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Среќни 
Новогодишни 

и 
Божикни                         

празници!



 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Македонија

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

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

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

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

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

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

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

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

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

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

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

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

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

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

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

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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M A K E D O N S K A  P R A V O S L A V N A  C R K V A -OHRIDSKA  ARHIEPISKOPIJA
       MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH - OHRID ARCHBISHOPRY

AMERIKANSKO-KANADSKA MAKEDONSKA
PRAVOSLAVNA EPARHIJA  

AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX   
DIOCESE 

Возљубени мои чеда во 
Господа,
Секоја рожба е радост 
за домот и семејството. 
Таа е благослов од Бога 
и дар за продолжување на 
семјната лоза. А, уште 
колку ли, пак, повеќе, кога 
се удостоивме да го ви-
диме со нашите телесни 
очи Оној на кого ни анге-
лите не смеат да гледа-
ат, па наместо ние кон 
Бога, Бог слезе кон нас и 
ни ја подаде Својата рака 
да не' крене и издигне. 
Таа студена јануарска 
ноќ, ѕвездата ги воде-
ше мудреците од Исток, 
како оние кои се учеа од 
ѕвездите, да ја видат 
најсјајната и највеличен-
ствената од сите - ново-
то Сонце на правдата. И 
тој незаоден зрак свет-
лина го осветли светот 
и ја покри темнината на 
мракот во кој беше чове-
кот. Од утробата на Бо-
городица изгреа овој нов и 
незаоден ден, во кој сите 
ние добивме можност да 
ја предвкусиме тајната 
на вечното и бесконеч-
ното, во ликот на пре-
красниот Младенец, кој 
ни покажа дека љубовта 
на Бога кон нас е безгра-
нична и безусловна. Оти, 
со што го заслуживме ние 
Христа? Па, согледувајќи 
се, да паднеме на колена, 
да го собереме нашиот 
ум и срце, да ја смириме 
нашата душа, и да се 
помолиме и надеваме на 
љубовта Божја, која и 
нам ни дава пак и пак, 
секој момент од нашиот 
живот, да се раѓаме за 
слава Божја. Така, овој 
ден ќе има смисла - ако и 
ние повторно се родиме 
за живот со Христа.
Затоа, денес е ден на ра-
доста, денес е ден кога 
го славиме раѓањето во 
тело на Предвечниот 
Син Божји, ден кога се спо-
јуваат небото и земјата, 
кога ангелите пеат: Сла-
ва на Бога во висините, 
а на земјата мир и добра 
волја меѓу луѓето. Денес 
се исполнува се' она што 
старозаветниот човек 
го чекал, се исполниле ве-
тувањата и пророштва-
та, а се роди Богомла-
денецот Христос, Кој ги 
осветли и просвети сите 
кои го чекаа. И како што 
Бог, кога го создаде све-

тот, рече: Нека биде 
светлина!, сега, на поче-
токот на Новиот сојуз 
(завет) со Бога, се појаву-
ва вистинската Светли-
на по која сите сме пови-
кани да одиме. 

Возљубени во Христа Но-
вородениот,
Да се зарадуваме и ние, 
како што се зарадува во 
духот и нашата духовна 
Мајка - Пресветата Бо-
городица, да ја отвори-
ме нашата душа да биде 
Витлеемската пештера, 
а чистото срце - духов-
ниот оган на верата. 
Да ги принесеме благо-
дарноста, молитвата 
и покајанието како зла-
то, ливан и смирна пред 
Оној кој цел свет го има. 
А што друго би Му дале 
ние на Господа? Како до-
стојно да се подготвиме 
за Оној кој не' создаде да 
бидеме и ние дел од таа 
бескрајна радост на по-
стоењето? Еве, како са-
миот Бог сега да ни вели: 
Станете, исправете се 
и елате при Мене. Јас за 
Вас дојдов, оти вие како 
непослушни деца зами-
навте од домот на Мојот 
Отец. Дојдете и приме-
те незаодна светлина, 
примете и видете колку 
е благ, колку е добар Гос-
под! 
Рождеството Христово 
не е само ден во исто-

ријата за којшто ние сега 
си споменуваме. Во живо-
тот на христијанинот 
секој момент е и Божик, 
и Велигден, и Богојавле-
ние и Преображение и се' 
што Бог направи за нас. 
Тоа не е историја, тоа не 
е минато, напротив, тоа 
е нашето денес, овде, и 
нашата иднина таму - во 
вечноста. Тоа е повик кон 
сите нас да се вратиме 
во Едем, каде што беше 
нашиот почеток.

Драги мои во Христа Спа-
сителот,
Спомнувајќи си за се' 
што Бог прави за нас, 
невозможно е да не ги по-
чувствуваме и тагата и 
радоста, и болката и во-
схитот, и стравот и ве-
рувањето... Невозможно 
е да размислуваме за таа 
големина, а да не ја согле-
даме нашата маленкост. 
Да видиме дека сме и ми-
кро и макро. Помали од си-
напово зрно, но и поголе-
ми од ангелите. Тоа сме 
ние - христијаните, кои 
својот бит и идентитет 
го заменија со Божјиот. 
Нашиот почеток и крај се 
соединија во едно, а сепак 
ни се даде да бидеме и 
беспочетни и бесконечни, 
оти нашиот Творец е та-
ков, а ние сме повикани да 
бидеме слични Нему. 
Радоста од овие празнич-
ни денови не е само ако се 

собереме со оние кои ги 
сметаме за блиски. Ќе 
ги наполниме и црквите, 
и домовите, но не смее-
ме да заборавиме себеси 
најнапред да се испониме 
со дарот кој само од Бога 
ни се дава - неговата 
благодат, која штедро 
се излива на нас, облаго-
родувајќи не' и правејќи е' 
вистински светлоносци.
Да му дозволиме на тој 
дар да најде плодно ме-
сто во нас, па да може-
ме да се насладуваме со 
плодовите на ви-
стинскиот живот. 
А, животот вечен 
е тоа, да те по-
знаат Тебе, един-
ствениот вистин-
ски Бог... Кога ќе 
го познаеме Бога и 
кога богопознание-
то ќе биде нашиот 
живот, тогаш пов-
торно ќе можеме 
да се родиме и ние 
како мали богомла-
денци, за да може-
ме да Му запееме и 
да Го возвеличаме 
Господа: Те Вели-
чаме, Животода-
вецу Христе, кој 
заради нас сега со 
плот се роди од 
Неневестната и 
Пречиста Дева Ма-
рија.

Драги браќа и сестри,
Изминатата, а, еве, и 
на почетокот на оваа 
година, се соочуваме со 
опасноста од пандемија-
та на Корона-вирусот. 
За жал, многу наши браќа 
и сестри ја изгубија оваа 
битка, па денес не се со 
нас заедно да ги просла-
виме Божикните и Бо-
гојавленските празници, 
а некои се' уште се борат 
со последиците. Да се по-
молиме за сите нив и да 
не ги забораваме!

Светот, а и ние во него, 
сме повторно исправени 
пред ова искушение. А 
искушенијата ни се да-
дени од Бога и се за на-
шето спасение. Затоа, 
да размислиме што ни 
е потребно да направи-
ме, за да се заштитиме 
и себеси, а и оние околу 
нас? Како жители во овој 
свет, треба да ги слуша-
ме и почитуваме препо-
раките на надлежните 
здравствени установи, 
да внимаваме на нашето 
здравје и да го чуваме, би-
дејќи тоа е голем дар од 
Господа. А, како христија-
ни и жители на небесна-
та и вечна Црква, да не 
заборавиме на молит-
вата, постот, покаја-
нието, добрите дела и 
чување на чистотата на 
нашата вера. Да го чува-
ме нашето тело, но да не 
ја заборавиме и нашата 
душа. Секогаш да бидеме 
во духовно единство, обе-

динети преку непрестај-
ните молитви кон Бога, 
надевајќи се дека ова зло 
што поскоро ќе заврши. 
Возљубени од Хрсита Бо-
гомладенецот,
Чествувајќи го денот на 
Рождеството Христово - 
Божик, како и сите други 
празнични денови во овој 
период, Ви посакувам до-
бро здравје, духовен мир 
и радост, силно верувајќи 
дека многу брзо ќе може-
ме повторно слободно и 
без страв да се собираме 
во нашите духовни домо-
ви - црковните храмови. 

Божикната радост да 
трае во Вас, па носејќи ја 
секаде и секогаш со вас, 
сите заедно да извикаме:

ХРИСТОС СЕ РОДИ 
- НАВИСТИНА СЕ 
РОДИ!

МЕТОДИЈ
Митрополит на 
Американско-
канадската
Македонска 
православна епархија

На Рождество 
Христово - Божик, 
2021 Лето Господово
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Драги браќа и сестри Македонци, 

во име на црковната управа на “Св. Климент Охридски” – Торонто, би сакал да 
ви ја честитам Новата година и ви посакувам добро здравје, успех и многу среќа 
на секое поле во животот.  Да се радуваме на секој нов ден, да придонесуваме за 

напредокот на нашата заедница и за напредокот на нашата црква. И во годината 
што ни доаѓа, со заеднички сили, да продолжиме да го градиме патот исполнет 
со предизвици. Само заедно сплотени, ќе успееме да го 

зачуваме нашето и истото да го умножиме. Исто така ви 
го честитам и нашиот голем Христијански празник Божик 
и ве поздравувам со радосниот поздрав Христос се роди!

               Со почит ,
              од претседателот на црковната управа 
               во  македонската православна црква 
                 Св. Климент Охридски од Торонто 

 Владе Димитриевски

Св.Климент Охридски, Торонто

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. 

Прославата на патрониот ден, Cвети Климент Охридски Чудотворец

Прославата на патрониот ден , свети Климент 
- Охридскиот Чудотворец, оваа година беше 
поразлична во споредба со претходните години. 

Поради добропознатата состојба, во црквата 
не смееа да присуствуваат повеќе од 10 луѓе, 
а тој број се исполнува кога ќе земаат во 
предвид свештенослужителите и кумовите. 

Затоа, за време на 
богослуженијата, 
вратите на црквата се 
заклучени.  

Во понеделникот на 7 
декември, од 17 часот  
се одржа вечерна 
богослужба,додека 
во вторникот на 
8-ми декември од  
10 часот  наутро 
беше отслужена - 
Божествена Литургија.  
Кумови се Александар 
и Зора Гушевски, а 
свештеници Отци 
Сашо Целески и 
Александар Зашов кои 

се прикажани на фотографиите.

Соопштение
Драги браќа и сестри, знаеме дека сите немаат Facebook профил, 
затоа отворивме YouTube канал, каде што би можеле во живо да 
ги пренесуваме Литургиите. На тој начин повеќе луѓе ќе бидат 
во можност да нè следат. За да бидеме во можност тоа да го 
направиме, ни требаат 1000 профили коишто ќе нè следат.

Ве молиме следете го нашиот YouTube канал

Dear brothers and sisters, we know that not everybody has a Facebook ac-
count, therefore we've open a YouTube account where the Liturgies will be 
live-streamed and to reach as much more people as possible. To be able to 
transmit, we need 1000 subscribers.
Please subscribe to our YouTube channel. 
Следете ги на Facebook во живо неделните служби и литургии од 
нашата црква.
Every Sunday follow our live stream on Facebook.
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Низ минатите денови - низ премрежијата 1
Танас Јовановски

Мицковски: мора да се обе-
диниме, затоа побарав ли-
дерска средба, заедно да 
ја спречиме катаклизмата 
што е пред нас

Македонската држава и 
македонскиот народ живе-
ат во секојдневие во кое се 
соочени со огромна здрав-
ствена и економска криза 
која е излезена од контрола 
, но и со надворешни прити-
соци и обиди да се негира 
националниот идентитет, 
поради што е неопходно 
сите во  државата да се 
обединат, да ги стават 
суетите на страна и заед-
но да работаат на наоѓање 
излез од проблемите.  Ваква 
порака испрати лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Христијан 
Мицковски од протестот на 
23 октомври – Денот на ма-
кедонската револуционерна 
борба во чии рамки конвој 
на автомобили патуваше 
од Скопје до Штип. Миц-
ковски истакна дека токму 
хероите кои го формирале 
македонското револуцио-
нерно движење и никогаш не 
потклекнале во борбата за 
Македонија, треба да биде 
пример за денешните гене-
рации дека македонскиот 
народ мора да постигне 
единство кога станува збор 
за клучните прашања, да по-
каже морал и црвени линии 
кои заеднички ќе ги брани.  
(Република)
Прекасно е Христијане за 
македонски црвени линии! 
Одамна во Македонија се 
потроши црвената боја. Ако 
имаше црвени линии сеуште 
ќе го носевме нашето ве-
ковно име, никој не ќе смее-
ше да чепне во македонска-
та национална историја, 
никој немаше да потпишува 
договори со кои се откажу-
ваме од нашите национални 
малцинства во соседните 
земји...

Данската кинотека го про-
гласи филмот “Исцелител“ 
за филм на месец ноември

Данската кинотека под 
покровителство на “Дан-
скиот филмски институт“ 

го прогласи филмот на ма-
кедонскиот режисер Ѓорче 
Ставрески за филм на месец 
ноември. Со тоа филмот ќе 
добие осум проекции, свр-
тувајќи го  вниманието на 
филмските критичари, про-
фесионалците и публиката. 
Секој месец уредничкиот 
тим на кинотеката одби-
ра филм за кој мисли дека 
заслужува да се прикаже на 
големо платно во нивната 
престижна институција. 
“Ќе бидеме во неверојат-

но друштво, филмови на 
месецот претходно беа 
ремек-делата ма свет-
ската кинематографија. 
Елена на Андреј Звјагин-
цев, Молитва пред мугра 
на Жан-Стефан Саува и 
Јавачот на Клое Жао“ се 

наведува на официјалната 
Фејсбук страна на филмот 
Исцелител. Данската ки-
нематографија е една од 
најстарите и најпрестиж-
ните  во светската фи-
лмска историја, дом на 
филмските великани Карл 
Теодор Дреер, Ларс фон 
Триер, Томас Винтерберг 
и Николас Виндинг Рефн. 
Првата филмска проекција 
се одржала во Копенхаген 
во далечната 1896 година, 
само една година по првата 
проекција на филм воопшто. 
(Макфакс)
Секако, радосна вест. Ќе 
бидеме пресреќни ако имаме 
поголем број на вакви вести 
во културата но и во поли-
тиката, науката, еконо-
мијата...

Трамп: за 20 минути сто-
пирав 40 години борби на 
Србија и Косово
Претседателот на САД 

Данолд Трамп на предизбор-
ниот митинг во Небраска 
рече дека тој е тој што 
ставил крај на 400-годиш-
ниот конфликт меѓу Србија 
и Косово.  Говорејќи за дого-
ворот потпишан од Белград 
и Приштина во Вашингтон, 
Трамп рече дека прекинати 
се 400 години на убиства. 
“Дали знаевте дека сум но-
миниран за три Нобелови 
награди за мир?  Може ли 

да поверувате?  Што се 
однесува до регионите 
како Косово и Србија, ние 
правиме трговски дого-
вори. Реков, чекај малку, 
зарем не се борат по-
стојано едни со други? 
Да. Многу децении Како 

знам?  Реков дека знам, тие 
постојано се борат едни со 
други, рече Трамп, како што 

објави портпаролот наа 
Белата Куќа. Трамп додаде 
дека нема да прави никаква 
бизнис активност со Србија 
и Косово, ако тие не се со-
гласат да престанат да се 
убиваат едни со други. Зна-
ете што се случи? Сето 
тоа траеше 20 минути. 
Тие се борат 40 години иако 
мислам деа се борат 400 
години, но тие сакаа да се 
согласат. Пред два месеци 
тие беа во Овалната соба, 
се бакнуваа и се гушкаа. 
Беше лесно, рече Данолд 
Трамп. (Вечер)
Штета што Данолд Трам  
ги изгуби изборите на 3 
ноември. Ако останеше на 
власт во вториот мандат 
“најверојатно“ ќе ги покане-
ше  во Белата Куќа Заев и 
Мицковски  и ќе ја решеше 
три-децениската омраза 
меѓу двете најголеми поли-
тички партии во Македонија 
– СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и 
сигурно ќе му беше доделе-
на Нобелова награда.

Димевски го наследува Ту-
пурковски на функцијата 
претседател на МОК

Даниел Димевски е новиот 
претседател на Македон-
скиот олимписки  комитет 
(МОК) во следниот чети-
ригодишен мандат. За Ди-
мевски гласаа 30 од 51 деле-
гат на Собранието, двајца 
беа за Александра Војне-
ска-Зикова, а еден глас беше 
неважечки, информираат од 
МОК.  Собранието помина-
ло во напната атмосфера, 
со долги дискусии и распра-
вии кои кулминирале со 
напуштање на седницата 
на претставници на 17 на-
ционални спортски феде-
рации. Причината за тоа, 
како што посочија тие, се 
аномалиите и нерегулар-
ностите во работењето 
на Собранието.  Димевски 
(51) ќе го наследи Васил 
Тупурковски кој ја вршеше 
претседателската функ-
ција 28 години. Тупурковски 
ќе остане во својство на 
почесен претседател на 
МОК. Димевски е член на 
Управниот одборна МОК 

од 2012 година. Беше прет-
седател на Натпревару-
вачката комисија на ФИБА 
Европа од 2010 до 2014 
година, претседател на 
Македонската кошаркарска 
федерација од 2005 до 2015 
година, како и прв човек на 
КК Работнички во перио-
дот од 1996 до 2001 година.  
(Нова Македонија)
Зошто  не го оставија Ту-
пурковски да си го заврши 
работниот стаж во МОК?  
И така не му беа потребни 
уште многу години. А овој 
новиот претседател, Ди-
мевски, со толку многу ис-
куство на раководни функ-
ции сигурно ќе не' однесe 
на Олимпијада. Не ќе имаме 
простор каде да ги чуваме 
(складираме) олимписките 
медали!

Мицковси се огласи по 
морбидниот статус на 
бранко Тричковски

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ 
Христијан Мицковски се 
огласи по морбидниот ста-
тус на Бранко Тричковски. 
“Ах бре Заев, до тоа дереџе 
дојде работава да ми праќаш 
пораки преку неформалниот 
гласноговорник Тричковски? 
Покрај тоа што секој ден 
преку прескапо платените 
алатки  се шират неви-
стини, клевети кон мене, 
сега дури претскажуваат 
смрт. Ама тоа мене не ме 
плаши, туку ме прави уште 
помотивиран да истраам 
со народот во заедничката 
борба и фактот дека сме 
на правиот пат на рушење 
на оваа мафија. Туку покрај 
ова дневна доза мотивација, 
што правиме со Лидија  Ди-
мова? Таа тренираше ма-
гариња со илјадници евра и 
сеуште е директор“, напи-
ша Христијан Мицковски.  
(Вечер)
Хм. Христијане, се правиш 
храбар, а немаш храброст 
да си поднесеш оставка. Тоа 
го вети пред изборите, ако 
ги изгубиш, даваш оставка. 
Што чекаш? Оставка по 
наредните избори? Остави 
ја Лидија Димова да се бори 
со магариња или со судови, 
какви такви.

Богојоски до Каракачанов: 
Вашата Бугарија е како кра-
ва која дава млеко и на крај 
ќе го клоцне котлето, ајде 
на дуел да видиме кој...

Петар Богојоски, лидерот 
на Македонски концепт 
го повикува на дуел бугар-
скиот вицепремиер и мини-
стер за одбрана Красимир 

Каракачанов, на кој како 
историчари ќе разгова-
раат кој краде историја и 
чиј јазик е постар.“Ајде на 
дуел?!? Господин Каракача-
нов. Вашата Бугарија е како 
крава која дава, дава млеко 
и на крај ќе го клоцне! Така 
сега правите со ова Ваше-
во смешно вето!  Џабе први 
признавте независност, 
џабе први ратификувафте 
НАТО договор, џабе дадов-
те тенкови, џабе помогнав-
те со грчката блокада ... 
се’ џабе кога на крај, се’ ќе 
клоцнете со едно вето!“ На-
таму Богојоски додава, “јас 
и Вие сме историчари, по 
дел од нашето образование. 
Ајде на дуел! Јавно!, пишува 
лидерот на Македонски кон-
цепт и додава: Да видиме 

кој краде историја? да види-
ме кој јазик е постар, маке-
донскиот или бугарскиот? 
Ајде еднаш засекогаш да 
се расчистиме, за раат да 
бидат младите Македон-
ци и Бугари и од мене и од 
тебе?!?     (Time.mk)
Дуел, двобој, дебата, како 
сакате, тоа е невозмож-
но да се води со лице како 
Красимир Каракачанов.  Тој 
е човек за кого фактите се 
ништовни, само неговите 
желби за него се важни, ни-
што друго!

Морничава е леснотијата 
со која Заев го распродава 
она што не е негово

Морничава е леснотијата 
со која Заев го распродава 
(раздава) она што не е не-
гово. Морбидно е тоа што 
раздавањето го прави кога 
вирусот како црна чума 
добива на сила и со врто-
главиот раст на бројките 
ги празни улиците и ја пре-
насочува загриженоста на 
граѓаните на прашањето 
како да се преживее.  Мачно 
е да се гледа молкот на пра-
теничката група на СДСМ. 
Барем еден да му откажеше 
послушност на премиерот и 
да го променеше статусот 
во независен. Мачно е клиен-
телистичкото едноумие, 
односно послушноста која 
потсетува на колишевиз-
мот. (Плусинфо.мк ФБ ста-
тус на авторот)
Повеќе пати сум пишувал 
дека она што го прави Зо-
ранчо Заев не го прави сам, 
потполна подршка му дава-
ат членовите на неговата 
влада и (не) народните пра-
теници во Собранието на 
Македонија. Тоа не е новина. 

За разлика од Бугарија, во 
Македонија власта за пре-

говорите меѓу 
Скопје и Софи-
ја ништо не и’ 
кажува на опо-
зицијата

Не е возможно 
т а к а н а р е ч е -
ниот нон-пејпер 
да излезе во 
Австрија, а 

да не го знае никој во Ма-
кедонија. Како е возможно 
во Бугарија и Каракачанов 
и Захариева и Борисов да 
даваат по пет изјави дне-
вно за ова прашање, а во 
Македонија да нема никаква 
изјава? Како е возможно во 
Бугарија претседателката 
на опозициската партија 
да биде информирана и да 
имаат консензус во однос на 
прашањето со Македонија, 
а ние да дознаваме од ве-
сти? Никој не не информи-
рал за ништо! Ова утрово 
(12 ноември) во емисијата 
“Студио 10“ во Телевизија 
24 го изјави потпретседа-
телот на ВМРО-ДПМНЕ и 
пратеник во македонското 
Собрание, Александар Ни-
коловски. Тој смета дека 

на проблемот со Бугарија 
политичарите му приста-
пуваат инфериорно, но за 
да се решат треба повеќе 
храброст, но и средување 
на проблемите внатре во 
државата за да се зголеми 
притисокот кон Софија. 
Николовски рече дека ако 
гледаме краткорочно, за 
жал, нема да ја добиеме оваа 
битка со Бугарија. – Мислам 
дека на долг рок можеме да 
ја добиеме, но треба повеќе 
храброст, средување на до-
машните работи и добар 
лобинг надвор – изјави Нико-
ловски. (Плусинфо.мк)
А која битка досега сме 
ја добиле со Бугарија? Со 
Грција? За да се бориш, да 
добиеш битка потребни се 
црвени линии, храброста 
доаѓа заедно со црвените 
линии!

Захариева: Ние сме сојуз-
ници на НАТО, не може 
бугарските војници да се 
нарекуваат фашистички 
окупатор

Шефицата на бугарска-
та дипломатија кажа дека 
Скопје  се потпира на тоа 
дека некој ќе ја притисне 
Софија да замижи на не-
спроведувањето на Дого-
ворот за пријателство и 
добрососедство. – Бугарија 
е исклучително категорич-
на. Ние сакаме да видиме во 
преговарачката рамка дека 
Договорот ќе се спроведе, 
дека Северна Македонија 
нема никакви претензии за 
малцинства. Има над 15.000 
антибугарски публикации. 
Не можеме да ги воспитува-
ме поколенијата на омраза. 
Не можеме да бидеме сојуз-
ници на НАТО, а бугарските 
војници да се нарекуваат 
фашистички окупатори. 
Треба да се вратиме на то-
нот на добрососедството и 
спроведувањето на Догово-
рот  - рече Захариева.
Таму каде има пријателство 
и добрососедство нема по-
треба од потпишување до-
говори за пријателство и 
добрососедство. Љубовта 
од македонска страна не е 
возвратена кон бугарската 
од недоличното однесување 
на бугарските власти кон 
Македонија од денот кога 
Бугарија ја призна самос-
тојноста на Македонија но 
не и идентитетот. Што се 
однесува за бугарската фа-
шистичка војска тоа е вре-
мето на Хитлер и неговите 
сојузници Италија, Бугарија, 
Албанија... Зар поколенија-
та не треба да ја знаат ви-
стината?

