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,,Низ деновите на 
светската пандемија
и без илинденскиот 

пикник,,

избор и анализи со
Танас Јовановски

ST. DIMITRIJA SOLUNSKI  MARKHAM:

BBQ events during the traditional 
festival days
please join us:
SATURDAY, 
SEPTEMBER 12, 2020  from 1:00pm -7:00pm
SUNDAY, SEPTEMBER 13, 2020
                                                      
right after the church service 

Повик за заедничка прослава на 8-ми 
Септември

                           

Изборите завршија - циркусот не!

 До кога браќа мили Македонци...
 со Ристе Мерко

Горнан Јовановски:
И сега повторно ја имаме истата пајташка 
влада, а ние ќе  седиме  мирно и ќе гледаме 
како ќе газат на коските од нашите  синови 
и ќерки  кои ги положиле животите за оваа 
света македонска земја.

Диме Костов:
Се надевам дека уште многу познати 
личности ќе се покајат за грешките 
што ги направиле... Никогаш не е доцна.   

Покрај здравата исхрана и редовната физичка активност,
неопходно е прекинување или 
намалување на внесот на нико-
тин, кафеин, алкохол 
и шеќери; 
доволно време за одмор, добар 
сон, јога, медитација ...
Од овој број во рубриката: 

,,Вие и Вашето здравје,,
 со Др. Валентина Пеева

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
СВЕТА НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА  ДОБРОЧЕСТИВИТЕ МАКЕДОНЦИ, 
ЗАБЛЕСКА ВО НОВО РУВО.
ИСТАТА ОД НЕОДАМНА ЈА КРАСИ 
ПРЕКРАСНА ВРАТА.
ПОВЕЛЕТЕ ПОСЕТЕТЕ ЈА!

По повод Денот на независноста на Македонија, 
Организацијата Обединети Македонци ги поканува 

Македонците од Торонто и околината заеднички да го 
прославиме значајниот празник во недела, 

на 6 септември. 



 

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 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Македонија

Почитувани читатели,

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

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

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

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

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

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

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

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

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

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

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

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

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

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

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

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797

Македонија
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Се сеќавате ли на оваа изја-
ва на Петар Гошев?  Тоа е 
времето кога Југославија 
беше пред распаѓање и се 
обидуваше барем во овој 
дел од федерацијата да 
го задржи своето влијание 
кога во Хрватска и Слове-
нија веќе го имаше изгубе-
но. Свесен дека со тоа ќе 
ја заврши својата кариера, 
ако не и прогон, тој не се 
повлече од таквата изјава.  
Сите бвме восхитени, гор-
ди што имаме таков лидер, 

таков патриот. 

Организацијата Обедине-
ти Македонци му приреди 
свечен пречек овде во 
Торонто. Гостин беше и 
на Илинденскиот пикник. 
Одржа и отворена трибина 
пред полна сала. Тие беа 
времињата кога иднина-

та не само на Македонија 
туку и на сите нејзини ре-
публики и покраини беше 

неизвесна.  
Тие беа времињата кога 
македонската дијаспора 
одржуваше тесни врски со 

татковината. Мостот беше 
Матицата на иселениците 

од Македонија.
   

По осамостојувањето на 
Република Македонија  
новите власти основаа 
и Министерство за еми-
грација кое го водеше 
познатиот македонски но-
винар Мартин Тренески, 
кој потоа беше генерален 
конзул овде во Торонто, 
а потоа, пред време беше 

испратен во Брисел како 
амбасадор на Македонија 
во НАТО.  Дури и во време-
то на владеењето на Бран-

ко Црвенковски би рекол 
дека ништо не беше про-
менето од претходно. Како 
министер за надворешни 
работи  прво ја дочекавме 
Илинка Митрева, а потоа и 
Љубомир Фрчковски овде 

во Торонто на кои им беа 
приредени свечени банке-
ти, а покасно и на Бранко 
Црвенковски како претсе-
дател на Република Ма-
кедонија. Врските со тат-
ковината продолжија и за 
време на десетгодишното 
владеење на ВМРО-ДПМ-

НЕ предводено од Никола 
Груевски. 

Со високи 
почести го 
дочекавме 
и сега по-

којниот 
п р е т с е д а -
тел на Репу-
блика Маке-
донија Киро 
Глигоров . 
Н е г о в и о т 
повик “Ма-

кедонија е се’ што 
имаме во срцата и 

душите на сите нас во кои 
врие македонска крв ќе се 
памти со  векови и со по-
коленија.  Ќе се памти и 
изјавата на претседателот 
Бранко Црвенковски во 
Обединетите нации: “Јас 
сум претседател на Репу-
блика Македонија“ во вре-
мето кога на нашата татко-
вина и’ беше оспорувано 
историското (библиското) 
име на нашата земја од 
извесен број земји членки 

на таа организација.
 

  Тие беа долги години во 
кои сите горенаведени 
наши македонски лидери 
се бореа да го зачуваме на-
шето име, нашиот иденти-
тет, нашата историја... кој 
од нас не памти дека во тоа 
време единствен проблем 
со Грција беше нашето име 

– ерга омнес. 
 За Спогодбата со Грција 
се водеа преговори по-
веќе од деценија време. На 
никој од тие лидери не им 
паѓаше на памет промена 

на името, промена 
на историјата, про-

мена на Уставот...И што се 
случи потоа?

 Дојдоа на власт луѓе без 
капка македонска крв во 
нивните вени, нула маке-
донска гордост во нивните 
души и ја испоганија татко-
вината. Што се случи и што 
се случува понатаму од 
нивното доаѓање на власт 
на сите вас, драги читате-

ли, ви е добро познато.
   Многумина во нашата 
татковина и уште толку во 
дијаспората  со горчина во 
душата, со очаеност, со ра-
зочараност, но и со надеж 
дека наскоро ќе воскресне 
некој друг лидер како Пе-
тар Гошев кој ќе го поведе 
народот , ќе му каже дека 
оваа не е  Албанска Маке-
донија, оваа е Македонија 
со свој државотворен на-
род, со свој идентитет и 
своја историја.  Еднаш за-
секогаш треба да се разјас-
ни кои е “газда“ во таа 
Македонија. Македонскиот 
народ од никого ништо не 
бара. Македонскиот народ 
отсекогаш живеел со други 
народности меѓу кои и Ал-
банците и никој не би тре-
бало  да се бори за било 

каков соживот.  
Нажалост,  тој соживот во 
последните години е нару-
шен поради нелојалноста 
на албанското малцинство 
кон државата Македонија 
односно  нивното однесу-
вање како да се тие држа-
вотворен народ што не е 
така. Уценувањето за фор-
мирање влада кое трае со 
години мора да престане. 

Не смее да се дозволи 
малцинство да кочи во 
спроведување попис во 
државата Македонија ско-
ро две децении! Зошто 
се погреба македонската 
Енциклопедија пред да го 
виде светлото на денот? 
(Блаже Ристовски со група 
историчари работеше на 

Енциклопедијата повеќе 
години, сега се превртува  

во гробот). 
 Со уцена се воведе тиран-
ска платформа пред да се 
знае каде и колкав е бројот 
на албанско население во 
државата!  Киро Глигоров 
како претседател на Репу-
блика Македонија бараше 
да се направи ревизија за 
правата на малцинствата 
на Балканот, а Албанците 
не се ништо друго во Маке-
донија освен малцинство 
со права на државотворен 

народ!
   

Кога е во прашање нацио-
налниот идентитет, Маке-
донците не смеат да седат 
на два стола, 
сега кога е 
време да се 
биде или не.  
Лидерот на 
а л б а н с к а т а 
партија за ин-
тегритет, Али 
Ахмети како 
коалиционен 
партнер за 
последните 
две децении 
во сите досегашни влади, 
вклучувајќи ја и оваа по-
следната еднаш јавно не 
прозборел македонски! 
Ахмети често разговара со 

Зоранчо Заев. На кој јазик 
разговараат?

 Сигурен сум не на албан-
си поаѓајќи од сознанието 
дека на Зоранчо тешко му 
одат јазиците, дури и ср-
пскиот. За каков интегри-
тет се бори командантот на 
УЧК Али Ахмети во послед-

ните две децении? 

   Во 
песната “Кога падна на 
Пирина“ Јане Сандански 
вели дека Македонија друг 
(лидер) ќе роди да го по-
веде народот. Крајно вре-
ме е тој лидер да се роди. 
Христијан Мицковски не е 

тој лидер. 
Најдобар показател за тое 
е катастрофалниот пораз 

на изборите.
 И не само поразот на избо-
рите туку и преспивањето 
на неговиот опозициски 
мандат за кој нема оправ-
дување. Македонија оче-
кува многу повеќе. Маке-
донија заслужува многу 

подобар лидер.

Оваа не е српска (албанска) бановина, ова е Македонија

Мартин Треневски

Киро Глигоров

Академик Блаже Ристовски

Петар Гошев

Христијан Мицкоски

татковината. Мостот беше 
Матицата на иселениците 

По осамостојувањето на 
Република Македонија  
новите власти основаа 
и Министерство за еми-
грација кое го водеше 
познатиот македонски но-
винар Мартин Тренески, 
кој потоа беше генерален 
конзул овде во Торонто, 
а потоа, пред време беше 

Танас Јовановски
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М: Господине 
Димитриевски, добро 
ни’ дојдовте во весникот 
,,Македонија,, да 
поразговараме одблиску 
и поопширно за работата 
на црквата во последниве 
месеци кои беа многу тешки 
за светот,а  во тие рамки и 
за македонската заедница 
во Канада.
Како работеше црквата 
во услови на светска 
пандемија?

Владе: Пред се да ви се 
заблагодарам за можноста 
да се обратам до читатлите 
и парохијани на црквата 
свети Климент Охридски, 
да се обратам до сите 
Македонци во Канада.
Верувам дека сите сте 
ни’ добро и дека храбро и 
внимателно се однесувате 
во овие невремиња.
Точно е дека беше многу 
тешко,  почнувајќи од 15 
март па до средината на 
летото, почитувајќи ги 
правилата на однесување 
во услови на Ковид-19, 
нашиот свештеник отец 
Сашо Целески одржуваше 
исклучиво интернет служби.
Тие беа пренесувани 

директно на фејзбук, а на 
службите присуствуваа 
уште три-четворица негови 
помошници. Од средината 
на летово, речиси два 
месеца, за среќа работите 
тргнаа кон подобро.

М: Како денес на почетокот 
на месец септември изгледа 
црквовниот живот во Св. 
Климент Охридски?

Владе: Како што спомнав 
пред малку, можноста 
да примаме 30% од 
капацитетот на црковната 
сала ни’ беше добродојдена. 
Верници почнаа да доааѓаат, 
а нашиот максимум засега 
е 120 луѓе во исто време со 
почитување на потребното 
социјално растојание.

Задоволен сум што голем 
број од нашите посетители 
се млади луѓе, сигурен 
сум дека заслугата за тоа 
е на нашиот почитуван 
свештеник Сашо 
Целески кој има одлична 
комуникација и начини да 
ги соединува и обединува 
младите во верата.

М:Претседателе Владе, 
вие отсекогаш сте ја 
поддржувале македонска 
младина почнувајќи од 
учениците и неделното 
училиште, фолклорните 
групи, како и младинската 
организација MYNET. 
Неодамна учествувавте 
во една манифестација на 
која на младите штотуку 
дипломирани Македонци 

има  беа врачени 
икончиња со нашиот 
заштитник Св . Климент 
Охридски.

Владе: Со мојата 
управа  сега, а и 
порано во претходните 
управи отсекогогаш сум 
настојувал да бидам и 
јас, а и сите ние заедно 
стожер и поддршка за 

македонска младина која 

што денес и утре е и ќе биде 
нашата иднина. Се радувам 
што имаме напредна 
и креативна младина 
здружена во органзиацијата  
MYNET, кои беа носители 
на таа активност. Ми беше 
чест да присуствувам и им 
благодарам за сите заложби 
да ја чуваат и негуваат 
богатата македонска 
традиција и нашата 
прекрасна православна 

вера.
М: Дали црквата Св. 
Климент ги отвори 
своите сали и отпочна со 
организирани настани?

Владе: Да, почнавме од 
неодамна со помали групи 
до 50 гости и со почитување 
на правилата на Владата 
на Онтарио. Започнавме со 
организирање на крштевки, 
бејби шауер, задушница. 
Веруваме дека ќе 
продолжиме и понатаму 
во интерес на нашата 
македонска заедница и 
нашиот добар македонски 
народ кому му изразувам 
голема благодарност 
во оваа прилика за 
разбирањето и љубовта кон 
нашата црква.

М: Многумина овој период 
на затишје го искористија за 
поправки и обнови, дали вие 
работите на преуредување 
на одреден дел на црквата?

Владе: Во моментов 
работиме на промена на 
прозорците на сите три 
сали, кујната, горниот дел на 
црквата каде што работеше 

училиштето и останатите 
простории. Верувам 
дека секоја промена е за 
доброто на нашата црква и 
верниците. 

М: И за крај на разговорот 
би сакала да ви се 
заблагодарам за разговорот, 
имате ли нешто да додате 
или да им порачате на 
читателите на
 ,,Македонија,, ?

Владе: Би сакал да ви се 
заблагодарам за разговорот 
и да ги поздрвам нашите 
читатели, да им посакам 
добро здарвје, да се 
чуваат и да ги почитуваат 
правилата на однесување во 
овие услови. 
Нашата црква е отворена за 
вашите потреби, повелете 
посетете ги нашите служби, 
слободно јавете се и 
организирајте настани, 
а и вашите донации се 
добродојдени како и секогаш 
досега.
Ве поздравувам со најубави 
желби.

Интервју со Владе Димитриевски претседател на управниот одбор на најголемата 
македонска православна катедрална црква во Канада, св. Климент Охридски од Торонто

Чест 8-ми Септември до мојот македонски народ во Македонија и насекаде во светот, 
да ни’ е вечна Македонија, да живее македонскиот народ.
Кон оваа честитка се придружува и моето семејство Димитриевски.

Владе Димитриевски 
претседател на 
управата во Св. 
Климент Охридски

Претседателот Владе Димитриевски претседателот 
на MYNET Кристијан Роштанковски
 и отец Сашо Целески

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. 

Чествување на нашата летна слава на нашиот патрон св. Климент 
Охридски, со вечерна богослужба, на која што учествуваа свештениците 
од Канадското архиерејско намесништво. 

,,Успение на Пресвета Богородица" - При раѓањето девството го зачува, при     
упокојувањето светот не го остави,   Богородице,се престави кај животот,
Мајко на Оној што е Живот и со Твоите молитви ги избавуваш од смрт нашите души.
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Пишува и уредува
Танас Јовановски, 

поранешен основач 
и уредник, редовен 

колумнист 
на весникот 
,,Макеоднија

Низ деновите со пандемијата и без традиционалниот илинденски пикник

Љупчо Златев обвинет 
за оддавање службена 
тајна, тој вели дека  
информациите биле од 

јавен интерес

О с н о в н о т о ј а в н о 
обвинителство поднесе 
обвинителен предлог против 
Љупчо Златев, главен 
и одговорен уредник на 
интернет порталот “Лидер“ 
за оддавање службана 
тајна. Тој е обвинет  

дека во текот на првата 
половина на јули, како 
главен и одговорен уредник 
на интернет порталот 
објавил информации од 
Управата за безбедност 
и контраразузнавање 
(сегашна Агенција за 
национална безбедност) кои 
биле класифицирани како 
службена тана, а до кои тој 
дошол на противправен 
начин.  – На 9 јули на 
интернет порталот и на 
Фејсбук страницата на тој 
онтернет портал, обвинетиот 
објавил текст со наслов 
“Скандалозни документи од 
Управата за безбедност и 
контраразузнавање: синот 
отстранет од Агенцијата 
за национална безбедност 
затоа што таткото 
протестирал против промена 
на името“. На 12 јули, пак, 
на интернет порталот тој 
објавил текст со наслов: 
“(Видео) Христовски: 
Мојот син е жртва, 
исклучен од Агенцијата за 
национална безбедност 
затоа што УБК ме следела 
како терорист“. Во двата 
текста обвинетиот на 
јавноста и’ сторил достапни 
копии од документи од 
Управата за безбедност 
иконтраразузнување – акти 

од оперативна проверка 
на лице, кои претставуваат 
к л а с и ф и ц и р а н и 
информации, се вели 
во соопштението 
од Основното јвно 
обвинителство, (ОЈО). 
Според него документите 
кои ги објавил биле 
од јавен интерес и 
делото би го повторил 
бидејќи слободата и 
демократијата, како што 
напиша, му биле повашни 
од било која уредба.
   “Јас објавив дека само 
поради тоа што еден 

татко одел на протести 
против промената на името, 
синот изгубил безбедносен 
сертификат и поради 
тоа изгубил можност да 
работи во Агенцијата за 
нацинална безбедност. 
Оваа конструкција на 
УБК е класичен удар кон 
политичките слободи на 
граѓаните, огромен ЈАВЕН 
ИНТЕРЕС и поради тоа ги 
објавив документите кои 
ми ги достави свиркач. 
Дококу сега добијам 
слични документи, без 
да размислувам  ќе ги 
објавам! Делото можам да 
го повторам веднаш бидејќи 
слободата и демократијата 
ми се поважни од било која 
уредба! Независно дали 
злосторникот Заев ќе ми 
ги прати насилниците на 
неговиот партнер Сашо 
Мијалков или ќе ми ги прати 
обвинителите – јас за она во 
што верувам, подготвен сум 
ако е потребно и да стојам 
сам. Правдата ќе ја барам, 
ако треба и до Стразбур, ако 
треба и од затвор ќе се борам 
против ова тоталитарно зло“, 
напиша Златев на Фејсбук.  
(Time.mk)
Јас верував дека оваа 
наша Македонија “влезена 
и излезена“ од Европската 
унија повеќе пати е 
слободна, демократска, 
правна држава, ама не било 
така ни од далеку. Ова е 
нешто слично, ако за  

На крајот, животот се 
сведува  на ова: 5 работи 

поради кои лугето 
најмногу се каат на 

смртна постела

1.Се каам што немав 
храброст да го живеам 
животот онака како што 
сакав, туку живеев онака  
како што дргите очекуваа 
од мене. 2. Жал ми е што 

работев напорно, никогаш не 
одморав, работата ми беше 
се’. А парите ги снемуваше 
исто така како што се 
појавуваа. 3. Се Би сакал 
да можев да ги покажувам 
своите чувства. Само 

поради тоа што ми беше 
срам некој да го види тоа, 
не ја бакнував и прегрнував 
доволно мојата сопруга, 
децата. Никогаш не се напив 
како човек со друштво, не 
запеав, не скршив чаша... 4. 
Се каам што не останав во 
контакт со пријателите. Се’ 
му препуштив на случајот, 
а лиѓето оддалечуваа и со 
себе однесоа дел од мојата 
душа. Кога ми починаа 
родителите, немаше никој 
покрај мене што ме знае 
од детството. 5. Би сакал 
да си дозволев себеси да 
бидам многу  посреќен. 
(Курир)Авторот на горните 
редови сеуште има време да 
исправи ако не сите, барем 
дел од тие работи. Има 
стотици работи за кои луѓето 
жалат на смртна постела, но 
жалат и кога сеуште не се 
дојдени дотаму.

