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THE MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH OF SAINT NEDELA, AJAX 
INVITES YOU TO CELEBRATE 20 YEARS SINCE THE CONSECRATION OF THE 

CHURCH, OCTOBER 1, 2022

ЧЕСТИТ 8-ми Септември,
 Денот на Независноста на Република 

Македонија

СВЕЧЕН БАНКЕТ НА 15-ТИ ОКТОМВРИ 2022

ГОДИШЕН БАНКЕТ

СВЕТА МАЛА 
БОГОРОДИЦА

САБОТА, 24-ТИ 
СЕПТЕМВРИ 2022

6:30 НАВЕЧЕР

СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ 
ХАМИЛТОН

1150 STONE CHURCH RD E, 
HAMILTON ON

L8W 2C7
СЕ ОДРЖА 48-ОТ ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР НА АКАМПЕ. 
СЛЕДНАТА ГОДИНА СОБИРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ДЕТРОИТ.

60 ГОДИНИ ОД РЕГИСТРИРАЊЕТО 
НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
ОД ТОРОНТО



 

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. :416-827-0954 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

МАКЕДОНИЈА

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и 
традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош. 
Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.  
Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.
Ви благодариме.
За информации контактирајте не’ на:

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 

St Ilija 
Macedonian 

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

850 O’Connor Drive, 
Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Tel: 416.755.9231

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, 

ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

44 Wellesworth Dr, Etobi-
coke, ON M9C 4R1

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САДМесечен весник на  Македонците во Канада и САД
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Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте го претседателот, потпретседателот 
или секратарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го 

Отец Сашо Целески. За двете потреби користете го црковниот телефон: 416-421-7451

ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД 
8-МИ СЕПТЕМВРИ, 

ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 Управата на македонската православна црква Св. 
Климент Охридски од Торонто,  предводена од 

претседателот Владе Димитриевски ви го честита 
8-ми Септември, Денот на Независноста на Република 

Македонија.
Македонија вечна!  

ПЕНЗИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,, 
ОД ЦРКВАТА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ТОРОНТО

ВЕ ПОКАНУВА 
НА ПЕНЗИОНЕРСКИ РУЧЕК - СЕКОЈ ЧЕТВРТОК ОД 12:00 ЧАСОТ НАПЛАДНЕ.

ПОВЕЛЕТЕ, ДОЈДЕТЕ И ДОНЕСЕТЕ ГИ И ВАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ!

Оваа година се навршуваат 60 години од 
регистрирањето на МПЦ Св. Климент Охридски од 

Торонто, во Toronto City Hall.

По тој повод Управата на црквата на чело со 
Претседателот Владе Димитриевски организираат 

свечен Банкет 
кој ќе се одржи на 15ти октомври, сабота, 

со почеток од 7:00 часот навечер, 
во големата сала Hall A.  

Управата подготвува богата вечера 
надополнета со одлична музика

 и забава за сите гости.
Влезниците за возрасни се само 60 долари, 

а за деца до 12 години 25 долари... 
Ве очекуваме во што поголем број 

за да го прославиме овој голем јубилеј на 
нашата црква...

За резервации, јавете се кај секретарката 
на црквата на бројот: 416-421-7451 

Сите сте добродојдени!

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ,,МАКЕДОНКА,,

По двегодишна пауза поради КОВИД-19 рестрикциите, со 
својата работа оваа есен продолжува и играорната група 
,,МАКЕДОНКА,, гранка на МПЦ Св.Климент Охридски... 
Раководството на ,,МАКЕДОНКА,, на чело со 
Председателката Вики Велјанов ги известува сите 
заинтересирани млади играорци и играорки дека 
зачленувањето во истата отпочна на 6-ти септември.
За сите оние кои не бевте во можност да дојдат на тој 
ден, без грижи, зачленувањето ке продолжи и во секој 
нареден вторник во септември....
Дојдете и придружете се, за да бидете дел од 63 
годишната историја и традиција на македонски ора и 
песни која оваа група ги носи со себе... Ве очекуваме... 
_________________________________________________

We couldn’t be more excited to be back! 
Come join the most prestigious Macedonian 

Folklore Ensemble. We strive to promote 
Macedonian culture, song and dance through-

out North America and on a global stage. 
Join us from September 6th, every Tuesday at 

St. Clement of Ohrid MOC
All dancers welcome age 4+

СООПШТЕНИЕ ОД УПРАВАТА НА МПЦ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

После долгиот распуст и жешкото лето од 11 -ти септември, недела со почеток од 10 часот претпладне 
започнува со работа и неделното училиште по македонски јазик...
Запишувањето ќе продолжи секоја наредна недела во септември..

Учителката Снежана и за оваа година има подготвено одлична програма, со многу интересни активности, за 
што полесно македонскиот јазик  да се пренесе на новите ученици...

И оваа година очекуваме училишните клупи да бидат претесни за сите деца кои ќе сакаат да присуствуваат 
на македонска настава... Ве очекуваме! 

60 ГОДИНИ ОД РЕГИСТРИРАЊЕТО 
НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
ОД ТОРОНТО

СВЕЧЕН БАНКЕТ НА 15-ТИ ОКТОМВРИ 2022
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СЕ ОДРЖА 48-ОТ МАКЕДОНСКИ ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР 
НА АМЕРИКАНСКО - КАНАДСКАТА 

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
ВО ЦРКВАТА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО ЧИКАГО

Од 2-ри до 5-ти септември 
2022 година за време на 
Лејбор викенд се одржа тра-
диционалниот и најпосетен 
настан помеѓу Македонците 
во Канада и Соединетите 
Американски државни, 48 –от 
црковно народен собор.
Годинашен домаќин беше 
убавата македонска право-

славна црква  Свети Кирил и 
Методиј во Вилбрук, Чикаго. 
Соборот беше отворен со  
саботното  Епархиско собра-
ние  и седница кои започнаа 
во утринските часови, а на 
кое присуствуваа претстав-
ници од  13 цркви од
( АКМПЕ)-Американско Ка-
надската Македонска Пра-

вославна Епархија со вкупно 
вкупно 40 делегати.
За тоа време на фудбалскиот 

терен на МПЦ Свети Кирил 
и Методиј  се одржуваше 
фудбалски турнир на кој си-

лите ги одмеруваа младите 
фудбалери претставници на 
повеќе цркви од САД и Кана-
да, кој продолжи и следниот 
ден недела, од пладневните 
часови.
Според традицијата и поп-
ладне, пред вечерната про-
грама беше отслужена света 
литургија со сите присутни 
свештеници, духовен настан 
кој ретко се случува и е задо-
волство да се следи.
Во саботата навечер пред 
присутните гости започна и 
смотрата на играорните гру-
пи кои работат во рамките на 
македонските православни 
цркови. 
Од оваа година координатор 
за играорните групи ќе биде 
Трпана Денковска корограф 

на играорната група ,,Танец,, 
од црквата Св. Богородица 
од Стрелинг Хајтс, Мичиген .

За време на саботната вечер 
во  салата Арена започна 
и концертот со Александра 
Пилева, Ристо Тевдоски и 
главниот гостин  на вечерта, 
сопственикот на хитот 
,, Километри,, Влатко Лоза-
носки . Беше тоа едно пои-
накво доживување за сите 
кои ја следеа црковната кон-
венција. 
Свое обраќање имаше на-
шиот владика Методиј, над-
лежен архиереј на АКАМПЕ. 
Во неделата на Литургија-
та во чин протопрезвитер е 
произведен старешината на 
храмот отец Тони Јошевски 
и во чин отец е направен за 
Света Петка од Чикаго госпо-
динот Павел. 
Во неделните вечерни часо-
ви се одржаа свечениот гала  
банкет  на кој беа доделени 
награди за најдобрите во 
натпреварите и вечерната 
игранка на која присуствуваа 
многу млади Македонци од 
сите држави и провинции од 
Америка и Канада.
Химните на Македонија, Ка-
нада и Сад фантастично ги 
отпеа младата македонска 
музичка ѕвезда од Винд-
зор,Теодора Талески.
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48-ОТ МАКЕДОНСКИ ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБИР НА 
АМЕРИКАНСКО - КАНАДСКАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЕПАРХИЈА ВО ЦРКВАТА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО ЧИКАГО

ФОТОГРАФИИ ОД ЦРКОВНО - НАРОДНИОТ СОБОР НА АКАМПЕ  2022 

МАКЕДОНСКА ЗЕДНИЦА

ЦРКОВНО-НАРОДНИОТ СОБИР 2023-ТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ДЕТРОИТ
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VAC DEVELOPMENTS LTD

PresidentPresidentPresident

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

http://www.vacdev.com

Vac Developments 
Limited
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ST. NEDELA
 MACEDONIAN 

ORTHODOX CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, ON L1S 6M7

ТРАДИЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛСКИ ДЕНОВИ ВО ЦРКВАТА 
СВЕТА НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС

Пишува Каролина Ристеска

Света Недела е светителски 
празник посветен на мачени-
цата Недела,и тој е еднаш 
во годината,на 20 јули. Овој 
ден е патрон на македонска-
та православна црква Света 
Недела од Ејџекс. На тој ден 
во средата беше одржана 
богослужбата во 10 часот со 
парохискиот свештеник отец 
Александар Зашов. Оваа го-
дина на 23 и 24 Јули, сабота 
и недела, традиционално 
се одржаа фестивалските 
денови по повод патро-
ниот празник на црквата. 
Во банкетната сала беше 
организирана дводневната 
фестивалска прослава со 
многубројни македонски спе-
цијалитети, скара и слатки 
производи за сите верници и 
гости кои беа добредојдени. 
Музичкиот дел беше збога-
тен со настапот на Љупчо 
Тупаноски Бенд во сабота-
та, а во неделата со Ице и 
Тасе. Голема благодарност 
за целокупната организација 
на фестивалските денови до 
женската секција со претсе-
дателката Милица Попоска и 
до главната црковна управа 
која ја раководи Славе Бун-
тески. 
Христијанските верници 
го слават празникот Света 
Недела на 20 ти јули. Праз-
никот на светата маченица 
Недела се паѓа во летниот 
период, во време на жетва-
та и другите полски работи. 
Света Недела (името е пре-

вод на името Кириакиа) се 
роди во Мала Азија, и живее-
ше за време на царувањето 
на Диоклецијан. Во Анадо-
лија живееја две побожни 
стари души, Доротеј и Евсе-
вија. Беа побожни христија-
ни, богати, но бездетни. 
Со непрестајна молитва 
испросија од Бога едно чедо, 
оваа света Недела. Таа од 
детството Му се посвети се-
беси на Бога, воздржувајќи 
се од сè што прават разуз-
даните деца. Кога порасна, 
прекрасна во телото и во 
душата, навалија многуброј-
ни просци, но таа сите ги 
одбиваше, велејќи дека е 
вереница на Господ Христос 
и дека ништо не сака, освен 
да умре како девојка. Еден 
од одбиените ги обвини Не-
дела и нејзините родители 
како христијани пред царот 
Диоклецијан. Царот нареди 
и нејзините родители прво ги 
мачеа, а потоа ги протераа 
во градот Мелитина, каде 
што кончанието им беше во 
маки за Христа. Света Не-
дела пак, му ја испрати Дио-
клецијан на Максимијан да 
ја суди. Бидејќи ја потврди 
својата вера во Христа пред 
Максимијан, тој нареди и ја 
тепаа со воловски жили. По-
тоа царот им ја предаде на 
војводите, прво на Иларион, 
а откако тој умре на Аполо-
ниј. Овие ја мачеа ѕверски 
на сите можни начини, но 
сè им беше залудно. Доде-
ка света Недела лежеше во 
рани во затворот, и се јави 

Господ Христос и ја исцели 
и и' рече: „Недело, не плаши 
се од маките, Мојата благо-
дат е со тебе“. Христовата 
благодат навистина ја спаси 
оваа маченичка и од оган и 
од ѕверови, со што нејзините 
судии мислеа со сигурност 
да ја умртват. Многумина 

незнабожци, гледајќи го неј-
зиното чудесно спасение од 
толку смрти, поверуваа во 
Христа. Но сите беа закла-
ни. Света Недела му рече 
на Аполониј: „На ниеден на-
чин нема да ме одвратиш од 
мојата вера. Ако ме фрлиш 
во оган, ги имам Тројцата 

младенци; ако ме фрлиш 
на ѕверовите, го имам за 
пример Даниил; ако ме фр-
лиш во морето, пример ми е 
пророкот Јона; ако ме преда-
деш на меч, ќе се сетам на 
Чесниот Претеча. За мене 
живот е да умрам за Христа.“ 
Тогаш Аполониј нареди да ја 
убијат со меч. Недела клек-
на на колена, ги подигна ра-
цете кон небото и Му се по-
моли на Бога да ја помилува 
и да ги спаси сите што ќе го 
слават нејзиниот спомен, а 
нејзината душа да ја упокои 
заедно со душите на нејзи-
ните родители. Кога ја завр-
ши молитвата Му ја предаде 
душата на Бога, пред да се 
спушти мечот врз нејзината 

Света глава. Тоа се случи-
ло во родниот град Никоди-
мија на 7 јули 289 година, 
кога имала само 22 години, 
чесно пострада и се пресе-
ли во Небесното Царство. 
Светата Православна Црква 
на тој ден не потсетува на 

нејзината љубов,на нејзи-
ната непоколеблива вера и 
надеж дека ако за Христа и 
умре ќе живее-во споменот 
на луѓето и вечното Царство 
Божјо.Иако и беше ветуван 
удобен,убав и раскожен 
живот на земјата,светата 
маченица,не посака ни бра-
чна постела,ни палати,ниту 
богатства,ниту телесни на-
слади.Таа се вети на Христа 
и Бог ја исполни со сила на 
Светиот Дух,со која ги побе-
дуваше оние кои ја мачеа и 
ги рушеше идолите пред кои 
ја тераа да се поклони.Све-
тата маченица Недела,бла-
гочестиви христијани,и по 
нејзината кончина,продолжи 
да живее на земјата кај сите 

што го честат нејзиното име 
и го почитуваат нејзиниот 
спомен.Таа е закрилничка и 
молитвеница пред Бога за 
сите оние што ќе ја побараат 
нејзината помош.   