Продолжува на следната 
страница
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Ја криеја вакцината за да 
не победам

Американскиот претседа-
тел Данолд Трамп изнесе 
низа обвинувања дека се 
криела веста за ефикасна-
та вакцина против корона 
вирсот за тој да не победи 
на изборите. Имено, како 
што објави во новата се-
рија твитови, компанијата 
Фајзер и другите само че-
кале да завршат изборите 
за да најават откривање на 
ефикасна вакцина против 
коронавирус. “Тие немаа 
храброст да го сторат тоа 
порано“, рече Трамп , дода-
вајќи дека американската 
Агенција за лекови требало 
да го објави тоа порано не 
од политички причини, туку 
за да може да се спасат жи-
воти. Тој додаде дека споме-

натата агенција и Де-
мократската партија 

не сакале тој да забележи 
победа со откривањето на 
вакцината, туку чекале пет 
дена за да ја објават. Како 
што се очекуваше, Трамп 
го спомна идниот прет-
седател Бајден. “Да беше 
Бајден претседател, нема-
ше да имате вакцина уште 
четири години, ниту ФДА 
ќе ја одбереше толку брзо. 
Бирократијата ќе униште-
ше милиони животи“, рече 
тој. Трамп, се разбира, не 
застана тука.  Тој ги напад-
на медиумите затоа што, 
како што рече, прогноза-
та на изборните резулта-
ти  беше толку лоша што 
всушност претставуваше 
мешање во изборите и тие 
требаше да бидат отпови-
кани поради тоа. (Нова Ма-
кедонија)
Можам да разберам како 
се чувствува човек кога ќе 
изгуби на избори. Тој чо-
век траба да знае дека на 
избори има само два резул-
тати – победа или пораз. 
Додека за мнозинството 
на американската јавност 
новиот претседател е Џо 
Бајден,  Трамп недостоин-
ствено се бори да го преи-
начи резултатот иако сите 
честитки од странските 
државници одат на адреса 
на новоизбраниот претсе-
дате. Бајден.

Кумановскиот градоначал-
ник Димитриевски го врати 

орденот од Каракачанов 
и му напиша протестно 

писмо

Кумановскиот градоначал-
ник Максим Димитриевски 
го врати орденот кој го 
добил од министерот за 
одбрана на Бугарија Краси-
мир Каракачанов заедно со 
протестно писмо во кое се 

наведува дека гестот се 
должи на изјавите на Ка-
ракачанов во кои се негира 
македонскиот народ, држав-
ност и јазик. Димитриевски, 
како што напиша на фејсбук 
страницата, покрај орде-
нот и писмото на бугар-
скиот министер му подари, 
како што вели, скромен 
подарок, книга ‘The Soul of 
Macedonia’ од авторот Наце 
Попов во која , вели сликови-
то е прикажана и објаснета 
духовната убавина на наша-
та држава и народ.  Дими-
триевски претходно најави 
дека ќе го врати орденот 
кој Каракаќанов му го доде-
лил по повод 100-годишни-
ната од Првата светска 
војна на одбележувањето на 
битката кај Страцин. (ИН-
ФОМАКС.мк)
Една наша поговорка вели 
:“Биди претпазлив  од Буга-
рите и Грците дури и то-
гаш кога ти идат на гости 
со подароци.

Сребрена палма за “Врба“ 
на Манчевски во Валенсија

Филмот “Врба“ на Милчо 

Манчевски ја освои престиж-
ната “сребрена палма“ на 
филмскиот фестивал во 
Валенсија, Шпанија. Жирито 
на 35-тото издание на еден 
од најголемите европски 
фестивали му ја додели на-
градата со образложение 
дека е “одлично режиран 
филм кој го истражува кон-
цептот на мајчинството 
низ потрагата по љубов на 
три жени“.  Ова беше многу 
успешна недела за “Врба“ 
во која освои две награди 
на два континента – “Сре-
брената палма“ ја круниса 
шпанската премиера, а во 
понеделникот доби награда 
за најдобар филм на фести-
валот “Синеквест“ во САД 
каде ја имаше американска-
та премиера. Режисерот 
Манчевски лично присуству-
вање во Валенсија, а него-
виот филм имаше одлични 
одгласи во шпанските ме-
диуми. Во ласкавите оцени 
на шпанската критика за 
“Врба“ се вели дека е вели-
ченствен филм, брилијан-
тен, перфектно баланси-
ран, Манчевски мајсторски 
ги испреплетува трите 
приказни, им пристапува 
на овие многу женски ис-
куства со најголема почит 
и чувствителност, две 
моќни, предизвикувачки и 
прекрасно одиграни  драми, 
како и дека “емоционалните 
предизвици на бременоста 
и посвојувањето се рефлек-
тираат со толку многу 
вистина, чувствителност 
и почит што се чини не-
веројатно дека ова женско 

дело е режирано од маж. 
(Нова Македонија“
Режисерот Милчо Ман-
чевски е светлина на крајот 
од тунелот не само на кул-
турната македонска сцена 
туку и дар од Бог за зачуву-
вање на македонскиот иден-
титет, за место на свет-
ската карта на нациите.

Заев: Подржувам легали-
зација на марихуана, така 
ќе се унапреди и туризмот

Премиерот Зоран Заев 
изрази подршка за декрими-
нализација на марихуаната 
која е почната во Собрание-
то.  – Верувам дека во идни-
на  ќе се створи амбиент , 

лично подржувам и лега-
лизација заради тоа што 

преку таа мерка ќе можеме 
да ги унапредиме услужни-
те дејности коишто многу 

малку учеству-
ваат во нашиот 
БДП – рече Заев. 
Според него, има 

позитивен одек во 
јавнста за декри-
минализацијата 
на канабисот. 

– Ќе се зголеми 
угостителство-

то и туризмот во држава-
та. Сите постојни и нови 
објекти согласно лиценци 

кои ќе ги добијат ќе можат 
да услужуваат марихуана и 
канабис  кој може да помог-
не во развојот на услужна-
та дејност  во државата  
–   вели  премиерот Зоран 

Заев. (Нова Македонија)
Малку се зборува, а многу 
се знае дека Заев поседува 
плантажи со канабис така 
што легализацијата ќе му 
е добродојдена. А ќе се вра-
ботат и туристичи водичи   
кои ќе им објаснуваат на 
туристите на кои локации 
неговата влада  сруши спо-
меници од македонсктата 
старовековна историја.

Групите се познати: 
Македонија има шанса 

да се пласира во осмина 
финалето на Европското 

првенство 

Македонската фудбалска 
репрезентација на Евро-
пското фудбалско првен-
ство следната година ќе де-
битира против селекцијата 
на Австрија. Натпреварот 
ќе се одигра на 13 јуни во 
Букурешт со почеток во 18 
часот. Македонија ќе биде 
дел од групата Ц. Во второ-
то коло Македонија ќе игра 
со Украина, исто така во 
Букурешт, додека во тре-
тото коло ќе игра против 
селекцијата на Холандија на 
21 јуни во Амстердам. Евро-
пското првенствоќе се игра 
од 11 јуни до 11 јули. (Репу-
блика)

Браво за момците од Маке-
донија. Го ставија Балканот 
на фудбалската карта на 
Европа. Ниту една од сосед-
ните (Грција, Албанија, Ср-
бија, Косово и Бугарија не се 
квалификуваа за ЕП идната 
година. Единствен од сосе-
дите кој им го честиташе 
успехот на македонските 
репрезентативци  беше 
претседателот на Србија 
Александар Вучиќ. “На сите 
граѓани на Северна Македо-

нија им го честитам 
историскиот успех и 
пласманот на Евро-
пското првенство.  
Ние, граѓаните на 
Србија, со сите наши 
срца ќе бидеме со вас.

Побара оставка од 
Христијан Мицковски, па 

беше разрешена

Советничката од редо-
вите на ВМРО-ДПМНЕ во 
општина Битола, Анита 

Ангелевска побара ос-
тавка од претседателот 

Христијан Мицковски и 
вонреден конгрес по што 

партијата веднаш ја 
разреши. Таа порачува и 

дека партијата треба да 
се подготви за локалните 

избори кои треба да се одр-
жат во октомври идната 
година, а патот за да се 

излезе како победник на нив 
е да се направат промени 
преку вонреден конгрес. 
“Вонреден конгрес, моби-
лизирања на партиската 

структура, сојузништвото 
со граѓаните, застапување 
и искрена борба за нивните 

интереси. Единствено 
тоа ВМРО-ДПМНЕ ќе го 
врати на победничката 

патека“ изјави Ангелевска. 
Партијата се огради 

од нејзината изјава и ја 
разреши.  ВМРО-ДПМНЕ, 

порача таа, мора да излезе 
од фазата на губитник и од 
партија која нема фокус, а 
по најново и од партија која 

бојкотира избори, алуди-
рајќи на одлуката да не се 
учествува на предвремени-
те избори за градоначалник 

на Штип. (Time.mk)
Зошто реформи, зошто 
вонреден конгрес... Добро 
им е на тие кои останаа 
во партијата. Дали се на 
власт или опозиција – сеед-
но!  Секој кој бара оставка 
од  Мицковски одработува 
за некој друг. Не, не, јас бев 
првиот кој побарав остав-
ка на Мицковски веднаш по 
изборте. Така се работи во 
вистинските демократии. 
Ако лидерот изгуби, си оди 
без двоумење. 

Каракачанов: Кога сум со 
Димитров си збориме без 
преведувач, си праќаме 

поздрави со татко му кој е 
добар Бугарин

Бугарскиот вицепремиер и 
министер за одбрана Кра-
симир Каракачанов открива 
каков однос имале со екс-ми-
нистерот за надворешни 
работи на Македонија Нико-

ла Димитров.  – Ти им пома-
гаш, а тие зад грбот.  И тој 
Димитров за кој зборувате, 
тој истото го прави. Доаѓа 
во Софија, влегува во мојот 
кабинет, си зборуваме 
пријателски. Не викаме пре-
ведувач. Тој ми праќа многу 
поздрави од таткому и јас 
му праќам поздрави на не-
говиот татко. Татко му е 
добар Бугарин кој има напи-
шано прекрасни статии за 
тоа како е создадена маке-
донската нација кои би било 
добро син му Никола да ги 
прочита. Излегува од тука, 
се сретнува со министер-
ката Захариева, прегратки, 
бакнежи, љубезност... Оди 
во Брисел и зборува за Буга-
рија – истакна Каракачанов.  
(Курир)
Каракачанов заборава дека 
со прегратки, бакнежи, 
љубезност Димитров ра-
спродаде се’ што Грците 
побараа од него. Со такво 
и толку големо искуство 
немаме друг човек во Маке-
донија, а и никогаш да не се 
роди.Вие Бугарите подржу-
вајте го дури не ја оства-
рите вашата цел како Гр-
ците.

Не барајте непријатели, а 
ако веќе морате – барајте 
ги дома, а не во комшии!

Ако навистина треба да 
бараме “нова стратегија“ 
и “нов пат“ за односите со 
Бугарија и за нашата цел 
членство во Европската 
унија, ние сме должни на 
Зоран Заев да му го одзе-
меме правото да ни смис-
лува “нова стратегија“ и 
“’нов пат“ бидејќи неговата 
стратегија се покажа неу-
спешна, а патот му е крив, 
а не прав. Простете, ама не 
може на некој кој го утнал 
патот, да му дозволиме да 
ни го трасира “новиот пат“.  
Тоа веќе би значело дека не 
е Зоран Заев кабаетлија, 
туку дека ние сме будали! 
(Плусинфо.мк)
Дефинитивно ние сме буда-
ли. Во август месец на избо-
ри му дадовме нов мандат 
на Заев за да не докрајчи 
после потпишувањето на 
Преспанскиот договор. Ни 
останува уште да ги замо-
лиме “браќата“ Бугари да 
ни дозволат договорот со 
Бугарија да го именуваме 
Дојрански за да не ни' оста-
не ова езеро сираче после 
Охридскиот и Преспан-
скиот договор.

Југословенските истори-
чари се кренаа за Македо-
нија, потпишаа заедничка 
декларација – Да ја одбра-

ниме историјата

“Создавањето на македон-
ската нација не се разликува 
од начинот на кој се создале 
сите други нации, а право-
то на самоопределување е 
основно човеково право. За-
тоа, бараме од историчари-
те во Македонија и Бугарија, 
но и во сите земји од регио-
нот, да бидат професио-

нални и да се спротивста-
ват на злоупотребите во 
својата дисциплина. Од по-
литичарите бараме да во-
дат одговорни политики, да 
не ги подржуваат историча-
рите кои поттикнуваат на-
ционалистички конфликти 
и да не вршат притисоци 
кои доведуваат до фалси-
фикување на минатато. Од 
европските институции и 
држави бараме да реагира-
ат на злоупотребата на 
историјата почитувајќи 
ги основните  принципи на 
Европската унија кои овие 
денови на Балканот и во Ев-
ропа се загрозени, како што 
се различноста, антифа-
шизмот и демократијата. 
Европската унија е создаде-
на како лек против лошите 
изкуства од минатото и за-
тоа да не дозволиме преку 
искривување на историјата 
да се уништуваат принци-
пите на кои се темели идеја-
та за обединета Европа.  – 
Ние, потписниците на ова 
писмо даваме подршка на 
интелектуалците и исто-
ричарите во Македонија и 
Бугарија кои отворено се 
спротивставуваат на поли-
тичките притисоци и се бо-
рат за заштита на својата 
професија и професионални-
те стандарди. Само соли-
дарни можеме да ги совла-
даме озбилните пречки кои 
стојат пред нас! – се наве-
дува во Декларацијата “Да 
ја одбраниме историјата“ 
потпишана од историчари 
и други интелектуалци од 
поранешните југословенски 
републики заради злоупо-
требата на историјата во 
процесот на европските 
интеграции на Македонија 
од страна на Бугарија. Гру-
па историчари од Словенија, 
Хрватска, Босна, Црна Гора 
и Србија, како и голем број 
други интелектуалци од 
поранешна Југославија реа-
гираат на злоупотребата 
на историјата во процесот 
на европските интеграции 
на Македонија од страна на 
Бугарија. (Република)
Ако Гањо нешто посака, 
тој и ќе го земе. Зар уште  
не сме ја научиле историја-
та? Зар мислеа нашите 
политичари дека Бугарите 
одвај чекаат да се потпи-
ше договор за добрососед-
ство? Од по времето на 
Ѓорги Димитров наваму од 
земјата на Татарите нико-
гаш не дошол пријателски 
гест, а сега некој сака да 
потпишува договор за до-
брососедство! На добри 
луѓе, на добри комшии не им 
требаат договори за добро-
соседство. Им требаат чо-
вечки односи, добри намери 
и ништо повеќе!

Продолжува на следните 
страници

Низ минатите денови - низ премрежијата 2
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Новото лето 
и Христовото 
рождество нека Ви 
донесат здравје, 
радост и бериќет. 
Да се радуваме 
на секој нов ден, 
знаејќи дека свесно 
придонесуваме 
за напредок на 
нашата Македонска 
заедницата. Синот 
Божји, Господ 
Исус Христос, како 
Богочовек дојде 
во светот за да нè 
направи синови 
Божји, за да ни 
даде можност преку 

верата и добрите дела да го осмислуваме својот живот. Божик – 
празникот на мирот и радоста нека ни ја засили верата, па живејќи по 
заповедите и законите Божји- да се удостоиме со средба со вечниот 
Богомладенец. Христос се роди ! Честитото и од Бога благословено 
Новото 2021 Лето Господово!

Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св. Климент 
Охридски од Торонто.

Честитки по повод Христовото Рождество и Новото 2021 Лето 
Господово

On behalf of MYNET (Macedonian Youth Network) Toronto we would like 
to wish our fellow Macedonians a very Merry Christmas and a Happy 
New Year! 2020 was a year of changes, adaption, and gratitude; prioritiz-
ing the people and community we love and cherish. We would like to 
sincerely thank St Clement of Ohrid and the Macedonian community in 
the GTA for their continuing support of MYNET and our activities. We 
look forward to a bright future, continuing to build a strong Macedonian 
youth in Toronto and the GTA. God bless and stay safe. 

Warmest wishes from,
Elena Milenkovski, MYNET President; MYNET Executive Committee and 

members

Македонски Православен Календар 2021
Подготвил Отец Сашо Целески, 
парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)

Македонска заедница
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ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ ПЕНЗИОНЕРСКОТО ДРУШТВО “RIVER SIDE” – МИСИСАГА 
(Томе Арсовски, првиот претседател)

Македонското  пензионер-
ско друштво “River Side” при 
Македонската Православна  
Црква  “Св. Илија” од градот 
Мисисага активно рабо-
ти   скоро  две децении. Тоа 
беше формирано  некаде кон   
2002 та година  а формално 
регистрирано во региста-
рот на провинцијата Он-
тарио во  2003 та година  и 
тоа по  иницијативата  на 
мошне  енергичниот и по-
стојано во дејствување во 
македонската заедница во 
Мисисага, Томе Арсовски. 
Тој и некои други истомис-
леници, од кој поблискиот 
Дени Лаудас  се зафатиле 
да го организираат  дру-
штвото, за да ги здружат 
пензионерите и да ја от-
странат својата изолација 
доколку ја имаат, а со тоа 
да си  обезбедат    едно  свое 
топло   катче  во кое ќе се 
чувствуваат слободни и се-
когаш добродојдени,   во кое  
ќе имаат секојдневни сред-
би и познанства,  да имаат 
меѓугенерациски  дружби , 
да се социјализираат , да се 
дружат и да се забавуваат, 
а воедно каде ќе можат да 
ги одржуваат и  своите кул-
турни и забавни  активнос-
ти , меѓутоа  и многу други  
занимливи  и рутински рабо-
ти што побудуваат  инте-
рес кај пензионерите.
За формирањето на пен-
зионерското   друштво 
разговаравме со господи-
нот Томе Арсовски кој меѓу 
другото рече: “Идејата за 
формирање на едно вакво 
друштво ја имав во себе по-
долго време и ја сметав за 
есенцијална, што треба да 
земе повеќе време за да се 
реализира, па затоа размис-
лував внимателно како да се 
започне со тие карактерис-
тични потези , што ќе би-
дат многу значајни  и важни.  
Па затоа со мојата група 
одржавме многубројни  со-
станоци и средби со повеќе 
наши истакнати бизнисме-
ни и поактивни личности во 
македонската заедница во 
Мисисага,  а не исклучивме 
и црковни личности оти ни  
беше потребен секаков  со-
вет  и од секого. За како да 
го формираме друштвото 
многу пати се консулти-
равме со Владо Мачковски 
еден од повлијателните би-
знисмени  во нашата заед-
ница но и еден меѓу првите 
основачи на македонската 
црковна општина во Миси-
сага, по се и првиот иниција-
тор за изградба на духовен 
дом во градот Мисисага. 
Неговото искуство, знае-
ње, моќ  и неговите совети 
и поуки  за да ја пронајдеме 
правата линија ни помогнаа 
многу. Од господинот  Мач-

ковски ние добивме корисни 
совети и инструкции како 
да се формира  друштвото 
и како специфично да изгле-
да неговата конструктивна 
поставеност. Неговите 
упатства и неговите спо-
знанија ни дадоа позитивна 
енергија за да се вклучиме  
целосно за тој процес да по-
мине онака како што ние го 
предвидовме. Господинот 
Мачковски  ни помогна да го 
регистрираме друштвото 
во асоцијацијата на Делта 
бингото во градот Оквил, 
каде што со нашата парти-
ципација се овозможуваат 
средства за да помагаме во 
нашата заедница а посебно  
и на  нашата  црква  Св.И-
лија”, рече на крајот Томе 
Арсовски.
Во составот на првото 
управно раководство влегу-
ваат следните лица: Прет-
седател: Томе Арсовски, 
секретар: Дени Лаудас, 
благајник: Никола Корнаков,  

член: Филип Шмагранов, по-
касно во извршниот одбор 
и во членството ќе се при-
клучат: Никола Костовски, 
Лазо Огненов, Ставре 
Костовски, Јордан Дамја-
новски, Перо Јовановски  и 
Горнан Јовановски.
Во 2005 година доаѓа  до 
промена на името на пен-
зионерското друштво и тоа 
по барање на Delta Bingo and 
Gaming Center Association 
кое работи под контрола 
на градот Оквил. Томе Ар-
совски не информира дека 
тие имале многу консулта-
тивни  состаноци со видни 
личности во македонската 
заедница во Мисисага вклу-
чувајки  и членови на  МПЦ 
Св. Илија  околу промената 
на името, најпосле едно-
гласно се одлучило новото 
име да биде  “River Side” пен-
зионерско друштво, Оквил и 
Мисисага. Како дел (секција) 
на МПЦ Св. Илија ова име 
најмногу одговара затоа 
што нашата црква е ста-
ционирана покрај реката 
“Credit River” и затоа може 
да биде сеопфатно, при-
фатливо од секој еден, ни 
рече господинот Арсовски. 
Според зборовите на пр-
виот претседател на пен-
зионерското друштво “River 
Side” Томе Арсовски уште 
во самото формирање се 
поставила основната цел, 
друштвото да работи за 

згрижување на повозрасни-
те граѓани  да им помага на 
оние на кои им е потребна 
помош, дали тоа се рабо-
ти за морална, финансиска, 
материјална и друг вид на 
помош. Воедно се обврзува 
да обезбеди клима, за  да 
овозможи  содржини кои ќе 

им бидат интересни, при-
фатливи и занимливи  за 
пензионерите  квалитетно 
да го минуваат слободното 
време.
Клубот обезбеди просто-
рија во МПЦ Св.Илија во 
Мисисага за секојдневните 
потреби на пензионерите 
за да спроведуваат поубави 
и безгрижни  пензионерски  
денови.  Клубот работи од 
понеделник до сабота од 8 
до 2  часот попладне. За да 
бидат деновите поудобни,  
попријатни , во клубот се 
служи кафе, разни безал-
кохолни пијалаци, тесте-
нини и разни  десерти, 
колачиња, торта, овошје 
сирење и слично, а ќе можат 
да се забавуваат со играње 
на шах, табла, домино, да 
слушаат музика или да сле-
дат ТВ програми на големо-
то платно.
Покрај другите активности 
што ги обавува  пензионер-
ското друштво  “River Side”, 
во месеците октомври и но-
ември се презеде иницијати-
ва за спроведување на хума-
нитарна акција за собирање 
на храна (food  drive), за пом-
ош на семејства и поединци 
кои неможат да дојдат до 
неа за да се прехранат себе-
си  а воедно и најмилите од 
своето семејство. Акција-
та за собирање на храна  е 
сеуште во тек и се одвива 
над очекуваното. Пензио-

нерското  друштво иска-
жува благодарност на оние 
кои учествуваат со своите 
донации. Ние ја очекуваме 
вашата помош, можеби не 
ќе можеме да го  нахрани-
ме  целиот  свет, ама со 
нашата помош сигурно ќе 
можеме да нахраниме  барем 

еден  човек во светот. Во 
соработка со  асоцијација-
та  “Mississauga food bank“ 
од градот Мисисага  во пе-
риодот што претстои се  
очекува да се собере околу 
иљада килограми на храна. 
Инаку пензионерското дру-
штво “River side”, редовно го  
одржувала ( сега во време 
на корона вирусот  е ставен 

во мирување) традицио-
налниот ручек секој втор 
вторник во месецот како и 
бројните семинари, научни и 
информативни предавања и 
низа други вечеринки.
Пензионерите во македон-
ската заедница во градот 
Мисисага во својот рабо-
тен век зад себе имаат 
создадено многу заеднички 
дела, посебно се одвојува-
ат со  нивниот придонес 
кон изградбата на црков-

