fun. 
We were so happy to perform 
and to be back to dancing as it 
brings us such joy! We look for-
ward to upcoming Macedonian 
cultural events!

 ST. DIMITRIJA SOLUNSKI, FESTIVAL 2022 WAS A GREAT SUCCESS
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ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА
 ОД МИСИСАГА

СО ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА ВЕСНА ТРАЈКОВСКА
    ВЕ ПОКАНУВА НА:

ОКТОМВРИСКИ БАЗАР
           15-ТИ ОКТОМВРИ МЕСЕЊЕ ЗЕЛНИЦИ
          16-ТИ ОКТОМВРИ БАЗАР ПРОДАВАЊЕ 
                                 НА  ДАРОВИ ЗА ЦРКВАТА:

КРПИ, МАСЛО И СЛИЧНО, 
КАКО И  ПРЕСНО МЕСЕНИТЕ 

ЗЕЛНИЦИ.
ПОВЕЛЕТЕ СИТЕ, 

ДОБРОДОЈДЕНИ СТЕ 
ДА ПОМОГНЕТЕ И ДА ДАРУВАТЕ ЗА 

ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА.

МАГДАЛЕНА 
ИВАНОСКА

Скоро 15 години членува 
во Женската Секција во цр-
квата Св.Илија од Мисиса-
га и активно учествува на 
повеќето настани кои се во 
организација на секцијата и 
управата на црквата. Актив-
но учествува во организација 
и собирање на донации, како 
и директно во споведување 
на проекти на скоро сите 
Карабрами и Карасаги орга-

низирани низ годините со кои 
успешно се промовираше на-
шата македонска култура и 
историја.Магдалена за себе 
вели: - Моето единствено 
мото е: Дарувај добрина и 
Бог ќе ти врати добрина.Во 
оваа пригода ги поканувам 
сите верници Македонци , 
посебно оние кои гравити-
раат кон нашата црква да 
сторат се’ од себе за што 
повеќе да го посветат своето 
слободно време на дружба, 
сплотување и поддршка на 
црквата, и додава: На наша-
та црква и требаме сега, сите 
заедно да ги посетуваме и 
поддржиме сите организира-
ни настани.Да станеме едно 
големо семејство кое ќе се 
грижи за своите членови и 
заедничкиот дом.Да ги по-
одржуваме младите и да ги 
охрабруваме за да доаѓаат 
во што поголем број, да се 

дружат,да го зборуваат ма-
кедонскиот јазик, да играат 
македонски ора и да пеат 
македонски песни. Само така 
нашите поколенија ќе зна-
ат кои се и што се, од каде 
дошле нивните предци и кој 
им се нивните корени, вели 
госпоѓа Иваноска.Таа со ра-
дост и посебна љубов кон 
црквата продолжува: - Овде 
во оваа црква се нашите ко-
рени...Преку Бога, преку Би-
блијата, преку стариот завет 
до денес.Да не ги заборави-
ме нашите Македонци кои 
ја изградија,помогнаа да оп-
стои и денденес се грижат за 
неа како за својот дом,затоа 
што оваа црква е нашата Ма-
кедонија.Само тука се негува 
Македонштината,се збору-
ва,се игра и се пее македон-
ски, вели во еден здив наша-
та соговорничка Магдалена. 
Во Канада живее и работи 

веќе 33 години.Потекнува од 
Кичево,Република Македо-
нија.По професија е соногра-
фер, а со ултразвук се зани-
мава од самите поцетоци на 
своето живеење во Канада.
По завршувањето на колеџ 
програмата за ултразвучна 
дијагностика во Миченер ин-
ститутот за медицински нау-
ки во Торонто се стекнала со 
канадска лиценца - CMIRTO 
и регистрацијата во Амери-
канскиот Институт ARDMS 
отпочнала со работа во при-
ватна клиника за радиологија 
и ултразвучна дијагностика. 
На неколку наврати била 
дел од тимот за ултразвуч-
на дијагностика во Трилиум 
болницата во Мисисага.Па-
ралелно со својата работа 
во ултразвучна дијагностика 
била вклучена и во програ-
мата за истражување за 
најпрестижните методи и 

лечење на Остеопороза под 
покровителство на Ст. Мајкл 
болницата во Торонто.
Магдалена Иваноска била  
дел од тимот со кој напра-
виле неколку успешни пре-
зентации на тогаш, па и сега 
најефикасните лекови за 
спречување на остеопороза-
та предводени и финанси-
рани од една од најголемите 
фармацевтски компании во 
Канада, Проктер анд Гембл 
од Монтреал.
-Моите две деца, моите про-
зорци кон светот...Секогаш 
со максимално разбирање 
кон својата мајка.И кога па-
тиштата на животот ме носеа 
кон магливите долини, тие 
веруваа во мене, во мојата 
сила дека ќе се изборам со 
сите предизвици што стоеја 
пред мене... Пред сите нас.
Моите три внучиња, моите 
ѕвездички што непрестано 

ми ја чуваат насмевката на 
моето лице.Најголемото 
богатство што еден човек 
може да го стекне е сето 
ова...Семејството, децата, 
внуците, фамилијата, прија-
телите..., вели во еден здив 
ова истакната  членка во 
женската секција од црквата 
Св. Илија.За својот сопруг 
господин Зоран Иваноски ќе 
рече:,,Мојот сопруг, мојот жи-
вотен сопатник,моето раме, 
мојот центар на универзу-
мот...Убавини, само убавини 
во мојов живот..Му благо-
дарам на Бога што ми дал 
се’ што имам...Тоа што сум 
Македонка со што бескрајно 
се гордеам со моите 
македонски корени, со моите 
родители кои се грижат 
за мене од височините..
Со мојот татко кој ми беше 
мојот ментор, мојата ѕвезда 
водилка...