THE MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH OF SAINT NEDELA, AJAX 
INVITES YOU TO CELEBRATE

20 YEARS
 SINCE THE CONSECRATION OF THE CHURCH

OCTOBER 1, 2022

TICKETS: $70 / BANQUET  STARTS AT 7:00 PM / LIVE MUSIC: MAKEDONSKI MELOS
INFORMATION AND RESERVATIONS AT: (905) 426-5355

EVERYONE IS WELCOME!
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ШО ПРАЕМЕ БЕ СО ОМРАЗАТА КОН ТАТАРИТЕ?

Танас Јовановски

Драги читатели, знам дека 
некои од вас ќе ме обвините 
бидејќи го употебив зборот 
Татари, а кој се однесува за 
Бугарите, иако јас како човек 
по природа не се чувствувам 
за  навредливо лице, однос-
но без причина да навредам 
некого! Поаѓајќи од тоа, ако 
некој(и) ми го негираат мојот 
идентитет јас нема да чекам 
тоа да го сторат и по втор 
пат па да им вратам мило за 
драго!  Враќам на време или 
пред време. Еве да објаснам 
вака: Јас сум Македонец и 
никому не му должам да му 
објаснувам зошто сум Маке-
донец. Верувам дека така се 
чувствуваат и мнозинството 

од нас со кои споделуваме 
ист идентитет, јазик, кул-
тура, историја... Тоа е се’ 
во ред за нас, но  би рекол 
и за сите народи во светот, 
се разбира со исклучоци. А 
исклучоците се мали по број, 
но болни по срцето и душа-
та!
   Јас сум човек во години, 
следам информации и не-
обични случувања како и 
многумина од вас, но нико-
гаш, апсолутно никогаш не 
сум сретнал  еден народ од 
друг да  бара да ја намали 
ако не и тотално поништи 
омразата кон себе. Ете и тоа 
се случи. Државата на Тата-
рите Бугарија бара од Маке-
донија да ја снема омразата 
на македонскиот народ кон 
бугарскиот! И тоа е еден од 
услоите кој го поставуваат 
Бугарите за да дозволат 
влез на Македонија во Евро-
пската унија без нивно вето! 
Дури македонската Влада 
на Заев потпиша договор за 
добрососедство. Од глупаво 
поглупаво. Пријателство не 
се гради со парче хартија 
туку со добрососедско одне-
сување и почитување, а тоа 

го нема бугарската страна. 
Секој народ си пишува своја 
историја, а Татарите од нас 
бараат нашата историја да 
биде пишувана по нивни 
диктат!  Одат до таму дури 
тврдат дека нашиот јазик 
(македонскиот) бил дијалект 
на бугарскиот! 
   Се’ ќе беше во ред, ако 
Татарите го помогнеа Илин-
денското востание, ама не 
го помогнаа, напротив беа 
“презафатени“ со убиства 
на нашите војводи и коми-
ти.  Ако ние бевме братски 
народи со нив тие немаше 
да стапат во сојуз со Срби-
те и Грците за протерување 
на Турците од Македонија. 
И што добија?  Добија 10 
проценти од целокупната 
територија на Македонија, 
Србија 39%, Грција 50%.
   Во светот денес постојат 
две стотини држави меѓу 
кои ретко која нема  некои 
посебни несогласувања со 
комшите, но никаде, никогаш 
ваков услов не бил поставен 
од било која земја. Неможам 
да дадам предлог ова да се 
внесе во Гиносовата книга 
поради неисполнување на 

потребните квалификации 
за таков чин, но сепак тоа ќе 
остане забележано во исто-
риските учебници на многу 
народи. Забележано е во 
светската историја, нешто 
што Бугарија го негира дека 
Бугарија за време на Вто-
рата светска војна беше на 
страната на фашистичка 
Германија (Бугарија тоа го 
негира). Бугарија е евро-
пски рекордер во кршење 
на човековите права со 
непризнавање и малтрети-
рање на малцинствата во 
таа земја меѓу кои и маке-
донското.  (Македонците од 
Пирин ги добија сите судски 
спорови(12 или 13)  пред 
европските судови и сепак 
нивните права до денес  не 
се почитуваат.
   Да се вратам пак на омра-
зата од нас спрема Бугарите. 
Нивно право е од  нас Маке-
донците Бугарите да бараат 
се’ што ќе им падне на па-
мет.  Ние знаеме дека омра-
зата е непријатно чувство, 
но шо да праеме? До денес 
не ми е познато дека во све-
тот постои лек за омраза!  
Ако има такво нешто, лек во 

форма на вакцина, не веру-
вам дека нашиот народ ќе 
го прифати, еднаш Татарите 
или Бугарите (како сакате) 
ветија бесплатно   6-7 илја-
ди вакцини за корона виру-
сот и не ги дадоа! Да беше 
жива Баба Ванѓа ќе  беше 
поинаку. Македонците во 
колони автомобили ќе пату-
ваа за Бурија и во редици ќе 
чекаа за лек од Баба Ванѓа. 
Но, што е тоа е. Јас не сум 
Баба Ванѓа, сепак си земам 
право да дадам совет. Овие 
бандитите на власт во Маке-
донија што побргу во секој 
македонски весник, списа-
ние, телевизиски станици, 
радио станици... да постават 
свои луѓе, шпиони, кои ќе ги 
известуваат за лицата кои 
шират омраза и сите затвор! 
Ако снема места во затво-
рите, ќе го прашаат Заев, 
тој знае како. Ќе ги испушти 
криминалците од затворите, 
ќе ослободи места за “мра-
зачите“.
   Кога Хитлер ја покори на 
колена би рекол цела Евро-
па и се пресели на другите 
континенти, Бугарија беше 
со него.  Палеа, гасеја, уби-

ваа, рушеја во Македонија.  
Сведоштва колку сакате. 
На крајот Хитлер ја изгуби 
војната, Германија се извини 
на Европа и светот за неде-
лата направени. Зошто Буга-
рија се крие зад прстот? Цел 
свет знае дека беа во гаќите 
на Хитлер! Додека други-
те учесници во последната 
голема војна кои застанаа 
на страната на Хитлер како 
Италија, Шпанија, Хрватска, 
Австрија, Романија...  имаат 
вина во својата совест за то-
гашното нивно однесување, 
татарските Бугари и ден де-
нешен не се помрднати за 
прст кон подобро, ни држат 
нам лекции за добрососед-
ско однесување! ЕДНАШ 
ФАШИСТ, СЕКОГАШ ФА-
ШИСТ!
П:С. Се извинувам драги чи-
татели ако некому му го ра-
сипав денот, ќе дојдат и дру-
ги денови, јас едноставно не 
можев да издржам повеќе. 
Благодарам.

Почитувани Македонци во 
Канада и ширум светот,

 по повод 8ми Септември, 
Денот на слободна, суверена и самостојна 
Македонија која денес го бара својот пат 
за слобода,
Светскиот Македонски Конгрес од Канада 
ви упатува најсрдечни татковински, 
слободарски мисли и поздрави.
Не очајувајте браќа и сестри, пронајдете 
сила во себе, а љубовта кон татковината 

нека не' води сите заедно и сплотено да ја продолжиме вековната 
борба за слобода на Македонија и македонскиот народ.

Светскиот Македoнски Конгрес од Канада ве очекува да му се 
придружите во нови победи. 

Поздрав  од претседателот Боби Темелков  со управата!

Фото Архива- Семакедонска,канaдска прослава 
на 8-ми Септември, Денот на Независноста на 

Република Македонија во 2017-та година  

8-ми Септември Денот на Независноста на Република Македонија 
ви го честита 

,,МАКЕДОН,, - Сојуз на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија со 
претседателот Александар Јаневски

Искрени честитки до Македонците од сите делови на Македонија, ширум светот и 
татковината, Македонија. Никогаш северна, само Македонија! 

Следете ги активностите на МАКЕДОН и поддржете ја оваа македонска патриотска непрофитна 
организација 
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Организацијата Обединети Македонци во Канада им го честита Денот 
на македонската независност на сите Македонци, со желба Република 
Македонија конечно да биде независна држава на македонскиот народ.

ПРОСЛАВА НА  МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН ДЕН ИЛИНДЕН
Традиционално како и секоја 
година Организацијата  Обе-
динети Македонци од Кана-
да го организираше ового-
динешниот пикник по повод 
македонскиот национален 
ден ИЛИНДЕН. Во саботата 
во 10 часот беше одржа-
на света литургија во МПЦ 
Свети Климент Охридски во 

чест на паднатите борци за 
слободата на Македонија и 
Канада. Во 12 часот беше 
организирано полагање на 
венци пред споменикот на 
паднатите борци за слобода-
та на Македонија и Канада. 
По двегодишна пауза поради 
пандемијата во неделата на 
31 јули беше одржан 64 тиот 
традиционален Илинденски 
пикник, на Илинденскиот 
Парк 21351 автопат 12, СКУ-
ГОГ. Во 13 часот започна 
програмата која ја организи-
раше претседателот на Ор-
ганизацијата  Обединети Ма-
кедонци, Драги Стојковски. 
Водител на програмата беше 
Никола Делов. Беа интони-
рани химните на Канада и 
Македонија, и беше пуштена 
илинденската честитка од 
Премиерот на Онтарио, Даг 
Форд, кој срдечно и искрено 
ни' го честита националниот 
празник Илинден на нас 
Македонците во Канада. Ти 
благодариме Премиере Даг 
Форд на честитката! Потоа 
свештениците направија 
помен за паднатите борци 
за слобода на Македонија и 
Канада. Друштвото на писа-
тели „Браќа Миладиновци“ 
го претставуваа две поетеси 
Стефани Костов и Каролина 
Ристеска . Тие прочитаа пре-
красни песни за Македонија. 
Дел од настанот преку кратки 
видеа можете да го просле-
дите на фејсбук про

филот на снимателот Стефо 
Божаровски. Исто така беше 

одржан и говор во чест на 
Илинденското востание. За 
време на целиот настан со 
прекрасна музика од маке-

донскиот репертоар на маке-
донски песни и ора,гостите 
беа забавувани со изведба-
та на оркестарот ,,Изгрев,,. 

СРЕЌЕН ИЛИНДЕН 
МАКЕДОНЦИ КАДЕ И 
ДА СТЕ ВО СВЕТОТ!

(Пишува поетесата
 Каролина Ристеска

ИМЕТО Е НАШАТА 
ТАТКОВИНА

Сал борба се води
со душмани клети.
Клет да би останал

предавникот од утре.
Вчера нож ми зари

в грб со мисла отров.
А јас молчам проклета

зошто молчам и лелекам.
Севезден си мислам

дал сум жива, дал сум 
храбра.

Име дал ќе остане за векот
Името ми е Македонија.

Запишете сега оти очи 
помнат

Сонце златно со 16 краци.
Дете русокосо, кадраво и 

храбро
Букефал го јаваше до 

Индија...
Клет да е душманот утре

што таа храброст 
ја избриша.

Македонец беше, а не Грк
зпишете сега да остане 

тука...
Името го носеше на гради
во крст и пчела запишано
Клет да е душманот утре

што брише и руши, 
клет да е...