ниот храм. Некои од овие 
пензионери се создавачи на 
црковната општина во Ми-
сисага, некои се градители, 
некои се дарители и учесни-
ци во сите црковни работни 
акции, креатори на мно-
гу  значајни проекти  и  со 
нивната  несебична помош  
подобро функционира духов-
ниот храм.  Некои од чле-
новите  на пензионерското 
друштво се и членови во цр-
ковниот управен одбор па и 
во извршниот одбор. Заради 
тоа пензионерскиот  одбор 
има одлична соработка со 
црковната управа, заеднич-
ки организираат прослави, 
свечени одбележувања  на 
значајни настани,  со посе-
бен впечаток е заедничкото 
чествување на вториот па-
трон на црквата Св.Илија,  
Света Злата Мегленска 
како и многу  други атрак-
тивни манифестации, како 
и за реализирање на многу 
заеднички проекти.
Во управниот одбор на пен-
зионерското друштво “River 
Side” досега биле: Јордан 
Дамјановски  претседател, 
Ставре Костов  секретар, 
Невена Костовска благај-
ник. Моментално  изврш-
ниот одбор на “River Side” 
вака изгледа: Претседа-
тел: Горнан Јовановски,  
потпретседател, Невена 
Костовска, секретар, Коле 
Димески , заменик секре-
тар , Славе Трајковски, 
благајник, Луба Терзиевска, 
заменик благајник, Ставре 
Костовски, почесен претсе-
дател , Јордан Дамјановски, 
координатор за бингото, 
Перо Јовановски.
Во 2010 година пензионер-
ското друштво “River Side” 
покажа извонредни резулта-
ти во работењето на сите 
нивоа. Еден од покрупните 
чекори што  ги презеде  
друштвото беше издавање 
на информативно гласи-
ло  кое ќе биде прифатено 

со големо задово-
лство и интерес  не 
само од  нејзините 
членови   туку и по-
широко во кругот 
на македонската 
заедница. И така на 
повидок излезе ме-
сечното издание “ 
Пензионерски глас” 
чии главен и одго-
ворен уредник беше 
Томе Арсовски.” За 
да дојдеме поблиску 
до нашите членови, 
вклучувајќи ги  и оние 
кои не се членови на 

друштвото а редовно не 
следат, јас ги резимирав  
постигнатите резултати 
и состојби во кои се наоѓа 
друштвото,  и дојдов до нов 
заклучок што имаше потре-
ба  за  преземање  на уште 
еден  голем и многу важен  
чекор. Така дојде и идејата 
да се издава пензионерски 
билтен,  во чии страници ќе 
се објавуваат разни инфор-
мации што ќе бидат од го-
лема  важност за членовите 

на друштвото  и симпати-
зерите како и љубителите 
на пишаниот збор. Списа-
нието “Пензионерски Глас”  
од културно-информативен 
аспект успеа да ги зближи 
уште повеке нашите по-
возрасни жители, тие не 
само што ги читаа пиша-
ните страници, туку тие и 
самите учествуваа со свои 
пишани текстови , комен-
тари, содржини од нивното  
секојдневие како и други 
интересни  информативни 
прилози. Во месеците во 
кои излегуваше списанието, 
пензионерите и воопшто 
читачката публика овој 
лист го прифати како огле-
дало на светот, синоним и 
симбол за нивните секојдне-
вни случувања и потреби”. 
Ни потврди Томе Арсовски.
Томе Арсовски се одвојува 
како еден од најистакнати-
те во црковната општина 
во Мисисага, креатор на 
пензионерското друштво, 
иницијатор за регистри-
рање на сите бинга во 
нашата заедница. Со него-
вата инволвираност во цр-
ковните секции на Св. Илија, 
да ги спомниме : женската 
секција, црковниот хор, фол-
клорната група, пензионер-
ското друштво, тој оста-
вил позитивни резултати. 
Поради неговиот  креати-
вен пристап и  великодушен 
придонес на сите полиња во 
македонската заедница тој  
неколку пати е наградуван 
од управниот одбор на МПЦ 
Св. Илија од Мисисага, како 
и многу други благодарници 
и  признанија од самото дру-
штво  “River Side” формира-
но токму од него.
Што се однесува до пензио-
нерското друштво “River 
Side”,пандемијата со ко-
вид-19 ги ограничи нашите 
активности, но како што 
велат животот  сепак мора 
да продолжи а ние ќе мора 
да се приспособуваме на 
новонастанатите услови. 
Наредните активности 
друштвото ќе мора да ги 
пренасочи во социјален и ху-
манитарен карактер придр-
жувајќи  се на препораките 
на владините  здравствени 
експерти. Затоа  пензио-
нерското друштво “River 
Side” ја продолжува хума-
нитарната акција за соби-
рање на храна како помош 
на загрозени семејства а 
доколку има  потреба за 
своите членови ќе обезбеду-
ва набавка на секојдневните 
намирници. 

Горнан Јовановски
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БОЖИЌНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Оваа година, поради пандемијата, 
Божиќните празници што следуваат, ќе 
се разликуваат од сите изминати. Денес, 
повеќе од потребно е да ја искажеме својата 
христијанска љубов, кога многу семејства 
се афектирани од настанатата ситуација. 
Денес, повеќе од потребно е да ги научиме 
нашите деца на милосрдие и желба да 
се истрае. И во овие тешки времиња да 
останеме со подигнати срца! Затоа, 
Неделното училиште при МПЦ "Св. Илија" 
ве повикува да се вклучиме сите заедно 
во оваа (милосрдна) хуманитарна акција, 
секое семејство што е во можност да 
донира нова неспакувана играчка, како 
и книги и игри за деца до 16 години.
Донациите може да ги доставувате 

секој ден од 10 до 2 часот во посебно означена 
кутија која е поставена во ходникот на 
нашата црква Св. Илија, притоа запазувајќи 
го протоколот за Ковид 19 при доставување 
на истите (а тоа е носење маска и лимит од 
10 луѓе внатре во црквата)*заклучно до 21-ви 
декември, кога ќе бидат предадени на еден 
од Community and Family Services, Mississauga 
(Salvation Army)****

Почитувани,

Минатиот месец пензионерското дру-
штво "River Side" при МПЦ "Св.Илија- 
Мисисага со вашата дарежлива помош 
ја реализираше својата мисија. За крат-
ко време успеавме да собереме околу 
300 кг. храна што беше доставена до 
загрозени семејства и поединци. Тоа 
сакаме да го повториме, придружете ни 
се пак во мисијата наша што е од општ 
интерес. Со вашата помош ќе им ја вра-
тиме насмевката на многу семејства, 
деца и поединци а со тоа среќата и ми-
рот на срцата. Донирајте, потребна е 
нерасиплива храна, ајде да покажеме чо-
векољубие, хуманост и солидарност, да 
споделиме парче леб, да подадеме рака 
и да ги отвориме срцата. Секоја ваша 
донација некому живот значи, победен 
глад и насмеано лице. Fare Share Food 
Bank Oakville Inc. Собраната храна ќе 
ја дистрибуира до социјално загрозени-
те семејства и поединци во комуната 
на градот Оквил. Вашите донации ќе 
можете да ги донесете во црковните 
простории на МПЦ "Св.Илија"-Мисисага 
за време на неделните богослужби во 

согласност со протоколите по повод 
Ковид-19.
СРЕЌНИ ПРАЗНИЦИ ХУМАНИ ЛУЃЕ 

Dear suporters,

Last month "River Side" Senior Citizen Club-
Oakville & Mississauga collected 449 lb.of 
food which was distributed to many families 
who need it the most. This time we want to 
do something. Please help us to help others. 
Together we can bring a Christmas smile to 
so many hungry people. We are extending 
our humanitarian aid "FOOD DRIVE", 
collecting food for families and individuals 
who need food on their table. Fare Share 
Food Bank Oakville Inc. Will distribute the 
donated items in the community of Oakville. 
Please bring your donations, non-perishable 
item's to the Macedonian Church "St.Ilija" 
at 1775 Bristol Rd.W. Mississauga. Please 
follow the Covid-19 safety protocols. 

STAY SAFE & STAY HEALTHY!
WISHING YOU A HAPPY HOLIDAY 
SEASON AND A JOYOUS NEW YEAR

Новогодишна Хуманитарна Акција на 
Пензионерското Друштво ,,Риверсајд,,

Среќни Новогодишно-Божикни Празници ви посакува 
Женската Секција од МПЦ Св. Илија Мисисага

Вредните членки на женската секција и годинава учествуваа во украсувањето 
на македонската православна црква Св. Илија од Мисисага  во пресрет на 
Новогодишно-Божикните празници. Претседателката на женската секција 
Весна Трајковска со својата управа упатува честитки до сите Македонци 
по повод претстојните празници, особено Раѓањето Христово, Божик 
поздравувавајќи ве со зборовите Христос се Роди! Навистина се роди!

St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

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

Драги Пријатели,

Во мое име, како и во име на управниот одбор при 
МПЦ Св. Илија од Мисисага сакам ви ги честитам 
Новогодишните и Божиќни празници и воедно ви 
пожелувам Новата 2021 да ви донесе многу здравје, 
среќа, радост, и просперитет на вас и вашите 
фамилии.
Годината во заминување не стави на големи 
искушенија, кои ние како црква и црковна управа 
успешно ги надминуваме со помош вашите искрени 
и несебични донации.
Во оваа прилика би сакал да им се заблагодарам 
на сите активни членови на управниот одбор, 
женската секција, пензионерското друштво River 

Side, играорната група Илинден, друштвото Никола Карев и детското неделно 
училиште при нашата црква, како и до сите волентери и дарители кои со 
својот труд и материјални средства ја помогнаа нашата црква и заедница.
Искрено се надевам дека наскоро повторно ќе се дружиме и веселиме како 
и предходно и дека овој тежок период ќе го заборавиме многу брзо како 
еден лош сон. Но дотогаш ви посакувам многу здравје на вас и вашата 
фамилија.

НЕКА НИ СЕ ЗА МНОГУ ГОДИНИ БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНУВАЊА И СРЕЌНА НОВА 
2021!

Ацо Крстевски
Претседател на Управниот Одбор

на МПЦ.Св Илија од Мисисага
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                  Новогодишно-Божикни Честитки

Организацијата 
Обединети Македонци од Канада  ви ги честита 

Новогодишно-Божикните празници

Македонското комитско друштво ,,Никола Карев,, ви ги честита
Новата 2021-ва година и ви посакува среќен  Божик

Македонското комитско културно друштво 
,,Никола Карев,ви ја честита Новата 2021-

ва година и Раѓањето Христово Божик.                                                                                       
Празниците нека донесат здравје, среќа мир и 

радост во секоја македонска фамилија.

Останете силни и сплотени браќа и сестри 
Македонци. 

Со почит, Претседателот на комитското 
македонско друштво ,,Никола Карев’’ Трајче 

Јанакиевски со  управата. 

Нека ни се среќни и радосни Новата Година и Божик.
На сите читатели на весникот Македонија, на сите 

Македонци и Македонки, каде и да се наоѓаат насекаде 
во светот и во секоја македонска фамилија посакуваме: 

добро здравје , радост, благосостојба и вечна да ни е 
нашата Македонија! Од редакцијата на Македонското 

Патриотско Радио " Обединета Македонија".

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

Long live Macedonia and Macedonian people!

      Dear Macedonians,  Merry Chrismas and  Happy New Year 2021

Управата и 
членството на 
Организацијата 
Обединети Македонци 
во Канада им го 
честитаат Божик и 
Новата 2021 година на 
сите Македонци ширум 
светот, со братски 

желби за здравје, национално единство и брзо 
ослободување од муртинскиот режим.

Смрт на фашизмот!
Слобода на македонскиот народ!

Среќни Новогодишни Празници
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Новогодишно интервју со г-ин Боне (Боби) Темелков претседател на Светскиот Македонски Конгрес, Канада

,,Македонија,,: -Господи-
не Темелков, кон крајот 

на годинава одново не' ги 
заборавивте семејствата на 
осудените Уставобранители 
и ја спроведовте акцијата : 
,,Помош за фамилиите на 

македонските уставобрани-
тели патриоти,,.

Каков е одзивот на Маке-
донските патриоти ширум 

светот?
Боне Темелков.: Маке-
донските уставобранители 
,патриоти  се политички 
затвореници кои жртвува 
многу повеќе од сите нас за 
Македонија никогаш не тре-
ба да бидат заборавени не 
само од мене туку, и од сите 
Македонци ширум светот и 
во Македонија. Каква поука 
ќе оставиме за нашите идни 
поколенија Македонци ако 
ги оставиме овие луѓе и нив-
ните фамилии да се борат 
самите со неправдите кои 
им се нанесени само поради 
тоа што си ја сакаа Македо-
нија и сакаа да го одбранат 
парламентот од нелеги-
тимната, антимакедонска 
,предавничка тајфа која 
насилно и нелегитимно про-
тив волјата на мнозинството 
Македонци го преземаа 
македонскиот парламент. 
Мината година собравме 
близу 15,000 канадски дола-
ри ,оваа година целта ни е 
да собереме најмалку 28,000 
канадски долари ,таа цифра 
ќе ни' овозможи да испра-
тиме по 1000 евра на секоја 
фамилија, а ги имаме 18 
фамилии. Одзивот до сега 
е прилично добар ,до сега 
на фејсбук страницата за 
донации и директни донации 
во кеш имаме собрано малку 
повеќе од  21,000  канадски 
долари . Срамота ќе биде 
за нас како Македонци ако 
покрај милиони Македонци 
ширум светот не успееме 
да ја собереме таа скромна 
сума. До сега имаме дона-
ции буквално од целиот свет 
каде што живеат Македонци 
,им благодарам на сите 
од срце .Ова не е прв, или 
втор пат што ги помагаме 
фамилиите на македонските 
уставобранители ,ако се 
сеќавате имавме  органи-
зирано донаторски банкет 
и пред тоа.Македонската 
заедница во Канада треба 
да биде горда на фактот 
дека до денес во последните 
4 години Македонците од 
Канада имаат помогнато 
над 50 обвинети уставо-
бранители со бројка од 
150,000 до 200,000 канадски 
долари,директни пратки до 
фамилиите на македонските 
уставобранители . Сите се 
надеваме дека правдата ќе 
победи , уставобранителите 
ќе бидат ослободени од 
обвиненијата и оваа година 
ќе биде последна година 
што мораме да собираме 
донации, но било и каква да 
биде судбината -јас лично 
,ние Македонците од Канада 
никогаш нема да дозволиме 
нашите браќа уставобрани-

тели сами да гИ пребродува-
ат овие тешки црни моменти 
од македонската историја !  

М: Се зборува за попис во-
Македонија...Дали ќе бидеме 
Македонци, граѓани на Се-
верна Македонија, коси црти, 
три точки, никој и ништо... ќе 
видиме како ќе ни определат 
пл(р)атениците, "Владата", 
Калето, Кики, Фрики, Боки, 
чесните кадри или незнам ти 
кој Етничките се забораве-
ни??? Случајно или намер-
но??? Дали ова е почеток на 
крајот на нашиот идентитет, 
етничка припадност, јазик, 
вероисповед-гласи еден од 
коментарите на оваа тема 
која сериозно ги загрижува 
Македонците. Какво е ваше-
то мислење?

Б.Т.: Како прво никој не успе-
ал до сега да избрише жив 

народ тоа нема да се случи 
ни со нас Македонците,јас 
работите ги гледам малку 
по оптимистички и на крајот 
на овој долг мрачен тунел 
сепак гледам светлина.Сите 
овие неправди кои денес се 
вршат врз македонскиот на-
род од страна на домашните 
предавници и надворешните 
квислинзи се нелегитимни 
,антиуставни и ги прекр-
шуваат нашите основни 
човекови права за само 
определеност. Ни пријате-
лите ни непријателите не 
се вечни,геополитиката е 
ликвидна и никогаш не зна-
еш на која страна ќе проте-
че,кој ќе биде губитник а кој 
победник,ќе дојде и нашето 
време.Јас го изнесов моето 
мислење пред моите браќа 
и сестри во Македонија, но 
исто испратив и краток апел 
до власта и опозицијата 
“Апел до власта и опозиција-
та гласи ! 
Ако на следниот попис кој 
се планира на пролет 2021 
година не постои графа за 
национална припадност каде 
може да се запишеме како 
Македонци,ќе направиме се 
во нашите можности попи-
сот ///// да биде неуспешен и 
Бојкотиран од мнозинството 
Македонци “ 
Мислам дека и ова мерка 
нема да биде доволна да ја 
запре мафијашката власт да 
направи фалсификат на по-
писот ,не го буткаат законот 
за државјанство по кратка 
постапка на 70,000 косовари 

без причина.Со оваа мафи-
јашка ,корумпирана предав-
ничка власт можеби ќе мора-
ме да одиме чекор подалеку 
и како Македонци тотално го 
бојкотираме пописот додека 
се тие на власт и не се ово-
зможат услови за фер и леги-
тимен попис. 
  
М:Координативното тело на 

Македонците во светот апе-
лираше  за обединување на 
Македонците.
Во услови на крајна огорче-
ност, уценети и разочарани 
од предавничките постапки 
на “владата” на Зоран Заев 
во преговорите со Бугарија и 
воопшто со соседите, како и 
пасивноста и молкот на опо-

зицијата во Собранието, ста-
вовите на МАНУ, Црковниот 
Синод и други важни држав-
ни институции а во интерес 
на изнаоѓање решение на 
наметнатите проблеми. Како 
напредува оваа акција?
Б.Т.:Дека сме крајно разоча-
рани е точно,но не толку од 
Заев и неговата нелегитимна 
влада, од нив како потврде-
ни со тапија антимакедон-
ци,предавници и разнебиту-
вачи на се' што е македонско 
не очекуваме ништо подо-
бро,ние сме разочарани од 
о п о з и ц и ј а т а , Ц р к о в н и о т 
Синод МАНУ, синдикатите 
,бизнис заедницата, интелек-
туалците ,студентите, и сите 
други релевантни субјекти 
кои би требало да се на бра-

никот на одбранат 
на својата земја 
и македонскиот 
идентитет . Коор-
динативното тело 
на Македонците 
во светот ( акти-
висти надвор од 
границите на Ма-
кедонија) работи 
на обединување 
на македонскиот 
отпор секој дне-
вно и со години 
наназад, имаме 
ограноци и акти-

висти на сите континенти и 
во скоро секоја земја каде 
живеат Македонци.Градење-
то доверба и усогласување 
на ставовите е макотрпна и 
долгорочна работа кога сите 
разговори ,дебати и догово-
ри се одржуваат виртуелно 
во неколку временски зони 
но напредуваме со голема 
пареа напред , штом помине 
пандемијата имаме план да 
направиме светска средба 
на сите организации и акти-
висти најверојатно во некоја 
од европските земји. 

М: Има ли надеж македон-
скиот народ масовно да 
излезе на улица и остане до 
конечно паѓање на владата? 
Има ли надеж пратениците 
од опозицијата да излезат од 
Парламентот и форсираат 
предвремени избори ?

Б.Т.: Често пати и јас са-
миот си го поставувам исто-
то прашање ? Јас бев во 
Македонија две недели за 
Бојкотирам во 2017 и после 
тоа две недели за протести-
те пред собрание во јануари 
2018 . Пред собранието за 
две недели во најжестокиот 
ден од протестите имавме 
не повеќе од 2000 Македон-
ци на улица. Членовите на 
Опозицијата со убедување 

излезе од парламентот 
и ни се придружи за 
два вечери, но никогаш 
не го повика масовното 
членството да излезе 
и ни' се придружи во 
протестите. Тој момент 
ми остави горчина во 
душата, а можеби беше 
моментот кога можевме 
да го запреме почетокот 
на разнебитување ако 

излезевме масовно! Дали ќе 
дојде тој момент македон-
скиот народ да излезе ма-
совно на улица и остане ,јас 
сонувам и работам за таков 
ден секој ден. Опозицијата 
не верувам дека ќе го напу-
шти парламентот, цензус се 
прави и без нив во парла-
ментот !  хипотетички можно 
е такво нешто ако направат 
договор со опозицијата на 
албанскиот блок и излезат 
заедно од парламентот во кој 
случај ќе нема цензус , пар-
ламентот без цензус не може 
да функционира и ако кри-
зата трае подолго време,од 
сето тоа може да произлезе 
предвремени избори!   
М: Како го коментирате ул-
тиматумот до партиските 
органи на СДСМ: под итно од 

сите функции да го остранат 
Зоран Заев и да прекинат со 
било какви преговори, дого-
вори на сметка на македон-
скиот народ?

Б.Т.: Во ултиматумот до 
СДСМ стоеше и следново 
“Доколку после скандалоз-
ните изјави не го исполнат 
ова УЛТИМАТИВНО барање 
за смена на ЗАЕВ, сите ќе се 
сметаат за одговорни соу-
чесници во велепредавство-
то и ќе бидат ЛЕГИТИМНА 
ЦЕЛ за ОТСТРАНУВАЊЕ од 
страна на здружената маке-
донска опозиција - со сите 
можни средства и начини.”
Да бидам искрен тоа не го 
напишав од памет или да 
плашам мали деца, имав 
добиено веродостојни ин-
формации од мои блиски со-
работници во Македонија за 
можен пуч на група челници 
на СДСМ или високи коали-
циони партнери против са-
моволните политики на Заев. 
Беа проверени и доверливи 
сознанија кои за жал не се 
случија во полн ек ,но шанса 
да се случи такво нешто се 
уште постои.Многу луѓе кои 
тргнаа со Заев на пат ,денес 
кога увидоа со каква будала 
се возат, се каат и секој ден 
се прашуваат кога ќе завр-
шат во ендек !

М: Господине Темелков ма-
кедонските православни чес-
ни и вистинољубиви верници 
сериозно се загризжени за 
натамошниот развој и можни 
чекори за правно самоукину-
вање, промена на Уставот и 
други договори кои може да 
бидат преземени на штета на 
Македонската Православна 
Црква-ОА , а под притисок на 
Цариградската патријаршија 
или други цркви. Какво е ва-
шето лично мислење?
Б.Т.: Ние, македонскиот на-
род православен христијан-
ски, нема да прифатиме 
правно самоукинување на 
Македонската Православ-
на Црква - Охридска Ар-
хиепископија (МПЦ-ОА), 
со коешто би се довело до 
несогледиви последици за 
опстанокот на Православие-
то во Република Македонија 
и во нашиот православен 
македонски народ, а со цел 
на "добивање Томос" од Ца-
риград и создавање на нова 
Православна црква, однос-
но, нов правен субјект, на 
територијата на Република 
Македонија. Нема да при-
фатиме никаков договор со 
Цариградската патријаршија 

(или било која друга црква), 
со кој нашите задгранични 
епархии би се предале под 
туѓа, немакедонска, админи-
стративна или духовна упра-
ва и јурисдикција респектив-
но.Овие цркви се градени од 
крв и пот на генерации Ма-
кедонци и ние никогаш нема 
да дозволиме/прифатиме 
договор со кој би се отуѓу-
вал имотот на МПЦ-ОА, од-
носно со кој би се случило 
предавање или создавање 
на ставропигијални цркви 
и манастири во духовна и 
административна управа на 
патријаршијата во Фанар, 
а коишто се наоѓаат на те-
риторијата на Република 
Македонија и надвор од гра-
ниците на Македонија каде 
живееат Македонци . Ако и 
покрај сите предупредувања 
од македонските верници 
челниците во МПЦ-ОА одлу-
чат да направат раскол и го 
продадат македонскиот пра-
вославен христијански народ 
на друга “мајка црква “ или 
промена на името МПЦ-ОА 
во било што друго ќе биде-
ме приморани да превеземе 
драстични мерки со кои би ја 
одвоиле МПЦ-ОА Американ-
ско Канадска епархија од тој 
срамен чин и потчинување.
Македонските православни 
цркви во Канада и Америка 
и ширум светот каде што има 
Македонци се граделе како 
Македонски Цркви и како 
такви ќе останат за навека !  

М:И за крај на овој разговор 
што ќе им посакате на на-
шите читатели во пресрет 
на Новогодишно-Божикните 
празници?
Б.Т.: Браќа и сестри Ма-
кедонци ширум светот 
ви посакувам Среќна Нова 
Година и честит Божик 
годинава што доаѓа да ни 
биде исполнета со мал-
ку повеќе здравје,повеќе 

љубов и сплотеност по-
меѓу нас Македонците,-
денес кога нашата нација 
се соочуваат со негирање 
и насилно бришење на се 
што е МАКЕДОНСКО, мо-
жеме и мораме да бидеме 
сплотени како еден МА-
КЕДОНЕЦ со МАКЕДОНЕЦ 
за да ги одбраниме тие 
најсвети работи за МАКЕ-
ДОНСКИОТ НАРОД. 

Среќна и бериќетна Нова-
та 2021 година и Честит 
Божик.

Македонска заедница
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Стоматолошките ординации 
КОЖОВСКИ

Ви посакуваат среќни 
Новодишни и Божикни 

празници!

Wishing you a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 

We wish you health, comfort, and 
prosperity this holiday season

KOZOVSKI FAMILY DENTISTRY

Среќни Новогодишни
 и Божикни Празници ви посакува  
Вашиот брокер Васко Недановски 

со својот Недан Тим

“ Wishing you and all your loved 
ones a wonderful Christmas season. 
May this coming new year be full of 

health, happiness and success.