Работната група за 
“Скопје 2014“ бара 

дислокација на сите 
незаконски изградени 

споменици и враќање на 
старите фазади во Мал 

Ринг
Работната група за 
справување со последиците 
од т.н. проект “Скопје 2014“ 

која ја кординира архитект 
Мирослав Грчев упати допис 
по повод јавната анкета за 
ДУП “Мал Ринф“ на Општина 
Центар во кој бара да бидат 
обележени и дислоцирани 
сите незаконски  подигнати 
споменици, како и да 
биде вратен стариот 
лик на фасадите во тој 
дел од градот. Според 
основа на увидот во 
целокупната документација, 
работната група утврди 
дека при одлучувањето, 
ф и н а н с и р а њ е т о , 
изработувањето и 
подигањето на спомениците 
и другите артефакти, во сите 
случаи, без исклучок, биле 
прекршени предвидените 
законски процедури. Имајќи 
ги предвид овие премиси, 
тие го разгледале и предлог-
детален урбанистички план 
“Градска четврт Ц01 – Мал 
Ринг 1, општина Центар 
– Скопје за планскиот 
период од 2019 – 2024 
и утврдиле дека во него 
не се внесени постојните 
споменици и констатирале 
дека во предложениот 
документ не постојат ниту 
плански одредби и мерки за 
решавање на проблемот на 
незаконските споменици и 
други градби од т.н.  проект 
“Скопје 2014“.  Од друага 

страна, тие сметаат дека со 
невцртувањето на постојни 
градби и споменици во 
предлог –планот тој станува 
спротивен на законот, како 
да е правен на неажурирана 
геодетска подлога. 
(Time.mk)
Не се грижете. 
Кога го имаме 
задолжен за оваа 
работа Мирослав 
Грчев се’ ќе заврши 
како тој сака. На 
р а с п о л а г а њ е 
му е Љубомир 
Фрчковски и францускиот 
клуч. Споменик подигнат во 
Скопје од страна на Владата 
на Никола Груевски нема 
да постои. Ќе  останат само 
спомениците од Титова 
Југославија.

Бура:
Почеток 

на нормализирање на 
односите по 25 години

Ја пишувам мојата прва 
колумна за македонските 
медиуми со едно око 
следејќи ја состојбата во 
таа земја. Работите не се 
сјајни поради договорите 
кои Зоран Заев ги потпиша, 
вие сега имате проблеми 

со дефинирањето 
на нацијата, со 
помирувањето со 
Албанците како 
к о н с т и т у т и в е н 
народ. Тоа беше 
кревко решение кое 
Борис Трајковски 
го проектираше по 
албанскиот бунт 
и војната во 2001 

година, а кое беше нарушено 
на минатите избори со 
Тиранската платформа. 
Воените злосторства од таа 
војна сеуште чекаат да бидат 
процесирани. (Република)
Горното е првиот параграф 
на колумна од хрватски 
колумнист  Иван Бродиќ
посветена на конфликтот 
помеѓу Хрватите и Србите  
наречен “Бура“. Колумната 
опфаќа конфликти и 
Балкански недоразбирања 

во времето на распаѓањето 
на Југословенската 
федерација и потоа.

Грчка телевизија ги 
тргна турските серии 
од својот канал поради 
претворањето на Аја 

Софија во џамија

Грчката телевизија Антена-
АНТ1 реши да го запре 
емитувањето турски серии 
во знак на протест поради 
одлуката на турскиот 
претседател Реџеп Таип 
Ердоган за претворање на 
Аја Софија во џамија. Овој 

потег на Турција доведе до 
откажување на емитувањето 
на турска серија која требало 
секојдневно да се прикажува 
на АНТ1, според изјавата 
на главниот директор за 

содржини на каналот, Џорџ 
Пофантис, без да прецизира 
за името на серијата. Тој 
исто така потенцираше 
дека во креирањето на 
новиот распоред на емисии 
за летната сезона,имало 
р а з м и с л у в а њ а з а 
прикажување на серија од 
соседната земја во текот 
на летото, меѓутоа, по она 
што се слуќи во Аја Софија, 
тие се предомислиле и 
одлучиле да ја скратат. За 
изминатите 15 години, 55 
различни турски серии го 
ставија турскиот јазик во 
скоро секој грчки дом, со 
безброј часови за проекции 
кои  покажуваат идеални 
слики на фантастична 
европска Турција што 
изгледа како вистински рај, 
рече Леонидас Кумакис 
од Меѓународната грчка 
асоцијација, објави Greek 
City Times. Од 55 турски 
сери, 18 се емитувани на 
телевизијата АНТ1.  (Time.
mk) Ете, така се решаваат  
проблемите на Балканот. 
заб за заб, око за око – сите 
слепи. Може ли на некој 
гроб или во црква во Грција 
да се најде славјанско 
(македонско) писмо?

Додека ние си куцаме на 
тастатурата, државата 

ни ја снемува

Како тема на денот се 
наметнаа двојазичните 
униформи за полицјата со 
кои се пофали министерот 
за внатрешни работи 
Агим Нухиу. Тој на Фејсбук 
денес сподели како ќе 
из гледаатдво јазичните 
амблеми на МВР и посочи 
дека ги потпишал сите акти 
во насока на спроведување 
на двојазичноста во 
Министерството. Ткму 
на оваа тема на Фејсбук 
коментираше уредникот 
на Инфомакс, Александар 
Митовски кој забележа 
дека дел по дел државата 
ни ја снемува пред очи. 
Додека ние си куцаме на 
тастатурите, државата ни ја 
снемува. Денес на ред дојдоа 
и униформите на полицијата. 
Претходно униформите 
на АРМ беа обезличени. 
Македонија реално постои 
до Групчин. Кај и да е, 
Македонија ќе ја снемува и 
вдолж Повардарието, и кон 
исток и кон запад. Следи 

е к о н о м с к а / ф и н а н с и с к а  

криза. Невработеност, 
сиромаштија и глад. Онака 
како што беше во 90-те 
години кога се правеше 
приватизацијата. Сега 
продолжете да кршите 
тастатури на ФБ, пишува  
на Фејсбук Митовски. 
(Инфомакс)
Така ќе биде се’ додека 
Македонците не се разбудат, 
а тоа ми се чини дека ќе биде 
прекасно. Еднаш дадено 
(не позајмено) станува 
сопственост на примателот. 
Никој друг не ни е крив, туку 
сами сме криви. Доктор за 
апатија ни треба на нас 
Македонците. Каде бевме 
пред изборите, каде бевме 
за време на изборите, каде 
сме сега? Никаков протест! 
Никаков бунт! Никакво 
барање одговорност!

работев напорно, никогаш не 

Ринг 1, општина Центар 
– Скопје за планскиот 
период од 2019 – 2024 
и утврдиле дека во него 
не се внесени постојните 
споменици и констатирале 

Љупчо Златев

Александар Митовски

Тасевски: Мислите 
не ги гледаат овие 
скандали од ЕУ? Ги 

гледаат и ни се смеат
Мислите не ги гледаат 
овие скандали оние од 

Европската унија?

Ги гледаат и ни се смеат, 
коментира актерот Сашо 

Тасевски за дивоградбата 
која мистериозен инвестор

ја подигна кај мистериозно 
опожареното кафуле кај 
ТЦ “Мавровка“, а за која 
општината Чаир не може 
да најде компанија за да 
ја сруши. “Дивоградба на 
бандит од господарската 
раса не смеат да срушат, 
па во ЕУ ќе не внеселе. 
Пратете го бандитот така 
да гради на диво во Берлин, 
не само што нема да стигне 
дупче да ископа, туку и 
доживотен затвор ќе добие. 
Клошари. Еден месец нема 
никаква реакција од вас 
за дивоградбата. Толку од 
оваа држава. Мислите не 
ги гледаат овие скандали 
оние во ЕУ? Ги гледаат и 
ни се смеат“, коментира 
Тасевски. (Република)
Ништо ново, господине 
Тасевски. Не е само една 
дивоградба во Скопје, исто 
како што е низ сите градови 
на Македонија, посебно 
во градовите со албанско 
население. Мислите дека 
ЕУ тоа не го гледа?

Сашо Тасевски
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Добивме тоа што СДСМ 
и ДУИ сакаат, и тоа 

веројатно е и најдоброто 
за оваа недоквакана раја

 

Коалицијата беше 
неизбежна меѓу ДУИ 
и СДСМ, како што е 
неизбежно  Македонецот 
и Албанецот како ситни 
души и преваранти да 
бидат жртви на својата 
слика и пролика. Вака 
активистот Ивор Мицковски 
го коментира денешниот 
договор за формирање на 
влада меѓу Али Ахмети и 
Зоран Заев. “ДУИ не си 
доби Албанец за премиер 
како што ветувашеАли, 
Македонците и Албанцит 
не си добија влада без ДУИ 
како што им беше ветувано 
од Заев. Добивме тоа што 
они и странците сакаат, и 
тоа веројатно е и најдоброто 
за оваа недоквакана раја. 
Да, жалосно, но и без 
сомнежи, ние стварно 
го добиваме секогаш 
најдоброто од нашата 
мизерија“, коментира Ивор. 
(Република)
Во Република Македонија 
најважно од се’ е да се 

земе власта во свои раце. 
Колку ќе се плати за тоа не 
е важно. И така Македонија 
одамна е ставена на 
распродажба. 

Џафери: кога ќе одлучам 
тогаш ќе ја свикам 

седницата

Досегашниот претседател на 
Собранието и претседавач 
со конститутивната седница 

на новиот собраниски 
состав, Талат Џафери во 
изјава за ТВ21 вели дека 
засега нема план за тоа кога 
ќе свика продолжување на 
седницата. – Врз основа на 
моите надлежности, кога ќе 
одлучам тогаш ќе ја свикам 
седницата. Засега немам 
никакви планови – вели 
Џафери. Тој вчера (7 август) 
преку објава на Фејсбук ја 
одложи конститутивната 
седница, наведувајќи дека 
му се родил внук. (Вечер)
Џафери ја има најдобрата 
работа во светот. Кога ќе 
му текне оди на работа 
и ќе свика седница, кога 
не, не оди. Ако му се 

родеа близнаци сигурно 
ќе му требаа две недели 
слободни. Да му е жив 
внукот!

Јовановиќ: Наведнете 
глава и молчете, јасно 

ни е дека ве натерале да 
капитулирате

Фатмир Бесими е добар 
економист. Има докторат од 
Британија, има работено во 
Народна Банка уште пред 
да влезе во политика. Без 
дилема, многу поквалитетен 
од Нина. Но тоа не е битно. 
Битно е дека државните 

финансии ги пропоуштате 
на ДУИ.  Дуи, кои откако 
ги сменија униформите за 
одела, гледаат само како да 
лапнат што е можно повеќе 
тендери, како да стават на 
државен платен список што 
е можно повеќе членови (по 
можност и да седат дома) 
, како да поделат што е 
можно повеќе субвенции 
на свои гласачи, како да 
изградат што е можно 

повеќе дивоградби за своите 
бизниси. Во најголемата 
економска криза во поновата 
историја, кога илјадници 
луѓе остануваат без работа, 
кога многу мали фирми се 
на раб на затворање, кога 
економската активност паѓа 
повеќе од 10%... Затоа, ве 
молам, немојте да зборувате 
за тоа како економијата ви 
била важна, како ќе сте се 
фокусирале на неа, како ќе 
сте обезбеделе економски 
развој... Наведнете  глава и 
молчете,  јасно ни е дека ве 
натерале да капитулирате, 
порача Јовановиќ. 
(Република)
Заев не научи ништо од 
искуството. Колку пари 
министерот за култура 
(Албанец) додели за 
културата на македонските 
институции, а колку на 
албанските за последните 
четири години? Не треба да 
се очекува ништо повеќе и 
од министерот за финансии 
Фатмир Бесими. Важно е 
дека за Зоранчо ќе има 
доволно тендери за  да си 
ја зголеми империјата и 
покрај сета сиромаштија нa 
народот и држaвaтa.

Се зголемува притисокот, 
иницијативата повторно 

повика на свикување 
вонтеден конгрес на 

ВМРО-ДПМНЕ и оставка на 
Мицковски

Иницијативниот одбор 

за свикување вонреден 
конгрес на ВМРО-ДПМНЕ 
продолжува со притисокот 
врз лидерот на партијата 
Христијан Мицковски да 
одговори на барањата на 
незадоволните членови во 
партијата и да се соочи со 
резултатите од неговата 
работа. Дел од членството 
на ВМРО-ДПМНЕ меѓу 
кои високи партиски 
функционери, поранешни и 
сегашни градоначалници и 
денеска побараа оставка од 

лидерот на ВМРО-ДПМНЕ 
Христијан Мицковски. 
Според нив, единствен 
начин за консолидирање 
на ВМРО-ДПМНЕ е преку 
одржување  вонреден 
конгрес. (Time)
Во нормална (демократска) 
држава не би требало да 
се протестира, да се бара 
оставка од лидер. Самиот 
лидер треба да има доблест 
да даде оставка. Ако тој 
на првите избори загуби, 
на вторите ќе помине уште 
полошо, освен ако тој сака 
да биде друг Лукашенко – 
само мртов ќе ја напуштел 
претседателската функција.

Ахмети потврди, ќе 
сведочи во Хаг како еден 

од основачите на ОВК

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети 
потврди дека бил повикан да 
сведочи пред обвинителите 
на Специјалното 
обвинителство во Хаг на 
2 и 3 септември. Ахмети 
потврди дека добил покана 
да се јави во Специјалното 
обвинителство за воени 
злосторства на Косово 
со седиште во Хаг, преку 
соопштение на Фејсбук во 
кое напиша дека е повикан и 
оти ќе оди во Хаг да сведочи 
како еден од основачите на 
ОВК. 
Не очекувам ниту многу ниту 
малку од резултатите на 
тоа обвинителство, освен 
ако го канат во Хаг за да му 
доделат некаква награда за 
злосторствата во таа војна. 
Само едно не така “важно“ 
прашање: Колкумина се во 
затвор од оние кои колеа 
живи луѓе и ги продаваа 
нивните органи за да 
заработуваат огромни суми 
на пари?

Низ деновите со пандемијата и без традиционалниот илинденски пикник

Ивор Мицковски

Талат Џафери

Фатмир Бесими

Христијан Мицкоски

Али Ахмети

ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ: Нема правда – нема врски со предавничка влада

27 август, 2020 – Торонто: 

Ја известуваме 
македонската јавност 
дека Организацијата 
Обединети Македонци 
продолжува со 
принципиелниот став 
за несоработка со сите 
влади на Република 
Македонија и нивните 
велепредавнички 
водачи, 
гласноговорници, 
потрчковци и 
поддржувачи кои 
работаат против 
интересите на 
македонската држава, 
македонскиот народ 
и малцинствата во 
државата. 

Оваа 'влада' дојде на власт 
преку недемократски и 
нелегитимни избори и ќе има 
за цел да ги зациментира 
сите предавнички и 
антимакедонски договори 
и закони кои ги донесе 
и спроведе претходната 
фашистичко мафијашка 
влада на СДСМ и ДУИ. 

И оваа старо-нова СДСМ/
ДУИ влада е составена од 
анти Македонци, неонацисти 
и неофашисти, помилувани 
терористи, престапници и 
помилувани престапници, 
непотисти и недокажани 
поединци во јавниот живот.

Ние ќе направиме 
се‘ од наша страна 
претставниците на 
северџанската диво-
творба да бидат 
непожелни во Канада.

За потсетување: ние 
прекинавме секакви 
врски и односи со СДСМ-
овската и ДУИ влада по 
изборите од 2016 година, 
и бевме целосно во право 
бидејќи таа предавничка 
влада потоа, неправилно 
и незаконски 'избра' 
претседател на Собранието; 

ја прифати и спроведе во 
целост 'непостоечката' 
тиранска платформа; 

го потпиша срамниот и 
предавнички т.н. Преспански 
договор за промена на 
името на македонската 

држава и народ во северно 
Македонци и со тоа целосно 
го смени националниот 
идентитет; 
не ја испочитува волјата 
на македонскиот народ 
искажан на 30 септември 
2018 година, а со тоа 
покажаа непочитување 
и на резултатот од 
референдумот на 8 
септември 1991 година 
како и 4 годишната херојска 
борба на македонскиот 
народ и малцинствата 
против германските, 
италијанските, бугарските 
и албанските нацистичко 

фашистички сили и 
победоносните АСНОМ-
ски прогласи и решенија; 
насилната и криминална 
промена на Уставот на 
Република Македонија; 
бугарскиот предавнички 
договор за 'не' пријателство 
и 'не' добрососедство со 
Бугарија; 
брусањето и уништувањето 
на спомениците каде се 
одбележуваа македонските 
борци кои беа убивани од 
бугарските фашистички 
куршуми и црвените 
шеснаесеткраки македонски 
Сонца низ целата држава; 

градење споменици на 
балистичко-фашистички 
соработници на 
поробувачите од Втората 
светска војна; и продолжеток 
на мафијашко криминалното 
владение од претходните 
режими. 