Името ми е се' што ми 
остана

името ми е татковината
името ми е мајковината
името ми е Александар

Александар од Македонија.
Храбра сум знам и пишувам

клет да е душманот утре
ако чепне во срцето и ме 

убие,осветете ме за борбата 
и не жалете ме

оти едно е Името Македо-
нијаи за него вчера гинеа, ги 

бесеа и убиваа
за името Македонија вчера 

коските ни ги гореа...
Клет да е утре душманот

оти денес молчиме за вчера
оти заборавија на тие деца и 
јунакот заборавија на херои-

те и мајкините солзи.
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St. Nicholas Macedonian 
Orthodox Church Community 

Centre

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

Phone: (519) 966-6257
Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 
свештеник при МПЦ 

„Св. Никола“ во 
Виндзор

Месецот август ни' започна со пославата на големиот 
христијански и национален празник – Илинден. По тој повод 
имавме Света Литургија на денот Илинден а и во недела-
та пред празникот. Неделата на 31 јули нашата црква Св.
Никола, организираше илинденски пикник. Пикникот беше 
посетен од многу наши членови, македонски семејства и 

пријатели. Беше служена 
македонска традиционал-
на храна и имаше забав-
ни активности за децата. 
Имавме музика во живо, па 
присутните заиграа и маке-
донски ора.
Литургиски и во молитва го 
одбележавме и големиот 
Господов празник Прео-
бражение. На крајот на 
богослужбата според оби-
чајот се благослови грозје 
донесено од верниците. Во пријатниот разговор подоцна со 
верниците, се раскажа како овој празник се празнувал во се-
лото Буково битолско, каде што има манастир посветен на 
овој празник.
Овој месец беше овенчан со празникот Успение на Света 
Богородица, најголемиот богородичен празник во годината. 
Овој празник има слично значење како Велигден – Воскресе-

нието Христово. Според зборовите на Св.Ап.Павле „Хри-
стос стана првина за умрените“, односно Тој ја победи 
смртта и вети и ни' дарува вечен живот. Св.Богородица е 
првата која вкуси од овој плод на вечен живот и со душа 
и со тело и ни' ја укрепува верата во Христовото вету-
вање за општото воскресение и вечен живот во Божјото 
царство. Таа постана наша силна застапничка пред Бога 
и надеж за спасение.
Црквата наша за овој празник беше преполна, а Литур-
гијата беше уште посвечена со присуството и сослужу-
вањето на отец Александар Мустеников. На крајот беа 
благословени и пресечени колачите од кумовите и избра-
ни нови кумови за догодина.

Нека Божјата Мајка не' закрилува со својот мајчински покров 
сите нас и нека не' раководи по патот што води во Царството 
на нејзиниот Син и наш Бог Господ Исус Христос!
Нека биде благословен и почетокот на новата учебна година 
и Господ да ги чува и раководи нашите деца и да им дарува 
сили и желба за стекнување на корисни знаења.

Илинденски Пикник

Празникот Голема Богородица 

во црквата Св. Никола, Виндзор

Преображение Христово или 
Преображение Господово — во 
црквата Св. Никола од Виндзор, 

Онтарио.На овој ден се прославува 
преображението на Христос на 

планината Тавор, кога Господ се 
појавил во сета Негова слава пред 
апостолите Петар, Јаков и Јован.

ИЛИНДЕН И ИЛИНДЕНСКИТЕ ДЕНОВИ ПОМЕЃУ 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВИНДЗОР, ОНТАРИО
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НЕЗАБОРАВ: ПРИСИЛНОТО ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, 
ТОПОНИМИТЕ И МИКРОТОПОНИМИТЕ ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ

Уште од нејзиното созда-
вање како држава во 1830 
година, официјална Грција се 
најде во неприлика поради 
многубројните негрчки, пред 
се` македонски називи на неј-
зината државна територија.
Покрај многубројната истори-
ска фактографија, странски-
те научници се повикуваат и 
на топонимите кои претста-
вуваат сериозна агрумента-
ција за нивните тврдења.
Соочени со оваа проблема-
тика, постепено и без врева, 
грчката држава ги менуваше 
имињата посебно на поголе-
мите градови кои носеа пре-
тежно македонски имиња.
Со приклучувањето на Те-
салија кон Грција во 1987 
година, Грција уште повеќе 
се соочи со овој проблем и 
не само поради многуброј-
ните македонски називи на 
населените места, туку и на 
другите топоними.
Поради тоа според мислење-
то на грчката држава, про-
блемот на преименувањето 
на топонимите можеше пое-
фикасно да се реши со фор-
мирање на специјална коми-
сија која систематски ќе ја 
проучува оваа проблематика 
и што поитно да пристапи кон 
преименување на топоними-
те, инсистирајќи пред се` на 
давање на грчки имиња.
За таа цел постоеле и дру-
ги причини. Имено, Грција 
имаше аспирации кон Маке-
донија, каде што не само то-
понимите туку и апсолутното 
мнозинство на населението 
беше македонско, додека 
грчкото малцинство претста-
вуваше околу 10% од вкуп-
ното население во Егејска 
Македонија.
За таа цел, минстерот за 
внатрешни работи на Грција 
Н. Левидис, на 8-ми мај 1909 
година лично поднесе опши-
рен извештај до грчкиот крал 
Герорги I, во кој ја нагласи 
потребата итно да се форми-
ра официјална комисија која 
ќе има за цел да разработи 
специјален план за преиме-
нување на населените места 
и другите топоними на Грција 
кои не се од грчко потекло.
Врз основа на овој извеш-
тај, на 31 мај 1909 година е 
издаден Указ, кој е објавен 
во Владиниот весник број 
125 од 8 јуни 1090 година, 
за формирањето на државна 
комисија за проучување на 
топонимите и за утврдување 
на нивното историско поте-
кло.
Според член 8 од овој Указ, 
управните и сите други влас-
ти на државата беа должни 
без приговор да и даваат 
на комисијата потребни ин-
формации и да и укажуваат 
помош за олеснување на неј-
зината работа.
Работите за Грција се услож-
нија со фактот што таа како 
резултат на балсканските 
војни и Првата Светска Војна 
и мировните договори што 
следуваа, се прошири на 
север, присвојувајќи нови те-

риотории, меѓу кои и дел од 
Епир, Егејска Македонија и 
Западна Тракија, каде бројот 
на грчко население беше 
апсолутно малцинство.
Освен тоа, речиси сите то-
поними на овие новоприпо-
ени територии, посебно во 
Егејска Македонија, дури и 
во овие области каде што 
живееше покомпактно грчко 
население (Гребен, Кожа-
ни, Населица, Катерина), 
топонимите и имињата на 
населените места беа во 
апсолутен број македонски, 
што непобитно зборуваше и 
за нивното потекло. Станува-
ше сосема јасно дека Грција 
навлезе, односно присвои 
територии кои ниту етнички, 
а уште помалку географски и 
историски и` припаѓаа.
Замислениот план за измена 
на топонимите, Грција реши 
да го форсира пред се` во 
Егејскиот дел на Македонија, 
а во другите делови на земја-
та тоа да го чини постепено.

Така, веднаш по Букуреш-
киот мировен договор (август 
1913) пристапи кон попис 
на населението во новопри-
своените земји, според кој е 
утврдено дека во Егејска Ма-
кедонија живееле 1 160 477 
жители, а во 1917 година до-
несе Закон, познат под број 1 
051, со чиј член 6 го утврдува 
формирањето и управување-
то на градските и селските 
општини.
На 10 октомври 1919 година 
пак е издадено циркуларно 
писмо во кое се даваат де-
тални упатства за потребата 
итно да се пристапи кој преи-
менување на топонимите и 
начинот на кој треба да се 
оствари оваа замисла од Ко-
мисијата за топоними на Гр-
ција. Во уводот на ова писмо 
се вели:
„Комислијата за топоними на 
Грција, чија мошне важна за-
дача е отфрлање на сите тур-
скофонски имиња (се избег-
нува зборот македонски) на 
селата и на општините, кои 
го трујат и го грубат ликот на 
нашата убава татковина, а 
даваат повод за неповолни 
заклучоци за грчката нација 
кои противничките народи 
ги употребуваат против нас, 
со Указ на Министерството 
за внатрешни работи реши 
да ги засили своите напори 
за менување на странските 
имиња со грчки. Денешни-
те топоними не се случајно 
избрани. Тие имаат своја 
причина, свој живот, своја 
историја со околната приро-
да, со жителите, со историја-
та... Дел од нив се турски и 
словенски, за кои постои на-
мера да бидат заменети“.
Речеси веднаш по издавање-
то на циркуларното писмо 
од надлежната Комисија за 
топонимите, од Министер-
ството за внатрешни работи 
била издадена специјална 
брошура со наслов „Совети 
за измена на имињата на 
општините и селата“, пу-

бликувана во Атина во 1920 
година. Во исто време, при 
новоформираните окрузи 
во Егејска Македонија биле 
формирани специјални пот-
комисии со задача на самото 
место да го пружат пробле-
мот и да предложат нови 
имиња за селата и градовите 
во своите окрузи.
Во духот на истото циркулар-
но писмо во 1922 година, под 
број 426 било публикувано и 
поопширно упатство на Ко-
мисијата за топоними, така 
што во Грција почнало заси-
лено и активно да се работи 
во овој правец. Меѓутоа, по-
ради Грчко-турската војна 
од 1919 – 1922 година и се` 
уште неутврдениот мировен 
договор со Турција, како и по-
ради големата преселба на 
населението во Егејска Ма-
кедонија биле донесени 640 
000 бегалци од Мала Азија 
и други места, процесот на 
забрзано преименување на 
населените места и другите 
топоними во Егејска Македо-
нија беше подзабавен.
Поради тоа од 1918 година 
заклучно со 1925 година во 
Егејска Македонија беа преи-
менувани 76 населени места 
и тоа според следнава дина-
мика: 1918 година 1 населба, 
1919 година 2 населби, 1920 
година 5 населби, 1921 годи-
на 4 населби, 1922 година 18 
наслеби, 1923 година 18 на-
слеби, 1924 година 5 насел-
би и во 1925 година 26 насел-
би. Тогаш на удар се најдоа 
повеќе населени места во 
Леринско, Костурско, Воден-
ско, Кукушко и Солунско.
Сепак, иако сите комисии за 
преименување на населени-
те места и другите топоними 
работеле засилено врз осно-
ва на дотогашните законски 
акти и тоа не само во Егејска 
Македонија, туку и во дру-
гите делови на Грација, се 
чуствуваше потреба од до-
несување на еден поцелосен 
закон врз основа на кој треба 
да се вршат сите преимену-
вања во иднина. Таков Указ 
навистина беше донесен на 
17 септември 1926 година, 
објавен во Владиниот вес-
ник број 332 од 21 септември 
1926 година под наслов „За 
преименување на селата, 
градовите и гратчињата.

Еве што се вели , покрај 
другото во овој Указ:

„Член 1: По предлог на Ко-
мисијата за топонимите 
на Грција се дозволува да 
преименуваат странски или 
невкусни имиња на селата, 
градовите и гратчињата. 

Нивното преименување се 
врши со Указ што го издава 
Министерството за внатреш-
ни работи.

Член 2: Со одлука на мес-
ниот окружен началник, во 
седиштето на секој округ за 
таа цел се формира надлеж-
на комисија за проучување 
на преименувањето на села-
та, градовите и градчињата.

Член 3: Комисијата прави 
список за преименување на 
селата, градовите и град-
чињата со кратко образложе-
ние за причините поради кои 
е избрано новопредложе-
ното име. Списокот се под-
несува до Министерството 
за внатрешни работи кое од 
своја страна го испраќа до 
Комисијата за топоними на 
Грција на оценка.

Член 4: Комисијата за топо-
ними на Грција, во рок од 15 
дена од примањето на пред-
ложените преименувања се 
изјаснува во врска со нив и 
го известува Министерство-
то за внатрешни работи, кое 
врз основа на тоа го издава 
потребниот указ за одобру-
вање на предложените преи-
менувања.
Член 5: Указот за одобру-
вање на преименувањата 
се испраќа до надлежниот 
окружен началник и до сите 
министерства и дирекции на 
железниците. Тие се должни 
да издадат акти за преимену-
вање и за промените.

Член 7: а) По преименување-
то на населбите се објавува 
список со нивното ново име. 
б) По објавувањето на овие 
списоци, апсолутно се забра-
нува употребата на старите 
имиња“.

Од овој момент, сите акти 
за преименување на насе-
лените места и другите то-
поними ќе се засноваат врз 
оваа наредба, така што од 
септември 1926 година, па 
до средината на ноември 
1927 година, во Егејска Ма-
кедонија биле преименувани 
нови 945 населби.

Бидејќи донесените законски 
акти воопшто не ги прецизи-
раа санкциите за прекрши-
телите околу употребата на 
старите имиња, на 13 ноем-
ври 1927 година била доне-
сена нова законска наредба, 
објавена во Владиниот вес-
ник број 287 од 13 ноември 
1927 година. Со оваа закон-
ска наредба преточена во 
закон број 3432 од 12 де-

кември 1927 година (Владин 
весник број 303/17 декември 
1927 година) всушност се 
прошитуваат и се прецизи-
раат санкциите што судовите 
треба да ги применуваат врз 
прекршителите, како и потре-
бата преземените мерки на 
властите да се наметнант по 
секоја цена, односно новите 
имиња да почнат да функ-
ционираат и да се заборави 
се` што било поврзано со ми-
натото.

„Член 5: Промената на печа-
тот и на името на општината 
според даденото ново име 
се задолжителни, а секаква 
употреба на старото име од 
претседателот на општината 
или општинските советници 
во записниците на општин-
скиот совет или во преписка-
та на општината претставува 
дисциплински прекршок што 
се казнува од Окружниот на-
чалник со дисциплинска каз-
на од 50 до 200 драхми, а во 
определени случаеви истите 
можат да бидат суспендира-
ни со одлука на Окружниот 
началник.