Best regards ,
your Broker Vasko Nedanovski and 

the Nedan team”
 

Македонско добредојде – канадска убавина
Прекрасен мотел во сопственост на  Македонецот  Томе Арсовски

                                  
Познатиот македонски  патриот од Ка-
нада Томе (Чаирчанец) Арсовски
Ви ги честита Новогодишно-Божикните 
празници и Ве поканува 
да го посетите и отседнете во неговиот 
мотел "Stone Fountain Motel" кој се на-
оѓа на 5876 Hwy 35 North Rd. Kawartha 
Lakes, On.со површина од 6.6 акри земја 
(парк за рекреација).

За повеќе инфрмации јавете се
 на тел: (cell) 647 - 300 - 2194

motel: 705 454 2167. 
Toll-free 1 888 274 8811

http://www.stonefountainmotel.ca
                info@stonefountainmotel.ca

,,Stone Fountain Motel"
Small, family-owned and operated 9-room motel. Open all year. Situated on 
almost 7 acres of peaceful country property. Clean, comfortable rooms with 

satellite TV, fridge, microwave, wi-fi , air conditioning. All rooms are non-
smoking. 

Guests reviews:
 ► Awesome place to stay!
 ► Nice clean place, has every-

thing you need. 
 ► Spent two nights and will 

be returning next time we are in 
the area. Fridge, TV,    micowave, 

small deck at rear with seat-
ing and BBQ.

 ► Clean room, friendly staff , 
all amenities provided, 
good location!

 ► Quaint and Cozy - A Plesant Surprise.
 ► Awesome country motel -Best motel in Fenelon Falls.

►
►
thing you need. 
►
be returning next time we are in 
the area. Fridge, TV,    micowave, 

For reservation call: (cell) 647 - 300 - 2194 
motel: 705 454 2167/  Toll-free 1 888 274 8811

http://www.stonefountainmotel.ca
 info@stonefountainmotel.ca

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100



Страница 15December 20, 2020 Св. Димитрија Солунски, Маркам

St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox 
Church 

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

Macedonian Orthodox Diocese of America 
and Canada

Среќни Новогодишно-Божикни празници ви посакуваат управите 
од Македонската Православна Црква

Св. Димитрија Солунски, Маркам

Многу почитувани Македонци, 

Драги верници и парохијани на црквата 
Св. Димитрија Солунски,
Во име на црковната управа како и во мое
 лично име Ви ги честитам 
      Новогодишно-Божикните празници 
      со најубави желби за добро здравје 
 и среќа.
Ве поканувам сите заедно да продолжиме
 да ја поддржуваме нашата црква и да останеме
 блиску до Бога во овие времиња и во текот на  празниците  кои 
што претстојат.

Со почит од претседателот на црковната управа во Св. Димитрија 
Солунски од Маркам

Бале Гајтановски

Merry Christmas and Happy New Year 
2021 to all!

 Faith brings family & friends together. It 
helps us appreciate what we have and 
be thankful. May the holiday season fi ll 
your homes with love, faith and happi-
ness. 
             Stay safe!

From the Ladies Auxiliary
 St.Dimitrija Markham

TO ALL OUR CHURCH MEMBERS
As York Region has 
entered the Grey 
zone- lock down, 
we want to inform 
you of our current 
safety measures 
to take place at 
Sv.Dimitrija Solun-
ski Markham. 

Our church will 
continue to be 
open. Only 10 
people are al-
lowed indoors 
and 10 people outdoors with so-
cial distancing If you would like 
to book a time slot please con-
tact us on messenger or please 
call 416 523 4248.

Please note the follow-
ing Health screenings:

All persons entering our 
church will be screened.
Face masks are required 
with some exceptions.
After church service the 
church will be cleaned & 
all surfaces disinfected. 
And there after each 
15min time slot per fam-
ily.Hand Sanitizer will be 

available on entrance & exit.
We thank everyone for understanding 
& helping in stop the spread of COV-
ID-19. If you are not feeling well please 
do not attend church.
God bless Everyone.

Почитувани парохијани,
Би сакал на сите Вас и на Вашите почитувани 
семејства да Ви ги честитам претстојните 
Новогодишно-Бижикни празници со молитви за 
добро здравје, мир и благосостојба.
Останете ни’ со добри мисли и силна вера во 
Бога. 

Ваш парохиски свештеник во Македонската 
Православна црква Св. Димитрија Солунски од 

Маркам,
Отец Горан Ристески.
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                Canadian Health Care

Подготвил Диме Костов

Fraser Institute is the famous 
Canadian think-tank institute 
and ranked in the top 15 in 
the world.  Members of this 
institute are renowned and 
respected in their fi elds.  The 
institute is fi nancially inde-
pendent.  Donations are a 
main source of fi nance.  They 
have not taken any money 
from the government and 
they are proud of that fact. 
With that, their independ-
ence of free speech cannot 
be affected. They have some 
particularly useful informa-
tion on their website, and I 
gladly recommend that others 
search their web. This analysis 
is about Canadian universal 
health care and is presented 
by Milagros Palacios and 
Bacchus Barua.  You can fi nd 
all text on their website.  I will 
shortly present their analysis 
about this issue. 

Canadians do not know the 
real expenses for their own 
health care.  That is because 
there is no budget strictly 
made for health care and it is 
extremely diffi cult to fi nd out 
how much every Canadian 
contributes to health care.  For 
2020, on average, every Ca-
nadian pays $4190 to $14,474 
depending on which of the 6 
family types they belong to 
and their annual income. For 
2020, families with the lowest 
income will pay on average 
$471. Families up to $65 522 
will pay an average of $6627.  
Families with the largest 
income on average will pay 
$39,731 for 2020.
On table 1, that the two 
experts show, you can see the 
6 family types and the average 
contribution to health care.  
From table 1 we can also see 
their average income, tax con-
tribution, tax rate and average 
contribution for health care.
On table 2, every family is 
divided into 10 groups pend-
ing on their average annual 
income.  On table 2 we can 
see their average annual 
income, average tax contribu-
tion, average tax rate and 
average contribution to health 

care.  For example, the fi rst 
group with the least annual 
income of $14,1678 pay 11.5% 
in taxes and $471 contribution 
to health care.  Families from 
the 10th group with the highest 
average income of $289,988 
will pay 48.9% in taxes and 
their contribution to health care 
an average of $39,731. 
Table 3 shows the same 6 
types of families as on Table 
1, but now with their average 
annual income.  There we can 
see how much taxes they pay, 
their average tax rate and 
their average contribution to 
health care.  For example, a 
family consisting of 2 parents 
and 2 kids with an average 
income of $142,449 for 2020 
will pay a tax of $50,282 or 
35.3% of their income.  Their 
contribution in health care will 
be an average of $13,987.  All 
these numbers are estimates 
for 2020. 
As you can see, it is ex-
tremely diffi cult to determine 
how much each Canadian 
pays for their health care.  
Some analysists say that 
the total expenses spent on 
health care in 2019 was $172 
billion. This means that every 
Canadian, regardless of age 

was paying $4582 on average.  
This is true if everyone is pay-
ing taxes.  From the tables we 
saw that not everyone pays 
same amount of taxes and we 
know that children do not pay 
tax.  We can conclude that 
families with a higher annual 
income put much more money 
towards their health care 
budget.  We also know that 
there are a lot of “holes” in the 
tax system that this families 
are using to pay less taxes.  
Now we have a bigger picture 
of who pays what and how 
much they contribute to the 
health care system.
 Many questions are arising 
from this analysis.  Is this 
health care system good or 
bad?  Is this system fair for 
Canadian taxpayers (some 
pay more, some pay less)? 
Is this system extremely ex-
pensive or is it cheap? Is this 
service good enough for the 
price we pay? Do we need to 
reform our health care system 
or not? I leave these answers 
to you, based on your personal 
experience with this system.
      Best regards
 Never north, 
only MACEDONIA    

2 Philosophers Trail Unit 1, 
Brampton, ON L6S 4C9
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The UN's "Human Rights Day" is a Celebration of Hypocrisy
 “All human beings are born 
free and equal in dignity and 
rights”. Unless they’re Macedo-
nian. Every December 10th, 
the United Nations celebrates 
“Human Rights Day” and pro-
claims their adherence to, and 
promotion of, the fi rst article of 
the Universal Declaration of 
Human Rights, while simulta-
neously trying to eradicate my 
ethnic group.
For the past three decades, the 
UN has been violating its own 
charter, international law and 
human rights conventions in its 
attempts to change the name 
of the Republic of Macedonia, 
the defi nition of “Macedonian”, 
and the identity and history of 
an entire ethnic group. Not only 
do these acts constitute cul-
tural genocide, they also con-
stitute genocide — as per the 
United Nations’ own defi nition 
of the term.
To the UN member-states that 
support this policy, what is your 
explanation?
Respecting and promoting 
human rights for all — unless 
you’re Macedonian — has 
become an unoffi cial amend-
ment to the UN Charter, as it 
is blatantly violating two of its 
bedrock principles:
• Article 2 (1) — “The 
Organization is based on the 
principle of the sovereign 

equality of all its Members;” 
and
• Article 2 (7) — “Noth-
ing contained in the present 
Charter shall authorize the 
United Nations to intervene in 
matters which are essentially 
within the domestic jurisdiction 
of any state or shall require the 
Members to submit such mat-
ters to settlement under the 
present Charter;”
“Sovereign” and “equal” mem-
bers have the right to their own 
name and identity.

Nothing authorizes the United 
Nations to interfere in the inter-
nal affairs of any nation-state. 
Legally and morally, the United 
Nations has no right to force a 
name and identity change on 
Macedonia and the Macedo-
nian people.
And we are not just referring to 
Macedonians in the Republic of 
Macedonia. The entire region 
of Macedonia was partitioned 
in 1913 (a fact admitted by all, 
oppressors included) among 
Serbia (now the independent 
Republic of Macedonia), Bul-
garia, Greece and later, Alba-
nia. Macedonians have been 
fi ghting attempts at eradication 
ever since. Never did we think 
that it would also be against at-
tacks by the UN.
Greece, ironically, outlawed 

the term “Macedonia” in 1913 
and denied its existence until 
a dramatic propaganda switch 
in 1988, when it began a cam-

paign of trying to deceive the 
world into believing that Mac-
edonia was “Greek”. Let’s not 
forget though, that our other 
oppressors have also claimed 
Macedonia. Or, instead of be-
ing bogged down in a brutal 
game of Balkan roulette, we 
could just use common sense. 
Macedonia is Macedonian.
But common sense doesn’t 
work at the United Nations — 
foreign interventionism does.
But why force a name change 
on Macedonia? To appease 
Greece, so it refrains from ve-
toing Macedonia’s NATO and 
EU membership bids, which it 
threatened to do unless Mac-
edonia changed its name to 
“North Macedonia”, threw away 
everything it ever meant to be 
Macedonian and handed the 
term “Macedonia” to Greece.
Greece’s goal in misappropri-
ating Macedonia’s name — 

as admitted by many Greek 
politicians including former PM 
Constantine Mitsotakis — is to 
“wipe Macedonia off the map” 

and to deny its policy of per-
secution and cultural genocide 
against the large Macedonian 
minority in Greece.
If one believed the UN’s rheto-
ric (and ridiculous "#StandU-
p4HumanRights" hashtag), 
one would expect the UN to 
denounce, not assist, Greece 
in its quest to annihilate the ex-
istence of Macedonians’ ethnic 
identity.
But both ended up getting their 
wish —Macedonia’s name was 
forcibly and illegally changed, 
using brutal tactics, and de-
spite mass opposition by the 
Macedonian people.
But what happens when one 
oppressor gets romanticized 
and coddled? Other oppres-
sors get jealous! Notoriously 
anti-Macedonian Bulgaria 
hopped on the veto-train and 
made its own demands, includ-
ing that Macedonia and Mac-

edonians rewrite our history, 
change our identity, declare 
that we are “originally Bulgar-
ian”, that our language is a 
“Bulgarian dialect” and that we 
completely abandon the Mace-
donian minority in Bulgaria and 
ignore Bulgaria’s persecution 
of Macedonians.
But wait! Bulgaria even threw 
in revisions of Jewish history to 
deny that it was an ally of Nazi 
Germany during World War II, 
occupied Macedonia, and de-
ported over 7,000 Macedonian 
Jews to the Treblinka death 
camp in Poland.
Surreal.
So what would happen if 
Germany demanded that the 
French change their identity to 
being “originally German” and 
rewrite history to refer to Ger-
many’s occupation of France 
as a “liberation”, all for an 
economic “prize”? This is what 
Bulgaria is doing to Macedonia 
for EU membership. The EU, of 
course, is NO prize (neither is 
NATO membership), but those 
are stories for another day.
Germany (and any other coun-
try) would be immediately con-
demned and reprimanded for 
a blatant violation of the rights 
that the UN (and EU/NATO) 
claim to uphold. So why not 
Greece and Bulgaria? Instead, 
these two countries get assis-

tance in their cultural genocide 
campaigns against Macedoni-
ans so that the EU and NATO 
can increase their member-
ship.
Yes, we’re offended.
So, what can (should) you do? 
Don’t believe that just because 
the ironically-named “United 
Nations” says it, it’s true. Make 
sure that those who use an 
inspirational-sounding hashtag 
actually believe in it. Call out 
hypocrisy and racism. And 
don’t ignore hatred against any 
ethnic group — including Mac-
edonians. Treat us as equals. 
Join me, and all Macedonians, 
and demand a return of Mac-
edonia’s name.
And here are a couple of 
hashtags that common sense 
actually supports — #Our-
NameIsMACEDONIA and 
#MacedoniaIsMACEDONIAN. 
Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 
Movement International
twitter.com/BillNicholov

The Crisis in Macedonia - It's Way Past Time to Step Up
We all respond in a crisis. We 
all respond when someone is 
in need. But how about when 
your entire ethnic group is in 
need? Other groups respond 
vocally and immediately. But 
do Macedonians? Unfortu-
nately, nowhere near the level 
that is needed.
MHRMI is different. We've 
been at the forefront of defend-
ing Macedonians for over 30 
years. Join us.
Anti-Macedonian incidents 
have dramatically increased 
since the implementation of 
the forced Macedonia name 
change. The crisis we're facing 
affects us all, no matter where 
we live or which region of par-
titioned Macedonia we come 
from. Our ethnic identity is at 
stake:
• Macedonians in Pirin 
Macedonia are being detained 
by Bulgarian secret police and 
warned to cease their Macedo-
nian activities;
• Macedonians in 
Aegean Macedonia are being 
threatened by Greek Neo-
Nazis and told to give up their 
Macedonian ethnic identity or 

face consequences;
• M a c e d o n i a n s 
throughout Albania are being 
pressured - by the Bulgarian 

government - to declare them-
selves as “Bulgarians” in order 
to receive aid in escaping pov-
erty;
• The Zaev regime 
in the Republic of Macedonia 
has signed illegal treaties with 
Greece and Bulgaria that give 
away our name, identity, and 

history and which deny the 
existence of any Macedoni-
ans within their borders. And 
the Zaev regime has ordered 

people to use the imposed, 
anti-Macedonian name “North 
Macedonia”.
The unifi ed answer - to all of 
our oppressors - from Macedo-
nians throughout partitioned 
Macedonia is NO.
But are you helping them de-
fend our existence?

We are. And we need your 
help. As we said, whenever 
there is a crisis, other ethnic 
groups step up. Macedonians, 

sho chekate?
Tell us where 
you would like 
to help:
• The cru-
cial Our Name 
Is Macedonia 
campaign which 
demands a re-
turn of Macedo-
nia's name and 
the reversal of 
all anti-Macedo-
nian treaties;
• F u n d i n g 
of human rights 
offi ces, media 
and publications 
for Macedoni-
ans in Greece, 

Bulgaria, Albania, Serbia and 
Kosovo;
• International law-
suits aimed at granting and 
guaranteeing human rights for 
Macedonians and the return 
of Macedonia's name, includ-
ing over a dozen victories at 
the European Court of Human 

Rights;
• Attendance at United 
Nations and European human 
rights conferences and meet-
ings with international heads 
of state, foreign ministers and 
diplomats garnering support 
for Macedonia and demand-
ing an end to discrimination 
against Macedonians;
• Funding rallies, pro-
tests, commemorations and 
cultural festivals in all of par-
titioned Macedonia in order 
to advocate for our Macedo-
nian name, identity and human 
rights;
• Funding successful 
election campaigns for Mac-
edonians in Albania, Greece, 
Bulgaria, Serbia and Kosovo 
in order to better advocate for 
Macedonian human rights, in-
cluding the fi rst Macedonian 
elected to Albanian parliament;
• Support for Macedo-
nian human rights activists and 
political prisoners who have 
been incarcerated for advocat-
ing for Macedonian rights;
• The continued open-
ing of Macedonian-language 
schools and classes through-

out partitioned Macedonia.
These are only some of our ini-
tiatives. MHRMI is the organi-
zation that funds, organizes 
and supports all human rights 
projects for oppressed Mac-
edonians in the Balkans.
Join us. We don't want our kids 
to have to ask: "Why are we 
being called 'North Macedoni-
ans' from 'North Macedonia'?"; 
why they're learning in school 
that “Macedonia is Greek”; 
why they're being told that our 
ethnicity is "brand new" and 
that "real Macedonians are 
Greek"; and why they're being 
told that we're "originally Bul-
garian" who speak a "Bulgar-
ian dialect". They will ask why 
self-identifi cation is defended 
for everybody - except Mac-
edonians.
Everything that our babi and 
dedoj fought for will be gone. 
You don't want to have to ask 
yourself, "Why didn't I do any-
thing to stop it?"

Join us.

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

Phone: (519) 966-6257

Нека ни е честит и благословен празникот на Светиот Николај Чудотворец – храмовата 
слава на нашата Црква и патронот на нашата црковна заедница!

Известува:
отец Емил Атанасов, 
парохиски свештеник 

при МПЦ „Св. Никола“ во 
Виндзор

         

Возљубени во Христа Бога, браќа и 
сестри, членови на нашата Црква 
Св.Никола во Виндзор!
      Како ваш свештеник, од срце 
и радосно Ви го честитам Патро-
ниот празник на нашата црква, 
празникот на Св. Никола Архие-
пископ Мирликијски – Чудотворец. 
Се надевам на Св. Никола да до-
несе мир во нашите семејства, да 
се застапува пред Бога за здравје, 
благосостојба и напредок во секое 
добро дело во нашите семејства, 
во нашата заедница и во целиот 
Македонски народ. Се надевам на 
неговата помош пред Бога, што по-
скоро да се искорени болеста која 
се појави во светот.
      Размислувајќи за неговиот 
живот и особено за патеше-
ствието на неговите свети 
мошти (неговото свето тело), 
кога биле пренесени од Исток 
кон Запад, од Православно-
то Источно Ромејско царство 
(Византија) кон латинскиот 
Римо-католички Запад (Ита-
лија), произлегува интересна 
компарација и поука за сите 
луѓе. Тој поучува и по него-
вото упокојување! Со премес-
тувањето на неговите мошти 
како да се обединува Истокот 
и Западот. Тој станува силна нишка 
или мост меѓу две цивилизации и 
култури коишто по многу нешта се 
разликуваат.
       Географски, слично движење 
прават и нашите Православни 
Македонци – отселени од родни-
те куќи, а доселени во западните 
земји. Доаѓајки по насушниот леб 
(егзистенција), нашите доселеници 
имаат особено важна задача од жи-
вотно значење, да не го заборават 
духовниот леб, храната за вечниот 
живот, а тоа е самиот Христос и ве-
рата во Неговото име и учење. Од 
историјата знаеме дека ропствата, 
сиромаштијата и налетите на туѓи 

народи и вери, не успеале да ја 
убијат силната, неуништива Пра-
вославна вера на Македонците. 
Но, оваа опасност од гаснењето на 
оганот на верата, којшто бил одр-
жуван со векови, е многу поголема 
во овие западни простори во кои 
живееме. Верата не загинала кога 
била гонета и присилувана, но де-
нес се случува доброволно, и преку 
долг процес на асимилација да се 
откажуваме од верата Христова.
За жал, сведоци сме на отуѓување-
то на новите македонски генерации 
од вековната вера и традиција, 
што всушност е бесмртната душа 
на Македонскиот народ. Како што 
одат времињата, ќе нема во Цр-
ква кој да одговори со – Амин и со 
Господи помилуј! Одговорни сме 
пред Бога и пред сите наши прет-
ци за зачувување на верата и живо 
учествување во Црковниот живот. 
Одговорни сме и пред Св.Никола 
како Божји сведок и чувар на вера-
та да го сочуваме неизгаснато кан-
дилото на верата коешто гори уште 
од апостолско време, кандило чие 
масло е крвта на безброј маченици 
и борци за духовна слобода и за 
Православниот лик на нашиот на-

род! Кандило, пренесено како не-
бесен оган, од Светите Отци наши, 
Св.Кирил и Методиј, Св.Климент, 
светителите од поновите времиња 
и сите светилници Божји поставени 
на патот на историјата по којшто 
оди нашиот народ – кон вечноста. 
Нашиот народ кога барал подобри 
места за живот, прво градел црква 
па потоа свои домови. Црквата 
е Божји дом, а ние сме Божји на-
род, па така и црквата е наш дом. 
А Црквата во изворна смисла не е 
објект, туку народот Божји.
       Во оваа смисла го гледаме и 
нашиот патрон заштитник – Св.Ни-
колај. Тој е докажан заштитник не 

само на оние што 
пловат (патуваат) 
по земјината то-
пка, туку пред се' 
на оние што пло-
ват по животното 
море, често бра-
нувано од секакви 
ветрови. Треба не 
само да изгледа-
ме на Црква, туку 
треба и да мири-
саме на Црква, и 
одвнатре да сме 
органски срасна-
ти со Црквата.
       Колку и да 
успееме во жи-
вотот во мате-
ријална смисла, 
сето тоа повеќе 
не'врзува за овој 
свет, а овој свет 
е минлив и про-
паѓа. Вистинско-
то богатство што 
треба да го чува-
ме е сопствената душа. Христос 
вели: „Зашто каква полза има чо-
век, ако го придобие целиот свет, а 
на душата своја и' напакости? Или 

каков откуп ќе 
даде човек за 
својата душа?“ 
(Марко 8, 36-
37). Ние, право-
славните наро-
ди сме деца на 
Небесниот Цар. 
Тој не' прима и 
не' повикува во 
Неговото Цар-
ство, коешто ќе 
трае вечно. Да 
внимаваме да 
не ни се случи 
од царски деца 

да станеме просјаци и сираци. Што 
треба да се прави?
       Да ги крстиме нашите деца! Да 
им ставаме христијански имиња, 
да имаат светители за пример 
и идеал. Да ги воспитуваме во 
христијански дух, на љубов, почи-
тување, помагање, чесност, и сите 
оние добродетели што доликуваат 
на христијански деца. Да ги носиме 
во Црква, на Литургија, на Причест, 
да го учат Христовото учење. Да ја 
почуствуваат силата на молитва-
та. Да го примат мирот што доаѓа 
од Бога. Да се насочат да одат по 
патот на доброто, и да ги избегну-
ваат лукавите стапици на злото во 

светот. Да личат на Христос, на Св. 
Никола. На Св. Климент да личат. 
Да ги поучува-
ме да ја бараат 
љубовта на својот 
живот со Божја 
помош. Брачните 
заедници да би-
дат запечатени 
со Црковен бла-
гослов. Да се вен-
чаваат во Црква, 
за да бидат ви-
стински среќни и 
да се радуваат на 
животот. Да има-
ат здрави деца 
и да благодарат 
за се' на Бога. Е, 
тогаш никој ништо 
нема да ни може! 
Без Бога, без Хри-
стос, сме есенски 
лист, изложен на 
лудиот ветер од 
овој свет.
        Во името на Св.Никола има 
нешто што се однесува директно на 
Христос. Името Никола се изведува 
од „ника“, што значи победа. Тоа е 
победничко име, а победа нема без 
Христос – Победителот на смртта. 
Победа над злото во себе и околу 
себе, но само со Божјата помош!
        Како заклучок да се поучиме од 
животот на нашиот Славеник – Св. 
Николај. Да се потсетиме како тој 
помагал на бедните, како ги изба-
вил и спасил невините девојки од 

опасноста да бидат прода-
дени нечесно. Да не забора-
виме, како ги избавил од меч 
и од смрт тројцата невини 
војводи, лажно наклеветени. 
Повторно да се восхитеме 
како Св.Никола бестрашно ја 
одбранил чистотата на Пра-
вославната вера, кога му се 
спротиставил на нечесниот 
Ариј, кој ја негирал Боже-
ствената природа на нашиот 
Господ Исус Христос. Чуда-
та на Св.Никола низ минати-
те векови се безбројни!
       Каква лекција можеме да 
научиме од овие примери?
    Прво – да не го одложу-
ваме давањето поддршка на 
оние на кои им е потребна 
помош.
       Второ – да не ги осудува-
ме другите, затоа што може-
би нашиот „праведен гнев“ 
гори над оган поттикнат од 
озборување, клевета и лага.
     Трето – да се не плашеме 

цврсто и ревносно да ја браниме 
својата вера, бидејќи многу често 
токму молчењето го предава Бога.
       Да го имаме неговиот лик и 
дело како духовен пример како тре-
ба да се живее.
Божјиот благослов на Св. Никола 
и неговото молитвено присуство 
нека биде со сите вас!