ИСТАКНАТИ ЧЛЕНКИ НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД ЦРКВАТА СВ ИЛИЈА, МИСИСАГА

Состанок на женската секција за планирање на 
понатамошната работа

НИНА ФРИШЧИЧ

Нина Фришчич е- членка во 
женската секција во црквата 
Св. Илија од февруари 2018 
година. Посветеноста во ра-
ботата на неколку членки кои 
што во тоа време ги познавала 
и’ дале поттик, ја мотвирале и 
инспирирале да стане член во 
женската секција. 
-Беше време да се вклучам во 
нашата македонска заедница 
и да бидам дел од активнос-

тите што женската секција ги 
организира и работи на нив. 
Членките од женската секција 
се прекрасни дами, вредни 
домаќинки, во чие друштво 
секогаш ми е задоволство да 
бидам присутна, вели Нина и 
додава: -сретнав Македонки 
од различни генерации  од кои 
секогаш имам да научам нешто 
ново. Во 2018 година научив да 
правам козињак додека ги по-
дготвуваме козињаците за Ве-
лигден. Не е доцна никогаш да 
се научи нешто ново. Останато 
ми е од дома, од Македонија, 
дека најубавите муабати и му-
дрости се споделени во кујната 
додека се подготвува храна 
за семејството. Македонските 
вредности и традицијата си ги 
донесовме во Канада и секо-
гаш ги споделуваме заеднички 
во женската секција додека 
работиме. Се потсетуваме на 

нашите стари обичаи и ги про-
должуваме овде во Канада, се 
присетува Нина Фришчич. 
-Женската Секција работи на 
организирање на седенки, за-
бавни вечери  по повод раз-
лични празници во банкетната 
сала од Црквата Св Илија. 
Работи на продавање на пе-
чени слатки и солени јадења, 
таа   исто така учествуваше 
на Карасага - Фестивалот на 
различни култури во Мисисага. 
Секогаш гледам да бидам при-
сутна и да дадам дел од себе, 
да помогнам во припремите 
пред и после средбите. Секојд-
невните работни обврски на 
личен и професионален план 
не секогаш ми дозволуваат 
да бидам активна во женската 
секција колку што сакам, изја-
ви за нашиот весник госпоѓа 
Нина.
  Најголемите македонски и 

православни празници не ги 
пропуштаме заедно со со-
пругот Тим и со ќерката Ена. 
Секогаш гледаме да помогне-
ме колку што можеме во рабо-
тата за време на овие празни-
ци.   Доаѓајќи и посетувајки ја 
црквата мојот сопруг Тим кој 
што е по потекло Канаѓанец, 
научи многу за нашите маке-
донски обичаи, така што че-
стите посети и дружењето во 
црквта го зближија повеќе до 
македонската култура и тради-
ција.   
Изминатите две години во 
Пандемија не' застанаа сите 
и активностите се намалија.  
Меѓутоа сега работите се ме-
нуваат и ќе биде полесно да се 

активираме сите во работните 
задачи на Женската Секција од 
Црквата Св.Илија.  
 За својот живот во Канада 
Нина вели: 
- Во Канада сум дојдена пред 
23 години од Свети Николе. По 
професија сум Архитект. Про-
фесионалните обврски не ми 
дозволуваа да бидам активна 
во македонската заедница во 
првите години по преселу-
вањето во Канада. Станав дел 
од Женската Секција после 19 
години од пристигнувањето. 
Никогаш не е доцна да се биде 
активен и да се придонесува во 
напата заедница. И најмалиот 
придонес е важен и прифатен 
со благодарност од женската 

секција и управата на црквата. 
Сакам да им порачам на сите 
Македонки, дами, домаќинки, 
мајки што не се активирани 
да не се двоумат туку да се 
приклучат во нејзините актив-
ности.Како и да е, се што ќе 
направиме во нашата маке-
донска заедница  е од нас и 
за нас. Да се поддржуваме да 
си помагаме , да си ја негува-
ме македонската традиција и 
култура и да ја пренесуваме на 
помладите генерации за да ни' 
остане и да ни' трае за навек, 
порачува оваа истакната 
Македонка.



Страница 15October 10, 2022 М.П.Ц. СВ. ИЛИЈА МИСИСАГА

КОЈА БИЛА СВЕТА ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА, ВТОРИОТ ПАТРОНЕН ДЕН
                      ВО ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА, МИСИСАГА?

Според житието Света Злата Мегленска е родена 
и пострадала во Слатина, Мегленско, во Егејска 
Македонија. Таа е ќерка на сиромашни селски 
родители, коишто имале уште три ќерки. Света Злата 
Мегленска зрачела како со духовни, така и со телесни 
високи квалитети. Духовните квалитети и' биле силната 
вера во Господ Исус Христос, нејзината смиреност 
и чистото срце, а надворешно била необично убава. 
Така нејзината убавина дава повод нејзиниот живот да 
се украси со страдање на голема маченичка. Нејзината 

ретка убавина го привлекла вниманието на Турчин 
од нејзиното место кој страсно ја посакал и еден 
ден, кога таа излегла со своите другарки во шумата, 
Турчинот потплатил некои арамии да ја грабнат и да 
ја одведат во неговиот дом. Таму отпрвин се обидувал 
да ја натера да се потурчи, ветувајќи � дека ќе ја земе 
за жена. Но, света Злата останала непоколеблива 
и на ваквите ветувања му рекла: „Јас верувам во 
Христа и нему му се поклонувам и само Него Го знам 
како мој младоженец. Од Него никогаш нема да се 