Член 6: На преименуваните 
општини и села им се на-
ложува подигање на табли 
на централното место и при 
влезовите во селото, кај 
главните патишта. На та-
блите се запишува новото 
име на населбата. Непочиту-
вањето или симнувањето на 
таблите се казнува согласно 
член 429 од Законот за пре-
кршоци.

Член 7. пар 2: По објаву-
вањето на новите имиња 
апсолутно се забранува упо-
требата на старите имиња од 
јавните власти и органи, во 
официјалната преписка како 
и во преписката на здруже-
нијата, корпорациите, задру-
гите и другите правни лица.

Член 7 пар 3: Прекршување-
то на оваа забрана претста-
вува кривичен прекршок што 
се казнува со казна од 100 
драхми или со притвор од 10 
дена.
Член 7 пар 4: Молби од при-
ватни или правни лица кои се 
поднесуваат до јавни служби 
може да не се земат во пред-
вид ако во нив не се спомну-
ва новото име на местото на 
живеење, на градот или сло-
то кое е веќе преименувано, 
на лицето кое ја поднесува.

Член 7 пар 5: Сведок, тужи-
тел или друго лице, кое се 
испитува во судот, а како ме-
сто на живеење или раѓање 
го именува старото име на 
градот или селото, според 
оценката на судот може да 
биде казнет според пар 3 од 
овој член“.

По силата на овие законски 
наредби, упатства и други 
прописи, надлежните коми-
сии при окрузите за преи-
менување на топонимите и 

Главната комисија во Грција 
при Министерскиот совет, 
од 1918 година до крајот на 
1928 година во Егејска Маке-
донија преименувале 1 497 
населени места.
И покрај овие закони веќе 
на 13 март 1929 година е 
донесен нов закон со кој се 
даваат детални упатства и 
обврски за продолжување на 
задачата за преименување 
на топонимите.
По силата на овој закон и на 
предходните закони и упат-
ства, дополнети и со закони-
те број 6429 од 18 јуни 1935 
година и законот број 1418 
од 22 ноември 1938 година 
од почетокот на 1929 година 
заклучно со април 1941 го-
дина во Егејска Македонија 
биле преименувани уште 39 
населби.
При обидот за изнаоѓање на 
нови имиња, надлежните ко-
мисии со посебно внимание 
работеле на можноста што 
поголем број на градови и 
села да бидат преименувани 
со стари антички имиња на 
Македонија. Така, родното 
место на Крсте Петков Мис-
ирков, Постол, било преиме-
нувано во Пела, Рупишта од 
Костурско во Аргос Орести-
кон, Баница во Леринско 
во Веви, Либаново во Кате-
ринска околија во Егинион, 
С`ботско во Мегленско во 
Аридеа, Вртикоп во Воден-
ско во Скидра, Ларигово 
во Лариговска околија во 
Арнеа, Казанџи Махала 
од Лариговска околија во 
Стагира, односно името 
на филозофот Аристотел. 
Некогашните ифлигарски 
населби Барбеш и Кутлеш 
во Берска околија беа 
преименувани во Вергина. 
Населбите, всушност беа 
подигнати на местото на 
првата македонска античка 
столица Еге, каде што 
беа пронајдени грбовите 
на античките македонски 
цареви и сонцето со кое беше 
поврзано државното знаме на 
Македонија, кое предизвика 
бури и клевети од страна на 
грката држава. Во истиот дух 
селото Острово во Воденска 
околија беше преименувано 
во Арниса, селото Сехово 
во Гуменџиска околија во 
Идомени, иако локалитетот 
на овој антички македонски 
град со сигурност е утврден 
посеверно, во близина на 
денешното село Милетково, 
селото Елевиш во Леринско, 
кое уште во 1926 година било 
преименувано во Лаќа, сега 
се преименува во Левеа, 
познат антички македонски 
град, селото Малатрја во 
Катеринската околија во 
Дион итн.
Извор: Македонска Нација
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To rent the renovated church 
hall

contact us:
Tel: (905) 471-5555

201 Main St N, Markham, 
ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church,Markham 
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Виолета Јованова членува 
активно во женската секција 
од македонската православна 
црква Св. Илија од Мисисага од 
пред 6 години, таа е и актуелен  
благајник на женска секција.
 Родена е во Скопје во 
1960 година во работничко 
семејство. Татко и’ потекнува 
од Кавадарци, а мајка и’ од 
Маврово. По завршување на 
средното економско училиште 
"Борис Кидрич", се вработила 
во финансискиот одел на 
"Екектрометал" Скопје од каде и 
заминува за Торонто, Канада во 

август 1989 година . Во црквата 
Свети Илија започнале да 
доаѓаат  уште од почетокот со 
доаѓањето во Канада, поточно 
од 1989 година, но активни 
членови стануваат после 
опожарувањето на старата 
црква што постоеше на истата, 
денешната  локација . Виолета 
активно се вклучува подоцна  
во секцијата пред се заради 
обврски кон семејството и 
работата, но затоа си се ветила 
дека ќе работи и помага во 
најголема мера колку што може. 
 За Виолета мотив како и 

секогаш на секоја македонска 
мајка е да помогне и да 
остави на идната генерација 
фондација, (верата во Бога) која  
треба да се продолжи.
-Наш мотив е секогаш на човек 
со финансиска подлога да 
помогне црквата да опстои 
финансиски со помали 
трошоци.-вели Виолета.
Порачувам до сите да се 
здружиме сложно и помогнеме 
да опстане она што досега сме 
го изградиле . Со тоа би можеле 
и нашите деца да го пренесат 
на следните генерации.

Весна Качуров е една од 
помладите и амбициозни 
членки на женската 
секција од црквата Св. 
Илија во Мисисага која 
може да се забележи на 
сите поважни настани 
кои се одржуваат во 
текот на годината.

Во женската секција, 
при црквата Св. Илија 
од Мисисага, вели дека 

членува од 2018 година.
Запрашана што е тоа што ја мотивира да работи, 
волонтира, да дава дел од себе и слободното време, 
Весна одговара: ,,Желбата да се помогне, желбата да се 
промовира нашата вера и култура, доаѓа од потребата 
да му служиме на Бога. Со секое добро дело, човек се 
приближува до Господ  и смислата на нашето постоење. ,,
Тоа е нејзината мотивација, која треба да биде мотивација 
на секој христијанин.
Инаку Весна Качуров е родум од Велес. По татко по потекло 
од с. Крива Круша, географскиот центар на Вардарска 
Македонија, по мајка е од  Беломорска Македонија, с. 
Ливаѓa.

ИСТАКНАТИ ЧЛЕНКИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД 
ЦРКВАТА СВЕТИ ИЛИЈА ВО МИСИСАГА

 Женската секција од
 црквата Св. Илија од Мисисага

со претседателката
 Весна Трајковска
    ве поканува на:

 ОКТОМВРИСКИ 
БАЗАР

- 15-ти октомври месење зелници;
    -16-ти октомври Базар,

продавање на  дарови 
за црквата: крпи, масло и слично,  
како и пресно месените зелници.

Повелете сите, добродојдени сте 
да помогнете и да дарувате 

за црквата Св. Илија.

 
Бисерка Несторовска чесна 
и посветена Македонка, 
раководителка на многу на-
стани, прекалена во својата 
работа во женската секција 
во црквата Св. Илија во Ми-
сисага е  родена во Љубља-
на од мајка по род Словенка 
и татко, по род  Македонец. 
Првите години од животот 
ги поминува во Словенија, а 
потоа по желба на татко и’ се 
преселуваат во Скопје, каде 
што  брат и' и Бисерка биле 
воспитувани во духот на ма-
кедонизмот. Татко и’ длабоко 
им го всадил сознанието да 
бидат горди на своето маке-
донско потекло. Интересно 
е дека нејзиниот чичко, брат 
на татко и’ Никола Автовски 
ја испеа првата забавна пес-
на на македонски јазик “Кажи 
зошто ме остави” која сеуште 

со задоволсто се слуша.
Бисерка завршила  Инфор-
матика на Математичкиот 
факултет во Скопје и неј-
зиното прво вработување 
било како програмер во 
Националната и Универ-
зитетска библиотека “Св. 
Климент Охридски” која е 
место не само за чување, 
туку и за промоција на бога-
тото национално културно 
наследство. Во тоа време се 
започнало со дигитализација 
на книгите, научните трудо-
ви, периодичните списанија, 
посебни збирки и други ма-
теријали кои биле дел од 
големиот библиотечен фонд. 
Потоа 10 години работела 
на изградба и одржување 
на компјутерската мрежа во 
Економскиот Институт во 
Скопје, а во тој период ги за-
вршила и постдипломските 
студии на Универзитетот во 
Загреб.

- ,,По преселбата во Канада 
во 2001 година останав во 
ИТ секторот и работев во 
Роyал Банк оф Канада. Раз-
мислувајки за други можно-
сти за вработување, одлучив 
да ја променам професијата 
и по завршување на едно-
годишната програма станав 

професор по математика во 
средно училиште, по што се 
вработив во едно приватно 
средно училисте во Мисиса-
га-вели Бисерка и додава:
-Доселувањето во Канада со 
сопругот и трите деца секако 
дека претставуваше голема 
промена и културолошки шок 
за сите нас. Како и сите, така 
и ние поминавме низ период 
на прилагодување кон нова-
та средина, но длабоко во ср-
цето останавме Македонци. 
Нашите деца ги воспитавме 
во тој дух. Тие одлично го 
зборуваат македонскиот ја-
зик, а со гордост можам да 
кажам дека и двете внучиња 
добро зборуваат македонски 
-вели Бисерка, во разговорот 
за весникот ,,Македонија’’.
Во Женската секција при цр-
квата Св. Илија во Мисисага 
членува од 2003 година, не 
само како член туку и како 
секретарка, благајник и по-
тпретседател на Секцијата. 
Активно учествувала во ор-
ганизирање на ручеци, ме-
сења, базари, забави и други 
настани. 
Била Чер (претседавач) и 
ко-чер (потпретседавач) на 
македонскиот павилјон во 
рамките на фестивалите Ка-
расага и Карабрам. Тоа се 

две манифестации на кои 
различните заедници кои 
живеат во Мисисага и Брамп-
тон ја презентираат својата 
култура и традиција преку 
музика, песни, игри, нацио-
нални јадења, ракотворби, 
а исто така ја претставуваат 
и својата национална исто-
рија. Овде би било интерес-
но да се спомене и нејзиното 
искуство со снимањето на 
документарниот филм “ The 
ladies Section” во продукција 
на Омни Телевизија и истиот 
го препорачува на оние кои 
не го гледале. Од 2019 го-
дина членува во Извршниот 
одбор при црквата, така што 
нејзиниот ангажман во овој 
период не е фокусиран само 
на Женската секција, туку 
и пошироко на работата на 
црквата. 
-,, Секогаш е задоволство да 
се биде во црквата и да се 
помине време со нашите, да 
се размени убава мисла и да 
се почувствува домот надвор 
од татковината. Прекрасно 
е чувството да се направи 
нешто конструктивно за соп-
ствената заедница, посебно 
во овие времиња на големи 
турбуленции на светско ниво 
и во Македонија. Треба да 
останеме сплотени и да не 

подлегнуваме на обидите за 
наша делба по партиска, ре-
гионална или било која друга 
основа. Да го заборавиме 
егото, на Македонија сме и’ 
потребни единствени и сил-
ни. Ако ја погледнеме наша-
та историја, ќе видиме дека 
како народ сме минувале и 
низ потешки периоди, меѓу-
тоа со нашето силно чувство 
на припадност и секако со 
нашата црква, сме останале 
Македонци, -вели искрено 
Бисерка во нашиот разговор 
и додава: 
-,, За момент да се потсети-
ме и да извлечеме поука од 
мислата: “Освестените и го-
лемите умови разговараат за 
идеи, просечните за настани, 
а ситните души за конкретни 
лица”. Нека тоа ни биде па-
токаз за нашето живеење и 
за нашите меѓусебни одно-
си, а и во таа насока да ги 
искористиме современите 
средства за комуникација. Во 
никој случај не смееме да ос-
тавиме простор за меѓусебни 
расправии и за песимизам.
Во овој момент на историја-
та, мојата порака до сите Ма-
кедонци би била “Македонци 
од цел свет, сплотете се!” –
дадава госпоѓа Несторовска.
- ,, Во оваа прилика сакам 

да ја изразам својата голема 
благодарност до една прет-
ходна генерација која со мно-
гу љубов, труд и лични сред-
ства ја изгради прекрасната 
црква Св Илија, која со фрес-
кописот во завршна фаза го 
добива својот величествен 
изглед. Нека истата биде 
обврска и аманет за сите нас 
да се ангажираме не само во 
нејзиното зачувување, туку и 
во нејзината постојана над-
градба и разубавување.
Би сакала да ги поканам сите 
Македонци да дојдат во на-
шиот божји храм на служба, 
да се зачленат во Женската 
секција, хорот, Пензионерско 
друштво или да ги донесат 
децата во играорната група 
“Илинден”. Ако пак нема-
ат време или можности за 
нешто од тоа, тогаш нека дој-
дат на некоја од забавите кои 
ги организираме или барем 
само за да се напијат едно 
кафе и да поминат пријатни 
моменти во нашата црква, 
е топлата препорака на 
Бисерка Несторовска една 
од наистакнатите членки 
на женската секција од 
Македонската Парвославна 
Црква Св. Илија од Мисисага.