За сите горенаведени 
злодела наградата не 
смее да биде владение 
со македонската држава 
туку најстроги казни од 
народниот суд.

Остануваме на ставот дека 
сите велепредавници, 
предводени од 
помилуваниот престапник 
и психопат Зоран Заев, 
треба да се најдат пред 
македонскиот народен суд и 
да си ја добијат заслужената 
казна, каква што си добија 
народните непријатели 
по Втората светска војна, 
како што беа Џемо Хасани, 
бугарските офицери 
Богданов, Маринов, Поп-
Димитров, како и бројни 
македонски соработници.

-----
Организацијата 
Обединети Македонци 
во Канада е основана 

во 1959 година со 
цел Обединување 
на Македонците во 
нивната борба за 
етнички, јазични и 
културни  права во 
Канада, како и ширум 
светот. За повеќе 
податоци слободно 
јавете се на нашата 
е-адреса info@unit-
edmacedonians.org, 
на нашата мрежна 
страна www.united-
macedonians.org или 
на фејсбук https://www.
facebook.com/United-
MacedoniansCanada/.
The United Macedonians 
Organization of Canada 
was founded in 1959 
with the goal of uniting 
Macedonians in their 
fight for ethnic, linguis-
tic and cultural rights 
throughout the World. 
For more information 
contact us through our 
e-mail address at info@
unitedmacedonians.org, 
our internet page www.
unitedmacedonians.org 
or on Facebook https://
www.facebook.com/Unit-
edMacedoniansCanada/.
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На 27 Август, отслуживме 
Акатист на Успение на 
Пресвета Богородица, на 
којшто верниците донесоа 
Петолебие за здравје 
на своите семејства и 
блиски. 

Празничната атмосфера 
продолжи утредента 

на 28 Август со Света 
Божествена Литургија 
на која присуствуваа 
голем број на верници, 
притоа почитувајќи ги 
пропишаните здравствени 
мерки за заштита.
 Присуството на 
верниците кои учествуваа 
молитвено на Литургијата, 

ја покажа големата љубов 
и почит на Македонскиот 
народ кон Пресвета 
Богородица. Колачи за 
здравје на своите блиски, 
на овој празник беа 
донесени од семејствата 
Крушаровски и Ристовски. 

За наредната година за 

Успение на Пресвета 
Богородица, за кумови 
се јавија благочестивите 
верници Миле и Славица 
Петрески.
Месецот Август 
ни го одбележа и 
радосен настан, 
Крштевање на новиот 
член на семејството 

Серафимовски, малиот 
Андерсон.  
Од спортските активности 
на заедницата, на 23 
Август се одржа Голф 
турнирот, на којшто зедоа 
учество поголем број 
учесници, а победник 
беше групата на Перо 
Томоски.

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

Phone: (519) 966-6257

Известува:
ѓакон Емил Атанасов, 
парохиски свештеник 
во МПЦ Св. Никола во    

Виндзор

Во нашата Црква „Св.Никола“ во Виндзор, покрај редовните неделни богослужби, се прославија литургиски и молитвено и двата 
големи празници – Преображение Господово и Успение на Пресвета Богородица.

На празникот Преображение, по Литургијата беше благословено грозјето и овошјето, донесено од верниците,
 вековна традиција од нашите македонски простори.

За посетата 
на Пресвета 

Богородица на 
Македонија

Според преданието 
од првите векови на 
христијанството, кога 
апостолите решавале со 
ждрепка, кој каде да го 
проповеда Евангелието, 
Св. Богородица посакала 
и таа да учествува за 
да го шири учењето на 
својот Син. 
Според ждрепката 
на неа и'се паднала 
иверската земја 
(денешна Грузија). Кога 

Пресвета Богородица се 
подготвувала да замине 
за Иверија, и' се јавил 
Св.архангел Гаврил 
со зборовите: „Исус 
Христос, Кој се роди од 
тебе, ти заповеда да не ја 
оставаш јудејската земја 
и Ерусалим. Местото, кое 
ти е предназначено, не е 
Иверија, туку Македонија, 
односно полуостровот 
Атос...“ 
Кога Св. Богородица 
преку Средоземното и 
Егејското море стигнала 
во Македонија, заедно 
со Св.Јован Богослов, 
паганските идоли 
обожувани од тамошното 
население, се срушиле.

Пресветата Дева, 
кога го видела местото, 
кое го добила, ги 
произнела следните 
зборови: „Сине Мој и 
Бог Мој, благослови го 
тоа место, излеј милост 
на него и сочувај го 
неповредено до крајот 
на вековите“. По ова, го 
бласловила народот и 
рекла: „Божјата благодат 
да пребива на тоа место 
и над оние што ќе живеат 
тука со вера и страв 
Божји и оние што ќе ги 
пазат заповедите на 
Мојот Син и Бог.“

Со ова Пресвета 
Богородица ја 

благословила не само 
Света Гора (Атонското 
полуострово), туку и 
цела Македонија, која 
што тесно е поврзана 
со овој духовен 
центар и светилник 
на Православието. 
Македонија, својот 
духовно-црковен и 
културно-просветен 
препород и развој низ 
вековите го доживува 
токму преку благодатните 
зраци коишто блескаат 
од ова парче „небо на 
земјата“, од Градината 
на Богомајката – Света 
Гора.

Акатист за Св. Богородица Акатист за Св. Богородица Литургурија по повод Успение на Пресвета БогородицаОсветување на грозје за Преображение

                  Крштевањето на Андерсон

                        Победниците во голф турнирот

Колач за здравје од фамилијата Крушаровски Колач за здравје од фамилијата Ристовски
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По повод Денот на независноста, Организацијата 
Обединети Македонци ги поканува Македонците од 
Торонто и околината заеднички да го прославиме 
значајниот празник во недела, 6 септември, на 
пространиот македонски Илинденски парк во градот 
Скугог.

Имајќи ја предвид состојбата со Корона вирусот, очекуваме сите посетители да 
ги почитуваат препораките на здравствените служби на Онтарио, т.е. телесно 
растојание од 2 метри, носење маски и редовно миење раце. Истовремено ги 
потсетуваме посетителите дека нема да се продава храна на паркот.  

Честит 8 Септември, денот на независна и самостојна Република Македонија!

Dear Macedonians,

Stay strong and together in these unpredictable times.
The Lerin Region Macedonian Cultural Association of 
Canada wishing you strength, health and positive energy  to 
the moment when we can fully enjoy the beauty 
of our Macedonian culture.
We will sing and dance again our Macedonian songs and 
dances, sharing with the world  the beautiful 
Macedonian traditions.

Happy September 8th the Independence Day 
of the Republic of Macedonia.
Long live Macedonia and Macedonian people!

Честит 8-ми Септември Ви посакува радио програмата 
,,Обединета Македонија,, од Торонто

Нека е честит и вечен празникот 8-ми Септември денот на независноста на Република 
Македонија, 

на сите читатели на весникот Македонија, на сите Македонци и Македонки, каде и да се 
наоѓаат насекаде во светот и во секоја македонска фамилија посакуваме: добро здравје , 

радост, благосостојба и вечна да ни е нашата Македонија! Од редакцијата на Македонското 
Патриотско Радио " Обединета Македонија".

                                  
   Македонското комитско
 културно друштво 
,,Никола Карев,, и покрај 
огромната мака која го 
снајде македонскиот 

народ од домашните одродници, му порачува 
на македонскиот народ, особено на патриотите, 
да останат достоинствени и никогаш да не ја 
прекинуваат борбата за македонската казуа. 
,,Му порачуваме на Заев да му го врати светото 
име Македонија на македонскиот народ,,

Претседателот на друштвото ,,Никола Карев’’ 
Трајче Јанакиевски на сите членови и на целиот 
македонскиот народ во Канада, Македонија и 
насекаде во светот им посакува братска љубов и 
слога, разбирање, мир и благосостојба!

Македонското комитско друштво ,,Никола Карев,, ви го честита 8-ми Септември
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Интересно е што последните 
парламентарни избори во 
Македонија сите изигруваја 
некаков “тивок” патриотизам, 
што беше само замка или 
мамка за освојување  на по-
литички поени. 
Поделеноста на народот кој 
живее во Македонија никако 
не дозволува некој јавно да 
истапува или иницира не-
каков патриотизам, кога се 
знае со таков истап може да 
се загуби некое “фотељиче, 
а се знае кога во Македонија 
тоа сето е само политичка 
фарса. 
Јас  постојано  разговарам 
со некои коренити патриоти, 
или  барем така сметам дека 
се, оти денес ретко можеш 
некој да го процениш каде му 
е лежиштето. 
И после сето тоа неможам да 
најдам заклучок,  каде оти-
де тој патриотски занес, ако 
некогаш сме го имале, тоа 
патриотско чувство,патриот-
ска чесност, каде се оние 
проникнати  од патриотизам. 
Неможе да се најде егзактен 
одговор бидејки денес имаме 
само патриотски фалш,  па-
триотските чувства изумира-
ат а државата ни тони. 

Па ете чудо, дури и Заев по 
некогаш се претставува дека 
бил некаков “патриот” иако 
пцуе по македонството “еба-
ти името”, “од патриотизам 
не се живее” и слично. 
Но еден лудак со се може да 
не изненади. 
Дали нашите револуционе-
ри кои го положија животот 
за татковината Македонија, 
дали тие живееја од патриот-
ството. Наброете ги ако мо-
жете вистинските патриоти 
колкаво богаство имале . 
Тие немале вили и други бо-
гатства, туку голем патриот-
ски дух, чувство, лојалност, 
обврска, борбен елан за да и 
служат на татковата земја на 
која тие и припаѓаат. 

Некои од поиздигнатите ре-
волуционерски дејци  како на 
пример Гоце, Даме, Карев и 
други, не само што не стекна-
ле некое богатство,  туку тие 
не се ни задомиле,  немале 
време за љубовни врски, 
најголемата љубов им била 
Македонија, таа им била 
мајка, таа им била единстве-
ната интима, непроценливо 
богатство,  за кое вреди да 
се гине. 
Во тие личности се калело  
силен патриотски дух, за нив 
смртта  била слатка ако го 
издејствувале  она од пред-
ходно зацртано, слобода на 

Македонија. Конотацијата 
патриотизам за нив била 
морален чин, морална вред-
ност, нивната родољуби-
вост   им вдахнувала   сила, 
енергија, гордост и желба за 
достигнување и зачувување 
карактерот и основата на 
Македонската нација, таква 
каква што опстојува многу 
векови. 
А денешните “квази” патрио-
ти што ги има од сите партии, 
гз  ќе отворат за некое стол-
че, мочат во се што е маке-
донско, македонштината и 
патриотството ,каузата за 
Македонија не се  битни  за 
нив, за нив материјалното е 
поважно од се. А кога затре-
ба, или  се  работи за некаква  
материјална потреба глумат 
патриотизам, вакви  серков-
ци  не и се потребни на Ма-
кедонија.
Следејќи ја политичката со-
стојба во нашата мила Маке-
донија можеме слободно да 
ја карактеризираме како апо-
калипса, па и ќе се прашаме 
со вакво раководење дали 
имаме држава, или како што 
пишуваат силните и патрио-
тите на фејсбук страниците 
дека не  заслужуваме  да 
имаме држава. Ништо чудно, 
ако имаш нешто треба да го 
чуваш и да знаеш како да го 
одбраниш, тоа досега не сме 
го докажале. 
А додека да мрднеме со прст 
Македонија ќе ојде Курбан. 
И на крајот доаѓаме до онаа 
мисловна рамка боже, човек 
да не знае  на што и на кого 
да му верува оти работите се 
толку извртени  и комплексни 
чиниш дека  некој си експе-
риментира со македонската 
држава. 

За жал жителите на Македо-
нија не ги гледаат работите 
така. Имаш државотворци  
со стотици обелоденети 
скандали, неброени афери, 
неисполнети ветувања,да не 
ги набројувам сите оти сме-
там дека овој весник нема 
доволно простор за сите да 
се вкнижат.  
И пак народецот  наш ќе  го 
избере Зоран Заев, човек со 
валкано лице и со милион 
грешки и неспособности, 
гафови, лаги, измами, неле-
гални тендери, криминални 
дела, нереализирани инфра-
структурни  проекти и што не 
друго, тој повторно ќе заста-
не на тронот за да ја докрајчи 
Македонија.
 И пак неможам да верувам 
на себе како може да се  слу-
чи ова, дали јас сум слабоу-
мен или ограничен или пак 
овие забеганите го прескок-
нале  времето, па дури некои 
го прогласуваат како “без-
грешник” , некои одат и дота-
му дека Заев бил “бог”, дури 
и “цар”, смешно , а за  некои 
вистинито. Но ете играта на 
“фотељашот” Зоран Заев а 
ги има и многу други такви не 
застанува тука. 
Во Македонија владее хаос, 
имаме држава на кареа-
ристи, профитери , фотеља-

ши, криминалци и ред друго 
кој не го заштитуваат маке-
донскиот национален инте-
гритет. 

Меѓувреме се работи на ин-
ституционализација на ал-
банскиот јазик.
 На полициските униформи ќе 
се пишува на двојазичност, 
јас не гледам двојазичност 
на полициските униформи во 
Онтарио, а во Македонија се 
е можно. 
Јас немам ништо против со 
албанското малцинство во 
Македонија само ако се оди 
според уставот на републи-
ка Македонија, тие ги има-
ат најголемите права како 
малцинство во споредба со 
други држави во светот. 

Во тек е да се започне друга 
рунда за имплементација на 
добрососедскиот договор со 
Бугарија. 
Тука ќе се расправа за маке-
донската историја , чив  да 
биде Гоце Делчев, македон-
скиот јазик и  низа  други от-
стапки,  така е кога ќе си го 
дадеш гасот под кирија. Да 
ве потсетам на онаа народ-
ната “ ветер дупка не полни”, 
многу ветришта ќе ја даваат  
Македонија  затоа што Заев 
отвори многу дупки.
Каква е таа политика ако 
не е помешана  со некаква 
ујдурма а во Македонија ги 
има многу такви, и наспроти 
сето тоа нашата држава пак 
можеме да речеме дека е 
лидер или се вреднува меѓу 
најдемократските земји на 
оваа планета. 
Ви делува смешно, така? 

Верувајте во Македонија 
има таква демократија што 
не можете да сретнете на 
друго место. Па човече, во 
оваа земја можеш да правиш 
што сакаш, само ако си од 
другата страна на пајташи-
те. Ех, нели за таква демо-
кратија се залагаше вашиот 
“калауз” Заев. Ќе градеше 
демократско општество а 
тоа веќе го гледаме. Да по-
јдеме од судството можеш 
да го играш како сакаш, ако 
си член во клубот на Заев, во 
Македонија можеш да бидеш 
најголемиот криминалец а 
прогласен како “ангел”. 
Со македонската демокра-
тија се е можно, се полнат ку-
тии со гласачки ливчиња и на 
крајот се прогласува победа, 
никој нема смелост да поба-
ра прегласување. 

За да се победи потребни се 
гласови а тоа не е проблем 
се користат разни финти за 
да се добијат. 
И за пратеници не е проблем 
тие се купуваат како добиток, 
оти нашата демократија го 
дозволува тоа. А кражбите, 
не обичните туку оние голе-
мите по државна линија, тие 
се секојдневие. Па имаме 
добивање на тендери по пар-
тиска книшка, дивоградби, 
партиски и роднински врабо-
тувања тоа нема крај. Значи 

се е дозволено во оваа наша 
македонска државичка “де-
мократска”, раководена од 
аболицираниот Зоран Заев. 

Почитувани читатели  дожи-
веавме една ваква  злокобна  
личност да ни продава демо-
кратија. Најдобра работна 
позиција е да си државен 
функционер, како што беше  
министерката за финансии  
на Република Македонија , 
Нина Ангеловска, тогаш
 “ Don't Worry” се ќе биде океј. 
Затворила Еуростандард 
банка , ништо страшно, Нина 
навреме си ги подигнала па-
рите кои ги имала во банка-
та, се претпоставува  околу 
51.232 евра и тоа два месеци 
пред затворањето на банка-
та, за да ги заташка работи-
те си купила стан од над 70 
квадрати. 
И зошто да не, таа е ми-
нистерка за финансии, таа 
се грижи за финансиското 
работење на државата и на 
народот тоа правилно да 
функционира. “Ебати патрио-
тизмот, гледај материјално-
то,парите свои”. 
На кон  сето тоа се отвора 
дилемата дали Нина Анге-
ловска имала инсајдерски 
информации дека Еуростан-
дард  банка пропаѓа па побр-
зала да си ги подигне своите 
депозити а за обичниот човек 
не е важно. 
Најавено е дека  Антикоруп-
циската  комисија ќе отворе-
ла предмет за министерката 
Ангеловска, истрагата треба 
да покаже дали Ангеловска 
го направила тоа од прет-
ходни информации поврза-
ни со овој случај и со тоа ја 
злоупотребила функцијата 
министер за финансии  за 
свој личен бенефит. 
Резултатите од истрагата 
пред време ни се познати, 
кога знаеме дека во едно вак-
во корумпирано владеење 
на Заев и компанијата каде 
има иљадитни  криминални  
зделки кои имаат позитивна 
завршница.
Нина била член на комитетот 
за финансиска стабилност, 
каде на нивните седници 
се расправало за слабите 
точки на финансискиот сек-
тор, посебно банкарскиот, а 
тоа дава мислење дека таа 
имала сознание дека Еуро-
стандард банка била пред 
пропаѓање па затоа го иско-
ристила тој момент и навре-
ме си ги подигнала своите 
пари. И како што некој ке 
рече: “кој работи со мед, ќе 
јади мед”.
Се потсетувам на една стара 
поговорка која вели: “ Викај 
по волкот дури не влегол во 
булукот”, токму  ситуацијата 
во Македонија  наликува на 
оваа народна. 

Дали ние викавме навреме-
но, или чекавме многу, па 
така волкот влезе во стадото 
македонско и сега тешко ќе 
можеме да го избркаме, ќе 
не јаде еден по еден.