ОД ИМЕТО НА УПРАВАТА 
И НА ЦЕЛАТА ЦРКОВНА 
ЗАЕДНИЦА ПОСАКУВАМЕ 
СРЕЌНА И БЛАГОСЛОВЕНА 
ДА БИДЕ 
НОВАТА ГОДИНА И 
ЗА МНОГУ ГОДИНИ 
БОЖИЌНИТЕ

                                                                             И 

                                    БОГОЈАВЛЕНСКИТЕ                                       
ПРАЗНУВАЊА!

       Да ја прославуваме радоста на Рождеството 
и да ги љубиме ближните со љубовта со 
која Христос Господ прв нè засака. Бог по 
Својата милост да не' поштеди и избави од 
болеста што се појави во светот. Да побуди 
длабоко и сеопшто покајание во луѓето 
зашто гревовната состојба е причина за 
сите заболувања. Овој Божиќ, да се сетиме на 
сиромашните и да им помогнеме на оние кои 
имаат потреба; да ги посетиме болните, да ги 

утешиме обесправените, разочараните и оние 
што изгубиле некој свој ближен; да ги подржиме 
здравствените работници, да љубиме и да се 
молиме за сите, зашто таквите дела Му се мили 
на Бога. И конечно, да Го прославиме Бога пеејќи 
заедно со многубројното ангелско воинство:
„Слава на бога во висините, на земјата мир и 
меѓу луѓето добра волја!

ХРИСТОС СЕ РОДИ !     НАВИСТИНА СЕ РОДИ !

Дел од волонтерите што ги 
реновираа ходниците

Задушница во црквата

Славски колач за Св.Прохор Пчински 
принесен од семејството Смилевски

Крштевката на Исидора
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Македонската Православна Црква во 
Виндзор и нашата Македонска заедница 
на 19 Декември го прослави својот патрон 
и заштитник Свети Николај Мирликијски 
Чудотворец.

 Почитувајќи ги сите здравствени протоколи 
и мерки, беше одслужена празнична света 
литургија и подигнати колачи во чест на 
празникот. Празнувањето започна прет-
ходниот ден со Вечерна богослужба и со 
петолебие, а беше прочитана и Акатистна 
пофална творба кон Св.Никола. Беше изло-
жена и честица од моштите на Св.Николај.

На Литургијата оваа година кумови беа се-
мејството на Сузана и Зоран Стојковски, а 
кумството за следната година го презедоа 
Лука и Тамара Игнатовски. Колач во чест на 
празникот принесоа и Мите и Родна Стоја-
новски.
Иако во ограничен број беше присуството на 
верници, сепак се чувствуваше празничната 
атмосфера и благословот на Св.Никола. 

Луѓето ги почитуваа мерките што важат 
и покажаа високо ниво на однесување и 
меѓусебно почитување. Доаѓаа да се покло-
нат, да се помолат и после кратко време, 
заминуваа за да одстапат место на други 
коишто доаѓаа.
Честит да ни е празникот и Бог да умножи 
секое добро во сите семејства, во нашата 
заедница во нашиот народ и на сите луѓе.  
Честити да се домашните слави и именде-
ни!

Македонската Православна Црква во Виндзор и нашата Македонска заедница на 19 
Декември го прослави својот патрон и заштитник Свети Николај Мирликијски Чудотворец

Свети Никола, оваа година ни донесе прекрасен дар!
Како што децата се радуваат 
на подароци за Божиќ, така 
и ние оваа година вкусивме 
ваква радост. Св. Никола 
го украси својот храм – 
нашата Црква во Виндзор со 
блескав бисер! Имено, стаса 
долгоочекуваниот Престол 
Божји, новата Чесна Трпеза, 
и се постави во Олтарот на 
нашата Црква. Беше порачан 
уште ланската година овој 
период, и после долго 
патешествие, конечно по 
милоста Божја допатува во 
домот на Св.Никола – нашата 
Црква. По Божја промисла, 
првата литургија на новиот 
Престол, се служеше токму за 
Св.Никола!
Голема благодарност 
упатувам, најпрво на членките 
на женската секција при 
нашата Црква со претседателката Милица 
Апостоловска, коишто како вистински 
ученички Христови со ревност и љубов кон 
убавината на Божјиот дом, се согласија 

со свои средства да се купи нов Престол. 
Голема благодарност до претседателот 
на црковната управа г.Менде Талевски, кој 
со членовите го одобри ова, и се погрижи 
околу донесувањето. Истотака се постави 

нов под во олтарниот дел, 
се обелија ѕидовите и така 
се подготви просторот за 
доаѓањето на Престолот. За 
ова и за други активности 
волонтираа: Мирко, Борис, 
Џон, Славе, Мише, Сашо, 
Димитар и други наши 
членови. Благодарност и 
до Иљо Вартукопли којшто 
со своите вредни раце, се 
погрижи за изработување 
на нова Проскомидија и 
друг ентериер во олтарниот 
простор. Благодарност и 

до сите кои се трудат и помагаат на разни 
начини за обновата и функционирањето 
на нашата Црква. Благодарност до сите 
великодушни донатори коишто несебично 
ги даваат своите лепти. Оној што дава во 
Црква, вложува и се вградува во Царството 
Божјо, чијашто икона претставува Црквата 
Христова на земјата.
Покрај Престолот, нашиот храм се збогати 
и благоукраси со нова целивална, аналој 
за икони, поставен во централниот дел. 
Ова го донираше благочестивото семејство 
Саракинис.
Во однос на олтарот, за целосно 
завршување на обновата, планирано е 
да се насликаат фрески во Апсидата и 
страничните делови. Истотака, во тек 
е собирање на донации за сликање на 
проширениот дел од Припратата (влезниот 
дел), кадешто се палат свеќи, па ги 

охрабрувам сите кои можат, да донираат за 
иконите и така да влезат во долгиот список 
на подржувачи и градители на Црквата 
Св.Никола.
Како свештеник, посакувам физичката-
материјална обнова на храмот, да прерасне 
и да се преобрази со Божја помош, во 
духовна обнова на народот Божји. Да 
започне процес на враќање на нашиот 
народ кон вистинскиот животодавен извор 
на жива вода којшто е Христос Бог и на 
живеење според Неговото учење.

Подготвил Отец Емил Атанасов 
парохиски свештеник во МПЦ Св. 
Никола. Виндзор, Онтарио

Св. Никола, Виндзор
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски
Comstock Auto Service Ltd 

19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625

Среќни Новогодишно-Божикни Празници на сите Македонци 
во Канада и ширум светот ви посакува фамилијата 

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

Our Values

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

Our Mission

To provide quality, affordable ac-
commodations and companionship 
to Seniors of all backgrounds with 
an 
aim to encourage the vibrant Mace-
donian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf 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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Dr. Blagoj Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski  DDS, Dentist

Dr. Ljubinka Kozovski  DDS, Dentist
Victor Kozovski  RDT Registered 

Dental Technician  

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

(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church)

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

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100
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We specialize in Buying/Selling your home, Mortgage approvals, 
New to Canada and if needed major or minor renovations to 

get your home ready for the market! 
We are proud to be in the Top 5% of Royal LePage Agents in our Marketplace!!

Call Vasko Nedanovski @ 647.333.9628

We would like to share our sincere 
thanks to our clients,friends and 
family for putting their trust in 

our team with their business and 
referrals. We are proud to be a 
part of the Top 5% of all Royal 
LePage agents. It is our goal to 

make your transaction a safe and 
successful one! 

1483 PRINCETON CRESCENT
OAKVILLE

300 WEBB DRIVE #1411
MISSISSAUGA

3975 GRAND PARK DRIVE #201
MISSISSAUGA

391 BUSSELL CRESCENT
MILTON
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ANNOUNCING THE JOHN EVANS - LYCIA TROUTON SCHOLARSHIP
Article by Lycia Trouton

A photo provided by Lisa and Michelle Evans, 
John’s daughters, from their family archives.

John Evans (right) with Vlado Stefanovski from the Macdo-
nian band Leb I Sol (left), Toronto 1991.

John Evans (left) and Alex Gigeroff (right), visual art-
ist from Macedonia, 1980s.Actor-Producer-Playwright 

and Poet, John Evans (b. 
1943, Aegean Macedonian- 
Canadian) died in late au-
tumn last year. At the time, 
Susan F. Mackay published 
John’s theatrical achieve-
ments in The Globe. This 
article is a brief window on 
John’s artistic life and our 
creative time together, and 
my inspiration in starting a 
scholarship in his name. 
As a fellow artist and immi-
grant, John opened my eyes 
to the Macedonian commu-
nity of Toronto’s ethnic jig-
saw puzzle. My background 
is Irish; my family moved to 
the West Coast in 1970 and 
I became an artist. Until my 
association with John, I was 
only vaguely familiar with 
the Canadian-Macedonian 
identity such as through Mi-
chael Ondaatje’s 1987 novel, 
The Skin of a Lion. 
In his forties, John devel-
oped a highly prized and 
well-attended musical thea-
tre work, Oro Makedonsko, 
produced in central Toronto 
in 1984 and 1991. Although 
a second-generation Cana-
dian, John’s pride and con-
cern for his parent’s home-
land -- combined with a type 
of gratitude for their survival 
and success in Canada -- 
culminated in his creation 
of this riveting multi-media 
showcase which included 
bringing the Macedonian 
disco-rock group Leb i Sol to 
Canada. In the process, John 
had consulted Ondaatje’s 
colleague Lillian Petroff, 
PhD, author of the 1995 book 
Sojourners & Settlers: The 
Macedonian Community in 
Toronto to 1940, University 
of Toronto press. 
On the personal side, our 
friendship blossomed when 
John opened his door to 
me as a “returning migrant” 
-- this time from Australia 
after I had worked outside 
of Canada for a decade. 
His welcoming manner was 
something I will never for-
get, perhaps because as a 
person with his own immi-
gration story, he connected 
with my feeling of “looking-
for-home.” 
As fellow artists between 
gigs, we became one an-
other’s muses, sometimes 
indulging in long, quiet 
days never far from our 
writing retreat at his reno-
vated heritage home in the 
Bloorcourt / Dufferin Grove 
neighbourhood. We had 
both completed large pro-
jects about our homeland 
-- thus, there was a feeling 
of mutual understanding. My 

artistic work, developed in 
my thirties, was The Linen 
Memorial about those who 
had died as a result of The 
Troubles, about healing-
through-remembering and 
sustained peace in North-
ern Ireland. His was Oro 
Makedonsko which seemed 
to knit together a complex 
socio-political history in 
a mainstream, entertain-

ing way. John expanded my 
world by introducing me ( -- 
a former Vancouverite -- ) to 
Toronto and his early life in 
two other parts of Toronto’s 
immigrant Cabbagetown and 
then, (when his parents were 
more established) the af-
fluent Rosedale neighbour-
hood. 
John’s adult professional life 
was filled with many contract 
roles in stage productions 
across Canada as far west 
as at The Belfry, Victoria. He 
also worked internationally 
-- in Hollywood and in Paris. 
In these two cities he leaves 
behind two best friends, 
whose careers attest to the 
star status which can come 
with creative achievement: 

immigrant actress, from Ot-
tawa Barbara Eve Harris and 
Bruno Wolkowitch. Part of 
his heart was also always 
in Quebec, the home of his 
former wife, Lyne Tremblay, 
known for her singing and 
musical theatre career; John 
was always proud of his role 
as coach for her audition 
and then supporting her dur-
ing her “break-out” role as 
the main provocateur in Cats 
the musical (as I recall that 
he was an at-home Dad for 
some of that period). Evans 
was both a family man and a 
determined artist.
John’s TV series status 
made him a local “celebrity.” 
His expansive big-hearted 
humour, performance sense, 
and skillful art of conversa-
tion made -- otherwise typi-
cally mundane -- visits to the 
local butcher shop or morn-
ing coffee at Kensington 
Market an impromptu and 
always interesting event. 
Some days, when he seemed 
to gain invisibility, John and 
I went on long walks, step-
ping into different Orthodox 
churches and soaking in the 
culture. As well, John was 
never far from donning his 
public persona in order to 
regale a gathering audience. 
As the first-born son, John 
was a proud patriarch who 
enjoyed cooking for family 

gatherings such as Christ-
mastime, with an excellent 
brussel sprouts recipe! 
John wished to be remem-
bered as more than a com-
mercial actor, in part due to 
his deep love of literature, 
philosophy and the scholar-
ship of many cultures. John’s 
personality was also deeply 
impacted by the late 1960s 
civil rights era and the newly 
available personal growth 
methods of the 1970s. John 
had been involved in Thera-
fields, a type of psychologi-
cal “scream therapy” popu-
lar in Toronto’s Annex during 
the late 1960s -- which later 
evolved into somatic-en-
ergetics counselling work. 
John's astute observation or 
character-study, one could 
say, was developed through 
that as well as his early on in 
the Macedonian restaurants 
typical of those in the 2007 
book Men in Aprons: A Study 
of Ethnicity and Occupation 
by Harry V. Herman, pub-
lished by the Canadian Mac-
edonian Historical Society 
and as a part of a Canadian 
Experience Series by Peter 

Martin Associates. 
John left behind a dossier 
of poems, stories and plays 
in the care of his two daugh-
ters, Michelle and Lisa, 
which he wished to be pub-
lished posthumously. I have 
their permission to share a 
couple of his poems which 
I am hoping, in time, will 
become much more widely 
circulated: 

Greasy Spoon 
Not far from here at the cor-

ner of Wellesley and Bay
Was a restaurant known as 

The Falcon.
You may have seen it before? 

The small sign above the 
door? 

Right next to the old place 
called Sutton. 

Well it wasn’t a restaurant 
but more like a diner 

Well, not even a diner or fast 
food

The service was fast but the 
repartee faster

It was the neighborhood 
greasy spoon. 

I was born with a greasy 
spoon in my mouth

And frankly I couldn't be 
prouder.

The larceny, the characters, 
the dimes and the clatter. 

Made me smile for years after 
the ball wrecker. 

I started out washing dishes, 
tripping over the apron 

Peeling potatoes in the cellar 
til age ten,

No name, God forbid, I was 
known as Jim’s kid 

Served my first coffee at 12 
and then... 

That cup and saucer were 
rattling like the bones in my 

brains 
My hands had the shakes of 

the palsy
My eyes were glued up to the 

rim of the cup
Trying to master the Zen of 

the coffee. 
Did you leave any coffee in 

the cup? He said loudly,
My heart sank like a mouse 

in a trap
But I started at him straight, 
pulled my chequebook up 

tight 
The next one will be on your 

lap. 
The rush hour at lunch was 

a thing to behold
The noise, the panic, the 

smells
The burgers, the fries, the 

swatting of flies
I said ‘Hold the onion,’ she 

yells! 
Daisy, the waitress was 
short but inordinately 

endowed
The aisles were quite nar-

row at best
I’d suck in my stomach my 

thoughts quite atomic
As her breasts torpedoed 

my chest. 
The short order cook was a 

sweaty hairy fellow 
He stunk of fish, and fries 

and B.O.
His greatest testing was our 

after lunch wrestling 
The headlock, there are no 

words, but you know. 
My mother would slink down 

the aisles like a runway 
My father would frown ‘Not 

so vampy!’
The mechanics would stare, 

as they pulled up a chair 
She’d say, “Jimmy, they 

don’t come in for the coffee.” 
It was 1956 when Elvis was 

king
The first mainframe com-

puter was out.
I dabbed some more hair 

goo, on my ducktail tornado 
hairdo

I was born with a greasy 
spoon in my mouth. 
In the year before his death, 
we both worked on different 
projects overseas at The Ty-
rone Guthrie, Annaghmaker-
rig Centre, in the middle of 
Ireland. This is an artists’ 
residency in the Irish Big 
House of the original home 
of the late Director Sir Tyrone 
Guthrie (1900 - 1971; known 
for bringing Shakespeare 
to Canada). It was in Ireland 
that John developed the fi-
nal draft of his latest play 
(which may be produced 
post-COVID in NYC). Over 

his lifetime, John devoted 
a substantial amount of his 
working life to mastering 
and committing to memory 
a passionate command of 
Shakespeare’s plays and 
sonnets. For example, John 
worked closely with Ontar-
io’s Stratford Director, Brian 
Rintoul -- whose daughter, 
now Director Tanya Rintoul, 
John mentored. While work-
ing to achieve the pinnacle 
of the written and oral Eng-
lish language as a writer, 
actor, and voiceover artist, it 
was always interesting to me 

– someone who is sensitive 
to my own immigrant back-
ground – that John carried 
the cost of assimilation. He 
never really learned his own 
language and he maintained 
a carefully crafted iden-
tity politics story about his 
“Welsh” surname “Evans”, 
He had seen the necessity 
to remove the Macedonian 
version of his name, as his 
father before him. His father 
was from Armensko, his 
mother from Bouf, both in 
Aegean Macedonia. Many of 
his father’s generation had 
to make changes to their 
names either for business 
purposes or their names 
were changed for them. 
I’ll end with one of John’s 
cryptic poems, which de-
scribes a lost identity and 
perhaps even personal val-
ues; it labels how we all can 
feel adrift in today’s con-
sumer culture at times. This 
is a piece which John simply 
entitled Poem (approx. 2015) 
and it illustrates his biting 
wit: 

I am branded
I am a type.

I am a white heterosexual 
male sub, 

Lower middle-class bour-
geois bohemian 

I am a logo
My blood my marrow are 

sponsored 
I barely know myself
Under that labelled t-shirt is 
a person I barely know 
Winter was warm covering 
Earth with forgetful snow 
I am soulless

I am console less
I have feeling that edit and 
delete and 
Posture and repeat 
That thing called Alter Ego. 
-----
In order to honour John 
Evans’ contribution to 
Canadian culture and to 
inspire the next genera-
tions, I’ve started a Fine 
Arts educational scholar-
ship (in the area of Radio 

Broadcasting and Voiceo-
ver) in John’s name, along 
with mine. I am hopeful that 
some of your community, 
who sent so many bouquets 
to John’s well-attended (pre-
COVID) funeral of about 300 
persons, will feel moved to 
contribute. 
Please contact Humber Col-
lege’s Nikolas Tsirgielis, 
Senior Advancement Officer, 
Nikolas.Tsirgielis@humber.
ca in order to donate. The 
fund will enable a student 
(specifically from an immi-

grant family; priority will be 
given to those from a war-
torn country ) to be able to 
achieve a graduate Radio 
and Media Production certifi-
cate. Students develop the 
skills to make entertaining 
and engaging broadcasts, 
podcasts and audio sto-
rytelling. Graduates work 
across Canada and many 
have achieved Canadian 
Podcasting Awards. 
Archival information on Oro 
Makedonsko can be found 
at The Canadian Macedo-
nian Place (est. 1978) in East 
York, which has a library, 
website and facebook page. 
You can hear John’s voice 
and passion for his cultural 
heritage by listening to this 
3.5 minute trailer on CMHS’s: 
Macedonia: The Fire Within 
at https://www.youtube.com/
watch?v=tazyZc4Hyig or just 
google John Evans, Macedo-
nia, YouTube 2004. John was 
the “golden” voiceover artist 
on many a commercial, as 
well as historical documen-
taries and charity projects. 
His film industry profile can 
be seen at https://www.imdb.
com/name/nm0262909/   In 
2019, the United Macedonian 
Diaspora posted an online 
obituary, with John’s strik-
ing headshot (from approx. 
2015): 
h t t p s : / / u m d i a s p o r a .
org/2019/10/02/umd-mourns-
loss-of-canadian-macedo-
nian-actor-writer-direc tor-
producer-john-evans/ 
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time

Join the VAC Dev Team!
An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our 

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Help us save Macedonia's name. Help us defend the rights of Macedonians throughout 
all of partitioned Macedonia

Dear Macedonians,

My name is Victoria Tosevski and 
I'm Macedonian Human Rights 
Movement International's Media 
Liaison Director.

I'm asking for your support. Mac-
edonia and Macedonians are fac-
ing the biggest threat to our identity 
– and existence as Macedonians – 
in modern history. Our name has 
been forcibly changed, our identity 
given away to our oppressors, and 
our history rewritten.

Each passing day brings a new 
attack on Macedonians throughout 
all regions of partitioned Macedonia, 
and throughout the world. Bulgaria 
relentlessly suppresses our Macedo-
nian identity on its soil and has now 
ramped up its efforts to turn Mac-
edonians in Albania into “Bulgarians”. 
Greece is using the anti-Macedonian 
“Prespa Agreement” - which officially 
denies the existence of Macedonians 

everywhere – to justify its cultural 
genocide against us. Macedonians in 
the Republic of Macedonia are fight-
ing against their own political parties 
who have either committed treason 
or have done nothing to stop it. And 
Macedonians throughout the world 
are facing an uphill battle in the right 
to use our own name.
But with the support of Macedonian 
Human Rights Movement Interna-

tional, Macedonians are refusing to 
give up and are united in defence of 
our name and identity. MHRMI is the 
organization that funds, organizes 
and supports human rights projects in 
defence of our Macedonian name and 
identity throughout all of partitioned 
Macedonia - and we've been doing so 
for over 30 years. MHRMI's unrelent-
ing defence of Macedonia and Mac-
edonians is the reason that I became 

a member.

We meet with inter-
national and Macedo-
nian leaders, heads 
of state, foreign 
ministers, diplomats 
and United Nations 
officials and edu-
cate those who are 
unaware and garner 
support for our Mac-
edonian cause. We 
condemn those who 
are complicit in the 
forced Macedonia 
name change. We do 

not condone any expression of sup-
port for Macedonia's NATO member-
ship under the imposed, anti-Mac-
edonian name "North Macedonia" 
while the same people feign outrage 
at subsequent anti-Macedonian ac-
tions. Membership in any organization 
under "North Macedonia" only serves 
to enable the cultural genocide of all 
Macedonians. Our rights are sup-

posed to be guaranteed by interna-
tional human rights conventions and 
the rule of law. We demand equality. 
Macedonians deserve it.

I'm asking you to join us. We do not 
want our children to have to ask why 
they're being called "North Macedo-
nians" from "North Macedonia". We 
do not want them learning in school 
that Macedonia's name "belongs to 
Greece". We do not want them to 
be told that they have no right to call 
themselves Macedonian. It has al-
ready started happening, even here 
in Canada.

We need your help. Macedonia and 
Macedonians are facing a crisis that 
threatens our existence as an ethnic 
group. Join us. Take action. Please 
visit mhrmi.org/donations today and 
contribute. Our Name Is Macedonia. 
Help us save it.