Виолета Јованова
"Да се здружиме сложно и помогнеме да опстане она што 
досега сме го изградиле . Тка и нашите деца ќе можат да 

го пренесат на следните генерации."

Весна Качуров
,,Со секое добро дело, човек се приближува до Господ  и 

смислата на нашето постоење. ,,

Бисерка Несторовска: 
,,Во овој момент на историјата, мојата порака

 до сите Македонци е: “Македонци од цел свет, сплотете се!” 
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050Посетете ја новата веб страница на црквата 

st-ilija.ca

Со молитва, пе-
сна и оро беше  
одбележан патро-
ниот ден на Ма-
кедонската Пра-
вославна Црква 
Св.Илија од Мис-
исага. Храмовата 
слава Св.Пророк 
Илија се просла-
ви во неделата 
на 24 јули со голем пикник во 
црковниот двор каде што се 
служеше храна, а на звуците 
на македонската музика и се 
заигра, како што доликува 
на македонска прослава на 
голем празник.  Македонци 
од сите македонски право-
славни цркви и градови  ја 
удостоија оваа свеченост, 
односно пикник во црковни-
те дворови.На пикникот беа 
присутни бројни македонски 
верници од парохијата од 

сегашните и поранешните 
управи, сите тие покажаа 
колку е важно заедништво-
то, колку силно молитвата 
помага во зближувањето на 
Македонците, а тоа духовно 
меѓучовечко обединување е 
повеќе од било кога потреб-

но не само на црковни наста-
ни, туку воопшто во секојдне-
вите , ако сакаме да не' има 
утре, да опстоиме како Ма-
кедонци. На ден Илинден се 
одржа главната богослужба 
во црквата со која раководе-
ше парохискиот свештеник 
отец Благој Пенев со свои 
ценети колеги, свештеници 
од  македонската заедни-

ца во Канада . Кумови беа 
достојните и честити Нина 
и Боне Темелкови, кои при-
несоа леб, вино и пченица, 
а славската погача срдечно 
ја прекршија и пренесоа на 

Сашо Туџаровски кој ќе биде 
кум догодина.После утрин-
ската богослужба следеше 
празничен ручек подарен од 
кумовите Боне и Нина Те-
мелкови. 
Големиот македонски праз-

ник Илинден кој во свеста 
на македонскиот народ 
најповеќе асоцира на слав-
ното Илинденско Востание 
и на Крушевската Републи-
ка, сепак, во својата основа 
го има свети Илија, лик од 

христијанската религија кој 
има значајно место и во на-
родните верувања. Пророкот 
Илија живеел околу 900 го-
дини пред Исус Христос (по-
точно е роден во 816 година 
пред Христа).

СВЕЧЕНО ПРОСЛАВЕН ПАТРОНИОТ ДЕН ВО ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА,
КУМОВИ БОБИ И НИНА ТЕМЕЛКОВИ, ДО ГОДИНА САШО ТУЏАРОВСКИ

ФОЛКЛОРНИОТ АНСАМБЛ ,, ИЛИНДЕН,, ОД ЦРКВАТА СВ.ИЛИЈА ОД МИСИСАГА ВО АВГУСТ  ГОДИНАВА УЧЕСТВУВАШЕ  
НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ,,МАКЕДОНСКО СОНЦЕ’’ ВО ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

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

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

Dental Technician  

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES
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На 8-ми септември е исто-
риски датум, кој претставу-
ва  светол симбол за созда-
вањена смостојна и незвисна 
Маке- донија.
По повод одбележувањето 
на празникот  8-ми Септем-
ври,литературниот прилог  ќе 
биде проследен со стихови и 
песни од познати македонски 

поети посветени на 
Татковината:

„Низ улиците на Торонто
 те наоѓам

сплотена во долга парада -
како симбол 

на слободарско ехо,
Како знаменосец !“

( Цитат од песната „Глас од 
далечините“-Б.Д.)

                                                   
Почетоците за овој значаен 
празник  датираат уште од 
25 јануари 1991 г. кога пр-
виот македонски парламент 
ја усвои Декларацијата за 
независност. Претходно, 
во 1990 г. веќе беа одржа-
ни првите повеќепартиски 
избори. Најзначајните закони 
во државата ги носи Собра-
нието на  Македонија,  на 
чело со Претседателот на 
Републиката. Македонскиот 
народ и националностите на 
8 септември 1991 год. одр-
жаа референдум и гласаа 

за суверена и самостојна  
држава. Македонија се здо-
би со ушре еден државен 
празник кој се слави секоја 
година како ДЕН НА НЕЗА-
ВИСНОСТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА,  и надвор 
од неа,  во далечните земји 
меѓу македонските иселени-

ци.
Во изминативе години маке-
донска заедница во Торонто 
,во соработка со Генерал-
ниот конзулат на Р. Маке-
донија;  со конзулите  секоја 

година пред  гратската опо-
штина се изведуваше мани-
фестацијата  кревање на ма-
кедонското знаме.  Исто така 
се организираше официја-
лен прием  со свечена про-
грама. Нажалост, оваа годи-
на со глобалната пандемија 
на корона вирусот, не сме во 
можност  да ги славиме на-
шите  национални празници; 
како што беше  откажување-
то на Илинденскиот пикник  и 
други активности и прослави. 
Во неизвесност ќе остане и 
прославата на 8-ми Септем-
ври кој е од големо историско 
значење  при остварувањето 
на вековниот македонски 
идеал; водени од илинден-
ската и асномската идеа, со 
аманет од нашите преде-
довци. Овој ден отвори нови 
хоризонти за инспирација, 
идеи за создавање подобра 
иднина на нашата татковина.
Во поетскиот прилог на овој 
контекст застапени се песни 

посветени на 8-ми 
Септември и на Македонија. 
Ќе презентираме  творба на 

поетесата 
ЕВГЕНИЈА ШУПЛИНОВА, ро-
дена во с. Тополчани, 1934 
г., заврешила учителска шко-
ла во Битола а професио-
нално 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 опеју-

ваме.
Со нејзините очи светот 

го наблудуваме.
Со неа животот го подне-

суваме.
Неа ја китиме со убост.

За неа пот лееме,
 и не ги даваме

и тагата и радоста и 
маките.

За неа живееме
 и умираме.

Ако затреба, 
Татковино,

Ти повикај не...

Во стиховите не само што се 
открива  љубовта кон татко-
вината и обврските кон неа, 
и сите ги споделуваме со 
поетесата, а ова ќе ги  пот-
тикнува младите генерации 
создадавајќи родољубиви  

чувства кон татковината.
Подоцна тоа се потврди со 
појавата на храбрите бра-
нители на  нашата земја.
Тоа сликовито го прикажува 
во нејзината поезија настав-
ничката и поетеса од Скопје,  
ИВАНКА СТОЈКОВА родена 
во1949 г. во Штип, член при  
„ Здружението на преосвет-
ни работници – писатели“ во 
Скопје. Во песната  ги возви-
шува бранителите на Маке-
донија опишувајќи ја нивната 

храброст,  кои слободата
 ја платија сонивните животи. 

Оваа песна се јавува во по-
ново време, и  со застапе-
ниот мотив како да создава 
конекција и доаѓа како одго-
вор на крајниот стих од прет-

ходната 
песна на Е. Шуплинова: 

„Ако затреба Татковино, Ти 
повикај не...“ И токму така, 
решително и храбро се поја-

вија бранителите:

БРАНИТЕЛИ

Бранители на земјата ро-
дена, света,

Решени беа да ги бранат 
слободните утра.

Ангели со скршени крилја 
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 носат 
заедничко име.

Во поетскиот прилог ќе дојде 
до израз и творештвото на 
наставничката, поетеса  ЖА-
КЛИНА ВЕЛОВСКА од Бито-
ла, родена 1968 година. Од 
нејзината стихозбирка „Дет-
ско виножито“ ја избравме 
песната посветена на 8-ми 
Септември, која се совпаѓа 
и со празникот и со почето-
кот на новата учебна година. 
Книгата е плод  на  воспит-
но-образовниот процес за 
учениците од основните учи-

лишта во Македонија. 

Вакво поетско творештво 
може да биде застапено и 
овде, на часовите по маке-
донски јазик во Интернацио-
налната јазична програма  и 
во другите македонски одде-
ленија  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 слави,
а затоа татковино денес

чекориме со кренати 
глави! 

Значи, во ова издание на 
септемврискиот литературен 
прилог  што го опфати  8- ми 
септември,   дојде до израз 
една добро- образовна тема 
и со лесен приод  кон учени-
ците при изучување на ма-
кедонскиот јазик и историја. 
А тоа се песните и нивните 
автори, што ви ги претста-

вивме. 
Каква случајност... Сето ова 
асоцира и на почетокот на 
новата учебна година, која 
насекаде ќе започне малку 
покасно и ќе има големи про-
мени насекаде во училишта-
та  поради пандемијата. И не 
само тоа; се случи изборотна 
песните  во литературниот 
прилог, да падне врз тво-
рештвото на македонските 
поетеси; просветни работ-
ници, наставници и др. без  
обзир каде и да живеат праз-
никот ќе се слави со ехото на 

нивните песни.

(*Кога веќе станува збор за 
учителите и учениците,им  
пожелувам многу успех и на 
учениците и на учителите.
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 
почувствуваме 8-ми Сеп-
тември – роденденденот на 
нашата татковина кој созда-
ва инспирација кај поетите 
и претставува  сеопфатна 
лекција и песна за сите воз-
расти и генерации. 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 пес-
ните нека бидат поздрав-
на честитка до Македо-

нија и до сите Македонци: 
Да ни' е честит и веко-
вит 8-ми Септември !

Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

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

,,Оро Македонско,, 

Радио Програма 
на македонски јазик

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

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

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rachovski - Pelisterski
810-335-5552
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Македонецот Васил Стерјовски 
од Мала Преспа Албанија и прв 
претставник на Македонците во 
албаскиот парламент отвора из-
ложба “МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД 
- ВЕКОВЕН ИДЕНТИТЕТ ВО 
КОНТИНУИТЕТ”, со документи 
од архивите на САД за македон-
ската посебност од крајот на XIX 
и почетокот на XX век.
Изложбата е во рамките на на-
станот по повод одбележување-
то на 8-ми Септември – Денот 
на независноста на Републи-
ка Македонија и 73 години од 
крајот на граѓанската војна во 
Грција 

1946-1949 година, организиран 
од Здружението на Македонци-
те од Егејскиот дел на Македо-
нија „Мирка Гинова“ од Штип, 
во соорганизација со локална-
та самоуправа 
на општина Штип 
и ДПС Лисец од 
Штип.
Настанот и излож-
бата претставени 
на 8-ми септем-
ври 2022 година 
(четврток) со поче-
ток во 10:30 часот, 
во дворот на маке-
донската право-

славна црква “Св.Константин и 
Елена” во населбата Балканска 
во Штип, Македонија.

Изложба на Васил Стерјовски
“МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД 

- ВЕКОВЕН ИДЕНТИТЕТ ВО КОНТИНУИТЕТ”

ИМА СЕВЕРНА ИРСКА, АМА И 
ДРЖАВА ИРСКА, ЗАЕВ ЕДИН-

СТВЕНАТА ДРЖАВА ВО СВЕТОТ 
СО ИМЕТО МАКЕДОНИЈА, 

ЈА ПРЕТВОРИ ВО СЕВЕРНА
 ГРЧКА ПРОВИНЦИЈА!