откажам дури и ако ме ставите на илјада маки или ако 
ме исечете на ситни парчиња.”}[1].
Тогаш Турчинот ја ставил да живее заедно со 
останатите негови жени, надевајќи се дека тие ќе ја 
наговорат да се потурчи. Уште какви ли 
не ветувања и' кажувале овие жени, но света Злата 
не попуштила. По шест месеци Турчинот сфатил дека 
ни тоа не му помага, па затоа ги повикал нејзините 
роднини и им се заканил дека ќе ја убие ако не ја 
натераат да се потурчи. Тогаш нејзините родители 
и сестри почнале да ја проколнуваат да се потурчи. 
Притоа и'зборувале дека Бог ќе и' го прости тој грев 
штом е направен под принуда. На сето ова света Злата 
им рекла: „Штом вие ме советувате да се откажам од 
Христос, вистинскиот Бог, не сте веќе мои родители и 
не сте веќе мои сестри. Јас имам татко, а тоа е Господ 
Исус Христос. Имам и мајка, а тоа е света Богородица, 
а браќа и сестри ми се светителите и светителките.” 
Кога Турчинот видел дека ни тоа не помага наредил 
да ја затворат. Три месеци света Злата била 
затворена при што секојдневно била сурово тепана 
и мачена. Но сите маки оваа светителка херојски ги 
издржала охрабрена од својот чувар Исус Христос. 
На крајот била обесена, а телото и' било исечено на 
парчиња. Така таа ја предала својата бесмртна душа 
на Исус Христос. Подоцна деловите од нејзиното 
тело христијаните кришум ги погребале. Света Злата 
маченички настрадала во 1795 година. Житието на 
света Злата Мегленска, според други, било запишано 
според кажувањата на духовникот Тимотеј, кој бил 
духовен отец на нивното семејство и кој бил сведок 
на нејзините страдања. Во годината кога света Злата 
Мегленска била грабната, во Македонија крстосувале 
арамиски банди кои нанесувале големи штети на 
населението, па се претпоставува дека и со неа било 
исто. Во еден ферман 
од султанот на Селим 
Трети стои: „Поредокот 
во земјата е нарушен, а 
царските закони никој не ги 
почитува.”

Испратил отец Благој 
Пенев парохиски 

свештеник во М.П.Ц. Св. 
Илија од Мисисага

откажам дури и ако ме ставите на илјада маки или ако 

  МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВ.ИЛИЈА“
   MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”

1775 Bristol Rd. West ● Mississauga,
ON  L5M 2Y5  (905) 821-8050

www.st-ilija.ca  E-mail: admin@st-ilija.ca 

САЛАТА ПРИ ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА 
СЕ ИЗНАЈМУВА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРИВАТНИ ЗАБАВИ, КРШТЕВКИ, ВЕРИДБИ, 

ПОГРЕБИ И ДРУГИ НАСТАНИ. 

ОСВЕН ПРОСТОРОТ, ЦРКВАТА НУДИ И КОМПЛЕТНО МЕНИ СО ЈАДЕЊА ЗА ГОСТИТЕ. 
 КАПАЦИТЕТ:  150 ЛУЃЕ

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ КАЈ:

ГОРНАН   647-710-3836     БИСЕРКА   416-319-4949
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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  

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

New patients are welcome to our Dental Family
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  

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES
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Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

11 ОКТОМВРИ  -  ПРАЗНИЧНО ЕХО НА ТАТКОВИНАТА

Оваа година со бројни све-
чености и манифестации  
во нашата татковина Маке-
донија достоинствено ќе се 
прослави 81-година од поче-
токот на народното востание 
на антифашистичката војна  
на националниот празник 11 
Октомври.По тој повод  со 
историско-поетски осврт ќе  
чествуваме и празнуваме,  ќе 
испратиме поздравно праз-
нично ехо до татковината и 
до сите Македонци ширум 
светот ..

„И дојде Октом-
ври, вкрвавена 

зора
над Прилеп го 

плисна црвениот 
пламен.

Еден истрел... 
потем зовре сета 

гора ...
глеј, борци со 

пушка зад дрво и 
камен!

Ако погледнеме низ време-
пловот на настани мислите 
ќе не поведат во бурните 
историски времиња на НОБ 
кога на 11 Октомври 1941 г. 
одекнаа првите востанички 
пушки во Прилеп и Куманово 
против Фашистичкиот окупа-
тор и домашните предавни-
ци. Народот и народностите 
од Македонија го почнаа во-
оруженото востание против 
германските, бугарските  и 

италијанските фашистички 
окупатори. Тоа го означи 
почетокот на четиригодиш-
ната Народно- ослободи-
телна борба во Македонија 
и скапо ја плативме сло-
бодата. Со Февруарскиот 
поход  беше скршена моќта 
на фашистите.Со тоа ќе 
биде означена победата 
на револуционерната деј-
ност на КПЈ при што ќе се 
остварат нашите вековни 
стремежи за национално и 
социјално ослободување:  -  
Октомври свети во срцата 
наши !

Со венец од стихови за тат-
ковината, за изгревот на 
Слободата со херојски слики 
од тешкото револуционерно 
минато при што поетот КИРО 
ДОНЕВ ќе ја наслика судби-
ната и историјата македон-
ска со творбата 
 „ОКТОМВРИ – ФАКЕЛ НА 
РЕВОЛУЦИЈАТА :

Единаесетти Октомври- 
Ден

   поцрвен од крвта 
човечка!