Sincerely,
Victoria

To donate, please visit mhrmi.org/donations, call 416-850-7125 
or fill out and send us this form. Thank you for your support.
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Танас Јовановски

Повеќе од деценија 
надежите на нашата 
татковина за влез во 
Европската унија зависеа 
од волјата на грчките 
политичари и грчката 
политика кон Македонија. 
Многумина од вас драги 
читатели се сеќавате на 
проблемот со името на 
нашата земја. Се бараше 
решение кое ќе биде 
прифатливо за двете земји 
и кое ќе се употребува не 
само во односите меѓу 
двете земји туку и за 
светот. Грците го нарекоа 
ерга-омнес. Се сеќавате 
ли на посредникот Матју 
Нимиц? Не е така одамна. 
Се изнамачи човекот 
по патишта и авиони 
за да најде решение за 
спорот но никогаш не 
најде. Решението го најде 
човечето без ‘рбет (кичма), 
без душа, без свест и совест 
– Зоранчо Заев. Него го 
избраа да ја води државата 
со име Македонија. И што се 
случи? 
   Во Нивици, во Преспа,  

неговиот министер за 
надворешни работи 
на Македонија Никола 
Димитров го потпиша 
Преспанскиот договор 
со кој и јас и вие драги 
читатели станавме 
Северни, а нашиот 
идентитет е граѓани 
на Северна Република 
Македонија. И тоа не 
беше се’. Покрај името 
на државата сменивме 
и имиња на патишта, на 

стадиони, на споменици ... 
се откажавме од античката 
историја, од нашиот 
Александар, а отидовме 
дотаму што се откажавме и 
од нашиот народ во Грција. 
Многумина поверуваа 
дека Македонија е веќе 
на прагот на Европската 
унија со решавањето 
на проблемот со името. 
Слепците кои и ден денес 
се на власт славеа  во 
Скоје но и по другие 
градови дека Македонија 
е веќе во Евроската унија. 
Невидена кратковидност 
дури и поголема од кај 
првоодделенци! Грција и 
понатаму  го имаат правото 
на вето ако некогаш започне 
преговори со Европската 
унија. Зоранчо  и компанија 
почнаа да слават дека 
добиле датум за преговори 
уште во 2018 година. Кој е 
датумот? 
   Слободно можам да 
речам, без разлика дали 
на некои ќе им се бендиса 
или не, во кратковидноста 
не заостануваат ниту 

македонските избирачи. 
Квислингот Заев на 
последните избори во 
авгууст годинава доби 
46 пратенички места во 
Собранието во споредба 
со 44 за ВМРО-ДПМНЕ! 
Зар е можно во толку 
краток период голем број 
нашинци дас си го избришат 
од свеста и совеста 
достоинството? гордоста? 
Не велам дека за време на 
децениското владеење на 
ВМРО-ДПМНЕ предводено 
од Никола Груевски цветаа 
трендафили, но ова што се 
случува денес е невидено 
во светот. А тоа не го прави 
Зоранчо сам. Го прават 
голем број послушници 
околу него. Во Македонија 
сеуште нема ниту Д од она 
што се вика демократија. 
Затоа молчат!
   Денес нашата земја е 
соочена уште со една 
препрека на патот кон 
,членство во Европската 
унија. Она што Зоранчо и 
компанија се прегрнуваа 
и бакнуваа со “браќата“ 
Бугари не важи. Бараат 
тие да ни ја пишуваат 
нашата историја што е 
светски преседан. Бараат 
да ги прогласиме за 
ослободители на Вардарска 
Македонија! Бараат да го 
прогласиме Гоце Делчев за 
етнички Бугарин... Едно е 
да бараш, а многу поинаку 
е да даваш. Но не кај 
нас! Оној кој сега ја води 
Македонија дава се’ што ќе 
му се побара а за возврат 

дава прегратки, бакнежи, 
лигавење! “ Бугарија не е 
фашистичка земја, таа е 
наш пријател. Одредивме 
заедничка прослава за 
историските личности од 
средниот век – Цар Самоил, 
Кирил  и Методиј, Климент 
и Наум, верувам дека двете 
земји се подготвени да ги 
објават затоа што мора  да 
ги вклучиме во учебниците... 
“ вели Заев во интервју за 
бугарски медиум.  
Ако воопшто имаме нешто 
заедничко со Бугарите тоа 
е границата помеѓу двете 
земји. Ништо повеќе. Таа 
граница беше поставена во 
Букурешт по Балканските 
војни во кои војни Бугарија 
беше лузер исто како и 
онаа со Грција. Денес во 
Бугарија живее завиден 
број на Македонци кои се 
без никакви национални 
права. И како ќе имааат 
такви права кога Татарите 
не ни ја признаваат ниту 
националноста? За нив 
сега е време за да земат 
се’што ќе им падне на 
памет односно се’ што 
остана по Договорот 
со Грција. Во оваа 
агонија страда обичниот 
човек, Македонецот со 
достоинство, со гордост, 
со патриотизам... Оние 
горе на врвот, предводени 
од безкичмењакот Заев 
немаат ништо од тоа. Се 
гушкаат, се прегрнуваат со 
Татарите како од една мајка 
да се родени. Тие ништо 
друго и не знаат. Барем да 

одговореја на бугарскиот 
референдум испратен до ЕУ 
и нејзините институции. Сега 
се менуваат учебниците 
по историја. Боже сочувај! 
Кој друг на овој свет сега 
го прави тоа?  По диктат на 
Татарите се пишува нова 
македонска историја. Само 
што заврши ревидирањето 
на македонската етничка 
историја.  Не ќе бидам 
изненаден ако после сето 
ова добиеме татарски 
учители по историја во 
Македонија да ги учат 
нашите деца нивна историја.  
– Забеганиот македонски 
премиер во интервју за 
бугарски медиум меѓу 
другото го рече и следното. 
– Македонските и бугарските 
трупи ослободија територии 
– Крива Паланка, Куманово, 
скопскиот регион. И ова 
е добар дел од нашата 
историја, што не прави уште 
пообединети. Ви ги цитирам 
историските факти на кои 
мора да работиме во иднина 
бидејќи минатото не ни ја 
даде оваа можност, рече 
меѓу другото “историчарот“  
од Муртино. 
На крајот ќе “чепнам“ малку 
од татарската историја. 
Милка Планинц, висок 
функционер во Владата 
на Титова Југославија при 
средба со Тодор Живков 
во Софија му го поставила 
и прашањето: “Зошто 
бугарската политика не ги 
признава Македонците“? 
Следново е одговорот на 
Тодор Живков: “Како да 

ги признаеме. Во Бугарија 
има стотина илјади Помаци 
(бугарски муслимани), 
милион и пол Турци, два 
милиони Македонци. Има и 
Власи и Роми. Колку Бугари 
ќе останат? Нема политичар 
во Бугарија кој може да го 
направи тоа оти ќе пропадне 
Бугарија!“ Има ли потреба за 
коментар
Една поговорка вели: 
Раката со рака се мие. и 
една друга: Почешај ми го 
грбот, јас ќе ти го почешам 
твојот.  Зоранчо Заев го 
назначи Владо Бучковски за 
посредник во преговорите 
со Бугарија. Бучковски е 
уште еден од оние, покрај 
Мирослав Грчев..  кои 
тврдат дека Македонците 
се нација од 1944 година! 
За чиј интереси ќе се бори 
бугарашот Бучковски како 
преговарач? Од која држава 
ќе зема плата? можеби 
доволни му се парите од 
криминалот со бугарските 
тенкови!
П.С. Јас сум роден во 1941 
година. Која националност 
бев јас пред 1944 година? 
И уште нешто. Постарите 
во Брајчино по војната 
велеа дека е подобро да 
се биде десет години под 
италијанска фашистичка 
окупација отколку десет 
месеци под бугарска 
фашистичка окупација! 
Тоа зборува многу за 
“братството“ со Татарите 
или како сакате наречете ги.

Македонија - од една агонија во друга

Поранешниот претсе-
дател, основач и долго-
годишен претседател 
на СДСМ, Бранко Црвен-
ковски во јавно обраќање 
до раководството и 
членовите на СДСМ по-
викува да се оградат од 
изјавите на Зоран Заев  
во врска со Бугарија, кои 
според него, ќе предизви-
каат тешки и долгорочни 
последици за македон-
скиот народ и држава.
  
– Почитувани сопар-
тијци, во изминативе 
7 години се решив да 
не бидам на каков било 
начин присутен во по-
литичката јавност во 
Македонија. 
За таквото однесу-
вање имав повеќе при-
чини, а во оваа при-
лика ќе ги споменам 
двете најголеми. Доде-
ка СДСМ беше во опо-
зиција и водеше тешка 
битка со режимот, не 

сакав на било кој начин 
да давам дополнителен 
повод за напади кон ра-
ководството на СДСМ, 
дека се мои марионети 
или дека спроведува-
ат политики под мое 
влијание. 
Сакав партијата да 
биде ослободена од как-
во било бреме од прет-
ходните владеења на 
СДСМ во државата. Во 
периодот после форми-
рањето на Владата на 
чело со СДСМ, не изле-
гов во јавност за да не 
се доведам во ситуа-

ција да се конфронти-
рам или јавно да крити-
кувам некои политики 
и постапки на мојата 
партија. А такви ситу-
ации имаше во повеќе 
наврати. Таквиот мој 
став ќе продолжеше 
и во иднина ако не се 
случеше скандалозно-
то интервју на премие-
рот и претседател на 
нашата партија Зоран 
Заев. Ставовите и те-
зите искажани во тоа 
интервју предизвикаа и 
ќе предизвикуват теш-
ки и долгорочни после-

дици за македонскиот 
народ и македонската 
држава – вели Црвен-
ковски. Според него, 
направена е огромна и 
непоправлива штета. 
– Она што може и мора 
да се направи е да се 
стави јасно на знаење 
дека ставовите на Заев 
не се ниту ставови на 
цлата Влада, ниту на 
целиот државен врв.  
Се обраќам до вас почи-
тувани сопартијци за 
да ви укажам на посеб-
ната одговорност што 
ја има нашата партија. 
Зоран Заев е претсе-
дател на СДСМ и наша  
е задачата да ја нама-
лиме штетата колку 
што е можно повеќе.

 Ако нема никаква реак-
ција ставовите на Заев 
ќе станат ставови за-
стапувани од целиот 
СДСМ, а бидете убе-
дени тоа ќе има ката-
строфални последици 

по партијта и што е 
уште полошо по држа-
вата.  Реакциите на 
пооделни видни члено-
ви во медиумите и на 
социјалните мрежи се 
добродојдени, но не и 
доволни. Затоа, почи-
тувани мои сопартијци 
повикувам под итно да 
се свика Централниот 
одбор на партијата и 
на таа седница да се 
донесе заклучок дека 
искажаните ставови 
на Заев не се ставови 
ниту на ЦО ниту на 
СДСМ во целина. Да се 
реафирмираат уште 
еднаш ставовите на 
СДСМ за македонскиот 
национален иденти-
тет, македонскиот 
јазик, македонската 
историја, карактерот 
на антифашистичката 
борба и АСНОМ.
 Почитувањето и спро-
ведувањето на такви-
те заклучоци да биде 
задолжително и без ре-

лативизирање за секој 
член на раководството 
на партијата и секој 
државен функционер 
предложен од СДСМ – 
вели тој. 
 До одржувањето на так-
ва седница, Црвенковски 
најавува дека го замрзну-
ва неговото членство во 
СДСМ. (Нова Македонија)

Време беше некој 
од самата партија 
(СДСМ) да му ста-
ви сопка на мафија-
шот од Муртино во 
распродажбата на 
македонските на-
циомнални интере-
си иако е премалку и 
предоцна.

Низ минатите денови - низ премрежијата 3
Црвенковски го замрзнува членството во СДСМ, разочаран од изјавата на 

Заев
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Пишува Диме Костов

             МАКЕДОНСКА ФУДБАЛСКА ИСТОРИЈА
    

                    

Македонската спортска јавност 
деновиве доживеја уште еден 
историски ден. После ракомета-
рите,кошаркарите и одбојкарите 
еве,конечно дочекавме и фудбале-
рите да обезбедат настап на едно 
големо натпреварување. Македон-
ската фудбалска репрезентација 
тоа го обезбеди со заслужената 
победа на гостувањето во Грузија. 
Натпреварот се одигра на најго-
лемиот грузијски стадион "Борис 
Паичадзе" во Четвртокот на 12 
Ноември. Нетпреварот заврши со 
победа на Македонија од 1:0,а по-
бедоносниот гол го даде најдобриот 
Македонски фудбалер Горан Пан-
дев во 56-та минута.Кога Англискиот 
судија Тејлор означи крај на натпре-
варот,тоа беше знак за почеток на 
големото славје на фудбалерите на 
теренот но и на целокупната Маке-
донска спортска јавност. 
Македонците ширум Светот исто 
така се радуваа,па честитки за 
големиот успех пристигнуваа од 
Европа,Америка ,Канада и од Ав-
старалија.Еверопското фудбалско 
првенство ќе се одигра следната 
година во Јуни и Јули во повеке 
држави низ Европа. Македонската 
репрезентација ќе биде во групата 
Ц заедно со репрезентациите на 
Холандија,Украина и Австрија. Оваа 
група своите натпревари ке ги оди-
гра во Романија и Холандија.

Така Македонија,својот прв де-
битански натпревар ќе го одигра 
против Австрија на 13 Јуни на ста-
дионот "Арена Национала" во Буку-
решт,Романија. И вториот натпре-
вар ќе се одигра на истиот стадион 
на 17 Јуни но за противник ќе биде 
силната репрезентација на Украина. 

Последниот,трет натпревар од груп-
ната фаза,Македонија ке го одигра 
против фаворитот Холандија на 21 
Јуни на прекрасниот "Јохан Кројф" 
стадион во Амстердам. Иако деби-
танти на едно големо фудбалско на-
тпреварување,оваа генерација Ма-
кедонски фудбалери има квалитет 
и сигурно го немаат кажано послед-
ниот збор. Сигурен сум дека нема 
да се задоволат со самото учество 
на ЕУРО 2021 туку ќе се обидат да 
направат и некое изненадување. Со 
малку спортска среќа и фудбалска 
храброст верувам дека ке можат да 
ја поминат групната фаза а поната-
му е се можно.  
                  
Македонија својот прв натпревар 
како независна држава го одигра,се-
га веќе далечната 1993 
година против репре-
зентација на Словенија.
Македонија победи со 
4:1 а прв стрелец беше 
Зоран Бошковски-Чоко. 
Капитен беше леген-
дарниот Дарко Панчев а 
тогашен селектор беше 
големата тренерска ле-
генда Андон Дончевски. 
Од тој незаборавен ден 
многу фудбалери,м-
ногу тренери и многу 
фудбалски работници 
се обидуваа да обез-
бедат учество на еден 
голем фудбалски настан. Да спо-
менам само некои фудбалери како 
Седлоски,Панчев,Најдоски,браќата 
Бошко и Милко Џуровски, Шакири 
,Петар Милошевски, Митрески, Но-
вески, Христов,Чириќ,Наумоски,-
Шумуликоски,Мазнов и многу 
други. Фудбалските тренери како 
гореспоменатиот Дончевски па 
Хаџиевски,Канатларовски,Ѓоре Јо-
вановски, Никола Илиевски,Мирсад 
Јонуз,Чедомир Јаневски кои и покрај 
одличната работа сепак не успееја 
да ја однесат репрезентацијата на 
некое големо натпреварување.
  Тој сон да стане јаве,се погри-
жија овие денешни фудбалери 
предводени од тренерот Игор Ан-
геловски-Мрме и капитенот,леген-
дата Горан Пандев-Гоче.Дали обвој 
успех е случајност и е постигнат на 
среќа? Секако дека не е. Во про-

фесионалниот спорт,за каков и да 
е успех секако дека е потребна и 
среќа но 99% е квалитетна работа 
и пожртвованост. Кога Игор Анге-
ловски го презеде кормилото на 
репрезентацијата во Нември 1995 
година,ситуацијата не беше баш 
најдобра. Репрезентацијата беше 
на 162 место на светската ранг ли-
ста,атмосферата помеѓу играчите и 
раководството беше многу лоша а 
капитенот Горан Пандев најавуваше 
повлекување од репрезентативниот 
дрес. Но Мрме веруваше во себе 
и планот што го имаше поставе-
но но најважно е што веруваше во 
квалитетот на играчите. Го убеди 
Пандев да се врати на репрезента-
цијата и со помош на неколкумина 
искусни играчи како Тричковски, 

Несторовски,Хасани,Ибраими,Ри-
стовски,Спировски го создаде косту-
рот за идните успеси. Кон овие иску-
сни и докажани фудбалери наскоро 
се придружија и најдобрите играчи 
од младинската репрезентација 
Барди,Елмас,Велковски,Николов,-
Мусли,Алиоски,Стојановски,Коста-
динов и други. Со тоа се создаде 
одлична репрезентација со спој на 
искуство и младост. Резултатите 
беа се подобри,атмосферата по-
меѓу играчите од натпревар до на-
тпревар се подобра.Условите кои 
Фудбалската Федерација го обезбе-
ди беа одлични па овој овој голем 
успех беше неминовен. Ова учество 
на ЕУРО 2021 е од огромна радост 
и за верните Македонски фудбалски 
навивачи.На минатите Европски
турнири Македонците секогаш си 
имаа некој друг фаворит за кој "на-

виваа"
. Овој пат Македон-
ците ке навиваат и 
ке ја бодрат својата 
Македонска репре-
зентрација и своите 
фудбалери. Романија 
и Букурешт не се 
така далеку од Маке-
донија па се очекувa 
огромен број на Ма-
кедонски навивачи 
да пристигнат таму.
Секако предводени 
од верната навивачка 
група Македонската 
Фаланга. Се очекува-
ат секако и многу Ма-
кедонски навивачи од 
Дијаспората,тоа најм-

ногу се  однесува на Македонците 
од Европа но секако се очекуваат 
и навивачи од Америка,Канада и 
Австралија.Националната Арена во 
Букурешт се очекува да биде обо-
ена во црвено-жолтата боја на Ма-
кедонската Фаланга. Подршката од 
навивачите нема да недостасува па 
затоа и се очекуваат уште подобри 
резултати од фудбалерите.Конеч-
но и колекционерите на познатите 
самолепливи слики од познатата 
Италијанска компанија ПАНИНИ 
дочекаа да ја потполнат својата 
колекциоја со слики од Македон-
ски фудбалери.Овие фудбалери со 
своите одлични игри и огромна по-
жртвованост го заслужуваат ова.
  На крајот не може а да не се спомне 
и завршниот коментар на спортскиот 
коментатор на Македонската Радио 
и Телевизија, Тони Стојановски,по-

сле победата над Грузија. Тој 
со голема радост и еуфорија го 
кажа ова: "Кога ни оспоруваат 
и име...и презиме..и нација...и 
ген..еве не во Европа !!! меѓу 
сите тие што ги описменивме. 
Ќе не дочекаат наредниот ју-
ни,ќе ја дочекаат нашата ре-
презентација. Ќе стојат МИРНО 
на нашата,Македонска химна 
!!! Ова е порака од сите пра-
вославни христијани,Македон-
ци,Албанци,Турци што играат 
за оваа репрезентација: Дека 
нашата држава треба да ја чу-
ваат тие што ја водат,и едните 

и другите и третите и четвртите !!! 
Ова е голема победа за Македонија 
!!! Ова е победа за радост на душа-
та !!! Да цитирам зборови од нашата 
поезија: СЕГА ДУШАТА СЕ РАДУВА 
ЗАТОА ШТО ИМА ЗОШТО ДУША ДА 
Е !!! ОВАА МАКЕДОНИЈА ЌЕ ЖИ-
ВЕЕ !!! ЌЕ ЖИВЕЕ УШТЕ !!!". Ти бла-
годариме Тони на прекрасниот и од 
срце кажан говор. Ти си инспирација 
за секој коментатор.     

  Од нашата,Македонска комуна во 
Канада на Македонската фудбалска 
репрезентација и посакуваме многу 
среќа и уште поголеми успеси.

   никогаш северна,
само МАКЕДОНИЈА

Македонскиот глас да биде слушнат со Дан Масин како пратеник во Канадскиот парламент 
Светски Македонски Кон-

грес-Канада 
6ти Декември 2020 година, 

Мисисага, Канада

Во просториите на Македон-
ската Православна Црква Св 
Илија во Мисисага претсе-
дателот на Македонскиот 
Светски Конгрес Канада, 
Боби Темелков одржа рабо-
тен состанок со Дан Масин, 
кандидат за номинација на 
Конзервативната партија 
на Канада.
Господинот Дан Масин е од 
mакедонскo потекло, потек-
нува од Прекопана и В’мбел 
Беломорска Македонија, горд 
Канаѓанец/Македонец. Госпо-
диниот Масин во нашиот 
разговор истакна дека ако 
успее во кандидатурата а 
потоа биде избран и за пра-
теник во Канадскиот Пар-
ламент ќе се бори да ги за-
јакне пријателските односи 
помеѓу Канада и Македонија, 
но уште поважно ќе се бори 

да добие поддршка од Канад-
ската влада за заштита на 
Македонскиот идентитет и 
основнините човекови права 

на Македонците во Канада и 
Македонија, воедно враќање 
на името Македонија кое 
насилно и илегално ни беше 
сменето. 
Господинот Дан Масин 
се бори да добие кандида-
тура во областа Симко 
-Север ( Simcoe North ) во 
Онтарио во кои спаѓаат 
следниве населени места 

Midland, Orillia, Oro-Medonte, 
Penetanguishene, Tay, Tiny, 
Christian Island 30, Christian 
Island 30A, Severn, Ramara, 

Mnjikaning First Nation
Господинот Масин се канди-
дира за номинација во Кон-
зервативната Партија на 
Канада која ја призна Македо-
нија под уставното име, мо-
рам да ја нагласам важноста 
и ползата на Македонската 
заедница во Канада и Репу-
блика Македонија ако успее-
ме да добиеме федерален 

пратеник кој покрај Канад-
ските национални интереси 
ќе се бори и за одбрана на 
Македонскиот идентитет 

и нација .
Господинот Масин рабо-
ти неуморно во неговата 
кампања и како прв чекор 
да стане номиниран за 
Конзервативната пар-
тија за областа Симко 
Север ( Simcoe North )е 
нашата подршка како Ма-
кедонец за Македонец . 
Светскиот Македонски 
Конгрес-Канада Официјал-
но ја подржува кандидату-
рата на Господинот Дан 

Масин! Ги повикуваме маке-
донско-канадските државја-
ни да се придружат на наша-
та подршка за Дан Масин, би 
ги замолил сите Македонци, 
Канаѓани кои имаат земји-
ште, куќа, викендица ,или 
имат роднини, пријатели 
или познаници во Симко -Се-
вер ( Simcoe North ),Онтарио 
да стапат во контакт со 

господинот Дан Масин и ја 
подржат неговата номина-
ција а подоцна и кондитура 
за Пратеник во Канадскиот 
парламент.
Повеќе информации може-
те да најдете на https://
danmasin.nationbuilder.com/... 
или да контактирате со Дан 
Масин на danmasin4cpc@
gmail.com.
Денес mакедонскиот народ 
и нација се соочуваат со не-
гирање и насилно бришење 
на нашето име, иденти-
тет, историја, јазик, црква 
и се што е Македонско,само 
сплотени Македонец со Ма-
кедонец можеме и мораме да 
ги одбраниме тие најсветли 
работи за Македонскиот На-
род.Мораме да ја изнесеме 
непаравдата која се прави 
врз Македонија на голема 
врата пред светот, мора да 
најдиме начин Македонскиот 
глас да биде слушнат,со Дан 
Масин како пратеник во Ка-
надскиот парламент ќе го 

добиеме тој глас што мно-
гумина се обидуваат да го 
занемат ! 
Секој Македонец кој е во 
можност да помогне со кан-
дидатурата, ве молам кон-
тактирајте го Дан Масин 
денес и дајте му ја вашата 
поддршка. 
https://www.facebook.com/dan.
masin/

Brothers and Sister 
Macedonians, people that 
own property in Ontario's 
Simcoe North riding, we 
need your help! Please 

contact 
Dan Masin and help the 

nomination!
Да ни е вечна Македонија и 

Канада.
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ST NEDELA
 MACEDONIAN ORTHODOX 

ORTHODOX CHURCH 
AJAX, ONTARIO

Св. Недела, Ејџекс

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

 L1S 6M7
DIOCESE: 

MACEDONIAN ORTHODOX  
DIOCESE OF AMERICA

 AND CANADA

Нови икони со македонски светители ќе ја красат МПЦ-ОА Св. Недела од Ејџекс
Македонската 
заедница 
во Канада и 
пошироко на 
овие северно-
американски 
простори веќе ја 
информиравме за 
поставувањето 
на новите 
фрески во 
црквата Св. 
Недела.
Управата на 
црквата со 
претседателот 
на управата 
г-ин Славе Бунтески 
ги повикуваат сите 
Македонци, верници и 
почитувачи на нашата 
македонска православна 
вера, што е од посебна 
важност во овие 
времиња-невремиња 
да станат донатори, 
односно да купат 
икона, со што вашето 
семејно име и имињата 
на вашето семејство 
засекогаш ќе останат 
запишани врз иконата на 
црковниот ѕид.
Во моментов можете 
да подарите пари и да 
ги купите следните 
икони:

Големи сцени
Сретение Господово;
Христос мие нозете на 

Апостолите;
Бегство во Египет;
Христос во Храмот;
Сослушувањето пред 
Пилат;
Оплакување и 
Погребение Христово;
Несогорива капина;

Светители на 
балконот:
Св. Злата Мегленска;  
  
Св. Екатерина;
Св. Кузман;
Св. Дамјан;
Св. Георгиј;
Св. Арх. Стефан;
Св. Атанасиј Велики;
Св. Спиридон;

Поединечни на 
балконот:
Христос на престол;
Богородица на 

престол;

Ангели:
Мали ангели на 
таванот;

12 Апостоли на 
куполата:
Св. Апостол Матеј;
Св. Апостол Марко;
Св. Апостол Лука;
Св. Апостол Јован;
Св. Апостол Симон;
Св. Апостол 
Вартоломеј;
Св. Апостол Јаков;
Св. Апостол Андреј;
Св. Апостол Петар;

Св. Апостол Павле;
Св. Апостол Тома;
Св. Апостол Филип.
Наскоро ќе бидат 
насликани и 7 македонски 
светители, повеќето 
новоканонизирани, 
како што се: Гаврил 
Лесновски и Јоанаки 
Ракотински кои ќе 
бидат изработени 
во креативното 
иконографско студио 
Артсоме ( http://artsome.
ca ) на фресосликарот 
и скулптор Глигор 
Стефанов. 
За сите новости 

благовремено ќе 
ве информираме.  
Во оваа пригода 
упатуваме голема 
благодарност до 
претседателот 
на управата 
Славе Бунтески, 
свештеникот 
Александар Зашов 
и фрескосликарот 
Глигор Стефанов 
за проследените 
информации.