Пишува Тодор ПЕТРОВ
За никогаш да не се заборави: Владата до-
говори експерти од Северна Ирска за спро-
ведување на кампањата за референдумот за 
промена на името на државата Македонија 
во "Северна Македонија".
Медиумите информираа дека познатата 
фирма за стратегиски комуникации од Се-
верна Ирска, “Стратагем интернешнл“, ќе и’ 
помага на Владата во спроведувањето на 
кампањата за промена на името на држава-
та и идентитетот на нацијата! Двете страни, 
како што веќе потврдиле од Владата, потпи-
шале меморандум за соработка за консул-
тантски услуги кои ќе овозможат “успешна“ 
јавна комуникација со граѓаните. Сметката, 
според информациите, ќе ја плати амбаса-
дата на Велика Британија.
“Стратагем интернешнл“ е стратегиски кон-
султант за политички работи и комуникации, 
со богато искуство во работењето низ це-
лиот свет, а специјализирани се за сложени 
и несигурни средини. Едноставно кажано, 
специјализирани да водат специјални војни 
во суверени држави!
Колку за потсетување, Северна Ирска е дел 
од Обединетото Кралство со Велика Бри-

танија. Но, на истоимениот остров постои и 
држава Ирска!
Во случајов со нас, постои држава Македо-
нија, на која Владата со референдум и про-
мена на Уставот сака да и’ го смени името 
во "Северна Македонија", претворајќи ја во 
нова држава од која ќе остане само терито-
рија под управа на Атина, без народ и без 
историја... 
И, бидејќи повторувањето е мајка на знаење-
то, Спогодбата Димитров-Коѕиас претставу-
ва еднострана наредба на Атина за самоу-
кинување на Македонската нација и држава, 
со неа Атина треба да стане администратор 
на новата држава "Северна Македонија"! Со 
Спогодбата Димитров-Коѕиас, Атина добива 
право да бара санкционирање и забрана на 
секој проект, книга, истражување, мисла... 
ако смета дека тоа значи иредентизам и 
ревизија на грчката политичка историја за 
Македонија. Атина добива право да врши 
ревизија на македонската историја!
Затоа, меморандумот на Владата за 
кампањата за референдумот со познатата 
фирма за стратегиски комуникации од 
Северна Ирска - “Стратагем интернешнл“, за 
промена на името на државата Македонија 
во "Северна Македонија" во 2018 година, да 
не беше смешно, ќе беше трагично...
Никогаш северна, секогаш Македонија, 
вечна од искона до бескрајот!

Пишува Тодор ПЕТРОВ

Пишува проф.д-р Игор ЈАНЕВ
Со Бугарскиот и Преспанскиот договор, Со-
цијал-демократскиот Сојуз воведе верба-
лен деликт и ги одзеде следните човекови 
права во државата Македонија: 1. Право на 
слободна мисла; 2. Право на говор; 3. Пра-
во на изразување; 4. Право на слободно 
творештво во науката и култура; 5. Право 
на слободно информирање; 6. Право на со-
пственото убедување, вера и совест; 7. Пра-
во на самоидентификацијата; 8. Право на 
самоопределување на јазикот; 9. Право на 
независно самоопределување на историјата 
и културата; 10. Право на самостојно уреду-
вање на образованието и самоопределување 
на образовниот процес; 11. Право на непре-
чен и незвисен културен развој; 12. Право на 
самостојна културна самоидентификација и 
самоопределување, во секоја смисла; итн...

Со Бугарскиот и Преспанскиот договор, за-
грозени се основните права на државата 
Македонија: 1. Суверена еднаквост (правна 
еднаквост на државите); 2. Политичка неза-
висност; 3. Немешање во строгата внатреш-
на јурисдикција на државите (немешање во 
внатрешните и надворешните работи); 4. 
Самоопределување; 5. Недискриминација во 
членството на Обединетите Нации и агенции-
те на Обединетите Нации; 6. Недерогирање 
на правната личност на државата - членка на 
Обединетите Нации (внатрешна и меѓуна-
родната правна личност); 7. Невршење ет-
ноцидни, геноцидни и културоцидни акти кон 
народот кој живее во државата - членка на 
Обединетите Нации; 8. Неинтерферирање 
во надворешните работи и надворешната 
јурисдикција на државата!

СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ СО БУГАРСКИОТ И 
ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР ВОВЕДЕ ВЕРБАЛЕН ДЕЛИКТ И 

ИЗВРШИ СУСПЕНЗИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ПРАВАТА 
НА ДРЖАВАТА УТВРДЕНИ ВО МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО!

СТОЈКОВ: Македонците од Бугарија, за Владата во 
Скопје сме евтини и тие за ЕУ би не продале и без 
пари, како што ги дадоа и Македонците во Грција

Македонците во Бугарија го 
поздравуваат барањето на 
Обединетите нации преку 
Канцеларијата за човекови 
права да побара нивната 
матична земја да признае 
постоење на македонско 
малцинство.
Оттаму велат дека е крајно 
време некој да и' предочи 
на Бугарија дека мора 
да ги почитува правата 
на граѓаните кои не се 
чуствуваат за Бугари и да 
им овозможи слободно 
да ги практикуваат своите 
образовни и национални 
права.

Но, Македонците од Бугарија 
се разочарани од односот на 
актуелната власт која најпрво 
со Договорот со Грција, а сега 
и со тој за пријателство со 
Софија практично се откажа 
од грижата за македонското 
малцинство во соседните 
земји.
– Владата се интересира 
само за влегување во ЕУ 
по секоја цена. За властите 
ние никогаш не сме имале 
некоја вредност, така што 
сме евтини, нешто што тие 
би го дале и беспари-вели за 
Пресинг ТВ, Стојко Стојков 
од ОМО Илинден-Пирин.

Овој извештај забележува 
дека Владата на Бугарија 
„негира постоење на етничко 
македонското малцинство“, 
тврдејќи дека припадниците 
на оваа заедница се 
всушност етнички Бугари.
Во него се вели и дека 
„македонскиот јазик не се 
признава, ниту се учи во 
училиштата и Македонците 
не се застапени во 
Националниот совет за 
соработка на етничките и 
интегративните прашања“.

Крсте Петков Мисирков во 
1903 год. во делото „За Ма-
кедонцките работи“ многу 

прецизно ја разоткрива бу-
гарскатa пропаганда од 19ти 
и почетокот на 20 век, нареку-

вајќи ја фалшлива монета, во 
услови кога бугарската црква 
Егзархијата го користела пе-
риодот додека била укината 
Охридската Архиепископија, 
за да шири бугарска пропа-
ганда меѓу Македонците. 
Претходно, во 1767 година 
откако била клеветена од 
страна на Грците, турската 
власт ја укинала најстарата 
црква на Балканот - Охрид-
ската Архиепископија, црква-
та на Македонците, која била 
возобновена 200 години по-
доцна, во 1967 година.

 „ За Македонцките работи многу презицно 
ја разотрива бугарската пропаганда“ 

ПОВТОРНО СМЕ ПРЕДАДЕНИ ОД МАКЕДОНИЈА 
Македонците од Бугарија прашуваат мораше ли да 

бидат помножени со нула?

Стојко Стојков, претседателот на 
здружението на Македонците во Бугарија, 
ОМО Илинден Пирин, реагира на тоа што 
во Протколот потпишан меѓу Македонија 
и Бугарија е предвиден реципроцитет за 
сите прашања, освен за македонското 
малцинство кое без никакви права опстојува 
на територијата на источниот сосед.
Тоа значи дека по воведувањето на Бугарите 
во македонскиот Устав, Македонците 
во Бугарија ќе останат непризнаени од 
државата.
– Се чувствуваме традиционно предадени 
од македонската држава – изјави неодамна 
Стојков.Тој вели дека се чиста глупост 
објаснувањата, дека реципроцитет за 

Македонците во Бугарија не е можен, бидејќи 
бугарскиот Устав не признава малцинства.
– Објаснувањата дадени зошто нашите 
права не се заштитени се чиста глупост. Што 
за идиотшина е тврдењето дека Турците 
се изјснувале за бугарски државјани, што 
општо има етничката самоопределба со 
државјанството? – прашува Стојков.
Тој прашува дали сепак можеше на некој 
начин да им биде помогнато на Македонците 
во Бугарија.
– И дури ако нема реципроцитет барем 
некаква заштита за нас нема ли, или пак за 
нас е нула и сме премолчени и предадени 
од македонска страна – додава Стојков.

АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  СОЈУЗОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ И ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ ОД 

ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА - МАКЕДОН: 
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ВГРАДЕНИ ВО ТЕМЕЛИТЕ НА ГРЧКАТА 

ДРЖАВНОСТ, ЗАТОА И НИМ ПРАВА И СЛОБОДИ КАКО 
РАМНОПРАВНИ СО РАМНОПРАВНИТЕ И ЕДНАКВИ СО ЕДНАКВИТЕ!

Ги отфрламе Договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година и Спогодбата Дими-
тров-Коѕиас од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и иден-
титетот на Македонскиот народ, како велепредавство на државата и нацијата, геноцид врз 
Македонскиот народ и злосторство против човештвото! 
Бараме распуштање на меѓувладините комисии со владите во Софија и Атина за ревизија 
на македонската историја, не прифаќаме нова политичка историја за Македонците и за Ма-
кедонија! Ги повикуваме владите во Софија и Атина да ги признаат Македонците, Македон-
скиот јазик и Македонија, како основен предуслов за добрососедство помеѓу Македонија и 
Бугарија, помеѓу Македонија и Грција!
Не сме креација на Коминтерната, ниту на Југославија или Тито, не бараме повеќе од тоа 
што на сите им припаѓа! Македонците заедно со Албанците, Бугарите, Грците и Србите ги 
ослободија и Албанија и Бугарија и Грција и Србија од фашизмот во Втората светска војна, и 
како еднакви со еднаквите, и рамноправни со рамноправните, бараме еднакви права и сло-
боди со Албанците, Бугарите, Грците и Србите во соседните земји на државата Македонија. 
Македонија мора да го отвори прашањето за положбата и правата на Македонците во 
Егејскиот дел на Македонија и насилно прогонетите! 
Бог да ги прости упокоените борци Македонци и Грци припадници на ДАГ, борци против фа-
шизмот! Тие ја ослободија Елада од германската, бугарската и италијанската фашистичка 
окупација за време не Втората Светска Војна! 
Продолжуваме со борбата за Македонците, по род и државјанство, во сите делови на Ма-
кедонија, во светот и татковината! Продолжуваме со борбата за победа и слобода на Ма-
кедонија!
Никогаш северна, само Македонија вечна! Да живее Македонија и Македонскиот народ!
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

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

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

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

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

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

CANADIAN MACEDONIAN PLACE 

Our Vision

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

Our Values

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

Our Mission

To provide quality, affordable accom-
modations and companionship to 
Seniors of all backgrounds with an 
aim to encourage the vibrant Mac-
edonian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

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

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Пишува Тодор ПЕТРОВ

Во пресрет на Денот на независноста - 8 
Септември, потсетник за претседателот, 
премиерот, министрите и пратениците: На 8 
септември 1991 година македонскиот народ 
и граѓаните на државата Македонија, на ре-
ферендум, во апсолутно мнозинство, гласаа 

за “СУВЕРЕНА И САМОСТОЈНА ДРЖАВА 
МАКЕДОНИЈА“ без додавки и без придавки! 
Одлуката на референдумот е задолжителна 
за сите!
На референдумот од 1.495.807 граѓани, гла-
сале 1.132.981 граѓани или 75,74%. Со “за“ 
се изјасниле 1.079.308 граѓани или 72,16% 
од вкупното гласачко тело, со “против“ 39.639 
или 2,65%, неважечки гласачки ливчиња се 

13.648 или 0,91% од гласачкото тело.
Од 1.132.981 граѓани кои гласале на рефе-
рендумот, со “за“ се изјасниле 1.079.308 
граѓани или 95,26%, со “против“ 39.639 граѓа-
ни или 3,50%, а неважечки беа 13.648 гла-
сачки ливчиња или 1,20%.
Во овие резултати се пресметани и гласови-
те на нашите граѓани на привремена работа 
и престој во странство, а од нив вкупно гла-

сале 58.126 од кои со “за“ гласале 57.327, со 
“против“ гласале 653, неважечки гласачки 
ливчиња 146.
Среќен роденден Македонијо. Биди вечна и 
исправена на секоја бура и невреме. Биди 
горда и достоинствена, слободна и независ-
на!
Да сте живи и здрави Македонци!

НА 8 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА МАКЕДОНЦИТЕ ГЛАСАА 
"ЗА СУВЕРЕНА И САМОСТОЈНА ДРЖАВА МАКЕДОНИЈА" 

БЕЗ ДОДАВКИ И БЕЗ ПРИДАВКИ!

ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ

ПОСТАПКА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА

ВМРО-ДПМНЕ отпочнува постапка за задолжителен рефе-
рендум со цел укинување на договорот со Бугарија потпишан 
од СДСМ, кој е корен на сите негации.
 
ИК на партијата донесе одлука да се пристапи кон собирање 
на 100 потписи за граѓанска иницијатива, на кој првопотпи-
шан ќе биде претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан 
Мицкоски и раководството, по што очекуваме собранието да 
ја одобри иницијативата, по што ќе почнат да течат рокови-
те за собирање на 150.000 потписи, со цел организирање на 
Референдум. 

 
Референдумското прашање, кое е усвоенп по долги консул-
тации со експертите, коалиционите партнери и телата на 
партијата ќе гласи: Дали сте за напуштање на важноста на 
ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈА-
ТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА МЕЃУ РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА објавен 
во Службен весник бр: 12/2018 од 18.01.2018 година?
 
Овој договор е корен на сите проблеми, и почеток на нега-
цијата на македонскиот јазик, идентитет и историја.

 
Антимакедонската СДС, доколку верува дека договорот е до-
бар, нека излезе и нека го брани, ВМРО-ДПМНЕ на референ-
думот отворено ќе води кампања со цел гласање за негово 
поништување. Референдумот ќе биде задолжителен, и потоа 
антимакедонската СДС нема да има основ да бега.
 