Единаесетти  Октом-
ври – Ден молња Што 

ни го осветли патот кон 
Слободата

     Глас што ни' го наја-
ви новото утро.    

 Два исртела – два 
гласа.

Едниот од Прилеп, 
другиот од Куманово.  
Бурата почна !  Воста-

ние !
         Борба до конечна 

победа!
         Да се истера оку-

паторот !
Да се уништат домаш-
ните предавници ! И 
Македонија пламна !
Факелот на револу-

цијата тргна од Прилеп 
и Куманово.   И побе-

дивме !
Победивме, зашто 

нема похрабра борба 
од онаа што се води за 
родниот дом, И за Сон-

цето на слободата !

Со тоа „Сонце на слободата“  
ќе ги спомнеме  народните 
херои на Македонија: Куз-
ман Јосифовски-Питу, Таќи 
Даскало, Карпош, Елпида 
Караманди, Страшо Пинџур, 

Трифун Пановски, Мите Бо-
гоевски, Рацин, Коле Недел-
ковски и др.
За истакнување е тоа што 
КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ  (1912-
1941) со перов рака и со 
револуционерни подвизи, 
се борел против фашисти-
те. Неговите песни смело 
одекнале  кај македонскиот 
народ, меѓу кои  со патриот-
ски и родољубиви мотиви се 
издвојува песната „НА КИНИ-
СУВАЊЕ “ цитирам:

        „Позапри мајко, 
затрај се

    доста ме, леле,  
испраќа,  доста си с,зи 
излеа    по тија пусти па
       „Ја, мајко, тргнав, 

заминав,
       куса си пушка на-

рамив,
       планина Пирин 

развила,
        бајрак се вее сред 

неа.“
Храбрите синови и 

ќерки на Македонија од 
долгата партизанска 

колона  храбро се боре-
ле за да се  вее маке-
донското знаме, а нив 
народот песна им пее:
„Таму ле мајко, близу 

Битола
во битолската густа 

корија
Таки Даскало смело 

загина
со неговата верна дру-

жина
Со нив загина верна 

другарка
млада Елпида Караман-

дова“

Сето ова ни сведочи дека 
Народно-ослободителната 
војна најде одглас  вонарод-
ната песна  и во уметничка-
та литература, посебно во 
поезијата. Кај поетите од 
постарата генерација мотив 
и инспирација за творење 
им беа доживувањата од 
војната  со бруталните на-
пади од непријателите врз 
македонскиот народ при 
што погинаа голем дел на 
деца. За одбележување е 
тоа што некои од поетите 
биле учесници во војната 
и очевидци на ѕверските 
напади. Меѓу нив најзаслу-
жени се: Ацо Шопов, Лазо 

Каровски, Славко Јаневски и 
др. За ова празнично одбеле-
жување значајно место ќе му 
оддадеме на АЦО ШОПОВ 
(1923-1982) Поетот со сила-
та на поетскиот родољубив 
збор  „ќе проговори“ преку 
неговата позната  песна 
„КАРПОШ“ која  ја напишал 
за време на неговото учество 
во војната: 

„Кој не го знае Карпош 
војвода,

Кој не е слушал песни 
за него !“

„Пламен е Карпош - век 
не го држи

Дружина води – врагој 
решети

По гори, полја – на сите 
страни

Бој крвав бие и народ 
свети !“

Со своја поезија застапен е 
и СЛАВКО ЈАНЕВСКИ (1920-
2000) еден од најплодните 
писатели во  македонската 
литература. Во 1944 г. ста-
пува во редовите на Козјач-
ката партизанска бригада. 
Она што поетот го возвиши 
на поетското поле и достиг-
на кулминација на чувствата 
е неговата потресна песна и 
тажна елегија „ЦВЕТОВИ“:

„В Тиквешко негде, 
в некое село кај в 

слана тивко венеше 
цвете убија дете.

Последна солза од 
око капна ...Кога на 
ридот есента стап-

на,в крви се изми 
утрото бело ...„Мајка 

ми сама остана в 
село“.

Борците и историските наста-
ни  овековечени во песните 
на поетите  како и подигнати-
те споменици во нивна чест 
ќе останат вечен историски  
симбол на минатото и све-
доштвоза една „тешка војна“ 
како инспирација за пона-

тамошно творење; зашто 
11 Октомври отвори нови и 
светли страници во нашата 
историја.  Испраќаме Октом-
вриски честитки  до организа-
цијата  „Обединети Македон-
ци“ со претседателот  Драги 
Стојковски со желби за мир, 
сплотеност и подобра ид-
нина во Република Маке-
донија.   

-  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК  11 
ОКТОМВРИ !   ЈУБИ-
ЛЕЈНА ЧЕСТИТКА   од 
рубликата „Поезија со 
повод“
По повод прославата на 
60 годишнината од ре-
гистрирањето на  МПЦ 
„Св. Климент Охридски“ 
од Торонто упатувам че-
ститки за досегашните 
успешни достигнувања 
во црковниот живот до 
Управата на црквата 
предводена од претсе-
дателот Владе Дими-
триевски, а воедно Ви 
пожелувам многу успех 
во иднина.  

Слава, слава тебе 
Клименте

          Учителе наш !
            Слава, слава 

теbe Клименте
           Светителе наш !
   Со особено задоволство 

и  чест учителката 
Блага Дафовска

Благословено,со голема љубов и желба да се про-
должи ширењето и векувањето на макеоднскиот ли-
тературен јазик во Торонто и околината, започна со 
работра неделното училиште по макеоднски јазик 
во катедралната македонска православна црква Св . 
Клиемeнт Охридски во Торонто.