 И овој пат Македонците не-
маа видовита моќ, незнаеја 
или не сакаа  да ја предвидат 
иднината  кога знаејќи пред 
себе имаат едно бледо се-
гашно време во кое што нема 
никаква иднина и надеж. 
Сигурно дека гатачка ќе мо-
жеше подобро да ја предви-
ди нашата иднина и да не 
посоветува , таа како прет-
скажувач на иднината сигур-
но ќе не предупредеше  да не 
гласаме за волкот Заев, но 
човекот како човек секогаш 
прави  лапсус,  овој лапсус 
ќе  не чини повеќе од прет-
ходниот. 
Разликата помеѓу вистин-
скиот волк и овој измисле-
ниот е таа што првиот не 
најавува кога го напаѓа бу-
лукот,  а вториот ни кажува-
ше пред време за неговите  
реперкусии,  дури  пак, ќе  
“јадел живи луѓе”. Ете така 
македонче, чувај си  го  сега 
волкот дома.
Додека Заеви  се богатат 
државата ни пропаѓа, здрав-
ствената криза со корона 
вирусот многу лошо се  ме-
ниџира, Македонија стана 
втор Вухан, а на власта око 
не и трепнува а тврдат дека 
добро се справуваат. Ката-
строфа, немаат капацитет да 
водат држава. 
Во Македонија ништо не е 
функционално, тоа го по-
тврди во своето соопште-
ние опозиционата партија 
ВМРО ДПМНЕ, според нив 
Македонија стана црна дам-
ка во време на епидемијата 
и извозник  на заразени низ 
Европа. 
Освен здравствената лошо 
се менаџира и економската 
криза. Станавме единствена 
земја во регионот на која и 
банкротира банка во време  
на кризата. Поради неспо-
собноста и неодговорноста  
на Заев ја задолжи земјата 
за милијарда евра, нов долг 
од само три месеци. 
А министерката Ангеловска 
наместо да се грижи за на-
родните пари се грижеше  
само како навреме да ги 
извлече заштедените од 250 
иљади евра од Еуростан-
дард  банка, истакнуваат од 
опозицијата. 
Се дури Македонија ја води 
екипата на Заев на која  бит-
но  и е личното богатење на-
место државата и народот, 
дотогаш ќе тоне народот во 
сиромаштија, додава ВМРО 
ДПМНЕ. Па македонски  на-
роде, што да очекуваме, 
колку пати ни кажа Заев дека 
не се живее само од патриот-
ството.

По повод денот на Армијата 
на Република Македонија 
18 август, честитки испра-
тија претседателот  Стево 
Пендаровски, министерката 
за одбрана Радмила Шеќе-
ринска и началникот на Ге-
нералштабот на армијата, 
Генерал-потполковник Васко 
Ѓурчиновски, тие во својата 
честитка  за 28 от роденден  
него спомнале името Маке-

донија. Заборавиле за која 
армија зборуваат  освен “ на-
шата  армија”  и “ нашата др-
жава”. Зар овие прдалциња 
заслужуваат за одговорни 
функции.
 На тоа реагираше и маке-
донскиот актер Сашо Та-
севски. Тој рече: “Рада и 
Стево зборуваат за празник 
на некоја наша Армија во 
Нашата Земја,  ни треба во 
речникот некој посилен збор  
од РЕЗИЛ И СРАМ”. 

Ќе следуваат и многу други 
вакви изненадувања од стра-
на на новата   влада на  Заев 
и Ахмети, само дали ќе мо-
жеме да ги проголтаме. 
Ех, народе македонски си 
дозволил криминалци, теро-
ристи, арамии, профитери , 
лажговци,  аболицирани … 
да ти ја водат државата, а 
сега седи мирно и гледај како 
тивко ќе ти исчезнува роди-
ната.
Иако составот на новото со-
брание на Република Маке-
донија нема некаква естетска 
вредност, кога знаеме дека 
поголем дел од  пратениците   
се  старо нови криминалци  и 
злочинци кои работаат само 
за свои лични интереси, се-
пак ќе има  едно освежување.  

Со  доаѓањето  на Димитар  
Апасиев  од Левица, ќе се 
внесе нова и посилна енер-
гија, да речам какво-такво  
едно многу потребно  осве-
жување во неискорениот 
стар и лит бирократски поре-
док на Македонија. Апасиев 
уште со првото излагање во 
новото собрание по повод 
реизборот  на Талат Џафе-
ри за  претседател  на Со-
бранието, тој многу убаво 
го испегла укажувај ки му на 
сите неуставни прекршоци, 
тој потенцираше дека  Талат 
ни малку не покажал дека  е 
претседател на Македонско  
Собрание, него почитува 
уставот, него почитува ја-
зикот македонски, каде не 
прозборе ни еден македон-
ски збор иако Уставот  го 
бара тоа, се потпишува на 
документите на латиница, 
што е против уставно, него 
почитува деловникот, човек 
кој војувал  против Македо-
нија. 
Апасиев напиша на своја-
та ФБ страница: “ Чим  им 
влеговме, нема излегување, 
бравата ќе ја смениме”.  И 
покрај сето тоа,  Талат Џафе-
ри повторно беше  избран за 
претседател на Собранието  
на Република Македонија  со 
62 пратеника. 

И сега повторно ја имаме 
истата пајташка влада а ние 
ке  седиме  мирно и ќе гле-
даме како ќе газат на коските 
од нашите  синови и ќерки  
кои ги положиле животите 
за оваа света Македонска 
земја.

ПАТРИОТИЗАМ ИЛИ МАТЕРИЈАЛИЗАМ

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Македонија
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MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”
1775 Bristol Rd. West, Mississauga, ON. L5M 2Y5  

Phone: (905) 821-8050

Драги Македонци и Македонки, драги браќа и сестри во Христа Спасителот,

Испраќајки Ви ги овие зборови дозволете ни молитвено и духовно да 
допреме до Вас, нашите по род и дух најближни во овој тежок период за 
сите нас, укрепувајќи го Вашиот дух,  со благопожелби за крепко телесно 
здравје. Во овие времиња исполнети со предизвици испраќаме молитвена 
и духовна поддршка за зајакнување во верата, трпеливост и истрајност 
во молитвата, ревност во постот преку коишто се истерува секаква немоќ, 
според зборовите Спасителеви.
Во оваа пригода наоѓаме за неопходно, со целосна духовна радост да 
искажеме благодарност кон сите Вас, за сета Ваша духовна и материјална 
поддршка која ја искажувате помагајќи ги Вашите молитвени домови, 
нашите македонски цркви. Само со Вашата помош ќе можеме да опстоиме 
во овие тешки времиња. Искрено благодариме до сите Вас!
По тој повод и во таа смисла Ви испраќаме и молитва за укрепување, за 
време на пандемија.
Господи Исусе Христе, Боже наш, прими ја оваа наша молитва за прошка на 
гревовите на нас грешните и недостојни Твои раби, кои со своите безаконија 
ја разгневивме Твојата благост и го раздразнивме Твоето 

милосрдие. Не влегувај во суд со Твоите раби, но одврати го Твојот гнев, 
што праведно се подига против нас, скроти секакво погубно заканување и 
запри го Твојот страшен меч, што невидливо, предвреме не’ сече. Поштеди 
ги Твоите сиромашни и бедни раби, и не затворај ги во смрт нашите души, 
што во покајание, со скрушено срце и со солзи се преклонуваме пред Тебе 
– милосрден, милостив и умолив Бог наш. Твоите раби што страдалнички 
воздивнуваат, ослободи ги, како Сесилен,од смртоносна болест и тешки 
страдања, Ти се молиме послушај и помилуј.
Со молитвен жар во срцата имајќи Ве во молитвите, посакувајќи Ви секое 
од Бога добро, Ве поздравуваме!
 
Протоереј Константин Митровски  - 
парохиски свештеник при М.П.Ц. Свети 
Илија - Мисисага
Архиерејски намесник за канадското 
намесништво при АКМПЕ

      МОЛИТВА ЗА УКРЕПУВАЊЕ, ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

Празникот Успение на Пресвета Богородица во црквата Св. Илија

Женската секција во подготовки на црквата за празникот 
Успение на Пресвета Боготодица

Во очи на прославата на празникот Успение на Пресвета Богородица женската секција 
од Св. Илија празнично ја украси црквата подготвувајќи ја за прием на верниците кои 
традиционално масовно доаѓаат да го одбележат овој голем македонски и христијански 
празник.
Не криејќи го здоволството од прекрасно украсената црква, парохискиот свештеник отец 
Константин Митровски до вредните членки на женската управа ги упати следните пофални 
зборови:
,,На многу години Успение на пресвета Богородица!

Благодарност до женската секција при МПЦ свети Илија Мисисага предводени од 
претседателката Весна Трајковска за преубаво украсениот наш храм!!! Бог благослов 
најголем на вас и на сите!,,
Претседателката на женската секција Весна Трајковска изрази голема благодарност до 
сите членки кои што учествуваа во подготовките на црквата  и за овој голем македонски 
православен празник.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

Македонската Православна Црква Свети Илија од 
Мисисага организира работна акција на 12-ти септември 

2020 година  со почеток во 11:00 часот претпладне. 
Се молат сите верници и добронамерници за помош. 

Благословението Господово и милоста Негова 
да бидат со сите вас!
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Everything that was said at the 
Democratic National Convention was 

full of...hypocrisy.
“Do not let them take away your 
power. Don't let them take away your 
democracy”, said Barack Obama, 
who instituted a policy to trample all 
over an entire ethnic group's power, 
democratic and human rights while 
forcibly changing their country's name 

and their ethnic identity.
“We need numbers so overwhelming 
Trump can't sneak or steal his way to 
victory”, said Hillary Clinton, whose 
State Department policy – still in 
place and fully, ironically and brutally 
supported by the Trump administration 
– is to rig elections in this country to 
make sure that their favourite puppet 

regime retains power.
“As Speaker, I've seen firsthand 
Donald Trump's disrespect for facts, 
for working families, and for women in 
particular”, said Nancy Pelosi, whose 
party began the policy of threatening, 
beating, and imprisoning women in 
this country so they obey US orders.

This country is Macedonia.
A lot of Democratic Party voters don't 
know what is happening in Macedonia, 

but the Democratic Party does – 
because they orchestrated it. And the 
Republican Party fully endorses it. 
Why? Because it fulfills the number 
one objective of US foreign policy 
going back over seven decades – 

interventionism. Why Macedonia? 
To appease Greece, so it refrains 
from vetoing Macedonia's NATO 

membership, which it threatened 
to keep doing unless Macedonia 
changed its name to “North 
Macedonia”, threw away everything 
it ever meant to be Macedonian and 
handed the term “Macedonia” to 
Greece. And this doesn't just affect 
the Republic of Macedonia, it affects 
all of Macedonia – partitioned in 1913 
among Serbia (now the independent 
Republic of Macedonia), Greece, 

Bulgaria and, in 1919, Albania.
Ironically, going back even further 
than the USA's implementation of 
its interventionist agenda, Greece's 
well-known policy was to deny the 
existence of Macedonia, fiercely 
suppress any mention of the “M” 
word and execute its campaign of 
eradicating, expelling or forcibly 

assimilating Macedonians within 
its borders. But, in 1988, Greece 
shockingly began claiming the name 
“Macedonia” (while still denying the 
existence of Macedonians) to – as 
admitted by many Greek politicians 
including former PM Constantine 
Mitsotakis – to “wipe Macedonia off 
the map” and to deny its policy of 
persecution and cultural genocide 
against the large Macedonian minority 

in Greece.
Enter the United States – stage left 
and right. Democrats and Republicans 
executed policies that stoked civil war 
in Macedonia, granted amnesty to 
terrorists, overthrew a government 
they already controlled to install a 
puppet regime they controlled even 
further, detained and threatened 

female MPs and their 
families, imprisoned 
those who dared 
speak out against US 

interventionism, defied international 
and Macedonian law, the Constitution, 

the will of the 

people, and all democratic principles 
that they so proudly espouse – to 
ensure that NATO's membership, and 

imperialism, grows.
This will 

come to a surprise to many 

Americans, but it shouldn't. The 
USA's claim of “spreading democracy 
throughout the world” is a dog whistle 
for spreading tyranny in order to 
achieve its misguided foreign policy 
objectives. Accept the blatantly 
obvious – and do something to stop 
it. Democratic Party voters, hold your 
Democratic Party to account. Make 
sure that their words actually mean 
something. Make sure that they're 
not Trump. Republican Party voters, 
your Republican Party campaigns on 
not being the Democratic Party, so 
demand that they stop executing their 

foreign policy.

At the DNC, Kamala Harris said, of 
her mother: “She raised us to be 
proud, strong Black women. And she 
raised us to know and be proud of our 
Indian heritage.” The United States 
is doing everything in its power to 
strip Macedonians of our right to be 
who we are and who we've always 
been – Macedonians. Imagine this 
happening to you. Demand a return 
of Macedonia's name and the return 
of Macedonians' basic human rights. 
Demand an end to US foreign 
interventionism. Take a stand for what 

you claim to believe in.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International
twitter.com/billnicholov

Bill Nicholov, President
Macedonian Human 

Rights Movement Inter-
national

The Democratic Party's Words Are Better Than Trump's. 
Their Actions Are Not.

The Obama administration's interventionist policies led to 
the forced Macedonia name change, a policy fully supported 

and executed by the Trump administration.

          
Македонското друштво 
"Илинден" –Тирана, 
со длабока тага ги 
известува Македонците 
во Канада за смртта 
на Вело Цфарку. 
Цфарку беше 
долгорочен активист 
на Македонците од 
Голо Брдо, автор на 

неколку книги, статии. Со 
неговите дела помогнал многу за пренесување 
на македонските обичаи, фолклор, традици 
за помладите генерации на Македонците во 
Република Албанија.
Вело Цфарку роден на 1935 година во село 
Ѓиновец областа Голо Брдо. 

Основно образование има завршено во родното 
село, потоа и средно, како и Педагошки факултет. 
Во тек на 15 години работел како учител по 
селата во областа Голо Брдо. Автор на книги, 
стати за македонското малцинство во областа 
Голо Брдо. Авторот Вело Цфарку има значаен 
придонес за зачувување на македонскиот 
фолклор од областа Голо Брдо. Книгите ќе 
помогнат многу за пренесување на македонските 
обичаи, фолклор, традиција за помладите 
генерации на Македонците во Република 
Албанија. Книгите на авторот Вело Цфарку 
се “Голо Брдо во оптиката на времето” 2007 
година “Еден живот со Дибраните” 2011 година, 
“Голобрдски Фоклор 1” 2009 година, помогнал 
за“Словенските Малцинства во Албанија“ 
од авторите Клаус Штеинке од Германија и 
Џелал Ули, помогнал за книгата монографија 

за “Врница” и “Врница оптиката на времето” 
на авторот Павли Никола “Втор дел Голо Брдо 
Ербеле Грно Крчиште” издавач Ото Сагнер 
Минхен Германија, 2008 година. Вело Цфарку во 
2016 година ја доби Благодарницата “Илинден” 
од Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана за 
особен придонес за Македонското национално 
малциство во Република Алабнија и придонес за 
Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана.

 Во име на Македонското друштво "Илинден" 
-Тирана изразуваме најискрено сочувство кон 
семејството, блиските и пријателите на Вело 
Цфарку. 
Редакцијата на весникот ,,Македонија,, изразува 
сочувство со сите Македонци за загубата на 
истакнатиот македонски деец.