Ако во владата има барем малку демократија, тие ќе го по-
ддржат Референдумот и ќе ги повикаат граѓаните на излез-
ност.

МАКЕДОНЦИТЕ МЕТА НА ОМРАЗА:
 ЗАПАЛЕН Е ПОСТЕР НА ЗДРУЖЕНИЕТО ,,АНТИЧКИ МАКЕДОНЦИ''

Непознати сторители ги запалиле и стопиле 
пластичната реклама на клубот на античките 
Македонци во градот Гоце Делчев, како 
и еден постер. На местото на изгореното 
залепиле мапа на Голема Бугарија.

Претседателот на клубот Иван Гаргавелов го 
открил направеното вчера на 28 и денес го 
пријавил во полиција. Тој вели дека е сигурен 
дека нападот е извршен од бугарските 
националисти.

Клубот на антички Македонци во Бугарија е 
една од двете македонски организации што 
беа регистрирани во 2019 и од тогаш се во 
процес на одземање регистрација, при што 
членовите  беа викани три пати во полиција и 

принудувани да се распишат од клубот.
Во нападите врз клубот на ОМО “Илинден“-
ПИРИН во истиот град пред десетина години, 
полицијата одби да земе било какви мерки.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА  БИЛЕ И ЌЕ ОСТАНАТ МАКЕДОНЦИ
При неодамнешната посета на 
општина Битола потпретседателот 
на ВМРО-ДПМНЕ, Александар 
Николоски одговарајќи на 
новинарско прашање во однос 
на Мала Преспа и сведоците 
Македонци што во Мала Преспа 
се бунат дека Бугарите прават 
асимилација, уште во 90-тите 
години се правела асимилација но 
денес сведоци Македонци велат 
дека денес бргу ги прифаќаат 
бугарските уцени, односно 
пасоши, државјанства за да ја 
напуштат Албанија истакна дека 
Македонците кои што живеат во 

Мала Преспа се под напад на 
Бугарската асимилација а пасоши 
вадат од економски причини.
„Во однос на Мала Преспа јас 
апсолутно се сложувам со ова што 
го кажавте и мислам дека луѓето 
наши кои што живеат таму се под 
напад на бугарската пропаганда 
но исто така мислам дека на сите 
ние е јасно, како што им е на нив 
јасно јас лично сум во континуиран 
контакт со голем дел од нив дека 
тие се таму Македонци, а јасно ни 
и на сите луѓе овдека дека бугарски 
пасоши за жал луѓето земаат од 
економски причини и прашање на 

кое што досега никој од Бугарија не 
одговорил, сум го поставувал само 
јас, но еве ќе го поставам повторно 
е зошто тие кои што земаат бугарски 
пасоши не остануваат да живеат во 
Бугарија, туку го земаат пасошот 
и не стапнуваат уште еднаш во 
Бугарија, и ако толку имаат чувства 
кон Бугарија зошто не отидат да 
живеат таму и зошто не се обидат 
да ја најдат својата среќа таму кога 
веќе имаат Бугарско државјанство 
врз основа на кое што добиваат 
бугарски пасош. Одговорот е 
едноставен, затоа што го гледаат 
како најлесен начин за да можат да 

излезат во Европа, да отидат пет- 
шест месеци во Германија Франција 
или во Холандија да поработат за 
да донесат некој денар дома и да 
можат да ја поминат годината.
И тоа е резултат на тешката 
економска состојба во која што е 
народот и претставува најдобар 
доказ и слика на промашената 
политика на Република Бугарија кон 
Република Македонија, наместо да 
градиме пријателства и мостови ние 
градиме омраза и непријателства 
кои што се иницирани комплетно од 
нивна страна. Дали е тоа имиња на 
провокативни имиња на културни 

клубови почна од Битола сега се 
шири низ цела држава, дали е 
тоа давање стипендии, дали е тоа 
измислување проблеми таму каде 
што ги нема, дали се тоа бугарски 
пасоши, ако сакате на времето оној 
случај со една жена од Гевгелија 
која што имаше семејни проблеми 
па стана национален проблем, 
и континуирано 30 години, еве 
самостојност ќе славиме 31 
година сега за скоро, Бугарија се 
оддалечува од Македонија но за 
тоа треба да се погледнат себе 
сите бугарски политичари од прв до 
последен“, истакна Николоски.

СТЕРЈОВСКИ: НЕМА БУГАРСКО МАЛЦИНСТВО ВО АЛБАНИЈА, БУГАРИЈА СО ЗАКАНА 
СО ВЕТО ЈА НАТЕРА АЛБАНИЈА ДА ГО ПРИЗНАЕ

Бугарија ја смета за бугарска не 
само македонската заедница во 
Албанија, туку и македонската за-
едница во балканските земји, а тоа 
е поврзано со политиката на Со-
фија кон Скопје, изјави лидерот на 
единствената македонска партија 
во Албанија – Македонска алијанса 
за европска интеграција (МАЕИ), 
Васил Стерјовски, во интервју за ТВ 
„Еуроњуз Албанија“. „Во Албанија 
нема бугарско малцинство. Сето 
ова е поврзано со политиката и од-
носот на бугарската држава што таа 
го има воопшто со македонската 
нација и со Македонија, но и секаде 
каде што има македонско малцин-

ство во другите балкански земји – 
Бугарија тврди дека тие се Бугари. 
Бугарија ја прошири својата пропа-
ганда и во областите каде што жи-
вее македонското малцинство во 
Албанија, во областа Гора, Преспа 
и Голо Брдо“, изјави Стерјовски. 
Тој посочи дека, искористувајќи го 
членството во Европската Унија, 
Бугарија, заканувајќи се со вето, 
извршила притисок врз Албанија 
да признае непостоечко малцин-
ство. „Искористувајќи го членството 
во Европската Унија, Бугарија извр-
ши притисок врз Албанија и така 
беше признато, во 2017 година, 
непостоечко бугарско малцинство, 

иако не се исполнуваше ниту еден 
критериум за признавање на вак-
во малцинство; затоа што од сите 
пописи направени во Албанија, од 
создавањето на албанската држа-
ва до денес, нема ниту едно лице 
кое се изјаснило за Бугарин. Исто 
така, во сите извештаи што Алба-
нија ги прави за меѓународните   
организации кои ги следат правата 
на малцинствата, во ниту еден од 
овие извештаи не стои дека албан-
ската држава изјавила дека има бу-
гарско малцинство. Токму под при-
тисокот на Бугарија во 2017 година 
и заканата со вето на членството 
на Албанија во ЕУ беше признаено 

непостоечко бугарско малцинство“, 
подвлече СтерјовскиСпоред него, 
македонското малцинство се чув-
ствува загрозено, а однесувањето 
на Бугарија претставува „внатреш-
но мешање во работите на Алба-
нија, од каде пак нема никаква ре-
акција“. „Македонското малцинство 
се чувствува загрозено. За жал, 
немаме одговор од албанската 
држава за сета оваа бугарска про-
паганда што се одвива во области-
те каде што живее македонското 
малцинство. За нас, активноста на 
Бугарија, која со методите на 19 век 
се обидува да го асимилира маке-
донското малцинство во Албанија, 

е мешање во внатрешните работи 
на Албанија. Како пратеник во Пар-
ламентот на Албанија многупати 
сум ја искажал оваа  загриженост, 
особено за работата на бугарската 
амбасада и сите активности што 
ги спроведува за асимилација на 
македонското малцинство во Ал-
банија. Побарав реакција од албан-
ските институции, но, за жал, за Ал-
банија приоритет беше отворањето 
на преговорите за членство во ЕУ и 
да нема проблеми со Бугарија и ја 
остави слободно да се шири оваа 
бугарска пропаганда. 

Познатиот македонски режисер Јани Бојаџи, 
познат на публиката по филмот ,,Ругање со 

Ристос , неодамна објави мотивирачка изјавa 
до Македoнците, во која повикува: 

,,Само делата ќе ги победат! 
Ако оставиме дела зад себе си, не ни можат 

ништо. Создавајте дела. Секој ден. 
Насекаде. Затрупајте ги со уметност, со 

литература, со музика, со театар, со филмови. 

Создавајте, пишувајте, компонирајте, цртajте, 
пејте и свирете за себе си и за луѓето што ги 

сакате и со луѓето што се сакаат.

 Оставете дела зад себе си и тие ќе се изгубат 
во нивното бездело, во нивната неважност и 

непостоење.
 Само делата се стварност, се друго е илузија.

САМО ДЕЛАТА ЌЕ ГИ ПОБЕДАТ! 
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CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

California Restaurant

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

schnitzels, pasta & more... 

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

HAPPY INDEPENDENCE DAY MACEDONIA!
Independence 

Day in Macedonia 
is celebrated on 
the 8th of  Sep-

tember.

 It has been a nation-
al holiday since 1991, 
when a referendum 
for Independence 
took place. Then SR 
Macedonia gained its 
independence from 
Yugoslavia, where it 
was a federal state, 
and became a sov-
ereign parliamentary 
democracy.
Forever in our hearts, 
long live Macedonia 
and may God protect 
her!

The photo with the 
old Macedonian fl ag 
was taken this sum-
mer, as I was over-
looking the Bay of 
Bones on Lake Ohrid.

For me, September brings 
with it the end of summer 
in Canada, but on a posi-
tive note, it’s harvest time 
for peppers and peaches! 
What would September be 
without a recipe for polneti 
piperki? 

Here is a different way to 
present them. Instead of 
standing the peppers up, I 
have placed them on their 
side. You see the fi lling this 
way, and the rice has a nice 
crisp texture that I like. I 
used yellow and red pep-
pers, the colours of Mac-
edonia. 
This is a lovely presenta-
tion that makes any event 
a special one. The recipe 
below can be used for either 
way that you cut or present 
them. 

Recipe for tra-
ditional  Pol-
neti Piperki:

8 Bell peppers 
500 gr ground beef

1/2 cup rice 
Handful fresh pars-

ley chopped
1 medium chopped 

onion 
4 cloves chopped 

garlic 
8 slices tomato
1 tbsp Vegeta
2 tbsp paprika 

Olive oil for pan 

Method 
With olive oil in pan , sauté  
together onions, garlic , rice 
and ground beef until on-
ions are soft and begin to be 
fragrant. 
Add Vegeta , paprika and 
chopped parsley. 
Slice tops of peppers and 
empty contents. Stuff each 
pepper with meat mixture 
and add 2 tbsp of water 
into each one. Place tomato 
slice on top and replace top 
of pepper. 

Place in casserole dish and 
cover with foil paper and 
bake in 400 degree F oven 
for an hour and a half or until 
rice is soft.  

Peach Tart
We can always use another 
great recipe for desserts 
with praski ( peaches). 
This is my go-to peach tart 
recipe. Growing up in Toron-
to in my Macedonian house-
hold, we had two peach 
trees in our backyard, and 
we ended up with bushels 
of them!

  Peach tart 
recipe:
1 pinch salt

BROWN-BUTTER 
FILLING

1/2 c. sugar
2 large eggs

1/4 c. all-purpose 
fl our

1/2 c. butter (no sub-
stitutions)

3 medium peaches

DIRECTIONS
1.Prepare crust: Preheat 
oven to 375 degrees F. In 
medium bowl, 

stir melted butter with sugar 
and vanilla until combined. 
Stir in fl our and salt until 
dough just begins to come 
together. Press dough into 
9-inch tart pan with remov-
able bottom. Bake crust 
15 minutes or until golden 
brown.

2. Meanwhile, pre-
pare Brown-Butter Filling: In 
small bowl, with wire whisk, 
beat sugar and eggs until 
well mixed. Beat in fl our until 
blended; set aside.

3.In 1-quart saucepan, heat 
butter over medium heat un-
til melted and a dark, nutty 
brown but not burned, about 
5 minutes, stirring occasion-
ally. Whisking constantly, 
pour hot butter in steady 
steam into egg mixture until 
blended.

4. Arrange peach 
slices decoratively on warm 
tart shell; pour in brown-
butter mixture. Bake tart 45 
minutes or until puffed and 
golden. Cool completely on 
wire rack. Refrigerate any 
leftovers.
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MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

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

 Cell: 647-962-7710

РЕКЛАМИ
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www.canadianflowers.com
Design Studio, 3087 Kingston Road

Toronto, ON M1M 1P1
info@canadianaflowers.com

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

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

        Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com

MODELS NEEDED!

To all our Macedonian community in Toronto,
 the Ladies Auxiliary of St Clement of Ohrid Mac-
edonian Orthodox Cathedral is looking for mod-
els for our upcoming fashion show in October.

We need at least 6 models of various age groups.
Your contribution to making this a successful 
and enjoyable event would be greatly appreci-

ated. 
For more information please call or text.