Ова ќе биде уште една генерација која се описменува 
со словото македонско и која во наредните месеци ќе 
ги краси училишните клупи во најголемата катедрална 
црква на овие простори.
 Часовите се одржуваат секоја недела 
претпладне, а за тоа време нивните родители, баби и 
дедовци ја следат неделната богослужба во прекрас-
ниот божји храм.
Им посaкуваме успех и радосни школсkи денови.

  ЗАПОЧНА СО РАБОТА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИШТЕ ВО СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТОРОНТО

Учителката Снежана Тесовиќ
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ТРАДИЦИОНАЛНА ГОДИШНА, (МАШКА) 
ДРУЖБА КОЈА ЈА ОРГАНИЗИРА 

ДРУШТВОТО
 ,,НИКОЛА КАРЕВ'' ВО МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. ИЛИЈА ВО 

МИСИСАГА СЕ ОДРЖУВА УШТЕ ОД 
ДАЛЕЧНАТА 1996 ГОДИНА!

ВО ВЛЕЗНИЦАТА КОЈА ЧИНИ 
$50 ДОЛАРИ Е ВКЛУЧЕНА 
БОГАТА ВЕЧЕРА,ПЕЧЕНИ 
ПРАСИЊА,МАКЕДОНСКИ 

КОЛБАСИ,САЛАТИ, АЛКОХОЛНИ И 
БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ! 

А НАЈВАЖНО ОД СЕ' - ДОБРО ДРУШТВО! 

ЦЕЛИОТ ПРИХОД ОД ВЕЧЕРАТА ЌЕ БИДЕ 
ДОНИРАН ЗА ПОМОШ НА М.П.Ц. СВ. 

ИЛИЈА ОД МИСИСАГА. 
СЕ ПОКАНУВААТ СИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО 
МИСИСАГА И ОКОЛИНАТА ДА ДОЈДАТ И 
ПОМИНАТ ЕДНА УБАВА, (САМО МАШКА) 
ВЕЧЕР, ДОЈДЕТЕ ДА СЕ ДРУЖИМЕ И ГИ 
НЕГУВАМЕ МАКЕДОНСКИТЕ ТРАДИЦИИ 

И КОРЕНИ .

Macedonian Film Festival 
is celebrating its 17th year 
with the presentation of the 
fi lm FROSINA directed by 
Vojislav Nanovic and pro-
duced by the then state 
fi lm producer, Vardar Film. 
FROSINA is a social drama 
about subsistence, migrant 
life, World War II and the 
tragedy of a mother who 
loses her only son. It was 
premiered on June 28, 1952 
and recorded in black and 
white on 35 mm tape.  
We are honoured to be able 
to present this fi lm and cel-
ebrate with Cinematheque 
and Macedonian fi lmmakers 

in making this important fi lm 
available. You can watch 
Frosina with English sub-
titles by registering on our 
website www.macedonian-
fi lmfestival.com    You must 
register, but the fi lm will be 
available for FREE.
In the spirit of the Cinema-
theque's mission to take 
care of the preservation of 
national audiovisual herit-
age, "Frosina" was digitally 
restored last year at the 
"Click Films" laboratory in 
Zagreb.  This documentary 
about the restoration is only 
available in the Macedonian 
language on our FREE VID-

EO page on our website.  
Our other fi lms include: SIS-
TERHOOD directed by Dina 
Duma.  The friendship of two 
inseparable teenage girls is 
put to the test when they get 
involved in an accidental 
murder of a classmate.  But 
as the director points out, it 
is not just about teenagers, 
it is an adult story about the 
breakup of a friendship. It 
explores in detail the phe-
nomenon of bullying which 
spreads on social media.   
GRANDFATHER AND 
GRANDSON directed by 
Ilija Piperkoski.  A young 
doctor is traumatised by the 

death of one of his patients, 
He needs something more, 
which his grandfather can 
only give--his values and 
love.  Heartwarming, and 
not to be missed.
Adela Peeva’s documen-
tary “Whose Song is This?” 
asked a quintessential 
question.  While Turkey, Al-
bania, Bosnia, Bulgaria and 
Greece slug it out, Macedo-
nia did not lay claim to it, for 
a very good reason.  The di-
rector would like to see this 
fi lm used in schools, a les-
son of getting along. Music 
is universal, they say, and 
crosses all borders. We will 

be interviewing a musicolo-
gist regarding this fi lm and 
song as he has recorded it 
and knows the music well.  
Look for the interview by 
Elizabeth Naumovski on our 
FREE VIDEO page.  
You will need to check on 
our website how you can 
upload and stream these 
fi lms on various devices: 
television, phone, etc.  BUY 
YOUR TICKETS NOW for 
the three fi lms, the price is 
$12.00 each, (a bargain).  
Read the instructions care-
fully, as your choice of fi lm 
can be viewed whichever 
time you choose in the 

weekend of October 22, and 
23rd.  Mark it off in your cal-
endar!   
To those who have donated 
already, THANK YOU, Vi 
Blagodaram.  To the others, 
please check the website 
www.macedonianfilmfesti-
val.com/donationguide for 
your opportunity to donate 
to the Macedonian Film 
Festival; the only festival 
which exclusively presents 
fi lms with a Macedonian 
connection.  