Почина Вело Цфарку еден најголемите интелектуалци Македонци од областа Голо Брдо (1935 – 2020)

         Вело Цфарку
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Еве после повеќемесечна 
пауза,од оправдани причини 
секако,повторно се враќам 
со еден текст.Насловот мо-
жеби ке ве асоцира дека 
ке пишувам за времето во 
Канада,но тоа не е темата.
Темата за денес се престој-
ните Ноемвриски Предсе-
дателски избори во САД.
Секои избори се важни но 
овие се некако специфични 
и посебни.Ова се избори 
кои се случуваат еднаш на 
сто години.Избори кои ке 
ја дизајнираат иднината на 
Светот за години,децении 
нанапред.Во политичкиот 
ринг,за Немвриските избо-
ри, Демократите го одбраа 
двоецот Бајден-Харис доде-
ка Републиканците своите 
адути ги ставија повторно 
на истиот победнички двоец 

Трамп-Пенс.
               Демократите важат 
за прогресивна партија,пар-
тија на нови идеји,партија на 
младите.Сепак тие,за голе-
мо изненадување на сите,за 
нивни кандидат го одбраа 
77 годишниот Бајден.Тој во 
политиката е скоро 50 години 
и зад него има многу малку 
политички достигнувања.
За негова подршка застанаа 

и поранешните Демократ-
ски Председатели Обама и 
Клинтон но и Републикан-
скиот поранешен Председа-
тел Буш со неговата Фами-
лија.Но тоа и не е никакво 
изненадување.Сите тие се 
дел од политичката елита во 
Вашингтон која владеела со 
САД повеке од 30 години,но 
без некои позначајни резул-
тати со кои би се пофалиле.
Сите тие се дел од новата 
Глобалистичка идеологија 
која со сите сили се обиду-
ва да завладее со Светот. 
Политичката платформа на 
Бајден која тој ја престави 
на својата инагурација за 
Демократски кандидат,исто 
така не беше некое големо 
изненадување.Истите или 

слични идеји со кои Хилари 
ги загуби претходните избо-
ри од Трамп.Идеите како 
отворени граници,повисоки 
даноци и се поголемо влија-
ние на државата во секојдне-
вниот живот на граѓаните се 
само мал дел од платфор-
мата.Само со мала разлика 
што сега Бајден,за разлика 
од Хилари, се реши да оди 
крајно лево само и само за 
да ги придобие младите кои 
го подржуваат неговиот про-
тивкандидат Сандерс.Бајден 
и Демократите во голема 
мерка се обидуваат да ги 
искористат во своја корист и 
расните немири кои момен-

тално се случуваат во САД.
Овие расни немири започнаа 
пред повеке од два месеци 
во Минеаполис и набргу се 
проширија низ цела САД.На 
почетокот тие беа расни не-
мири и протестантите бараа 
крај на расната дискримина-
ција која сеуште постои во 
Американското општество.
Но,многу бргу овие расни 
протести преминаа во поли-
тички протести и со политич-
ки барања кои најчесто беа 

против Трамп.
Очигледно е дека сега овие 
протести се добро органи-
зирани и имаат своја цел.
Ова се всушност мотиви-
рачки протести,се со цел за 
што поголема излезеност на 
малцинствата за изборите во 

Ноември. Малцинствата кои 
разочараа со својата излезе-
ност во 2016 година и не го 
дадоа својот глас за Демо-

кратите.
               За разлика од искус-
ниот Бајден,Републиканците 
за свој кандидат повторно го 
имаат "неискусниот" Трамп 
кој во политиката е нешто 
помалку од 4 години.Но и 
за овие 4 години тој има по-
стигнато многу и има со што 
да се пофали.Веднаш по 
неговата инагурација 2017 
тој го поништи многу штет-
ниот глобалистички трговски 
договор на САД со повекето 
држави од Пацификот.Со 

тоа во голема мерка ги спа-
си малите и средни компа-
нии во САД од несоодветна 
конкуренција.Потоа го ре-
дефинира штетниот за САД 
трговски договор со Канада 
и Мексико.Уште една победа 
за САД и Трамп.Со неговите 
тарифи успеа да договори со 
Кинезите многу подобар ме-
гудржавен трговски договор 
и со тоа да врати многу Аме-
рикански компании во САД 
од Кина.Во тоа 
многу помогна 
и намалување-
то на даноците 
за средните и 
малите компа-
нии и посебната 
помош за тие 
што ке отворат 

нови работ-
ни места.Со 
тоа донесе 
и с т о р и с к а 
н а ј г о л е м а 
вработеност 
на малцинствата Афро-А-
мериканците и Латино како 
и на Жените. Економијата 
во САД историски никогаш 
не била во толку добра ко-
ндиција.Преку 6 милиони 
Американци веке не се на 
социјална помош.Многу 

важно да се напомене и уло-
гата на Трамп во промена на 
Кривичниот закон,закон со 
кој многу Американци доби-
ваа несоодветно високи каз-
ни за релативно мали дела.
Тоа посебно се однесуваше 
за Афро-Американците.Но 
освен на внатрешен план 
Трамп постигна и огромни 
успеси на меѓународен план.
САД под негово водство ја 
прекина соработката со т.н. 
Париски договор за глобал-

ното затоплување.
Од неодамна Трамп ја пре-
кина и соработката со глоба-
листичкото СЗО(Светската 
Здравствена Организација) 

поради нивната несоодвета 
реакција со КОВИД-19.Трам-
п,за изненадување на си-
те,склучи одличен мировен 
договор со Северна Кореја и 
го спаси Светот од катастро-
фа поради се поголемата 
опасност од нуклеарна вој-
на.Неодамна под покрови-
телство на САД и Трамп,дол-
гогодишните непријатели 
Изреал и ОАЕ(Обединетите 
Арапски Емирати) склучија 

примирје и потпишаа дол-
гогодишна мегудржавна 
соработка.Уште еден успех 
на Трамп на меѓународната 
сцена.Но најголем успех на 
меѓународен план кој што 
треба да му се препише на 
Трамп е тоа што тој е прв 
Американски Председател,-
со децении наназад,кој што 
не започнал војна.Тоа е од 
огромна важност за мирот и 
стабилноста низ цел Свет.
Но важно е и затоа што 
со тоа нема загинато ниту 
еден Американски војник во 
бесцелни,непотребни и дол-
гогодишни војни.Кој и да е 
Председател со овие огром-
ни успеси лесно победува,но 

не и Трамп.
Причината е што скоро сите 
Телевизиски и пишани меди-
уми се против него и секогаш 
го преставуваат во негативно 

светло.
              Како и да е,поли-

тичкото изборно лето 2020 
во САД започна бурно и то-
пло.Но познавајки го Трамп 
и неговиот темперамент не 
очекува многу жешка есен.
Вирусот КОВИД-19 ја одигра 
својата улога и има огромно 
влијание врз овие избори.
Дали ке има политички ми-
тинзи во преполни сали и 
стадиони сеуште не се знае.
Но тоа нема ни во најмала 
мерка да ја намали заинте-

ресираноста на гласачите.Се 
очекува огромна излезеност.
Според анкетите Бајден е 
во мала предност сега,но 
до Ноември има уште многу 
време.Нивните три дуели се 
очекуваат со големо внима-
ние и можат да имаат огром-
но влијание за тоа на кого ќе 

се даде гласот.
Поради тоа се очекуваат воз-
будливи изборни кампањи 
од двете страни со големи 
пресврти и со неизвесни ре-
зултати.Уште еднаш,не оче-
кува жешка политичка есен 
или што ке речат Американ-

ците "buckle up"..

 Поздрав и се читаме во не-
која друга прилика

       никогаш северна,само 
МАКЕДОНИЈА                

ТОПЛО ЛЕТО, ЖЕШКА ЕСЕН

Содржините 
на оваа страница 

ги подготви 
Диме Костов

Деновиве во јавноста се 
појави отворено писмо од 
Сашо Тасевски до поранеш-
ниот Премиер на Македонија 
Никола Груевски.Сашо Та-

севски е глумец и поранешен 
Директор на Драмски Тетар 
во Скопје.Тој демантира 
дека бил дел од т.н.Шарена 
револуција но како и да е тој 
беше активен во протестите 
да се смени тогашниот Пре-
миер Никола Груевски.Еве го 

целосното негово писмо:                        

                                       
 "Груевски друже,

Многу сум ти кабает. Кога 
владееше пишував против 
тебе нон стоп, ти се намера-

чив некако. Ти пишав и едно 
писмо колумна, имаше 70 
илјади прегледи колумната. 
Од гo..о подоле те направив, 
сега го..а со две раце да ја-
дам. Како рука не ми се ису-

ши тогаш.
Требаше друже да си оста-
неш на власт уште 50 години. 
Ни лук јал, ни ќебапи. Вака те 

сменија и си замина. Будали-
ве веруваат во багажник си 
избегал, ама ти со авион си 

отиде ко господин.
Што да ти кажам?

Како да те погледнам одна-
пред? Како да те погледнам 

одзади.? Срам ми е.
Овие што те сменија, за 
срамно влакно на магаре 
не ги бидува. Се спрове-
доа ко што им рече. Сме-
нија име, презиме, прода-
доа историја, идентитет, 
народ, малцинството 
наше кај соседите, деца-
та и внуците ги продадоа 
и нивната идна челад. И 
Тиранската платформа 
најзгора ја спроведоа. На 
вакви квислинзи и оној 
вистинскиот Квислинг Нор-
вежанецот би им позавидел.
Ама сврши песната. Бидна. 
Македонија роди копилиња 
кои ја раскрчмуваат секоја 
секунда, илјадници секунди 

во денот.
И ништо не успеаа да дока-

жат против тебе. Ниту едно 
кривично дело врзано за 
оние тешки милијарди кои 
наводно си ги украл. Така се 
колнеа, гавран јазик да им 
исколва. Мозокот одамна им 

е исколван.

Ти како си? Како е времето 
во Пешта? Овде е темно, 
секој ден е ноќ да му е..ш 

матер.
Ти поседи си таму уште не-
кое време, па врати се, ко ќе 
ти здосади. Ќе те пречекаме 
со георгини или вртипоп, 

зависи колку пари ќе ни ос-
танат до твоето враќање. А 
како тргнало, изгледа голи и 

боси ќе те пречекаме.

Тоа е друже. И ако можеш 
прости, што јадев толку гом-

на против тебе."

              
Од писмово се гледа дека 
Сашо е искрен,брутално ис-
крен и храбар.За да се напи-
ше нешто вакво,јавно,треба 
да си искрен прво со себе 
а после и со сите други.Но 

истовремено тој е и многу 
храбар.Да се напише вакво 
отворено писмо треба да си 
и многу храбар,да си ја при-
знаеш јавно грешката што 
си ја направил во минатото.
Затоа треба јавно да му се 
честита и јавно да се подр-

жи од секој кој и 
мисли добро на 

Македонија.

Се надевам дека 
уште многу по-
знати личности 
ке се произнесат 
како него и јав-
но ке се покајат 
за грешките што 
ги направиле со 
учеството во тие 

протести.
Никогаш не е доцна.

   
никогаш северна 

само МАКЕДОНИЈА!

ПИСМО ДО ГРУЕВСКИ
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St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church 

201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4
Phone: (905) 471-5555

Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

Macedonia Newspaper photo archive: Macedonian Festival 2019 at Macedonian Orthodox Church St. Dimitrija Solunski, Markham

DEAR MACEDONIANS, 

We will be holding a BBQ during the TRADITIONAL FESTIVAL DAYS

please join us on:
SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2020 FROM 1:00 PM - 7:00 PM 

                           SUNDAY SEPTEMBER 13, 2020 RIGHT AFTER THE CHURCH SERVICE 

The Bbq will take place in our church parking area that will have an outdoor seating area.
                                We will have limited seating as per Covid 19 regulations as we are still continuing to practice Social Distancing. 

                               Our Bbq for Saturday will include: hamburgers, jumbo hot dogs, traditional Macedonian kebobs & salad. 
Sunday menu: traditional Macedonian kebobs, shish kebobs, rice, beans & salad. 

                                          Please visit/contact us: 
                                         201 MAIN ST N, MARKHAM, ON L3P 1Y4

                                     PHONE: (905) 471-5555

                                                We hope to see you soon and be safe.

SUNDAY SEPTEMBER 13, 2020 RIGHT AFTER THE CHURCH SERVICE 



Страница 15September 02, 2020

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

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

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

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

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

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

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

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

Our Values

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

Our Mission

To provide quality, affordable accom-
modations and companionship to 

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

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

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

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТА НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС
БЛАГОДАРЕНИЕ НА  ДОБРОЧЕСТИВИТЕ МАКЕДОНЦИ, ВЕРНИЦИ И БИЗНИСМЕНИ 

ЗАБЛЕСКА ВО НОВО РУВО,
ИСТАТА ОД НЕОДАМНА ЈА КРАСИ ПРЕКРАСНА ВРАТА

Една од нашите најубави македонски православни цркви, 
црквата  Св. Недела од градот Ејџекс по низата промени и 
обнови ја доживеа и најубавата закитувајќи се со прекрасна 
врата.

Во процесот на реконструкција со покривот, внатрешноста 
на црквата и вратата раководеше архитектот Ристо Камчев.
Работите ги координираше црковната управа и одборот 

предводени од 
претседателот Славе 
Бунтески кои изразуваат 
огромна благодарност до 
скорешниот свештеник 
Илија Димитриески за 
сите негови заложби и 
добри дела при обновата 
на црквата, како и до 
големиот патриот и 
дарител Коста Станвик 
сопственик на ,,Трил 
Еј Чиз,, и се разбира 
до Ристо Камчев за 

сите негови 
професионални 
архитектски 
зафати.

За потсетување,по 
целосното 

завршување на 
зафатот со црковниот 
покрив и санитарните 
простории лоцирани 
веднаш до банкетната 
сала , активностите 
продолжија со 

преправки на црковните 
скали, а во црквата 
беше поставен и 
прекрасен иконостас кој 
извесно време ги краси 
светите простории.
Црковната управа 
вложи огромни напори 
преку организирање на 
донаторски банкети, 
а и благодарение на 
индивидуални донации 
од верниците да го 
заврши овој огромен 
зафат без ниту еден 
долар заем.

 Управата на црквата упатува     
голема благодарност до Отец 
Илија Димитриески за неговата 
мисија во обновата на црквата

Доскорешната црковна врата 

Благодарност до
Архитектот Ристо 
Камчев за одличната 
професионална заложба

Осебена благодарност до 
Коста Станвик
најголемиот дарител на 
црквата Св Недела.
                                               

На фотографијата 
е Коста Станвик со 
претседателот на 
црковниот управен одбор 
Славе Бунтески

Поставувањето на црковната врата под 
водство на архитектот Ристо Камчев          Поглед на црковната врата одвнатре

Св. Недела, Ејџекс
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Без пардон
... повод, све почестото "комуницирање" 
на Црквата (не на сите) со народот преку 

социјалните мрежи!

Ево веќе две илјади и дваесет години не уверувате дека... 
мртвите ќе го слушнет гласот и ќе станет од гробојте, а ни-
кој досега нестанал... исто толку години се покајуваме за да 
ја исчистиме душата, а нон-стоп со грешни мисли (без ваша 
кривица) сме преокупирани... подеднакво долго се трудиме 

некој и нас да не наречит подобен или пре-подобен, и ника-
ко да го заслужиме то... и баш исто толку време го носиме 
Синот Божји во мислите и му го изговараме Името Негово 

по најмалку 10 пти на ден, све со цел да го заслужиме Царството Небесно, а ние сме од ден 
на ден све појќе и појќе несреќни и незадоволни...

Е сега, како шо немаме одговор на сево ова, не ни преостанвит ништо друго туку да се на-
деваме дека ко ќе дојме (да дајт Господ шо покасно) пред "Куќата со два влеза" на вратите 
јасно ќе пишит кј е Рајот а кј е Пеколот. То ќе ни бидит последна шанса да го (конечно) фа-

тиме правиот пт и да го најме спасението!!!
Ај да привршвам и да јас (грешниоф) ви дам еден совет.

Седете таму кј шо ве имат поставено Господ Бог. Аку не ви беше местото да реагирате тогаш 
ко не обезличија, ко не продадоја, ко не разнебитија, и сега не ви е место да по социјалниве 

мрежи му покажвите на народот дека "ви се одврза папокот" од грижа за него.

До Кога Браќа Мили Македонци

Ристо Ристе- Мерко

Лудоста продолжвит да царуват.
Ко ќе излезит овај текст, општата ситуација во МК ке бидит (дај Боже да грешам) полоша. Ќе 
опитате, зш?!
Еф вака! Незнам да се изразвам со политички речник, ама кажано со народен, работава е 
никаква. И Едните и Другите имет шанса, а и желба да се на власт. За пуста фотеља, од 
мајка и татко се откажвет. За подобра позиција и деца запоставјет. За да клает некој денар 
(евро) в џеп, роднини и пријатели заборавјет. Еф, излегоја напазар. Кој од ниф ќе се вратит 
со домашни, а кој со странски производи?! 
Народот?!! Уште победен!!! И во џеб и во душа. Баш е чудно како то државава да ја губиме, 
а сите сме патриоти! Сите до еден сме фејсбук-патриоти. И на сите очите ни се свртени во 
Бога. "Господе, дај ни да... Господе, помогни ни да... ."

А Господ Бог е одамна заминат од МК.
И немислит да се враштат назат.
Не се враштат во Неверна Македонија.
И Тој е уморен од нас!
Му ги памтам зборојте на Бог-да-го-простит, Цане заботехничарот. Пред 30 години, а ко чера 
да беше. "... к'лнатија сме ние! Си го отруфме Кралот, и тој нè прок'лна. Зто ние аир не гледа-
ме." Така зборвеше Цане, а ние тројца  свирачи тогаш дојдени "од стари крај", се чудефме, 
шо му е на чоекоф??!!
Ама, гледате, Цане све беше во право!!!
Како иначе да се објаснит сево ова шо си го прајме еден на друг?
Сигурно сме Неверни Македонци!

Изборите завршија - циркусот не! 

Денот уште не_почнал,
а веќе е 6 поручек.
С'мо шо почна неделата
во Понеделникот,
веќе е Петок.
Така, еден месец помина.
И годината е скоро при_крај.
И... поминаја 40, 50, 60 години
од нашиот живот.

Свесни дека сме ги изгубиле
родителите и пријателите.
И... јасно ни е
дека немат назат.

Ко така...
Да пробаме максимално да го
искористиме преостанатото време.

Не_требит да се устручаваме
да нажвиме занимации

шо ни се свиѓет.

Да додајме бои во нашето сивило.

Да се насмејме на оние
животни ситници
шо се мелем за душата.

И на крај... да продолжиме
да уживаме во времето
шо ни е преостанато.

Да пробаме да го исклучиме
"ПОСЛЕ"
Ќе го напрам то... ПОСЛЕ!
Ќе го речам то... ПОСЛЕ!
Ќе размислам за то... ПОСЛЕ!

Ние све оставаме за ПОСЛЕ!
Ко то "ПОСЛЕ" да е наше
и ние располагаме со_него.

Не сфаќаме дека:

ПОСЛЕ, кафето е ладно
ПОСЛЕ, приоритетите се менвет
ПОСЛЕ, годината завршвит
ПОСЛЕ, здравјето ни е полошо
ПОСЛЕ, децата порасвет
ПОСЛЕ, родителите остарвет
ПОСЛЕ, обеќајната се заборавјет
ПОСЛЕ, денот се претворвит во ноќ
ПОСЛЕ, на животот му идат крај

И ПОСЛЕ... ногу често
ПОСЛЕ е прекасно.

Така да...
Не оставајте ништо за ПОСЛЕ,
зто шо чекајќи го ПОСЛЕ
мојме да ги изгубиме
најубајте моменти.

Мојме да изгубиме пријател

Мојме да ја изгубиме
нашата права љубоф
и особата шо сме ја сакале.

И тогаш, то појќе
немојт да се вратит.
Без обзир на нашето
жалење заради то...

Најдоброто искуство,
Најдобрите пријатели,
Најдобрата фамилија...

Денес е погоден ден...
Тој момент е "СЕГА"...

Не сме појќе во години
кога мојме да си дозволиме
да го одложвиме то шо требит
да се напрајт овај момент!
 