Irena at: (416) 560-2149 ) or
Luba at: (416-473-9923
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Низ Годините
-На 3 септември 1903 година на патот од Банско за 
Симитли, кај месноста Потпрена скала, четниците на Јане 
Сандански и Христо Чернопеев ја киднапирале протестант-
ската мисионерка Мис Елен Стоун и нејзината придружнич-
ка Катерина Стефанова - Цилка.
Тие шест месеци биле задржани од комитите и криени од 
Турците на Малешевските Планини и на Пирин Планина, 
во Пиринска Македонија. Биле ослободени на 23 февруари 
1902 година за откуп од 14.500 турски лири во злато, со кои 
македонските револуционери купиле оружје.Мис Стон била 
задоволна од односот на комитите и народот кон неа, па 
подоцна за тоа кажувала и во интервјуа за американски-
те весници. Дури напишала и книга, но пред печатењето 
целиот материјал изгорел во пожар во американскиот град 
Челзи, во која таа живеела, а таму и починала во 1927 го-
дина.

Еден од првите македонски 
играни филмови, Мис Стон 
(1958) е снимен токму според 
оваа приказна.

На 3 септември 1933 го-
дина во Софија, Бугарија изле-
гол првиот број на „Македонска 
правда“, весник на македонска-
та емиграција, кој ја поддржу-
вал идејата за балканска феде-
рација.

На 4-ти септември 2016-
та година  Папата Франциско 
ја прогласува Македонката  
Мајка Тереза за светица.
На 8-ми септември 1992 година 
промовирана е првата редовна 
поштенска марка на Република 
Македонија.

На 8 септември 1991 го-
дина ( Ден на независ-
носта на Македонија) 
убедливо мнозинство - 95% од 

граѓаните што излегле на референдумот, позитивно одго-
вориле на референдумско прашање: „Дали сте за самостој-
на Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени 
држави на Југославија?“

На гласањето, според официјалните податоци, од 1.495.626 
гласачи излегле 1.132.981 граѓанин со право на глас или 
71,85 отсто, а од вкупниот 
број граѓани кои гласале на 
Референдумот позитивно се 
изјасниле 1.079.308 граѓани 
односно 95,09 отсто (однос-
но 72,16 % од вкупниот број 
на граѓани со право на глас). 
Резултатите само по себе 
говорат за успешноста на Ре-
ферендумот. Во официјал-
ниот извештај на Комисијата 
за спроведување на Рефе-
рендумот се вели дека за 
начинот на кој бил спроведен 

не биле поднесени приговори или жалби поради неправил-
ности или повреди на одредбите на Законот за републички 
Референдум. Комисијата ја констатирала масовноста на 
граѓаните со право на глас во Македонија кои се изјасниле 
„за“ самостојна и суверена Македонија.

На референдумот му претходела Декларација за независ-
ност што првиот повеќепартиски Македонски парламент 
што ја усвоила на 25 јануари 1991 година.
На 11 септември 1943 година на патот Киче-
во-Охрид, баталјонот „Мирче Ацев“ урнал три моста и 
исекол 130 столбови, а во селото Сливово ја запалил жан-
дармериската станица.
На 13 септември 1924 година во Софија убиен е 
Димо Хаџи Димов, еден од најпознатите идеолози и теоре-
тичари на автентичното македонско национално-ослободи-
телно движење.

На 17 септември 1943 година во селото Подвис, ки-
чевско почнало да работи првото училиште на македонски 
јазик.

На 23 септември 1903-та година над селото Цапари, 
на Пелистер се водела последната востаничка битка (Пе-
листерска битка) во битолско во времето на Илинденското 
востание. Во борбата против османлиската војска загинале 
48 востаници.

На 26 септември 1371 година се одиграла Битката 
на Марица во која загинале Волкашин и Углеша Мрњавчев-
ци, а синот на Волкашин, Крале Марко станал крал на При-
лепското кралство и турски вазал.

На 29 септември 1941 година почнало драмско-
то востание на македонските и грчките востаници против 
бугарскиот окупатор. Во Драма, Пресечен, Крлуково и Ко-
балиште, кои биле нападнати од востаниците, била воспо-
ставена народната власт. По жестоките борби, бугарската 
војска и полиција го задушиле востанието и притоа изврши-
ле масакрирање на околу 3.000 луѓе и биле преземени раз-
лични репресивни мерки низ целата територија во источна-
та област на Егејска Македонија.
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          KАНАДСКО - МАКЕДОНСКО 
ПЕНЗИОНЕРСКО ДРУШТВО 

ОД МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-     

ХАМИЛТОН, ОНТАРИО

ги повикува пензионерите од Хамилтон, 
Стоникрик, Сент Катерин, Ниагара Фалс и 

околината на  Хамилтон,

НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ
за избирање на нов управен одбор што ќе се одржи на
 5-ТИ ОКТОМВРИ 2022, среда, по богослуабата.

Вашето присуство е многу важно и потребно за развивање на 
соработката и напредок на македонската заедница 

во оваа област. 

НА ДНЕВЕН РЕД ЌЕ БИДАТ СЛЕДНИТЕ 
ТОЧКИ:

1)  Годишен извештај од претседателот
2)  Финасиски извештај и дискусија

3)  Избирање на нова управа
4) Разно

За информации повикајте го 
Томе на:  647 - 300 - 2194 

или Кочо на: 905 - 387 - 0111

Македонската Православна 
Црква Св. Мала Богородица

 од Кембриџ,Онтарио
Ве поканува 

на Свечен банкет 
по повод патрониот ден на црквата

и прослава на
  25 годишниот јубилеј

На 24 септември 2022 
со  почеток во 18:30 часот

во банкетната сала на 
Македонската Православна 

Црква Св. Наум Охридски 
Хамилтон

 
За информации јавете се кај:

Отец Гоце: 519-9212-7120
Бранкица: 226-600-8152
Отец Ангел: 289-700-6387

Ќе ве забавува  Соња и Оливер Бенд
Сите сте добродојдени!
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

МАКЕДОНИЈА
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Ташко Кубановски

Афоризмите на 
Ташко Кубановски

БАНКОМАТ

Полицаец и приоѓа на жена што 
вади пари од банкомат:
– Колата паркирана на пешачки, 
ваша ли е?
– Да.
– Извадете плус 50 евра…

РАКИЈА
Во Кавадарци…
– Извинете,
 каде се продава ракија ?
– Црквата ја гледаш ли ?
– Да.
– Е, па сегде освен во неа!

МАЖЕЊЕ
– Трпано, ти омажи ли се?
– Не.
– Е, оти ма?
– Не знам. Пробуват ме, фалат ме, 
ама не ме зимат…

Пијачка
Трпе го вика Цветко:
– Ајде одиме на пијачка!
– Не можам, на диета сум.
– Каква диета бе?
– Финансиска.

ТЕЖИНА
Трпе оди на доктор и докторот го 
прашува:

– Колку килограми си бил 
најтежок до сеа?
– 100 кила докторе..
– А најмалку?
– 3 кила и 800 грама, ама 
тоа беше многууу одамна…

ШТО САКААТ 
ЖЕНИТЕ?

И даваш комплимент – не 
прифаќа.
Не и даваш – се лути.
Ќе се согласиш – немаш карактер.
Не се согласуваш – не ја разбираш.
Ја бараш – досаден си.
Не ја бараш – не ти е гајле за неа.
Љубоморен си – лош карактер.
Не си љубоморен – не ја сакаш.
Задоцни една минута – Армагедон.
Ја нема цел саат – ништо страшно.
Излегуваш со другарите – и таа 
доаѓа.
Излегува со другарките – женска 
вечер.
Ќе погледнеш во друга – ќе ти ги 
извади очите .
Ја гледаат неа – тоа е комплимент 
за тебе.
Кога зборува – да ја слушаш.
Кога слушаш – зошто не збоуваш.
И обрнуваш внимание – досаден 
си.
Не и обрнуваш – како смееш!
Нежен си – сака силен маж.
Груб си – сака нежност.

Ја смируваш кога плаче – остави 
ме
Ја оставаш – бездушна свиња си.
Се грижиш за неа – доминираш.
Не се грижиш – не ја сакаш.
И помагаш во кујната – пречиш.
Не помагаш – Балканец.
И кажуваш дека фустанот ја прави 
дебела – лажеш
Не лажеш – навредуваш
Ја фалиш мајка и – се улизуваш
Не ја фалиш – типична машка 
свиња
Ја смееш – несериозен кловн си.
Зборуваш со други – ја игнорираш
Зборуваш со неа – ја гњавиш.
И правиш романтика – ајде побрзо 
на работа сум утре.
И бараш директно – шовинистичка 
свиња си.
Прашуваш кој ресторан – каков 
маж си ти
Не ја прашуваш – не и ги почитуваш 
желбите.

И раскажуваш како си помина 
денес – уф досаден си.
Не и раскажуваш – за ништо не 
разговараме повеќе.
Ја прашуваш како го поминала 
денот – сомнителен си.
Не ја прашуваш – ништо не те 
интересира за неа
Таа нека реши за ручекот – имај 
мислење барем еднаш
Сакам… – Ова не е ресторант
Ќе изедеш цела чинија – свиња
Ќе оставиш малку – Јасно ми е. Не 
готвам добро како мајка ти.
и помагаш во чистењето – пречиш
Не помагаш – да, нека се мачи 
слугинката
Ја гушкаш – � дишиш во увото
Не ја гушкаш – бесчувствително 
говедо
Многу работиш – ништо не правиш 
дома
Помалку работиш – ништо не 
носиш дома
Се грижиш за автомобилот – го 
сакаш повеќе од мене
Не се грижиш – и мене така ме 
„батали“

ТЕМПЕРАТУРАТА ВО 
БИТОЛА

Прилепчанец се јавува кај 
братучедот во Битола.
– Шопрајте бе?
– Арно бе муце.
– Море, колку е температурата во 

Битола?
– Чекај да видам… -20.
– А овде на телевизија кажаја дека 
било -40.
– А бе то надвор можи. Јас за 
внатре ти кажвам дека е -20.

ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ
Малиот Трпе го прашува татко си:
– Тато, што се Европски фондови?
– Тоа се пари земени од 
сиромашните во богата држава 
кои се даваат на богатите во 
сиромашна држава.

КНИГА

– Кажи ми книга на која си плачел 
најмногу?
– Збирка задачи по математика…

ИСХРАНА

Трпе оди на преглед за висок 
притисок.
– Не треба да јадеш месо.
– А шо да јадам?
– Па сливи, грозје, круши…
– Јас тоа го пијам, кажи шо да 
јадам?!

ОДЛУКА
Трпе доаѓа дома и и' се обраќа на 
Трпана:
– Жено еве одлучив од денес да не 
се расправам со тебе..
– Како бе сам си одлучил?!

ВИЦОВИ

НАПРАВИ САМ

Во рубриката НАПРАВИ САМ ќе се запознаете како да 
направите дизајн, декорација, украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна и понекогаш на машина за 
шиење. Материјалите кои се користат во изработката на 
предметите и облеката се веќе употребени или постоечки 
во некој друг дезен и вид, кој се разбира не е повеќе 
потребен. Рециклирањето е број еден заштита на нашата 
планета и затоа да бидеме инвентивни и да направиме 
нешто убаво и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви покажам како да си направите летен комплет 
од вашиот фустан. Потребен ви е фустан долг барем до 
коленици и стари фармерки.
 

1. Фустан;
2. Стари 

фармерки;
3. Ножици;

4. Машина за 
шиење.

Фустанот како што 
спомнав мора да 
биде долг барем до 
коленици. На старите 
фармерки им ги сечете 
ногавиците. Горниот 
дел од фустанот 
го подрабувате, 
доколку има патент 
внимавате на шиењето 
да не се растури 
патентот. Горниот 
дел од фармерките 
го подрабувате и ги 
спојувате со долниот 
дел од фустанот-сукња. 
Постапката е едноставна, 
а добивате модерна 
летна комбинација. Сите 
ние имаме дома и стари 
фустани и фармерки, 
така со оваа идеја можете 
да си направите повеќе 

комплети и да го освежите 
вашиот гардаробер со нешто 
ново и креативно. Уживајте во 
секоја ваша идеја и креација!                                                                  

Рубриката НАПРАВИ САМ  
          ви ја подготви
                   Каролина Ристеска.

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

 ► Не заборавај дека тоа што си бил/ла сите знаат. А каде ќе одиш сите ќе дознаат.
 ► За да не се открие вистината–ја сокрија-правината.
 ► Ништо на овој свет не останало тајно. Кога-тогаш ќе засмдри.
 ► Најубавите сонови за слободата се сонуваат - во зандана.
 ► Слободни сте – ако ви е чиста совеста.
 ► Секој успех е триумф на упорноста.
 ► Има два вида луѓе кои не можат никогаш да успеат: оние што долго лежат будни,
 ► и оние што долго не се разбудуваат иако станале.
 ► Би требало да постои закон  кој ќе ги обврзува здодевните говорници 

да ги држат своите предавања стоејќи на една нога.
 ► Постојат три работи кои многу ги сакав, но во нив воопшто не 

се разбирав, тоа се: музиката, сликарството и жените.
 ► Кога нема вистински живот, човекот живее од фатаморгани.
 ► Секој сака да живее долго, но да не биде стар.
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

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