17TH MACEDONIAN FILM FESTIVAL

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

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

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

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

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

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

CANADIAN MACEDONIAN PLACE 

Our Vision

To be recognized within the com-
munity as a home that celebrates 
the Macedonian culture and heritage 
and provides accommodations for 
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 Macedonian 
and Canadian cultures closer togeth-
er. 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 accom-
modations and companionship to 
Seniors of all backgrounds with an 
aim to encourage the vibrant Mac-
edonian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

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

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

https://www.youtube.com/user/OroMakedonskoChicago

Oro Makedonsko
https://www.facebook.com/oro.makedonsko

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rajchvski - Pelisterski
             810-335-5552

YOUR AD HERE

macedonia.canada@yahoo.com Facebook:Macedonia newspaperwww.macedonianewspaper.com

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА



Страница 22 October 10, 2022

CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

California Restaurant

Specializing in European cuisine made 
with love. Daily specials, soups, 

schnitzels, pasta & more... 

Live music every Saturday
 Book your table now!
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

October in Canada 
means another National 
Holiday- Thanksgiving . For 
Macedonians it brings a 
blending of cultures to our 
dining table and another 
excuse to gather with our 
families. 
The meaning of the 
Thanksgiving holiday is to give 
thanks for the harvest and the 
ability to put food on our plates. 
It originated with the fi rst 
European settlers in Canada 
that made a life from nothing, 
and they depended on what 
they grew and hunted to feed 
their families. Our Macedonian 
Canadian tables usually look 
like mine in this photo. There 
is the obligatory turkey and 
stuffi ng as per Thanksgiving 
tradition, but then Macedonia 
takes over. I serve sarma, 
zelnik, tavche gravche , 
Macedonian sausages, and 
of course piperki are always 
served in some way. 
This month, I am featuring some less known recipes from my 
childhood favorites, and hopefully yours too. I am not sure of the 
origins of the recipes featured, but they are defi nitely part of our 
culture and made their way to Macedonian tables. 
Happy October!

Kasha

Growing up in Toronto, my mom made some of the most 
memorable dishes I have ever had. I don’t know if this is nostalgia, 
or if our Macedonian food is simply underrated on the world food 
scene. 
One of the dishes that she would make using ingredients readily 
available in her pantry was called kasha. I can never get mine to 
ever taste that good, as it did in my memory. 
I won’t indulge your time for me to digress on the psychology of 
food associations. Nonetheless, here is my version of kasha . 
After trial and error, after phone consultations with my mom,it 
tasted pretty good. Having said that, I have spoken to many 
Macedonians from all over and discussed food. I have learned 
that like most Macedonian dishes, there is usually some variation 
in the recipes depending on what region it was made. They are 
all delicious. It’s not a science, you don’ have to add cheese if you 
don’t have it. Or even tomato for that matter.  

           Macedonian kasha 

1. 4 tablespoons of fl our , fried with oil on medium heat. 
You are looking for a nice light brown colour. 

2. Add chopped pickled peppers, (2) and minced garlic (4) 
cloves 1 chopped tomato. Add more oil 

3. Add 1 cup ricotta ( isvarka ) and feta ( belo sirenje)
4. Add water to get the right consistency. A few cups.

Home made loukum, by my son Kyle Eastwood. He is living on 
the other side of Canada, in Vancouver and sent me this photo 
and his recipe. 
He fi rst tried loukum at my parents house in Toronto. 
For me, loukum always takes me back in time to when I was 
a child growing up in Toronto. It was always after church at St. 
Clements on Overlea Blvd and it was always available after the 
service in the hallway, on a table in a paperbox and sold by an 
older gentleman. I don’t know what his name was, but he also 
sold gevrek. 
I loved when my parents would stop there at that table, and we 
would buy these traditional goodies to take home.
In all those years, I never made loukum. Now, thanks to my son, 
I have a recipe!
Kyle’s graphic artist girlfriend Emily, designed and made the plate 
( and also the cover page design for Macedonian Cooking and 
Culture FB group). He likes to cook and since he has been living 
on his own since 17 when he left for school, he’s become quite 
good at it! Now he has two degrees from renowned schools and 
can cook! The down side is that after graduating, he decided 
Vancouver is home. Cooking foods he grew up with, makes him 
feel closer. I am pretty sure that we can all relate.
Here’s his recipe: 

Loukum

4 cups sugar mixed with 1 cup water + 5 Tbsp of lemon juice to 
make the syrup- bring to boil and set aside. 
In a separate pot mix 1 cup of cornstarch with 1 tsp of cream of 
tartar and 3 cups of water- mix well. heat and mix until it becomes 
a thick paste. 
Slowly add syrup mixture to the cornstarch mixture. 

Once fully added bring the mixture to a bubble and then cook on 
low heat for 50 mins mixing frequently. Once golden brown and 
super thick u can add more fl avour if u want like 1 tbsp of rose 
water or 1 tsp vanilla extract up to you- and add food colouring . 
Pour into a greased pan with parchment paper underneath. Let 
it set over night. 

+Then cut it up and toss in an icing sugar cornstarch mixture (1/2 
cup icing sugar, 1/4 cup cornstarch. 
All done!

Visiting Kyle at his apartment on English Bay in 
Vancouver. 
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MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe
phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416 -299-7710

 Cell: 647-962-7710

РЕКЛАМИ



Страница 25October 10, 2022 КРСТОЗБОР-ВРЕМЕПЛОВ



Страница 26 October 10, 2022МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

Македонски Православен Календар 2022 
              Подготвил Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто       

Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

www.canadianflowers.com
Design Studio, 3087 Kingston Road

Toronto, ON M1M 1P1
info@canadianaflowers.com

Toll Free: 888-265-767 
 Local: 416-265-6867

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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Написи во 
весникот 

,,Македонија,, 
од октомври,    
 1996 година
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На 3 октомври 1995 го-

дина врз претседателот на 
Република Македонија Киро 
Глигоров е извршен атентат. 