(позајмен матерјал)

ЖИВОТ

Аман веќе
Од ко почна ова с*ање, Ковид 19, шо и да отвориш на интернет полно е со бомбастични 
наслови, аналитичари, пророци, јасновидци, астролози, гатачки, бајачки, тарот-гатари и ... 
шо ти не!? И сите соговорници се стручњаци! Кој од кого!? Сите тие, и само тие знает. А сите 
го пофторвет истото пак истото. Ко папагали.
А порталите пак, го вртет то, истото та истото со надеж за некое "клик" појќе.
За да сфатиме шо (ни) се дешават не_требит да бидиме "стручњаци" и "експерти" ко 
горенаведените.
Аку смо логички размислиме, ќе сфатиме дека на светско ниво, финансиско-политичкиот 
систем шо го водет Глобалистиве, подолго време не функционират.
Како не би го признале то, последниве 30-тина години тие имет пробано ногу пти да ја 
свалет кривицата на "то другото." Како досега ништо не им успеа, ова последново, Ковидоф, 
изгледа го потрефија.
Шо е..., дали е..., от кого е.., какоф е..., дали до толку е..., до_кога ќе е ... сето то настрна. 
Факт е дека луѓево се разболвет. Некој "лесно го поминвит", некој потешко, а за некого е и 
фатален.
Како шо стојт работава, Глобалистиве си имет свои интереси, а Суверенистиве свои. Појке 
- помалце, знајме и за едните и за другите. Прашање е под чива капа нас, како обични 
смртници би ни било пубо?
Аку Глобалистиве победет на следниве избори, "заради импактот од вирусов" ќе воведет 
една "обавезна ново - номална реалност". Ноф поредок.
Аку победет Суверенистиве, ќе имаме уште надеж за еден какоф - такоф по_нормален и 
по_релаксиран живот.
Во последно време Глобалистиве се доста обезличени, ама аку мислиме дека се слаби - се 
мамиме.
Јаки се тие! И финансиски и политички. И ги имат сегде. Инфилтрирани се во скоро сите 
држави. Делувет ко држава во држава. Години се то на непречено владеење и контрола.
Така да, све ќе се знајт после 4-ти Нов.
До_тогаш, а и после - Господ Бог со нас.

Македонска заедница
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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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July 12, 2020 – Toronto: The United 
Macedonians Organization extends 
best wishes to our first President, James 
Saunders, on the occasion of his 97th 
birthday. Happy Birthday James and we 

hope you will celebrate many more.
James Saunders (son of Spiro and 
Sophia Sandrin), was born 12 July 1923 
in the village of Zhelevo, Lerin region, 

Macedonia. 
His original given name was Mito (after 
his great-grand-father Dimitar), but later, 

after arriving in Canada, he adopted the 
anglisized version James. 

Something similar happened to his last 
name. The Greeks Hellenized his last 
name Sandrin into Sandras which was 
later anglicized in Canada to Saunders.
On April 1, 1938, with his mother, brother 
Chris and sister Sally, James travelled 
by truck to Salonica, by train through 

Belgrade to Paris and from there by 
Steamship to the other side of the 
Atlantic Ocean, getting off at Halifax. 
From Halifax they continued by train 
to Union Station in Toronto, greeted 
by his father, who had emigrated to 

Canada in 1931.
In 1945 James married Dorothy and 
they have three children, Carol, Paul 

and Sophie.
James was very active in the 
Macedonian community. He was 
President of the Zhelevo Brotherhood 
Association from 1957 to 1959. 
Being a President of the most active 

Macedonian organization at the time, 
gave him the honour to be chosen the 
first chairman of the committee for the 
newly proposed “United Macedonian 
Canadian Committee”, which  in 1959 
became the “United Macedonians 

Organization of Canada”.  

James was the first President of the 
“United Macedonians” and very active 
later in the organizing committee for 

building the Macedonian 

Orthodox Church, St. Clement of Ohrid, 
which was the first Macedonian church 
in Toronto and Canada. In 1974-75 
James was again chosen for President 
of the “United Macedonians” and still 
finds time and energy to appear at our 

Organization’s functions.

We owe many thanks to your 
leadership and vow to continue your 
legacy. Happy 97th Birthday James 

and all the best.

Happy 97th Birthday James Saunders

Организацијата Обединети Македонци во Канада е основана во 1959 година со цел Обединување на Македонците во нивната борба за етнички, јазични и културни  
права во Канада, како и ширум светот. За повеќе податоци слободно јавете се на нашата е-адреса info@unitedmacedonians.org, на нашата мрежна страна www.

unitedmacedonians.org или на фејсбук https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/.
The United Macedonians Organization of Canada was founded in 1959 with the goal of uniting Macedonians in their fight for ethnic, linguistic and cultural rights throughout the World. 
For more information contact us through our e-mail address at info@unitedmacedonians.org, our internet page www.unitedmacedonians.org or on Facebook https://www.facebook.

com/UnitedMacedoniansCanada/.

12 јули, 2020 година - Торонто: 
Организацијата Обединети Ма-
кедонци му посакува најдобри 
желби на нашиот прв претседа-
тел Џејмс Сандерс, по повод не-
говиот 97-ми роденден. Среќен 

роденден Џејмс и се надеваме 
дека ќе прославубаш уште мно-

гу години.
Џејмс Сандерс (син на Спиро 
и Софија Сандрин), е роден на 
12 јули 1923 година во селото 
Желево, Леринско, Македонија. 
Неговото првобитно име е Мито 
(по неговиот прадедо Димитар), 
но подоцна, откако пристигна во 
Канада, ја усвои англизираната 
верзија Џејмс. Нешто слично се 
случи и со неговото презиме. 
Грците го елинизирале прези-

мето Сандрин во Сандрас, кое 
подоцна во Канада е англизира-

но во Сандерс.
На 1 април, 1938 година, со 
неговата мајка, братот 
Крис и сестрата Сали, 

Џејмс патувал со камион до 
Солун, со воз преку Белград до 
Париз и од таму со Параход  до 
другата страна на Атлантскиот 
океан, пристигнале во Хали-
факс. Од Халифакс тие продо-
лжиле со воз до „Јунион стани-
цата“ во Торонто, пречекани од 
неговиот татко, кој емигрирал во 

Канада во 1931 година
Во 1945 година, Џејмс се оже-
нил со Дорти и тие имаат три 

деца, Керол, Пол и Софи.
Џејмс беше многу активен во ма-

кедонската заедница. Тој беше 
претседател на Желевското 
спомагателно здружението од 
1957 до 1959 година. Да се биде 

претседател на најактивната 
македонска организација во тоа 
време, му ја даде честа да биде 
избран за прв претседател на 
одборот за ново предложениот 
„Обединет македонско канадски 
одбор“, која во 1959 година по-
стана „Организација Обединети 

Македонци во Канада“. 
Џејмс беше првиот претседател 
на „Обединети Македонци“ и 
многу активен подоцна во орга-
низациониот одбор за изградба 
на Македонската православна 

црква, Свети Климент Охридски, 
што беше првата македонска 
црква во Торонто и Канада. Во 
1974-75 година, Џејмс повторно 

беше избран за претседател на 
„Обединетите Македонци“ и сè 
уште наоѓа време и енергија да 
се појави на настаните на наша-

та организација.
Ние сме многу должни на твоето 
раководство и ветуваме дека ќе 
го продолжиме твоето наслед-
ство. Среќен 97-ми роденден 

Џејмс и се‘ најдобро.

(На Ваше барање веста е пов-
торена од јулскиот број )

Среќен 97-ми роденден Џејмс Сандерс

Канадско-Македонското 
Историскио Друштво
 упатува честитки по 

повод
 97-от роденден 

на Џеjмс Сандерс,
поклонувајќи се на 

неговото патриотско 
историско дело кое како 
факел свети и останува 
во незаборав за Маке-

донците во Канада.

За многу години голем
 Македонецу!

Македонска заедница
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Радмила Шекеринска 
не сака да биде 
амбасадор во 

САД, се токми да 
биде претседател 
на македонското 

Собрание

Претседателот Стево 
Пендаровски на 
Шекеринска и’ понудил 
амбасадорско место во 
САД но таа го одбила, 
известува ТВ Алфа. 
Според извори во СДСМ 
таа се токми да биде 
претседател Собранието 
на местото на Талат 
Џафери, но неизвесно 
е каков став ќе има 
коалицискиот партнер 
Беса. Министерката за 
одбрана овие денови е 
под критика на јавноста 
откако не се појави 
на шествувањето на 
македонските војници на 
Карпалак, а пред неколку 
месеци се сликаше под 
знамето на УЧК. 
Ете, тоа зборува за 
тоа какви луѓе денес 
раководат со нашата 
татковина. Толку.

Што зборуваше Заев за 
двојазичните униформи

Кога во март 2017 
година претседателот 
на СДСМ Зоран Заев 

ја претставуваше 
програмата на идната 
влада предводена од 
СДСМ, категорично 

тврдеше дека двојазични 
банкноти и двојазични 

униформи мема да 
има. Одговарајќи на 

новинарски прашања, 
Заев рече дека не 

бегаат од дебатата за 
сите прашања, но дека 

според експертите 
кои ги консултирал, 

воведување двојазичност 
на банкнотите  и на 

униформите на Армијата 
е противуставно. 

Претходно, лидерот 
на СДСМ рече дека 

програмата на идната 
влада ќе се темели 

исклучиво на Уставот на 
Република Македонија 

и во интерес на 
нејзината унитарност. 
За потсетување, денес 

министерот за внатрешни 
работи Агим Нухиу 
на Фејсбук објави 

дека се потпишани 
подзаконските акти за 

воведување на полициски 
униформи на кои 

покрај македонскиот 
јазик  ќе биде испишан 
и албанскиот јазик на 

симболите. (Република)
Новинарите никако да 
запамтат едно нешто:  
Тоа што Зоранчо Заев 
ќе го рече денес не важи 
утре, а како ќе важи 
неговото речено од пред 
три години?  Тој покрај 
се’ друго што има речено 
дека нема да  направи, 
а го направи, ќе ве 
потсетам на неговата 
изјава дека дедому, 
таткому, тој и децата 
се Македонци и ништо 
друго, а сега тој и сите 
ние не сме Македонци 
туку граѓани на Северна 
Македонија. Албанците 
си останаа Албанци, 
Рурците Турци, Власите, 
Србите, Ромите...

Коронавирусот 
угинова во вода на 
собна температура 

за 72 часа, а врелата 
вода го истребува 

вирусот, велат руски 
експерти

Експерти од рускиот 
државен истражувачки 
центар за виросологија и 
биотехнологија “Вектор’ 
спровела истражување за 
можноста коронавирусот 
да живее во вода.
Околу 99,9 шроценти 
од неговите честички 
умираат на собна 
температура на водата за 
72 часа – соопшти прес-
службата на Федералната 
влада  за надзор и 
заштита на правата 
на потрошувачите и 
благосостојбата на 
човекот. Како што 
пренесува руската 
агенција ТАСС, 
докажано е дека вирусот 
не се размножува во 
дехлорирана и солена 
вода, но може да се 
зачува. Времето на 
деактивирање на новиот 
коронавирус директно 
зависи од температурата 
на водата. Во вода на 
собна температура 90 
отсто од вирусот Ковид 
19 угинува во рок од 24 
часа, а 99,9 отсто во рок 
од 72 часа, се наведува во 
соопштението. Врелата 
вода доведува до негова 
целосна деконтаминација 
и истребување, додека 
во хлорираната вода 
коронавирусот целосно 

ја губи одржливоста. – 
Како што температурата 
на водата се зголемува, 
бројот на одржливи 
честички на вирусот 
значително се 
намалува – се додава 
во соопштението.  
(Плусинфо)

За Македонија 160 

милиони евра од 
Европската унија

Европската  комисија 
(ЕК), во име на ЕУ 
од денеска договори 
Меморандум за 
разбирање (МзР)
за програми за 
макрофинансиска помош 
(МФП) со осум партнери. 
Договорите се дел од 
пакетот за МФП од три 
милијарди евра  за десет 
земји кои се во процесот 
на проширување и земји 
од соседството, со цел 
да им се помогне  да го 
ограничат економскиот 
колапс од пандемијата 
со коронавирусот. За 
Северна Македонија 
условите на политиките 
за нивната програма за 
МФП од 160 милиони 
евра се однесуваат 
на зајакнување на 
фискалното управување 
и транспарентноста, 
борбата против 
корупцијата, подобрување 
на супервизијата на 
финансискиот сектор, 
подобрување на 
деловното опкружување 
и справување со 
невработеноста кај 
младите. Тековната и 
брза имплементација 
на овие програми, стои 
во соопштението од 
ЕК, е важен показател 
на солидарноста на ЕУ 
со овие земји во време 
на криза од претходно 
невидене размери. – 
Меморандумите за 
разбирање со Албанија, 
Грузија, Јордан, Косово, 
Молдавија, Црна Гора, 
Северна Македонија 
и Украина се веќе 
договорени. Исто така, 
овие документи се 
официјално потпишани 
со четири од нив: 
Косово, Молдавија, 
Северна Македонија 
и Украина. Во тек се 
преговорите за МзР со 
преостанатите две земји 
– Босна и Херцеговина 
и Тунис, се наведува во 
соопштението.  (Вести.
мк)
Добра вест од Европската 
унија. Не е голема помош, 
па сепак е помош. Ниту 

капка пот од Македонија 
за овие пари, само да не 
завршат во џебовите на 
неколкумина од власта.

Заев му се извини на 
уредникот на Инфомакс

По испадот во 
Собранието на Република 

Македонија во кој 
упати низа навреди и 
неточни  обвинувања 
кон Инфомакс, Зоран 
Заев покажа доблест. 

Тој на Фејсбук иако не 
се извини директно, 

покажа каење за 
своето однесување кон 

новинарите и кон нашиот 
медиум кое нашата 

редакција го прифати 

како извинување. – 
Добив реакции од 

различни страни од 
новинарската фел за 

изборот на зборови и 
начинот на комуникација 

со дел од новинарите 
во Собранието после 

конститутивната седница. 
Ги прифаќам забелешкит 
на ЗНМ и фелата и во ра 
змена на мислења со нив 

веќе укажав дека сите 
треба да се потрудиме за 
подобра комуникација 
во иднна и дека немам 

никаква намера да 
влијаам врз работата на 

медиумите и новинарите. 
Секој пред јавноста е 
одговорен за своите 

постапки, а сите имаме 
обврска секојдневно и 
здружено да работиме 
на оневозможување на 
ширењето на лажните 
вести, на запирање на 

клеветите, навредите и 
нападите врз која било 

индивидуа, вклучително 
и врз медиумските 
работници, напиша 

Зоран Заев на Фејсбук. 
(Инфомакс)

Тоа што го рече Зоранчо  
Заев во извинувањето, 
ако воопшто е 
извинување, тоа 
важеше за тој ден, не за 
наредните. Човечето има 
слаба меморија. Бранко 
Героски, “суетниот 
новинар“  уште очекува 
извинување од него. И 
многу други новинари и 
не само новинар.

Тамара уште бара 
оправдување за грешката!

 И не било само тогаш и 
еднаш

Тамара Тодевска и по 
една година од тој 4 
јули кога на прием 
во американската 
амбасада погрешно 

ја интерпретираше 
македонската химна вели 
дека се работи за грешка. 

– Јас бев убедена дека 
химната ја знам, а уствари 
не сум ја знаела. И два 
пати претходно сум 
ја пеела и исто сум ја 

згрешила. Излегов и си 
пеам од срце и душа, но 
со текстови сум скарана, 
па и со свои. Се надевам 
дека со тек на време 
народот ќе разбере 
дека било ненамерна 
грешка , изјави Тамара за 
“Репортер“.
Тамара, не се секирај, 
веќе ти е заборавено. 
Секој што работи па 
дури и пее, греши. 
Продолжи да си пееш. 
Ние сме христијани, а 
христијаните грешките ги 
простуваат, намерни или 
ненамерни

Министерката 
Нина Ангелевска 

ЈА ИСКОРИСТИЛА 
ФУНКЦИЈАТА ЗА ЛИЧЕН 

ИНТЕРЕС

Бранимир Јовановиќ, 
поранешниот советник 
на екс-министерот 
за финансии Драган 
Тевдовски, објави 
свој Фејсбук статус за 
случајот со одзамањето 
на лиценцата за работа 
на Еуростандард банка 
во кој тврди дека Нина 
Ангелевска доколку 

знаела дека на банката 
и’ следува затворање, 
требало да даде “лична 
жртва“, односно да 
сочувствува со ширките 
граѓански маси и да не 
го повлекува депозитот.  
Министерката за 
финансии претходно 
демантираше дека по 
сознание, дека и’ престои 
стечај на Еуростандард, 
го повлекла личниот 
депозит. Според 
анкетните листови 
на Комисијата за 
спречување на корупција, 
таа поголемиот дел го 
повлекла во јануари, а 
во јуни ги повлекла и 
преостанатите сто илјади 

евра на два месеци пред 
одлуката на Народна 
банка. “Доколку знаела, не 
смеела да го направи тоа. 
Не само таа, туку било кој 
дру државен функционер. 
Тоа е искористување 
на службената положба 
за остварување на 
личен интерес, што е 
дефиниција за корупција“, 
пишува Бранимир 
Јовановиќ. Инаку, ваквата 
одлука на министерката 
за финансии  е и 
законски казнива 
поради фактот дека е 
извршена злоупотреба 
на функцијата при што 
со пристап до доверливи 
информации се стекнала 
со добивка, односно 
одбегнала штета за 
себе која настанала за 
сите други штедачи во 
Еуростандард банка.
Ништо ново. Многумина 
од нас се сеќаваат 
на битолската ТАТ 
штедилница. Ова е 
само реприза. Мене 
ме изненади само 
постоењето на Комисија 
за спречување корупција! 
Да не нешто членовите на 
Комисијата се во спрега 
со корупционерите?  
Колку корупциски дела 
спречила оваа комисија 
од нејзиното постоење. 
Што направи со Катица 
Јанева и компанијата?

Замислете претседателот 
на Франција или Германија 
во говор кон нацијата ниту 

еднаш да не го спомене 
името на својата држава!

Замислете претседателот 
на Франција или 
Германија во говор кон 
нацијата ниту еднаш да 
не го споме името на 
својата држава Франс 
или Дојчланд, реагира 
актерот Сашо Тасевски 
по вчерашното обрашање 
на претседателот Стево 
Пендаровски по повод 
Илинден. Да го прашам 
нашиов: Дома ако детето 
те праша: А бе тато чиј 
претседател си, ти му 
велиш, онака гласно:  На 
нашата земја бе сине! Или 
можеби му шепнуваш: На 
Македонија сум, ама не 
збори гласно на улица да 
не те чујат од НАТО, па да 
не сум веќе претседател“, 
ломентира Тасевски. 
(Република.мк)
Мислам дека се плашеше 
Пендаровски да рече 
Македонија. Па нели 
Илинден, Македонија, 
Гоце Делчев се  едно та 
исто, а Пендаровски нема 
ништо заедничко со тоа!

Подготвил 
Танас Јовановски

Низ деновите со пандемијата и без традиционалниот илинденски пикник

         Зоран Заев

Радмила Шеќеринска

       Тамара Тодевска

Македонија
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When it comes to your next move, we want you to experience the difference exceptional real estate service can make. 
When you list your home with Bask Realty Inc., Brokerage you will receive the following:

- Advertising On Toronto Regional Real Estate Board 

- Advertising On Bask Realty Inc., Brokerage Website

- Advertising On Realtor.ca

- Advertising On Real Estate Websites That Subscribe To Data   
Distribution Facility

- Offer 2.5% Commission To The Buying Agent Out Of The 3.25% 
Commission

- Social Media Advertising

- Electric Lock Box For Easy Showings And Added Security

- For Sale Sign On Property

- Photos Of Your Property

- Interactive 3D Virtual Tour 

- Review All Offers And Documents
 
- Negotiate Best Selling Price And Terms
And So Much More!

When you list your home with Boris Dimovski, Broker of Record, 
pay only 3.25% commission.  

That is correct only 3.25% commission! 
At Bask Realty, we will sell your home for top $$ yet you will save 

thousands of dollars when you pay only 3.25% commission!

We Are Offering A Free Market Evaluation Of Your Home, With NO OBLIGATION Necessary. 
 Contact Boris Dimovski, Broker of Record For More Information Today!

Offi ce: 647-930-1521
Cellphone: 416-854-1418

info@baskrealty.com
www.baskrealty.com
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Тони Матичевски

VICTIMS OF HOLOCAUST

VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонска заедница
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Есента е на прагот, а со 
тоа се’ почесто се на-
метнува прашањето: 
дали сезонскиот грип 
ќе ја влоши постоечка-
та пандемија предизви-
кувајќи т.н. втор бран. 
За да може подетално 
да се објасни како сами 
можеме да допринесеме 
во одбраната на нашиот 
организам од можните 
инфекции, би започнала 
со фактот дека и предиз-
викувачот  на сегашната 
пандемија и предизвику-
вачот на грипот спаѓаат 
во групата на вируси. 
Предизвукувачот на 
пандемијата, подобро 
познат како COVID-19 
припаѓа во групата на 
Corona вируси, а пре-
дизвикувачот на грипот 
во групата на Influenza 
вируси. Тоа го намет-
нува прашањето: што е 
вирус? Вирус е микро-
организам кој може да 
опстане само во жива 

клетка. 
Постојат различни начи-
ни на пренесување на 
вирусните инфекции. И 
COVID-19 и вирусот на 
грипот предизвикуваат 
респираторни инфекции 
и се пренесуваат преку 
зборување и кашлање. 
Со оглед на начинот на 
пренесување, логично 
се наметнува одговорот 
дека еден од основните 
начини да се заштити-
ме од двата вируса е со 
избегнување на можно-
ста за пренесување на 
аеро-капковата инфек-

ција.
Иако во условите на 
пандемија секојдневно 
се потенцираат превен-
тивните мерки за спре-
чување на ширење на 
инфекцијата, јас овде 
повторно ке ги потен-
цирам истите: задолжи-
телно носење на маска, 
избегнување собирање 
во големи групи, дезин-
фицирање на заеднички-
те употребливи површи-
ни и внимателно  миење 

на рацете од по 20 
секунди.

Покрај овие превен-
тивни мерки ќе се 
осврнам и на нешто 
многу значајно за 
здравјето на секој 
од нас, а посебно 
во борбата против 
вирусите - нашиот 

имунитет.
Имунитет е при-
родна способност 
на организмот 
да се бори и бра-
ни  од разните 

напаѓачи како што се 
микроорганизмите (бак-
терии, вируси и габич-
ки) и токсини кои се ос-
новните причинители за 
различни заболувања.
Имунолошкиот систем е 
збир на клетки и молеку-
ли во организмот, кои ја 
обавуваат функцијата на 
одбрана на организмот.
Имунитетот има примар-
но значење во одбрана-
та од вирусните инфек-
ции. Секој од нас има 
различен имунитет кој 
зависи од многу факто-
ри. Во основа имуните-
тот се дели на вроден и 

стекнат. 
Вродениот имунитет е 
оној кој го имаме од са-

мото раѓање.
Стекнатиот имунитет 
може да биде: активен 
и пасивен според на-
чинот на кој е добиен. 
Активниот се дели на 
природен кој е стекнат 
како резултат на пребо-
лување на одредено за-
болување (на пример си-
паници) и вештачки кој е 
стекнат со вакцинација. 

Пасивниот имуни-
тет се стекнува преку 
трансфер на антитела 
(одбрамбени честички) 
и е краткотраен (неколку 
месеци). Пасивниот иму-
нитет се дели на: приро-

ден и вештачки. 
Пасивниот природен 
имунитет се пренесува 
за време на бременоста 
од мајката на фетусот 
преку плацентата и на 
новороденчето преку 

мајчиното млеко.
Пасивниот вештачки 
имунитет  се добива со 
внесување на антитела 
кон одреден патоген или 
токсин  во организмот.

Наследните фактори и 
начинот на  живот во 
голема мерка утврдува-
ат колку ќе биде силен 
нашиот имунолошки 
систем. Нарушениот и/
или ослабен имунитет 
го прави организмот 

подложен на зголемен  
ризик кон инфекции и 
е основа за многу за-
болувања. Причината е 
што тогаш клетките не 
можат доволно брзо да 
продуцираат антитела 
овозможувајќи им на 
микроорганизмите да 
се размножуваат побргу 
што доведува до заболу-

вање на организмот.

Малите промени во се-
којдневните навики мо-
жат да помогнат да се 
зајакне имунитетот и да 
се подобри здравјето.
Тоа може да се постигне 
преку: исхраната, фи-
зичката активност и со-
одветно справување со 

стресот.

 ИСХРАНА

Разновидната и урам-
нотежена исхрана има 
примарна улога во подо-
брување на имунитетот. 
Основно  е да се избег-
нува брза и индустри-
ски произведена храна, 
бидејќи таа нема речиси 
никаква хранлива вред-

ност.

Антиоксидантите се 
едни  од најважните 
елементи во исхраната 
кои го подобруваат  иму-
нитетот. Тие ги штитат 
клетките од слободните 
радикали, кои ги оште-
туваат ДНК и останатите 
важни делови од клетки-

те. 
Антиоксидантите се 
соединенија кои може 
да се најдат во свежо-
то овошје и зеленчукот 
како што се: боровин-
ки, авокадо, јаболко, 
шипка, киви, калинка, 
зелено листен зеленчук 
(зелка, спанаќ, прокељ, 
брокула, карфиол), како 
и лук, кромид, цвекло, 
домат, пиперки, аспара-
гус и сладок компир. Тие 
поседуваат субстанции 
биофлавониди кои ги 
зајакнуват зидовите на 
крвните садови и ја зго-

лемуваат отпорноста на 
организмот.Витаминот 
Ц и Е се едни од многуте 
потентни антиоксидан-

си.
Храна богата со витамин 
Ц како аргуми (цитро-
ни, портокал, лимон) и 
броколи е есенцијална, 
бидејќи витаминот Ц е 
неопходен за работата 
на делови од клетката 
т.н. макрофаги, кои со 
своите ензими ги разгра-
дуваат и исфрлаат од 
организмот штетните че-
стички. Храна богата со 
витамин Е која ја има во 
житариците е исто така 
потентен антиоксидант 
и ги штити клетките од 

слободните радикали.

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

Бројните студии ука-
жуваат на фактот дека 
секојдневната физичка 
активност значително го 
намалува ризикот од бо-

лести преку зајакнување 
на имунитетот. Истата 
помага за добар раст и 
развој на децата, но е 
неопходна и за возрас-
ните. Таа дава енергија, 
го намалува стресот, 
не прави физички, но 
и психолошки појаки и 
обезбедува поголема 
физичка независност во 
понапредната возраст.

Да се биде физички ак-
тивен значи да се вло-
жи  во своето здравје 
и својата иднина преку 
дневни активности што 
не’ прават среќни. Тие не 
се исти за секој од нас, 
но треба да одбереме 

она што токму нам ни 
одговара и да го практи-
куваме секојдневно. Тоа 
може да биде: прошет-
ка во природа, возење 
велосипед, пливање, 
играње тенис, голф итн. 
Препораките за возрас-
ните, вклучувајќи ги и 
лицата над 65 години 

се дека треба да прак-
тикуваат минимум 150 
минути средна до брза 
физичка активност  во 

текот на  неделата.

СТРЕС И НЕГОВА 
ПРЕВЕНЦИЈА

Стресот е одговор на 
организмот на ситуација 
која личоста  ја доживу-
ва како загрозувачка по 
својот телесен и пси-
хички интегритет. Кога 
е под стрес организмот 
се припрема со брза ре-
акција за заштита која се 
манифестира со покачу-
вање на срцевата акција, 
забрзано дишење, пока-
чување на крвниот при-
тисок и други пропратни 

реакции. 
Поради нарушувањето 

на рамнотежата во те-
лесните функции кога 
организмот е под стрес, 
тој мора да прави додат-
ни напори за да ја повра-
ти рамнотежата. Честата 
изложеност на стресови 
го исцрпува организмот, 
го нарушува имунитетот 
и го прави подложен на 
болести. Иако не може-
ме да делуваме на при-
чините за стрес, може-
ме да делуваме како да 

се соочиме со него. 

Покрај здравата исхра-
на и редовната физичка 
активност, неопходно е 
прекинување или нама-
лување на внесот на ни-
котин, кафеин, алкохол 
и шеќери; доволно вре-
ме за одмор, добар сон, 
јога, медитација  и ако е 
потребно прекинување 

на активности кои не се 
неопходни, а причинува-

ат оптеретување.

Земајќи го во предвид 
погоре кажаното би су-
мирала дека секој дел 

од нашето тело, вклучу-
вајќи го и имунолошкиот 
систем, подобро функ-
ционира кога е заштитен 
од надворешните штет-
ни фактори и поддржан 
со здрави животни на-

вики. 
Со придржување кон 
здравиот начин на живот 
го зајакнуваме нашиот 
имунитет, вложуваме во 
нашето здравје и го пра-
виме она што е неопход-
но за да го намалиме 
ризикот од грипот и дру-
гите вирусни инфекции.

Вие и Вашето здравје

Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist

Имунитетот и неговата улога во одбраната на организмот од вирусните инфекции
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На 8-ми септември оваа 
година, се навршуваат  29 
години од овој историски 
датум, кој претставува  
светол симбол за созда-
вање на самостојна и не-

зависна Македонија.
По повод одбележување-
то на 29 годишнината на 
празникот  8-ми Септем-
ври, литературниот прилог  
ќе биде пропратен со сти-
хови и песни од познати 
македонски поети посве-

тени на Татковината:

„Низ улиците на Торонто 
те наоѓам

сплотена во долга пара-
да -

како симбол на слобо-
дарско ехо,

Како знаменосец !“
( Цитат од песната „Глас 

од далечините“-Б.Д.)
                                                   
Почетоците за овој зна-
чаен празник  датираат 
уште од 25 јануари 1991 
г. кога првиот македон-
ски парламент ја усвои 
Декларацијата за неза-
висност. Претходно, во 
1990 г. веќе беа одржани 
првите повеќепартиски 
избори. Најзначајните за-
кони во државата ги носи 
Собранието на  Македо-
нија,  на чело со Претсе-
дателот на Републиката. 
Македонскиот народ и 
националностите на 8 сеп-
тември 1991 год. одржаа 
референдум и гласаа за 
суверена и самостојна  др-
жава. Македонија се здо-
би со ушре еден државен 
празник кој се слави секоја 
година како ДЕН НА НЕ-
ЗАВИСНОСТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА,  и 
надвор од неа,  во далеч-
ните земји меѓу македон-

ските иселеници.
Во изминативе години 
македонска заедница во 
Торонто ,во соработка со 
Генералниот конзулат на 

Р. Македонија;  со конзу-
лите  секоја година пред  
гратската опоштина се 
изведуваше манифеста-
цијата  кревање на ма-
кедонското знаме.  Исто 
така се организираше 
официјален прием  со 
свечена програма. На-
жалост, оваа година со 
глобалната пандемија на 
корона вирусот, не сме 
во можност  да ги слави-
ме нашите  национални 

празници; како што беше  
откажувањето на Илин-
денскиот пикник  и други 
активности и прослави. 
Во неизвесност ќе оста-
не и прославата на 8-ми 
Септември кој е од големо 
историско значење  при 
остварувањето на веков-
ниот македонски идеал; 
водени од илинденската и 
асномската идеа, со ама-
нет од нашите предедов-
ци. Овој ден отвори нови 
хоризонти за инспирација, 
идеи за создавање подо-
бра иднина на нашата тат-

ковина.

Во поетскиот прилог на 
овој контекст застапени се 

песни 
посветени на 8-ми 

Септември и на Македо-
нија. 

Ќе презентираме  творба 
на поетесата ЕВГЕНИЈА  
ШУПЛИНОВА,родена во с. 
Тополчани, 1934 г., завре-
шила учителска школа во 
Битола а професионално 

е новинар.
Во песната ја опишува 

љубовта, радоста и тагата 

кон татковината:

ТАТКОВИНА

Ја сакаме својата тат-
ковина,

за неа е нашиот живот.
За неа живееме и ја 

опејуваме.
Со нејзините очи све-

тот го наблудуваме.
Со неа животот го под-

несуваме.
Неа ја китиме со убост.
За неа пот лееме, и не 

ги даваме
и тагата и радоста и 

маките.
За неа живееме и умира-

ме.
Ако затреба, Таткови-

но,
Ти повикај не...

Во стиховите не само што 
се открива  љубовта кон 
татковината и обврските 
кон неа, и сите ги споделу-
ваме со поетесата, а ова 
ќе ги  поттикнува младите 
генерации создадавајќи 
родољубиви  чувства кон 

татковината.
Подоцна тоа се потврди со 
појавата на храбрите бра-
нители на  нашата земја.
Тоа сликовито го прика-
жува во нејзината поезија 
наставничката и поете-
са од Скопје,  ИВАНКА 
СТОЈКОВА родена во1949 
г. во Штип, член при  „ 
Здружението на преосвет-
ни работници – писатели“ 
во Скопје. Во песната  ги 
возвишува бранителите 
на Македонија опишувајќи 

ја нивната хра-
брост,  кои сло-

бодата

 ја платија сонив-
ните животи. 

Оваа песна се 
јавува во поново 
време, и  со за-
стапениот мотив 
како да создава 
конекција и доаѓа 
како одговор на 
крајниот стих од 

претходната 
песна на Е. Шу-

плинова: 
„Ако затреба Тат-

ковино, Ти повикај не...“ И 

токму така, решително и 
храбро се појавија брани-

телите:

БРАНИТЕЛИ

Бранители на земјата 
родена, света,

Решени беа да ги бранат 
слободните утра.

Ангели со скршени кри-
лја 

болка носеа,
Надежта за родителите 

свена ко цвеќе
Имињата са запишаа на 

споменикот вечен.
Телали разгласете на 

сите страни,
Една е македонија во 

срца 
што ги чува,

Легендата за нив секој 
да ја знае

Иднината и слободата но-
сат заедничко име.

Во поетскиот прилог ќе 
дојде до израз и тво-
рештвото на наставнич-
ката, поетеса  ЖАКЛИНА 
ВЕЛОВСКА од Битола, ро-
дена 1968 година. Од неј-

зината стихозбирка „Дет-
ско виножито“ ја избравме 
песната посветена на 
8-ми Септември, која се 
совпаѓа и со празникот и 
со почетокот на новата 
учебна година. Книгата е 
плод  на  воспитно-обра-
зовниот процес за учени-
ците од основните учи-

лишта во Македонија. 

Вакво поетско творештво 
може да биде застапено 
и овде, на часовите по 
македонски јазик во Ин-
тернационалната јазична 
програма  и во другите ма-
кедонски одделенија  со 

цел учениците да сознаат 
повеќе за празникот и за 

Македонија:

8-МИ СЕПТЕМВЕРИ

Татковино мила
со песнички те славам,

а со твојата планинска 
убавина

секаде се фалам!
Твојата историја
во крв се роди,

но со една мисла
во победа не води!

8-ми Септември-роден-
денот

на независноста се сла-
ви,

а затоа татковино денес
чекориме со кренати 

глави! 

Значи, во ова издание на 
септемврискиот литерату-
рен прилог  што го опфати  
8- ми септември,   дојде 
до израз една добро- об-
разовна тема и со лесен 
приод  кон учениците при 
изучување на македон-
скиот јазик и историја. А 
тоа се песните и нивните 
автори, што ви ги претста-

вивме. 
Каква случајност... Сето 
ова асоцира и на почето-
кот на новата учебна годи-

на, која насекаде ќе започ-
не малку покасно и ќе има 
големи промени насекаде 
во училиштата  поради 
пандемијата. И не само 
тоа; се случи изборотна 
песните  во литературниот 
прилог, да падне врз тво-
рештвото на македонски-
те поетеси; просветни ра-
ботници, наставници и др. 
без  обзир каде и да живе-
ат празникот ќе се слави 
со ехото на нивните песни.

(*Кога веќе станува 
збор за учителите 
и учениците кои 
постанаа скоро 
секојдневна и 
актуелна тема на 
информативните 
гласила поради 
заштита од 
корона вирусот 
во училиштата,  а 
веќе се наоѓаме во 
пресрет на новата 
учебна година. Им  
пожелувам многу 

успех на учениците 
и учителите и секако 
сите заедно ќе го 
пребродиме  ова 
необично време.) 