Глигоров го преживеа 
атентатот со тешки повреди 
во пределот на главата. На 
местото на атентатот загина 
неговиот шофер Александар 

Спировски, а е повреден 
телохранителот на Глигоров, 

Илчо Теовски.

На 5 октомври 1995 
година Собранието на 

Република Македонија со 
110 гласови „за“ и само еден 

воздржан од присутни 111 
пратеници, едногласно го 

усвои Законот за знамето на 
Република Македонија.

На 6 октомври 1014 
година починал Цар 

Самоил (958 - 6 октомври 
1014) — средновековен 
македонски владетел кој 

на преминот од X кон XI 
век формирал пространо 

царство на територијата на 
Балканскиот Полуостров.

Државата која ја создал е 
позната како Самуилово 
Царство Македонско сло-
венско царство, Македонско 
царство.
Македонските историчари 
го именуваат Самоил како 
македонски цар, истакну-
вајќи дека тој учествувал во 
бунтот на комитопулите 969 
година, кога била отфрлена 
бугарската врховна власт во 
Западна и Југозападна Ма-
кедонија и биле поставени 
темелите на македонската 
средновековна држава, која 
по него е именувана како 
Самуилово Царство, најго-
лема ранофеудална држав-
на творба на Балканот. Во 
негово време македонската 
средновековна држава го 
достигнала врвот во својот 
развиток.
Починал во Преспа од срцев 
удар, потресен од морни-
чавата глетка кога ги видел 
своите ослепени војници што 
му ги испратил Василиј. Бил 
оженет со византиската бла-
городничка Агата од Драч, 
со која имал четири ќерки 
и синот Гаврил Радомир. 
Зачуван е неговиот натпис 
(992/3), во спомен на родите-
лите и на братот Давид.
На 28 јуни 2011 година на 
централниот плоштад во 
Скопје бил поставен мону-
ментален мермерен споме-
ник на Самоил. 

На 9 октомври 1967 
година во Собранието на 
СР Македонија, под прет-

седателство на д-р Милан-
Бартош, е одржана седница 

на Матичната комисија за 
формирање на Македон-

ската академија на науките 
и уметностите, на која е 

извршено конституирање на 
МАНУ.

На 10 октомври 1946 го-
дина во Скопје, во црквата 
„Свети Спас“, 
со сите државни почести и 
пред повеќе илјади граѓа-
ни 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.

11 октомври е Ден 
на востанието на 

Македонија 
или Ден на на-

родното востание 
на македонскиот 

народ.Востанието е 
против фашизмот и 

со тоа започнува бор-
бата за ослободување 

на македонскиот 
народ. 

Тоа е важен меѓник во 
борбата за самобитност и 
самостојност на македон-
скиот народ. Со својата 

вооружена борба, Македо-
нија не станала квислиншка 
територија, туку, напротив, 
жешко подрачје за окупато-
рот и дала свој придонес во 
победата над фашизмот во 

Втората светска војна.
По фашистичката агресија и 
окупацијата на Југославија 
во 1941 година, Македо-
нија повторно е поделена, 
овојпат помеѓу италијанскиот 
и бугарскиот окупатор.
За почеток на востанието 
против фашизмот во Маке-
донија се смета нападот кој 
Прилепскиот партизански 
одред „Гоце Делчев“ го извр-
шува во Прилеп на 11 октом-
ври 1941 година. 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 Козјач-
киот одред - на 17 октом-

ври. Скопскиот партизански 
одред, формиран веќе во 
август, не зема учество во 
овие настани, бидејќи бор-
ците не биле известени.Иако 
активноста на овие први пар-
тизански одреди е скромна, 
таа претставува иницијална 
каписла за продолжување на 
борбата.

На 16 октомври 2007 
година  во сообраќајна 

несреќа во Хрватска трагич-
но настрада Крушевчанецот 
Тодор „Тоше“ Проески (25 
јануари 1981 - 16 октомври 
2007) — познат македонски 
пејач и една од најголеми-
те ѕвезди на балканската 
музичка сцена, каде што е 
доживуван како заштитен 

знак на Македонија. Музич-
ката кариера ја започнал 

со настапот на прилепскиот 
фестивал Мелфест во 1997, 
каде што и победил изведу-
вајќи ја песната Yesterday од 
Битлси. Патот кон ѕвездите 

му го отвораат песните 
Пушти ме (1997) и Остани 

до крај (1998). Имал блиска 

соработка со  голем број на 
влијателни балкански и свет-
ски музичари и композитори. 

Се смета дека подемот во 
неговата кариера започнал 

по изведбата на песната 
Твоите бакнежи на моите 
бели кошули на Скопскиот 

фестивал во 1999 година. Во 
2004 година бил прогласен 
за Амбасадор на добрата 
волја на УНИЦЕФ. Негов 

заштитен знак е познатиот 
израз Ве сакам сите.

Постхумно бил прогласен за 
заслужен граѓанин на Маке-
донија. Денот на неговиот 
погреб, 17 октомври, бил 
прогласен за Ден на нацио-
нална жалост.