За првачињата, 
нивните родители, 
баби и дедовци 
потсетување или 
благослов нека биде 
песничката 
,,Брзај брзај Прваче,,:

БРЗАЈ БРЗАЈ ПРВАЧЕ

Брзај брзај прваче
кон школскиот двор

те чека учителка
со мајчински збор.

Букви, сказни, песнички
на секој нов час
таа ќе ти кажува

со милослив глас.
Брзај брзај прваче
ѕвонче шири глас
децата се собрале

за првиот час.

-Во нашите  срца 
сите ќе го почув-
ствуваме 8-ми 
Септември – ро-
денденденот на 
нашата татко-
вина кој созда-
ва инспирација 
кај поетите и 
претставува  се-

опфатна лекција и песна 
за сите возрасти и генера-
ции. Затоа сите високо и 
насекаде да ги подигниме 
знамињата и да запееме: 

„Исправи се Македонијо,
Исправи се гордо и пред  
БалканотИ кажи му се 

освестивме,
Македонија е на 
Македонците“

Празничното ехо на песните 
нека бидат поздравна 

честитка до Македонија и до 
сите Македонци: 

Да ни' е честит и вековит 8-ми 
Септември !

Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

       8-МИ СЕПТЕМВРИ – ДЕН  НА НEЗВИНОСТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПЕАН ВО ПЕСНИТЕ

Жаклина Веловска

Евгенија Шуплинова
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На 1-ви септември 1905 го-
дина Алберта и Саскачеван 
се придружуваат во Канад-

ската конфедерација.
На 2-ри септември 1944 годи-
на ослободен е Демир Хисар. 
Градот се наоѓа во рид-
ско-планински регион, а мал 
дел по течението на Црна 
Река е низински. Посебен 
знак на одбележување на 
оваа област се планините 
Бигла, Илинска и Плакенска 
Планина, на која што се на-
оѓа и највисокиот врв Сталев 
Камен со висина од 2.000 м., 
коишто ја одделуваат Демир-
хисарската област од Прес-

панско-охридската област.

Демир Хисар е име што Тур-
ците го дале на оваа област 
што би значело Железна 

Тврдина. 
Тоа е името што и денес го 

носи.
Според последниот попис на 
населението на Македонија 
од 2002 година, градот има 
2.593 жители, со што прет-
ставува најмалиот град во 

Македонија. 

На 5-ти септември 1995 годи-

на Бранко Црвенковски стана 
втор премиер на Република 
Македонија, на возраст од 29 

години.

На 5-ти септември 1997 го-
дина почина Мајка Тереза — 
добитничка на Нобеловата 
награда за мир. Родена е во 
Скопје на 26 август 1910 под 
името Агнеза Гонџа Бојаџиу. 
Мајка Тереза самата се иден-
тификуваше со родниот град 
велејќи: ,,Ако не беше Скопје 
и моето семејство Бојаџиу 
во него, не ќе бев ни јас, 
Гонџа Бојаџиу, потоа сестра 
Марија, а најголемиот дел 
од животот, Мајка Тереза, 
така ме именуваа бедните, 
болните и несреќните луѓе 
во светот, за кои постојам 
и живеам".  Најпознатата 
скопјанка,светската мисио-
нерка  деновиве се прогла-

сува за светица од папата 
Франциско во Ватикан. Маке-
донија има посебно место на 
оваа свеченост, како земја на 

нејзиното раѓање. 
На 6-ти септември 1943 го-
дина италијанската војска и 
балистите од Кичево во го 
запалиле селото Извор и 25 
куќи и во селото Белчиште.

На 7-ми септември 1977 
година во Скопје е отворен 
првиот „Мекдоналдс“ во Ма-

кедонија.

На 8-ми септември 1991 го-
дина убедливо мнозинство 
- 95% од граѓаните што изле-
гоа на референдумот, пози-
тивно одговорија на рефе-
рендумско прашање: „Дали 
сте за самостојна Македонија 
со право да стапи во иден 

сојуз на суверени држави 
на Југославија“?

На гласањето, според офи-
цијалните податоци, од 
1.495.626 гласачи излегле 
1.132.981 граѓанин со пра-
во на глас или 71,85 отсто, 
а од вкупниот број граѓани 
кои гласале на Референду-
мот позитивно се изјасниле 
1.079.308 граѓани односно 
95,09 отсто (односно 72,16 % 
од вкупниот број на граѓани 

со право на глас). 

На референдумот му 
претходела Деклара-
ција за независност 
што првиот повеќе-
партиски Македон-
ски парламент што ја 
усвоила на 25 јануари 

1991 година
 Празникот ја означува 
сувереноста, независ-
носта и самостојноста 
на Македонија и маке-

донскиот народ.

На 8-ми септем-
ври 1940 година 
на Водно, Скопје, 
се одржува По-
краинската кон-
ференција на 
КПЈ за Македо-

нија. 
Методија Шато-
ров - Шарло е 
избран за секре-
тар на Покраин-
скиот комитет на 
КПЈ за Македо-
нија, а Кочо Ра-
цин е исклучен 

од партијата.

На 11-ти септември 1905 го-
дина на битолскиот Ат-пазар 
бил јавно обесен војводата 

Александар Турунџиев.

На 12-ти септември 2015 го-
дина во МПЦ Свети Климент 
Охридски се одржа спектаку-
ларен концерт на Македон-

скиот Хор Света 

Злата Мегленска. Женскиот 
камерен хор „Св. Злата 
Мегленска“ под раководство 
на Летка Димовска – Полизо-

ва освои три златни медали 
и стана светски шампион во 
категоријата „Женски камер-
ни хорови“ на престижните 
„Светски хорски игри“ кои од 
6 до 16 јули се одржаа во 

Сочи, Руска федерација.

На 14-ти септември 1996 
во  Скопје почина најпозна-
тиот македонски гајдаџија 
Пеце Атанасовски  (роден на 
25 октомври 1925, Долнени), 
аранжер, водач на оркестар 
и изведувач на македонска 
народна музика, како и ком-
позитор на новосоздадени 
фолклорни песни. Во конку-
ренција на 1 800 гајдаџии од 
целиот свет, тој го освоил 
првото место и наградата 

„Златна гајда" на фестива-
лот во Ериче, Италија во 
1968 година. Во 1973 година 
го основал и бил директор 
на Долненскиот фестивал, 

кој по неговата 
смрт бил имену-
ван како Фести-
вал на народни 
инструменти и 
песни „Пеце Ат-

насовски".

На 16-ти сеп-
тември 2010 
година НАСА и 
Меѓународниот 
а с т р о н о м с к и 
сојуз решаваат 
едно од езерата 
на Сатурновата 
месечина Титан 

да го носи името 
„Охридско Езеро“, 

во чест на истоименото езе-
ро во југозападна Република 

Македонија.

На 17-ти септември 1943 
година во селото Подвис, 
кичевско почнало да работи 
првото училиште на маке-

донски јазик.

На 20-ти септември 331 
п.н.е. на реката Тигар,

 во Месопотамија, војската 
на Александар Македонски 
се судрил со главнината на 
персиската војска на царот 

Дариј III. 
Персијците имале околу 
милион војници, а Алексан-
дар Македонски помалку од 

50.000. 
Овој судир во историјата е 

познат како „Битка кај 
Гавгамела“.

На 22-ри септември 1991 го-
дина за првпат во Република 

Македонија бил изведен све-
тиот чин „Опход на моштите 
на Свети Климент Охридски 
Чудотворец“ (опходот траел 
до 6 октомври истата годи-
на), основоположник на Ма-
кедонската и на првата Сло-

венска православна црква и 
втемелувач на националната 
самобитност на македон-

скиот народ.

На 23-ти септември 2011 
година

пијанистот
Симон Трпчески е прогласен 

за прв „Национален уметник 
на Македонија“.

На 23-ти септември 1903 го-
дина над селото Цапари, на 
Пелистер се водела послед-
ната востаничка битка (Пе-
листерска битка) во битолско 
во времето на Илинденското 
востание. Во борбата против 
османлиската војска загина-

ле 48 востаници.

На 24-ти септември 1908 
година во Солун, во кафеа-
ната „Бошњак-ан“, терорис-
ти-платени врховисти извр-
шиле неуспешен атентат врз 
големиот македонски рево-
луционер Јане Сандански. 
При атентатот две лица од 

придружбата на Сандански 
биле смртно погодени.

На 26-ти септември 1371 се 
одиграла Битката на Марица 

во која загинале Волкашин 
и Углеша Мрњавчевци, а 
синот на Волкашин, Крале 
Марко станал крал на При-
лепското кралство и турски 

вазал.
На 26-ти септември 1993 
Во Виница е отворен Пр-
виот фестивал за хумор, 
сатира и карикатура во Ре-
публика Македонија, наре-
чен „Ин Виница веритас“.

На 29-ти септември 1941 
година почнало Драмско-
то востание на македон-

ските и грчките востаници 
против бугарскиот окупатор. 
Во Драма, Просечен, Крлу-
ково и Кобалиште, кои биле 
нападнати од востаниците, 
била воспоставена народна-

та власт. 

По жестоките борби, бугар-
ската војска и полиција го за-
душиле востанието и притоа 
извршиле масакрирање на 

околу 3.000 луѓе и биле пре-
земени различни репресивни 
мерки низ целата терито-
рија во источната област на 

Егејска Македонија.

На 30-ти септември 1903 
година во Виена и Мирцштег 
почнал состанокот помеѓу 
рускиот цар Николај II и ав-
строунгарскиот цар Франц 
Јосиф и нивните министри за 
надворешни работи, на кој е 
изработена програма за ре-
форми во Македонија позна-
та како „Мирцштешка рефор-
мска програма“, донесени на 

2 октомври 1903 г. 

Со овие реформи, иако битно 
не се изменила состојбата во 
Македонија, дале придонес 
за актуелизирање на маке-
донското прашање во меѓу-

народните односи.

Мајка Тереза

Хорот ,,Света Злата Мегленска,,

Симон Трпчевски, пијанист

Бранко Црвенковски

Јане Сандански

Александар Турунџев

Методија Шаторов-Шарлов

Референдумот во Македонија 1991



Страница 31September 02, 2020

МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)
 ► Политичарите 

насекаде се исти: 
Пред избори ќе 
Ви ветат дека ќе 
изградат мост и 
таму каде што 
река не тече.

 ► Честопати во 
шегата се кажува 
вистината.

 ► Уште од младоста треба да исечеш 

стап на кој ќе се потпираш во староста.
 ► Ниту еднаш ти не си фрли 

зад тебе, да најдеш пред тебе.
 ► Во морето на глупостите 

паметот бргу се дави.
 ► Подобро е да умреш стоејќи, 

отколку да живееш лежејќи.
 ► Грешките се толерираат 

доколку не се повторуваат.
 ► Бог го создал сексот, а 

свештениците 

бракот.
 ► Љубовта е дете на илузијата и 

истовремено мајка на разочарувањата.
 ► Што е започнато со 

гнев-завршува со срам.
 ► Колку е вредно  нештото, ќе 

дознаеш кога ќе го изгубиш.

Клучарот на кого му тргнал бизнисот 

Разговараат двајца колеги клучари:
– Колега, гледам многу ти тргнал бизнисот! Дали 
конечно рекламите што ги лепиш на вратите вродија 
со плод?
– На почетокот не, но откако започнав да ги лепам од 
внатрешната страна, бизнисот ми процвета!

Деновиве некаде во Македонија..

Септември, 2020.
– Бабо, да ти отворам ли Фејсбук профил?
– Не отворај ништо, ќе влезат комарци!

Искрено се израдував затоа што
 живеам во Македонија 

Вчера после којзнае колку време искрено се израдував 
затоа што живеам во Македонија. Откако знам за себе, 
државата ја водат нечесни луѓе кои гледаат само да 
украдат тоа што можат, а кога ќе снема за крадење, ќе 
си земат кредит. Улицата пред мојата куќа никогаш не 
е асфалтирана, а секои избори двете партии ветуваат 
дека ќе ја асфалтираат. Вчера ми падна телефонот во 
калта и не се скрши. Да беше асфалтирана, ќе беше на 
парчиња. Како да не се израдува човек што живее во 
Македонија?

Што прави жената по цел ден? 

Сопругот се враќа дома од работа. Детето седи н подот, 
мрсулаво, со преполнета пелена и треска со еден капак 
по мрсна тава. Играчките му се расфрлани рамномерно 
низ целиот стан. Насекаде има празни пакувања од 
што ли не. Мијалникот е преполнет со нечисти садови 
полни со остатоци. Кујната целата е испрскна со 
бебешка храна. Ручек нема, го отвора фрижидерот – 
празен. Жена му крева поглед од екранот на мобилниот 
телефон и ведро му се насмевнува.
Сопругот:
– Што е ова?
Сопругата:
– Сега ќе ти објаснам. Секој ден кога се враќаш од 
работа ме прашуваш „Што правиш по цел ден?“ Е, 
денес не правев ништо, за друг пат да не ме прашуваш.

Што прават домаќинките во лето? 

– Каде е жена ти?
– Топи сланина.
– Сте го заклале прасето а?
– Не, отиде на плажа.
Мајстор, рибар и политичар 
Македонските научници измислиле нов вид детектор за 
лаги, но никако не можеле да го тестираат дали работи. 
Мислеле, мислеле и им текнало. Викнале МАЈСТОР, 
РИБАР и ПОЛИТИЧАР и првиот го прашале „Кога ќе 
дојдеш?“, вториот го прашале „Колкава најголема риба 
си фатил?“, а третиот го прашале било кое прашање.

Што ќе направи Македонец со 10.000 евра? 

Македонец оди да си купи лоз и пред бутката го чека 
новинарска екипа:
– Господине, гледаме дека купивте тикет од новата 
лотарија. Главната премија е 10.000 евра, што ќе 
направите ако ги освоите?
– Прво ќе им ги вратам парите на Јован, Стојан, на 
Петар и на Јанко.
– А останатите?
– Е останатите ќе чекаат.

Како изгледаат интервјуата за вработување во 
македонските министерства? 

– Образование?
– Немам.
– Стаж?
– Никаков.
– Зошто сакате да работите во ова министерство?
– Всушност не сакам.
– Примен сте.
– А бе, татооо.

Кој е идеалниот подарок кој ниту една жена 
не може да го одбие? 

Ливче на кое пишува „Те сакам“, ставено во џебот на 
кожно палто, оставено на задното седиште на нов 
Мерцедес, паркиран пред вила со поглед кон морето!
Македонец се враќа уморен од одмор 
– Изгледаш многу уморен?
– Така е на Охридско езеро. Секој ден одев пешки до 
плажа!
– А каде беше сместен?
– Во Ресен!

Како Македонците ги користат маските? 

2023. Некаде во Македонија.
Таткото ги кара двата сина:
– Еј значи… чисто нова маска за еднократна употреба, 
за три години, двајцата со брат ти  и' ја расплакавте 
мајката!

Каде е подобро на одмор, 
во Грција или во Турција? 

– Беше ли во Грција?
– Да.
– А во Турција?
– Да.
– И каде е подобро за одмор?
– Од каде да знам! Јас на двете места бев со жената.
3 причини зошто македонските патишта се најдобри 
во светот 
1. Ви ги отстрануваат камењата во бубрезите.
2. Ви го местат ‘рбетот.
3. Ви помагаат да се породите!

Македонски партиски активист 
на годишен одмор 

Активист на една наша партија (ќе препознаете која), 
оди во туристичка агенција:
– Сакам да отидам на одмор, ама нешто по така 
луксузно…
– Што велите да отидете во Турција, во хотел со 5 
ѕвездички?
– Не. Таму веќе сум бил. Сакам нешто поспецијално, да 
одморам малку од изборите.
– А во Швајцарија на Алпите?
– Не. И таму сум бил.
– Знам, вие треба да отидете на сафари!
– Што е па тоа сафари?
– Ќе се возите со џип и ќе пукате…
– Ех, исто како да сум на работа!

Кој останал во Македонија?

– Од сите мои школски, само Мартин остана во 
Македонија.
– Браво, е тоа е патриот! Што работи, со што се 
занимава?
– Во затвор е…
Борбата против корупцијата во Македонија 
продолжува
– Ало, дали е тоа анонимниот телефон на државната 
агенција за борба против корупцијата?
– Да, господине Илиев…

Колку обичните луѓе знаат за новата
 5G мрежа? 

– Абе сине, таа новата мрежа што ја зборат на интернет 
5Г, добра ли е?
– Добра е мамо, зошто?
– Оди да ми купиш 20 метри да си ги заградам 
кокошките.

Карантинска диета 

– Маре, многу си ослабела за време на карантинот! Што 
правеше?
– Ништо, бев кај баба ми на село.
– И што, некоја нова диета ли?
– Па, по цел ден само доматите, краставиците и 
пиперките…
– Ги печеше, ги вареше или ги пржеше?
– Ги копав…

Семејна кавга во карантин 

– Комши, знам дека е карантин и сите сме нервозни, но 
зошто толку многу ја караше жена ти вчера?
– Не сакаше да ми каже каде ги потрошила парите…
– Ааа, тоа ли било. А зошто тогаш денес и' викаше уште 
посилно?
– Ми кажа каде ги потрошила.
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

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

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

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

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

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

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

wwww.foresthillyorkville.
com

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

dimovskid@rogers.com
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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- Kebabs (kebapi) 30pcs = $18

- Kebabs (kebapi) 50pcs = $24

- Kebabs (kebapi) 100pcs = $48

- Ushtipci(kebab with cheese)5pcs x 200g = $22

- Sharska pleskavica (burger with cheese)
5pcs x 200g = $22

- Pleskavica (burger)5pcs x 200g = $20

- Makedonka (400g burger with cheese)
5pcs x 400g = $30

-Pork souvlaki 5pcs x 200g = $12

- Chicken souvlaki 5pcs x 200g = $16

- (Kebabs and burgers can be beef and pork
 or all beef)

To order call: 
Dushko (647)861-0405

D&D Meats
HOME MADE BBQ SPECIALTIES
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PATIO OPEN FOR SEATING 
AND TAKE OUT!! 

NEW AND IMPROVED MENU!!