На 23 октомври 1893 годи-
на во Солун е основанаМа-
кедонската револуционерна 
организација. Имено на 23 
октомври 1893 година во 

куќата на солунскиот 

книжар Иван Хаџи Николов 
во Солун се собрале шест-
мина млади мажи за да ги 
ставаат основите на тоа, 
коешто ќе стане симбол и 
знаме на борбите на Маке-
донците за слобода. Осно-
воположниците биле: Христо 
Татарчев, Даме Груев, Петар 
Поп Aрсов, Иван Хаџи Нико-
лов, Антон Димитров и Хри-
сто Батанџиев. Тие основаат 
конспиративна група, нареку-
вајќи ја македонски револу-
ционерен комитет.
Организацијата се борела 
за ослободување на Маке-
донија со сопствени сили, 
без помош од надвор. Фор-
мирањето на МРО значело 
почеток на организираното 
македонско револуционерно 
движење кое преку Илинден 
1903 и Крушевската репу-
блика, а потоа преку НОБ 
резултира со создавање 

современа самостојна маке-
донска држава. Овој датум 
се поврзува со организира-
ната борба на македонскиот 
народ и народите кои живее-
ле во Македонија за форми-
рање независна држава. Во 
политичка смисла, борбата 
за автономија значела фор-
мирање самостојна држава 
и затоа 23 октомври симбо-
лизира континуитет на маке-
донската борба за независ-
ност.

На 28 октомври 1947 
година во Скопје, во киното 
„Култура“, филмските работ-

ници на Македонија го ор-
ганизираа првиот филмски 

преглед. Во него е прикажан 
секојдневниот живот во ре-
публиката, активностите на 

градежништвото, прославата 
на 9 септември во Пирин-
ска Македонија и бербата 
на памукот во Струмичко. 

Сниматели беа Трајче Попов 
и Благоја Дрнков.

На 31 октомври 1924 г. 
во текот на Првиот меѓуна-
роден конгрес на штедил-

ниците (Светско душтво на 

штедилници) во Милано, 
Италија на последниот 
ден од конгресот, проф. 
Равица го прогласил тој 
ден за меѓународен ден 
на штедењето.Идејата 

наишла на одобрение од 
29 земји кои сакале да ја 

потсетат светската јавност 
на штедење, и важноста 
на штедењето за еконо-

мијата и поединецот.
 Празникот се одбележу-
ва на 31 октомври, освен 
во земјите кајшто тој ден 
е државен празник. На тој 
ден банките се отворени, 
за граѓаните да можат да 
внесат средства на своја-
та штедна сметка.Покрај 
горенаведеното, во Ре-
публика Македонија син-
дикатот на финансиските 
организации доделува 
награди и пофалници за 
најдобрите работници од 
оваа дејност. 
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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.

МАКЕДОНИЈА
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МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

Вага

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

Последната желба на мажот 

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

Операција

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

Професија

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

За македонските работи… 

Учителката му вели на ученикот:
– Ти Петре си одличен ученик. Многу си примерен, 
мирен, добродушен, не се тепаш и покрај тоа што 
некои останати ученици те задеваат. Продолжи така 
и еден ден, единичарите ќе те вработат во фирмите 
што ги украдоа нивните татковци!

Тежина

Ако се качите на вага, и резултатот не ви се допаѓа, 
не се вознемирувајте. Луѓе со златно срце, челични 
нерви и железен карактер, не можат да бидат лесни!

Жена
Паметна жена знае кога да заќути! Знае ама не може.

Заболекар

Заболекарот додека се спрема да ми извади заб:
– Не се секирај Трпе, за се има прв пат.
– Ама докторе, јас не сум Трпе…
– Знам, јас сум Трпе…

Арамии

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

Полицајци

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

Алиби

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

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

Зборови

Трпе доаѓа камен пијан дома.
Трпана, изнервирана лута:
– Значи немам зборови!
Трпе:
– Фала богу…

Мисија

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

Продолжен Викенд

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

Оценки

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

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

Комшивка

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

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

станува шпион кога не може да биде војник.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш. Забелешка: Афоризмите на г-ин Ташко Кубановски се 

објавуваат посмртно, што беше негова желба  и молба 
до редакцијата на весникот ,,Макеоднија, до која испрати  

бројни афорими непосредно пред неговото заминување 
од овој свет. Слава му.

НАПРАВИ САМ

Во рубриката НАПРАВИ САМ ќе се запознаете како да 
направите дизајн, декорација, украс, нова облека, разни 

акцесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката на 
сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиење. 

Материјалите кои се користат во изработката на предметите 
и облеката се веќе употребени или постоечки во некој 
друг дезен и вид, кој се разбира не е повеќе потребен. 

Рециклирањето е број еден заштита на нашата планета и 
затоа да бидеме инвентивни и да направиме нешто убаво и 

корисно!
Да почнеме:

Денес ќе ви покажам како да си направите блуза од свилена 
марама. За овој дизајн ви е потребна поголема марама:

 

1. Свилена марама;
2.Ножици;

3. Машина за шиење;

Марамата ја превиткувата во тријаголник. Обележувате со креда или сув 
сапун каде ќе биде отворот превиткувајќи го тријаголникот на половина. 

Сечете со ножиците отвор кој може да биде или полукруг или во „ВЕ“ 
тоа е ваша желба во дизајнот. Подрабувате и од страните малку ставате 

конец кај ракавите.Постапката е едноставна, а добивате модерна блуза од 
марамата. Сите ние имаме дома стари марами и не мора да се свилени, 

така да со оваа идеја можете да си направите повеќе блузи и да го 
освежите вашиот гардаробер со нешто ново и креативно.

                                                Уживајте во секоја ваша идеја и креација!                                                     
                                                Рубриката НАПРАВИ САМ  ви ја подготви

                                                                    Каролина Ристеска.
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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

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

Tuesday to Sunday 8:00AM - 8:00PM
 Monday - CLOSED