Среќни Празници!

Почитувани парохијани, 
Дозволете ми во мое лично име  драги 

православни Македонци, верници и 
почитувачи на Св. Недела од Ејџекс Вам 
и на целиот македонски народ во Канада, 

Македонија и насекаде во светот им ги 
честитам Божикните и Новогодишни празници.

Нека Новата 20217година и Божик донесат 
здравје, мир, благосостојба и светлина во 

вашите души, срца и домови. Да зачекориме 
во година посреќна за сите нас и сложно со 
вистинска македонска и христијанска љубов 

да се почитуваме и сакаме еден со друг.
Со почит од свештеникот во МПЦ 

Св. Недела од Ејџекс,

Александар Зашов

Среќна Нова Година и 
Среќен Божик

Среќни Новогодишни и Божикни 
празници 
со желби за добро здравје и напредок 
во сите македонски семејства Ви 
посакуваат членовите на црквната 
управа од МПЦ  Св. Недела во Ејџакс 
со претседателот Славе Бунтески 
и членовите на женската секција 
под водство на претседателката 
Милица Поповска.



Страница 30 December 20, 2020Recipes By Marija

Recipes by Marija
Marija Angeleski

Christmas Eve (BadnikovaVecer) so Posno 
Jadene by Marija: Homemade Pitulici

1. Table preparation for Bad-
nicka Vecer:
Postni Pitulici, Cabage rolls,
Fruit, mixed nuts, shelled nuts, 
Postni Beans.
And whatever you have that is 
"Postno".

This night means very different 
things, and to go along people 
make many different things. 
Some make bread with coins 
inside. Here I have made my 
postni pitulici, as I explain you 
my recipe.

Ingredients for the Postni 
Pitulici:
(for 25-30 pitulici, depending 
on size of pan)

- 6 cups fl our
- 4 + 1/2 cup cold water
- 2 tsp. (not to full) salt
- 1/2 tsp. sugar
- 1/2 cup vegetable oil (used for 

greasing the pan)
- 1 medium onion clove - peeled 
and chopped at the top - leave 
it in the cup of vegetable oil..
Then you use the onion to 
grease the pan with the vege-
table oil, spreading it around 
the edges and middle of the 
pan.
(greasing the pan using the 
onion gives the pitlulici a great 
taste!)

Fillings:
- These pitulici can be fi lled 
with many things!
- They can be sprayed/fi lled 
with garlic, nuts, jam, etc... 

Preparation:
- Take a large mixing bowl pour 
in the fl our, water, salt and sug-
ar.
- Mix until becomes very 
smooth liquid - if there are 
chunks they must be drained 

out. This requires you taking 
the mixture and pouring it into 
another bowl using a strainer!.

- Take a thick non-stick frying 
pan, place on stove top on 
medium heat
- Grease with oil (using the on-
ion)
- Then pour the mixture into 
the pan to fi ll the bottom area, 
lightly. (Do not fi ll to much and 
make it too thick).
- Fry one side for 2-3 minutes, 
depending on heating. 
- And fl ip to the other side and 
repeat until you fi nish the bat-
ter.

- Stack them on a round baking 
tray &
In between each individual 
crepe, spray a little oil to keep 
from sticking to much, and fi ll 
each layer with whatever you 
desire!

On the non-postno days, you 
can fi ll with cheese and oily 
foods.

The fi nished product is a lay-
ered stack, you will then cut 
them into squares (or however 
you like) and then place it in the 
oven for 20 minutes at 350°F.

When fi nished - Enjoy!!

Appetizers by Marija: Piftia
 
Piftia is prepared specially for 
Bozik & on those winter days.

Feeds 4 people:

Ingredients:
- 6 fresh pig legs
- 4-6 cloves of garlic
- Salt to taste
- Pork tenderloin - fi nely 
chopped
- Parsley/carrots

Preparation:
- Take the legs and wash them 
very thoroughly. Take a larger 
pot and pour in 2-3L of water 
and leave the legs inside.
- Let them boil for about 4 
hours.
- You want the meat to 

become very soft and tender 
to where they fall off the bone.
- Now, take out the legs and 
leave the liquid.
- In a separate pot boil the 
pork tenderloin pieces in water 
with salt, covered for 1/2 hour.
- Then drain the pork 
tenderloin from the water - and 
pour the pork into the fi rst pot 
of water and leave to boil for 

10-15 minutes.
- Take off from the 
stove-top and off to 
the side smash 4-5 
cloves of garlic with a 
little salt and mix it into 
the mixture.
- Make sure to taste 
test - to see if it is 
tasty and salty.

Pour the mixture into a 
separate plate (3-4 plates can 
possibly come out of this), and 
sprinkle parsley or shredded 
carrots on top for decoration. 
Then cover and place in the 
fridge to cool and become a 
gelatin like substance.

Now you are ready to eat! 
Enjoy :)

New Years / Macedonian Dinner: Roasted Pig
 The holidays are coming, 
Christmas and New Year's 
are right around the corner, 
and it is traditional to prepare 
roasted pig at this special time 
of year!
Ingredients:
- 1 pig - pick your own size.
- salt, paprika, vegetable oil, 
garlic

Preparation:
- Take the pig, and wash it 
under water thoroughly
- Sprinkle salt - to taste
- Dashes of black pepper
- Then poke a couple of holes 
with a knife, at the front (near 
the neck) and the back (near 
the bottom) to place cloves of 
garlic inside before roasting.

- Brush the pig here with the 
vegetable oil and paprika, all 
over.
- Place the pig inside a 
roasting pan, big enough to fi t 
it comfortably
- Pour in 2 cups of water and 
then cover with tin-foil.
- Place in oven at: 325°F. For 

3-4 hours depending on the 
size.

* During the cooking process, 
open he tin-foil and baste the 
pig with its own cooking juices 
at the bottom of the pan.
- You will know when it is 
done, when the pig is red on 
top and the meat pulls apart 
very tenderly and soft.

Take out from the oven and 
leave inside the pan. You can 
serve it Hot or Cold. 

On this day (Bozik) you can 
serve these dishes along side 
your pig:
- Roasted potatoes, 
vegetables, rice, salad. etc... 
(your choice!)

Enjoy!

**Some people like to marinate 
the pig a couple days in 
advance to give it that extra 
kick! There are many different 
recipes, but this one I fi nd is 
the most simple for everybody 
in my family!

Posni Cabbage Rolls

Depending on size for 20 
cabbage rolls

- The kind of cabbage is sour 
cabbage
- Take 1 whole cabbage - take 
out the whole leaves
- 5 medium onions - clean and 
peeled - and chopped fi nely
- 2 cups rice (parboiled rice is 
what I use)
- 1 tbsp. red paprika
- 1/2 cup vegetable oil - garlic, 
black pepper, salt and parsley 
to taste.
- you only leave a little salt 
since the cabbage is sour.

Preparation:
- First take the rice  - you want 
to wash the rice with hot water
- Then pour in hot water 
up until one inch above the 
rice - to soak for about 1 hour 
minimum)

Now:
 - Take non-stick frying pan 
- pour in the oil, onion, and 
garlic and leave to fry
 - Then take the rice and pour 
into the pan with the chopped 
onions.
- Mix and sprinkle in the red 
paprika, black pepper, salt 
(to taste) and mix well. Then 
remove from heat.
- Pour in the chopped parsley 
here, and mix. Now take the 
cabbage leaves prepare the 
fi ll them with the onion-rice 
mixture in the frying pan you 
have.
- You fi ll the middle of the leaf 

with the rice, and roll it once, 
then fold the sides inwards 
and roll it all up. Repeat this 
to fi nish off the stuffi ng and 
cabbage leaves.

- Place these fi lled cabbage 
leaves and place neatly in a 
cooking pan to fi ll it all up.
- Pour all over 1 cup water and 
1/2 cup tomato juice
- And take a large plate to 
place upside down over the 
cabbage rolls so they do not 
move and stay in place during 
cooking.
- Cover with tin-foil (if you don't 
have the tray cover) and place 
middle of oven rack at 350°F. 
for 1.5 hours to 2 hours.

When you remove from oven, 
take off the plate and you are 
ready to serve! Enjoy!

Coconut Syrup Cake
Ingredients:
7 eggs
1 cup sugar
mix together in electric mixer 
on high speed for 10 minutes, 
until thickens and becomes 
nice and creamy.
then pour in - 1 cup vegetable 
oil and keep mixing.
 
- In a separate bowl take 
1 + 1/2 cup shredded 

unsweetened coconut
with 1 + 1/2 cup fl our 
Add in 2 tbsp. baking powder 
1 tbsp. vanilla (liquid) or 1 
package of vanilla powder. 
Dash of salt and 1/2 tsp. 
lemon juice included.

- Add this mixture into the one 
with the eggs in electric mixer 
on low speed for 1 minute.
Take the mixture out of the 

electric mixer and mix by hand 
with spatula until nice and 
smooth.

Preheat the oven to 350°F.
Take a square pan and spray 
with PAM in all corners. 
Pour in cake batter evenly 
distributed throughout the pan.
When oven ready place 
cake inside and bake for 30 
minutes.

Then to check stab with a 
toothpick to make sure it is 
cooked on the inside (nothing 
should be left on the toothpick 
as it comes out of the cake).
Remove from stove and leave 
off to the side to cool fully. 
Cut into sizes and pieces of 
your choosing.

To make the syrup:
2 cups sugar

4 cups water 
- Pour together in a pot and 
leave to boil for 10 to 15 
minutes. When the syrup is 
hot and the cake is cold, you 
pour the hot syrup over the 
cake and sprinkle on top any 
coconut shavings you have left 
over for decoration.

Enjoy!
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Вие и Вашето здравје
Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist

Витамините и нивната улога врз нашето здравје (3)

Витамините Б и Ц спаѓаат во 
групата на хидросолубилни 
(растворливи во вода) вита-
мини, што подразбира дека 
се апсорбираат во циркула-
цијата директно од дигестив-
ниот тракт. Овие витамини, 
организмот не може да ги 
складира (oсвен витамините 
Б9 и Б12) и кога ќе достигнат 
одредено ниво во крвта, се 
исфрлаат преку урината. Тие 
се лабилни и лесно може да 
се разградат при готвење и 
процесирање на храната.
Во ова издание ќе се 
осврнам на т.н. витамин Б 
комлекс, кoj се однесува на 
8 витамини: Б1 (тиамин), Б2 
(рибофлавин), Б3 (ниацин), 
Б5 (пантотенска киселина), 
Б6 (пиридоксин), Б7(биотин),
Б9 (фолна киселина) и Б12 
(кобаламин).Tиe се важна 
компонента во Кребсовиот 
циклус (Кreb’s Cycle) во те-
кот на кои јаглехидратите, 
протеините и мастите од 
храната што ја консумираме 
се претвараат во гликоза, 
која служи како гориво за 
организмот. Затоа витами-
ните Б се неопходни за да 
се чувствуваме “полни со 
енергија”. Од таму произле-
гува и основниот симптом 
при нивен недостаток, а тоа 
е чувството на малаксалост 
на организмот.
  

Витамин Б1 (Tиамин)

Витамин Б1 е неопходен 
за синтеза на молекулoт 
аденозин три фисфатаза 

АТП (АТР), кој ја пренесува 
енергијата во клетката, 
со што е неопходен за 

метаболизмот на маститe, 
шеќеритe и протеинитe во 

оранизмот. Докажано е дека 

е важен за многу мозочни 
функции и е познат под 

името “анти-стрес” витамин.
Може да се најде во: житари-
ците, црниот грав,говедско и 
свинско месо, јајца, јаткасти 
плодови, мешункасти пло-
дови и квасецот. Одредени 
врсти на храна како лебот 
и тестенините фабрички се 
збогатени со витамин Б1. 

Дневните потребни се 1.2 мг/
ден и здравиот организам ги 

обезбедува преку секојдне-
вната исхрана

Неговиот недостаток 
е редок, но може да 
се јави при одредени 
специфични состојби 
како што се:Хронова 
болест, анорексија, кај 
пациенти на дијализа, 
како и при земање на 
одредени лекови како 
што се дигоксин и фе-

нитоин. Во случај на хипови-
таминоза Б1 главните симп-
томи се: депресија, емотивна 
нестабилност, вознемире-
ност, несоница, мускулна сл-
сбост,гадење и повраќање.
Нарушувањето на нервните 
функции при тиамин недо-
статокот може да се ма-
нифестира во два облици: 
болеста Beri beri и  Wernicke- 
Korsakoff syndrome. Beri beri  
се манифестира со:загуба 
на мускулната функција 
во нозете и тешкотии при 
одењето. Wernicke-Korsakoff 
syndrome, се јавува кај ал-
кохоличари  и се дели на 
два облика: Wernicke’s - го 
афектира нервниот систем 
и ако се остави нетретиран 
води до Korsakoff syndrome 
кога настанува перманентно 
оштетување на мозочните 
функции. Доколку станува 
збор за посериозно заболу-
вање, како горенаведените, 
неопходна е лекарска кон-
султација за соодветен трет-
ман.

Витамин Б2 (Pибофлавин)

Витамин Б2 e клучна 
компонента во коензими-
те неопходни за растoт и 
функцијата на клетката. 
Рибофлавинот го има 
во:месотo,млекотo, јајцатa, 
јаткасти продукти, житари-
цитe и лиснатиoт зеленчук.
Вo мала количина може да 
го создаде и микрофлора-
та (микроорганизмите кои 
живеат во цревата), но не во 
доволни количини за да ги 
задоволат дневните потре-
би, кoи се 1.6 мг/ден. 
Недостатокот на витамин Б2 
е многу редок и е најчесто 
резултат на хормонални по-

реметувања, како на пример 
нарушена функција на тире-
оидната жлезда. Исто така 
се јавува и во текот на бре-
меност и кај вегетаријанци.
Симптомите кои се јавува-
ат при негов недостаток се: 
отечена слузница на устата и 
грлото, пукнатини на усните 
агли, опаѓање на косата, а во 
тешки облици и катаракта на 
очите.

Витамин Б3 (Hиацин)

Витаминот Б3, како и остана-
тите од оваа група е важен за 
метаболните функции.  Тој е 
важен за синтеза на околу 
400 ензими во организмот, 
кои се неопходни за мета-
болизмот. Го има во истите 
продукти  како и витамините 
Б1 и Б2. Интересен е фактот 
што  ниацинот го има и во 
кафето, така што една чаша 
кафе содржи 40 мг ниацин. 

Организмот има зголемени 
потреби при бременост и 
при доење. Дневната доза на 
ниацин внесен преку исхра-
ната  за организмот зависи 
од возраста и полот, но про-
сечно е околу 15 мг/ден.Не-
достатокотсе манифестира 
со мускулна слсбост, кожни 
промени, несоница и главо-
болки. Во случај на хроничен 
недостаток на ниацин, се ја-
вува болеста пелагра, која се 
мaнифестира со чешање на 
кожата, воспаление и улкуси 
во устата. Во овие случаи не-
опходна е надокнада со ниа-
цин во форма на суплемент, 

чија доза треба да е по пре-
порака на лекар.

Витамин Б5 (Пантотенска 
киселина)

Витаминот Б5  освен што ја 
има истата улога како други-
те Б витамини, допринесува  
и за регулирање на холесте-
ролот во крвта, создавање 
на црвените крвни зрнца 
и лачење на хормони од 
надбубрежна жлезда, како 
и лачење на одредени не-
уротрансмитери во мозокот. 
Застапен е  свежотo месо 
(пилешко, говедско), свежиoт 
зеленчук (кељ, брoколи, ком-
пири) и непроцесирани  жита-
рици. Дневната препорачана 
доза за витаминот Б5  за воз-
расни e 5 мг/ ден.Недостато-

кот на пантотенска киселина 
е редок, но кога го има се ма-

нифестира со:малаксалост,  
несоница,вознемиреност и 
склоност кон воспаленија на 
горните дишни патишта.
Постојат одредени лекови 
кои може да доведат до ин-
теракција со витаминот Б5. 

Така на пример, антибиоткот 
тетрациклин не треба да се 
зема заедно со витаминот 
Б5, бидејќи ја намалува него-
вата апсорпција. Друг пример 
се лековите за Алцхајмер 
деменција (Alzheimer's 
disease) т.н. холинестераза 
инхибитори чиј претставник е 
Donepezil (Aricept). 
Овој тип на лекови не тре-
ба да се земаат со витамин 
Б5, бидејќи им се појачува 
ефектот и води до нивни 
нагласени несакани ефекти. 
Третата група на лекови, со 
која треба внимателно да се 
зема витамин Б5 се антико-
агулантитe како aспиринот, 
бидејќи земен со витаминот 
Б5, ја зголемува склоноста 
кон  крварењето.

Витамин Б6 (Пиридоксин)

Витаминот Б6 ги има сите 
основни карактеристики како 
и останатите витамини  од 
оваа група. Неговите дневни 
потреби за здрав органи-
зам се обезбедуваат преку 
исхраната. Дневната доза на 
витамин Б6 за здрав возра-
сен организам е 2 мг. Овде 
ќе напоменам дека дневните 
потреби од Б6 се зголему-
ваат со текот на возраста и 
затоа треба да се прилагоди 
неговиот внес во однос на 
секоја возрасна група. Пири-
доксинот го има во храна бо-
гата со протеини како што е: 
риба, јајца, млеко, пилешко 
и други  видови на месо. 
За вегетраијанците главен 
извор на пиридоксин се: жи-
тариците, авокадо и спанаќ.
Една од најважните функции 

на витаминот Б6 е неговата 
улога во синтеза на хормо-
ните: сератонин (хормон на 
среќа) и мелатонин (хормон 
неопходен за спиење). 

Одредени заболувања на 
цревата како Хроновата бо-
лест ја намалуваат апсорп-
цијата на витаминот Б6, а 
исто така и одредени леко-
ви, како што се лековите за 
епилепсија. Во овие и слич-
ни  ситуации се препорачува  
додаток во форма на супле-
мент по препорака на лекар.

Витамин Б7 (Биотин)

Овој витамин уште е познат и 
како витамин Х.Организмот е 
способен сам да го произве-
де биотинот само доколку 
неговата цревна флора е 
здрава и прима здрави пре-
храмбени продукти преку 
исхраната.Земањето на ал-
кохол, шеќери, процесирана 
храна ја уништува рамно-
тежата на цревнтата ми-
крофлора со што се нарушу-
ва и синтезата на биотинот. 
Многу е важен за синтезата 
на кератин, а од таму и за 
кожата, ноктите и косата. Го 
има во жолчката  од јајцето, 
морска риба, млеко,ориз, 
грашак и банана.Термичката 
обработка на храната го уни-
штува овој витамин и затоа 
се препорачува во зависност 
од видот на  храната да е ми-
нимално обработена. 
Недостатокот на витамин Б7 
при правилна исхрана е ре-
док, а доколку се јави се мс-

нифестира со губење 
на косата,воспали-
телни процеси на 
кожата, анемија и 
депресија. Дневните 
потреби од биотин се 
30-100 mcg дневно. 

Витамин В9 (Фолна 
киселина)

Фолната киселина е 
неопходна за многу 

функции во орга-
низмот како што се: 
клеточната делба 
, формирањето на 

крвните зрнца и 
развојот на мозокот. Го има 
во: жолчка од јајце, црвена 
риба, сирење, ореви, бана-
ни, патлиџани и компири.Се 
внесува во организмот преку 

исхраната,а во неговата 
синтеза помага и бактери-

ската микрофлора. Фолната 
киселина е познат и како 

“витамин за мајките”, бидејќи 
бремените жени имаат зна-
чително зголемени потреби 
за фолна киселина. Додека 
потребите на фолна кисели-
на пред бременоста се околу 

400 µg, истите во текот на 
бременоста се зголемуваат 

до 600 µg.
Неговиот недостаток во тек 
на бременоста може да до-
веде до аномалии на плодот 
и се препорачува додаток од 
фолна киселина во вид на 

суплементи. Недостстокот 
може да се јави и кога не 
постои бременост и тогаш 
се манифестира со знаци 
на анемија како слабост,ма-
лаксалост, а и пукнатини  на 
аглите од устата.

Витамин Б12 (Кобаламин)

Се внесува преку исхраната, 
а само мал дел се синтети-
зира во цревата. Во неговата 
структура е вклучен микро-
елементот кобалт и затоа се 
вика кобаламин. 
Тој е неопходен за синтезата 
на ДНК и крвните зрнца. 

Исто е  важен за синтеза на 
обвивката околу нервите - 
миелин, со што помага во 
спроведувањето на нервни-
те импулси. Асорпцијата на 
витамин Б12 е комплексен 
процес кој зависи од низа 
фактори. Недостаток на 
некој од факторите може 
да доведе до дефицит од 
овој витамин. Овој сложен 
процес на апсорпција е 
примарно зависен од адек-
ватна синтеза и секреција 
на внатрешниот (intrinsic) 
фактор од страна на клетки 
на желудникот, но и низа 
други фактори: соодве-
тен состав и киселост на 
желудечниот сок, соодветен 
состав на панкреатичниот 
сок, интактност на цревната 
мукоза како и соодветна 
микрофлора.Проценето е 
дека се апсорбира само 1% 
од внесениот витамин Б12. 

Затоа, иако дневните 
потреби се околу 2.5 mcg, се 
препорачува дневен внес од 
400-1000 mcg дневно. Ниско-
то ниво на Б12 може да се 
јави поради повеќе причи-
ни:нарушување на цревната 
микро флора,воспалителни 
заболувања на цревата,а-
трофичен гастритис или 
хипохлоридија (намалена 
количина на стомачна кисе-
лина), пернициозна анемија 
(автоимуно заболување), ме-
дикаменти (особено оние кои 
се земаат против желудечни 
киселини т.н. инхибитори на 
протонската пумпа и мет-
формин - лек за диабетес) 
и алкохол.Недостатокот се 
манифестира со:невролошки 
потешкотии како трнење на 
прстите на рацете и нозете, 
слабост во мускулите, 
проблеми со спиењето, на-
рушени ментални функции, 
појава на анксиозност или 
депресија и сл.

Третманот се состои од: 
пронаоѓање на причината 
што води до ниско ниво 
на Б12 и потребно е да се 
интервенира со високи дози 
интрамускуларни инекции 
под контрола на лекар, како 
и третирање на основното 
заболување.Вишокот на 
витамин Б12 не е докажано 
дека има токсичен ефект. 
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Send a holiday treat to someone you 
care about!

A great Christmas idea! Call us to order 416-
265-6867.

Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 

Чекорите на македонското уништување идентични на формулата откриена од 
Кундера

 Нашинецот Томислав 
Томче Бојаџиевски кој 
живее во Канада го пре-
познава рецептот за уни-
штување на македонскиот 
народ кој според него се 
случува сега во планот во 
повеќе чекори за кој пред 
3 децении зборувал еден 
од највлијателните свет-
ски писатели Милан Кун-
дера. Чехот пред 2 години 
се потпиша на петицијата 
на македонски интелек-
туалци против Преспан-
скиот договор и проме-
ната на уставното име. 
“Односно како што вели 
Милан Кундера: “За уни-
штување на еден народ”: 
– Првиот чекор за уни-
штиш еден народ, е да му 
го избришиш паметењето 
(мемориjата). – Да му го 
уништиш светото писмо и 
книгата. – Неговата култу-
ра и историjа. – Потоа да 
ставиш некоj, тугинец да 

му напише нови кни-
ги. – Да им се обра-
зува нова просвета и 
образование – Да им 
измисли една нова 
историjа. Бојаџиевски 
не може да разбере 
како во 21 век Маке-
донците се соочуваат 
со вакви проблеми и 
како постојат Маке-
донци кои го поддр-
жуваат лидерот на СДСМ. 
“Живеев во зграда каде 
повеќето мои комшии се 
деца бегалци од Бело-
морска Македонија или 
како повеќето ја наре-
куваме Егејска Македо-
нија а самите Македонци 
Егејци но за жал повеќето 
Македонци од Македо-
нија зборот Егејци го упо-
требуваа да ги понижат и 
омаволажат а тоа и ден 
денеска не е престана-
то. Мојата сопруга е исто 
така дете на тие бегалци. 
Ја имав таа моја животна 

историја да патувам во 
Беломорска Македонија 
по Македонските села со 
грчки имиња. Ги слушав 
и ги живеев приказните 
каде им беше забрану-
вано да зборуваат Маке-
донски да пеат на Маке-
донски и да кажат дека 
се Македонци. На оние 
кои во виорот на војната 
ги иселија и ден денешен 
во 21 век им е забранет 
влез да ги видат своите 
родни огништа иако тогаш 
биле се уште невини деца 
. Истата приказна и во Бу-
гарија во 21 први век да 

бидеш принудуван и да 
се плашиш да кажеш дека 
си Македонец. На Грција 
и Бугарија единствена 
стратешка цел е да не 
постои ни Македонија ни 
Македонски Народ Дене-
ска Зоран Заев е нивниот 
партнер во таа нивна ге-
ноцидна политика во уни-
штување на една земја на 
една нација. Него и да го 
разберем нема врска со 
реалноста во која е опкру-
жен ама не можем да ги 
разберем оние негови 
слепи следбеници кои по-
ради лични профити газат 
врз Македонскиот народ . 
Денеска во 21 век да во 
својата Македонија да се 
плашиш да кажеш дека си 
Македонец поради некој 
добрососедски односи . 
Историја да мењаваш 
и да газиш над мртвите 
тела на твоите претци”, 
пишува овој Македонец 
кој живее во Канада. 

Бојаџиевски објавува и 
делови од написи на ма-
кедонски интелектуалци 
и публицисти кои објас-
нуваат како прежувувал 
македонскиот идентитет 
“Моjот народ беше не-
писмен на своjот маjчин 
jазик. Не затоа што беше 
заостанат, туку затоа што 
не му се даваше можност 
да го учи своето писмо и 
да пишува на македонски. 
Но, нашата усна тради-
циjа никогаш и никакви 
воjски не успеале да jа 
сотрат. Морничавите та-
жачки, на македонските 
маjки, денес одекнуваат 
до небото, од радост. А 
ние децата растевме со 
песните за аргатувањето, 
воjните, љубовта и пе-
чалбата. Немало Костур-
чанец, било каде и да е; 
да не jа запее и заигра 
песната, коjа му врие во 
крвта: Мори чупи Костур-
чанки, Раширете го орото, 

Раширете го орото, Да 
ви виме фустаните, Да 
ви виме фустаните, Чиj 
е фустан дамкалиjа Чиj 
е фустан дамкалиjа, Да 
се стора севдалиjа… По 
фустанот на чупчето…” 
Извадок од книгата на 
Стојан Кочов

 “Арам да ти е ЗОРАН 
ЗАЕВ и арам да ви е и на 
сите вас слепи следбе-
ници и подлизурковци 
сами во најстрашни 
маки да умирате семе-
то да ви се сотре рода 
да немате”, пишува Ма-
кедонецот од Канада 
Бојаџиевски на својот 
фејзбук профил.
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Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)
 ► Кога викам силно, никој не ме слуша.Кога шетам тивко, ме игнорираат.
 ► Ако кажеш некоја тајна на својот пријател, води сметка дека и тој има свој пријател.
 ► Во животот, ако едната врата се затвори, друга се отвора.
 ► Нашето пријателство беше како светло на пенџере во темната ноќ.
 ► Исправно и погрешно - пекол и рај-ништо помеѓу!
 ► Пријателите никогаш не се отповеќе.
 ► Кој бара пријател без недостатоци, останува без пријател.
 ► Во комунистичкото време:
 ► Адвокатите беа ајкули,
 ► Судиите ловџии,
 ► Убијците спасители,
 ► А крадците позајмувачи.
 ► Зошто му е брада-кога нема глава.
 ► Каде што има многу снаи-чорбата е солена.
 ► Во денешно време: ако бракот трае една година сите ќе се оженат.
 ► Колку вреди нештото, ќе дознеш кога ќе го изгубиш.
 ►

Корона

Прашуваат скржавец
– Како е кај вас има ли корона?
– Добри. Има корона ама колку за нас.

Македонски земјоделец на скап семинар 

Земјоделец од едно македонско планинско село оди на 
семинар за ИПАРД програма за рурален развој.
Семинарот организиран од странци, јадење, пиење, колку ти 
душа сака. По некое време јадење и пиење, нашиот го вика 
келнерот:
– Дечко, ај спакувај ми го ова за дома. За кучето.
– Но господине, тоа е Шведска маса.
– Што ми е гајле мене од каде ви е масата!?
Кога доктор ќе ти понуди, не се одбива 
Оди Пејо на доктор. Докторот го прашува:
– Добро Пејо, какви се симптомите?
– Докторе, кашлам, имам температура и ме боли грлото.
– А пиеш ли нешто?
– Може!

Вилата на еден македонски политичар 

Македонски политичар кој своевремено бил министер кани 
гости во својата луксузна вила. Гостите се воодушевени. 
Базен во дворот, скап мебел, мермер и луксуз нсекаде. Еден 
од гостите го прашува:
– Колку те чинеше овој дворец?
Политичарот одговара:
– Многу, ужасно многу! Само за базенот сакаа да ми залепат 
три години.

Новиот колега од правен 
факултет 

– Колега, тебе прв ден ли ти е на работа?
– Да.
– А што имаш завршено?
– Право.
– Е па тогаш земај ја количката со бетон и ПРАВО кај 
мајсторот на скелето.

Во животот на мажот има три периоди:

1. Тој верува во Дедо Мраз.
2. Тој не верува во Дедо Мраз.
3. Тој е Дедо Мраз.

Маска

Влегува Трпе во пекара: – Дајте ми едно ѓеврече. – А зошто 
очите ти се покриени со маската? – За да не го гледам 
бурекот…

Чај

Сосетките седат и си пијат кафе и едната и се жали на 
другата:
– Кажувај некој совет, што да правам? Трпе ме тепа секој пат 
како се прибере пијан.
– Не се секирај, го знам лекот. Купи си чај од камилица и кога 
ќе се прибере пијан, започнувај да правиш гаргара.
Тепаната не видела некоја смисла во советот, но сепак 
решила да проба. По една недела, двете пак се гледаа. 
Тепаната и вели на другата:
– Леле, Господ да те богослови! Откако почнав гаргара со 
камилица, со прст не ме допре.

– Ееее, па прашај паталец, друго си е кога си ја држиш устата 
затворена…

Нови сообраќајни правила

За покривање на дупката во фондот за пензии се воведуваат 
нови сообраќајни правила:
Граѓаните над 58 години смеат да ја преминуваат улицата и 
за време на црвеното светло.
Граѓаните постари од 63 години мораат да ја преминуваат 
улицата за време на црвеното светло
Ситен крадец

Новинарите опкружиле крадец на излез од судница:
- Дали сте вие политички активен?
- Не бе луѓе, јас сум ситен крадец.

Најлесниот начин да ги дуплирате парите

Најлесниот начин да ги дуплирате парите е да ги превиткате 
и да ги вратите в џеб!

Македонскиот модел 

Постојат три модели за справување со короната. 1. 
Шведскиот: се' останува отворено, некои луѓе се заразуваат; 
2. Кинескиот: се' се затвора, никој не се заразува; 3. 
Македонскиот; сите се заразуваат, а потоа се'се затвора.

Новогодишен подарок

Девојката: Каде е мојот новогодишен подарок?
Дечкото: Го гледаш ферарито пред зграда?
Девојката: Да, да! Го гледам!
Дечкото: Е па во истата боја ти купив лак за нокти.

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 
новогодишно да украсите две 
природни мини-елки кои ќе стојат 
пред вашата влезна врата:

 1. Две големи саксии со две 
мини-елки ;

2. Новогодишни украси;
3. Сијалички;

4. Шишарки зацврстени на стапчиња;
Елките најпрвин треба да бидат убаво засадени во 
саксијата. Припремете ги новогодишните украси и убаво 
испланирајте ја декорацијата на два дела, за двете елки 
се разбира. Кога украсувате почнувате од сијаличките, 
а потоа ги ставате шишарките кои се зацврстени на 
стапчиња. Можете да ставите најразлични украси. Во моите 

новогодишни украси има црвени машнички, мали дедо 
мразовци,ѕвончиња,украсни бастунчиња, мали поклончиња 
и мали црвени лампиончиња. Интересно е што овие мини- 
елки растат полека и ќе ви заштедат пари да не купувате 
секоја година нови и нови украсни декорации туку напротив 
истите да ги користите повеќе години во најразличен стил на 
украсување. Се надевам ви дадов одлична идеја! 

СРЕЌНА НОВА ГОДИНА и останете ми сите во 
добро здравје! 

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

 Каролина Ристеска.
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Блаже Докуле 
македонски 

карикатурист со 
светско реноме

Во својата богата 
кариера нацртал над 
50 илјади карикатури, 

цртежи, илустрации, стрипови… Покрај тоа 
што се занимава со цртање карикатури тој 
пишува афоризми, хуморески, колумни. Досега 
има освоено над 50 награди и учествувал во 
над 200 меѓународни и домашни фестивали на 
карикатурата. 

Добитник е на наградата за новинарство на 
Битолски весник на манифестацијата “ 

Најуспешни битолчани “ и Општинското 
признание 4 Ноември.

Битолчанецот Блаже Докуле е единствениот 
каракатурист 
од Македонија со освоени10 награди на 
меѓународниот фестивал во Јужна Кореја, Сеул.

КОГА ВО БИТОЛА ЧЕКАТЕ  АВТОБУС 
ОД ГРАДСКИ СООБРАЌАЈ!

ПОДАРОК ЗА 
ПЕНЗИОНЕРИТЕ !!!!

,,РАБОТНИЧКА ЕЛКА,, 

 ► На 7 декември 
1909 година  во во Банско, 
Пиринска Македонија 
роден е Никола Јонков 
Вапцаров  во семејство 
кое било посветено 
на македонското 
ослободително 
движење. Неговата 
мајка била учителка 
и со самите нејзини 
контакти со месното 
население се вклучила 
во ослободувањето 
на Македонија.

Поезијата на Вапцаров е 
изразито патриотска, со-
цијална, револуционерна и 
хуманистичка.
„Ние сме Македонци. Затоа и 
нашето творештво треба да 
биде во служба на македон-
ската кауза.“

 ► На 19 декември  
1921 година  роден е Блаже 
Конески  (починал на 7 
декември 1993) — истакнат 
македонски книжевен, 
културен и јавен работник, 
академик, поет, прозаист, 
есеист, литературен 
историчар, филолог и 
јазичар, преведувач и 
професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје. Тој бил 
и еден од кодификаторите 
на современиот 
македонски литературен 
јазик и значајна личност во 
македонската книжевност.

 ► На 29 декември 
1920 година почина 
Марко Цепенков — 
еден од најголемите 

собирачи на македонски 
народни умотворби кои 
имаат непроценливо 
значење за македонската 
фолклористика, за 
етнографијата, за 
лингвистиката, за 
националната историја, 
за правото и за моралот 
на Македоците.

 ► На 31 декември 
1941 година во Струга, 
спроти новата 1942 година 
е испеана познатата песна 
„Денес над Македонија се 
раѓа" — денешната химна 
на Република Македонија.

 ► На 1 јануари во 

државите кои го користат 
грегоријанскиот календар 
од полноќ, 00:01 часот, 
со огномет започнува 
да се слави почетокот 
на Новата Година.

 ► На 6 јануари се 
прославува Бадник или 
Коледе — денот пред 
роденденот на Исус 

Христос -Божик, според 
христијанската традиција. 
Според Јулијанскиот 
календар по кој се 
раководи Македонската 
православна црква, 
Бадник паѓа на 6 јануари 
секоја година, а Божиќ на7 
јануари. Суштината на 
празникот е во радоста на 
христијаните пред големиот 
ден — Христовото раѓање. 
Истовремено, со овој ден 
завршуваат и Божиќните 
пости. Бадниковата вечера 
се одвива во кругот на 
семејството и се состои 
од посни јадења.

 ► На 7 јануари 
православните 
Македонци го 
прославуваат Божик 
или Рождество 
Христово, денот на 
Христовото раѓање 
според христијанската 
традиција. Тоа е втор 
најголем празник во 
христијанството, по 
Велигден. Црквите кои го 
користат грегоријанскиот 
календар, вклучувајќи 
ги сите католички, 
протестантски и 

повеќето православни 
цркви, го прославуваат на 
25 декември. Црквите кои 
го користат јулијанскиот 
календар, вклучувајќи ја и 
македонската православна 
црква, го прославуваат 
Божик на 7 јануари.

Со вечерата на денот пред 
Божик (Бадник) завршуваат 

предбожикните пости.
Во повеќето земји во све-
тот со значителен дел на 
христијанско население, 
вклучувајќи ја и Република 
Македонија, Божик е празник 
и неработен ден.

 ► На 8 јануари 
1951 година починал 
Војдан Чернодрински — 
македонски драматург, , 
патриот, револуционер, 
театарски режисер, 
артист основоположник 
на македонскиот театар.

Војдан Поп Георгиев - Чер-
нодрински  е роден во селото 
Селци, Струга, на 15 јануари 
1875 година. 
Псевдонимот Чернодрински 
потекнува од реката Црн 
Дрим која тече крај неговото 
родно село.

 ► На 13 јануари 
се слави македонската 
православна Нова Година 
-Василица.Според 
православната вера се 
пали оган, се крши лепче 
со паричка, се топли 
ракија. Кај кого ќе падне 
паричката тој е кум за 
следната Василица.

 ► На 19 јанаури  се 
прославува  Водици или 
Богојавление — денот на 
кој според христијанското 
предание Св. Јован 
Крстител го крстил Исус 
Христос во реката Јордан. 
Се прославува на 19 
јануари кај црквите што 
го користат јулијанскиот 
календар (вклучувајќи ја 

и македонската), а на 7 
јануари кај црквите што го 
користат грегоријанскиот 
календар). Со тоа му 
се дава значење на 

крштевањето како една 
од повеќетосвети тајни 
на христијанството. 
Крштевањето значи и 
духовно раѓање, односно 
почеток на човековото 
живеење во верата. 
Затоа кумот се смета 
за духовен родител на 
крстениот и најблизок 
роднина. Со овој празник 
завршуваат не само 
дванаесетте т.н. Некрстени 
денови туку и циклусот 
зимски празнувања 
во кој спаѓаат уште и 
свеченостите поврзани 
со Бадник, Божик, Нова 
Година (Василица) и сл.

 ► На 21 јанаури во 

Тетово во  1909 година 
роден е Тодор Скаловски 
македонски композитор, 
хорски и симфониски 
диригент. Автор е на 

голем број 
вокални, вокално-
инструментални 
и сценски 
композиции, а 
покрај творештвото 
и диригирањето 
се занимавал со 
педагошка работа 
и организација на 
музичкиот живот 
во современа 
Македонија. 
Починал на 1 јули 
2004 во Скопје.

 ► На 23 
јануари 1862 година 
починал Димитар 
Миладинов,  

познат македонски 
народен преродбеник, 
поет, учител, публицист, 
собирач на народни 
умотворби, основач на 
македонската етнографија.

 ► На 26 јануари 
1946 година излезе од 
печат првата граматика 
на македонски јазик што 
ја напиша професорот 
Круме Кепески.

►
православните 
Македонци го 
прославуваат Божик 
или Рождество 
Христово, денот на 
Христовото раѓање 
според христијанската 
традиција. Тоа е втор 
најголем празник во 
христијанството, по 
Велигден. Црквите кои го 
користат грегоријанскиот 
календар, вклучувајќи 
ги сите католички, 
протестантски и 

И ДЕДО МРАЗ СТАНА ПОДМИТЕН , 
КАКО И СЕ' ДРУГО!

НЕМА ГРЕШКА , СЕКОГАШ ИМАЛО ,МАГЛА , НО 
НИКОЈПАТ ,НЕМАЛО ТОЛКУ - ,,ЗАМАГЛЕН,, НАРОД !!!
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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НЕКОИ ОД ПРВИЧНИТЕ МУЗИЧКИ  ГРУПИ ВО  ТОРОНТО
Скудни се информациите за пр-

вите  музички групи и музичари во  
Торонто, но јас  сепак ќе се  обидам  
да презентирам неколку за кои сме-
там дека се меѓу првите во оваа 
метропола во 60 и 70 ттите  години 
од минатиот век, каде што иљадни-
ци македонци ја избрале Канада 
како втора татковина. Кога нашите 
иселеници ја напуштат родната 
грутка Македонска, по обичај зад 
себе оставаат се, некои со себе  по-
несуват само едно куферче, некои 
некоја слика од младоста,а други 
само убавите спомени и љубовта 
за татковината . Но, тоа не е така со 
Ицо Глобочки од селото Подмоча-
ни,Преспа,тој со себе  ја понесе и 
својата  хармоника. Пред 58  годи-
ни во 1962 година  ми  рече  дека 
таа му била најверниот другар,му-
зиката мие се,таа ми  лежи на срце-
то.Во малото гратче Лаврион,јужно 
од главниот град на Грција, Атина,-
на бреговите на Егејското Море,ле-
жеше логорот во кој беа сместени 
неколку стотици  македонци од по-
веќе градови и села на Република 
Македонија барајќи ја својата идни-
на  некаде во белиот  запад.Ова 
мало гратче не беше мирно во ве-
черните часови , ноќта ја нарушу-
ваа  звуците од хармониката  на 
Ицо, а со тоа одекнуваа песните 
македонски од грлата  на разигра-
ните македонци.Така беше скоро 
секоја вечер.Нашите во Грција до-
дека чекаа виза за некоја земја, де-
новите и ноќите  ги минуваа со пес-
на и оро. Она што е наше и 
македонско не се заборава , тоа се 
носи и проширува на секаде во све-
тот. Ицо “свирачот” како што некои 
го нарекуваа, десет месеци во ло-
горот ќе ги забавува македонците 
,со песна и оро, со  тоа што ќе им ги 
направи деновите поубави а ноќите 
пократќи. Од Грција  тој ќе замине 
за Торонто , Канада  каде ќе продо-
лжи со музиката,  затоа   јас  претпо-
ставувам  дека тој се вбројува меѓу 
првите музичари во  Торонто во 
60-ттите  години.Ќе настапува во 
повеќе музички групи, а се попри-
сутен ќе биде на вечеринќите што 
македонските друштва што  ги орга-
низираа во тоа време. “ А , што  да 
речам, музиката ми го разубавува 
животот, кога ѓи слушам акордите  
на хармониката се чувствувам како 
птица која го прелетува целиот 
свет, а со тој полет јас го достигну-
вам и небото. Песната , музиката и 
орото  за мене значат живот и ду-
ховно ме нахрануваат, за да можам 
да го преживеам овој за мене нов 
свет, а свет без музика е како човек 
без душа. Хармониката, песната и 
орото ми го покажаа светлиот  пат 
по кој јас се уште  треба да чеко-
рам”, ми  рече Ицо свирачот . Во 
шеесеттите и седумдесеттите  го-
дини македонската песна и оро не 
беше  многу достапна за македон-
ските иселеници, посебно  во Кана-
да. Тој песноводен напив тие нема-
ше од каде да го црпат, туку сами 
да го создаваат онака како тие уме-
ат, а со тоа и да го изразуваат  ма-
кедонскиот национален дух, а тој 
призвук ќе им биде како утеха за да 
не се чувствуваат како осамени, па 
затоа  ќе сретнеме многубројни 
соло музичари кој сами ќе се проби-
ваат во овој се уште за нив нов и 
чуден свет.Во 1964 година,на овој 
континент  за прв пат  македонците 
ќе го имаат  пред себе првиот му-
зички албум изработен во Торонто, 
под покровителство на МПЦ СВ. 
Климент Охридски. Сметам  дека 

тоа беше дело на прв музички со-
став и една меѓу првите турнеи на 
македонски естрадни уметници од 
Република Македонија на Канада. 
Со одбрани македонски народни 
песни од групата “ Китка”, во чии 
состав ѓи среќаваме: Виолета То-
мовска, Анка Гиева, Добре 
Ставревски и оркестарот на Кочо 
Петровски, со десетици песни на 
грамофонска плоча од кои најзабе-
лежливи ќе бидат : “ Цветините очи 
черешови “, “Се качило моме”, “ 
Ајде разболесе”, “ Ори  Недо “ , “ 
Дотекла вода студена “, “ Сум се 
родил мераклија” , “Дали си се на-
спало “ , Даме молат не се женам” и 
други. Овој  албум ќе се најде во 
секој македонски дом, и за долго 
време тој песнопојни зрак ќе  ги сто-
плува срцата на нашинците. И по-
сле толку години оние кој што биле 
присутни на концертот, се сеќават  
дека      во преполнетата сала  до 
последното столче  на Св. Климент 
Охридски, срцата на присутните се 
исполнуваа со радост, и од таа 
носталгична  атмосфера можеше 
да се забележи и по некоја солза.  
Како што времето одминуваше, 
така и желбата и љубовта за маке-
донската песна се зголемуваше се-
којдневно, па затоа тој музички на-
лив  ќе го збогатуваат наредните 
музички гостувања од таборот на: 
Васка Илиева, Александар Са-
риевски, Никола Бадев, 
Анка  Гиева, Видаанка 
Ѓеорѓиевска, Петринка  
Костадинова, Блага Ви-
дец, Коцулова-Ан-
дреевски , Јанко Узу-
нов, Блага Петревска, 
дуетот Виолета Митева 
и Иван Узунов, дуетот 
Селимова-Желчевски, 
Ванчо Тарабунов, Момо 
Николовски, Пепи 
Бафтировски, Благица 
Павловска , Јонче Хри-
стовски, Војо Стоја-
новски, Гоце Нико-
ловски, Драган 
Мијалковски, Мишко 
Крстевски, Сузана Спа-
совска, Ефто Пупи-
новски, Есма Реџепова 
, Кирил Манчевски како 
и многу други . Меѓу пр-
вите музички друштва во Торонто и 
околината од нашиот нотес  го за-
бележуваме музичкото друштво 
“Пелистер”, формирано од млади 
македонци,Битолчани, љубители 
на македонската народна песна. Во 
нивниот состав ќе се најдат: Цане 
Трајановски, Нестор, Илми, Борис  
Мангов, Блага  Мангова, Менде Та-
насовски,  Ило  Танасовски кој 
беше познат како  “шарко”,неговиот 
глас често  пати се слушаше на 
брановите на “радио Битола”, во 
педесеттите и почетокот на шее-
сеттите години, од минатиот век   и 
затоа  тој со неговиот песнопоен 
глас ќе биде видно забележан во 
македонската заедница во Торонто 
и пошироко. Во ова друштво члену-
ваат и други музичари и пеачи кои 
мене  не  ми се достапни. По секоја 
цена друштвото “Пелистер”, со Ило 
Шарков и неговиот бурен глас, брзо 
ги доби симпатиите на македонци-
те желни за  македонската песна.
Некаде во почетокот на шеесеттите  
години, друштвото одржува два 
концерти  во салата на МПЦ Св.
Климент Охридски, во Торонто. 
Што беше интересно , за прв пат 
канадска телевизиска куќа да про-
јави интерес за  едно македонско 

аматерско друштво. Тоа го направи 
државната телевизиска станица 
СBC,која покажуваше сегменти во 
живо од концертот. Целата телеви-
зиска монтажа беше поставена на 
улицата пред црковната сала. Ка-
рактеристично беше тоа што ова 
друштво  направи еден скромен 
чекор, феномен   за македонската 
традиционална песна и оро да би-
дат чуени и видени на екранот на 
најголемата и најгледаната канад-
ска телевизиска куќа. И така тие 
миленици на музиката му го прене-
суваат  ехото од песната , а од по-
лите на Баба и врвот Пелистер  и 
шумниот Драгор ќе се разгрне  гла-
сот по Пелагонското  поле ,  по тие 
житокласни   широки  полиња, ток-
му од таму за да им ги поврати спо-
мените и сеќавањата. Тој привле-
члив и мелозвучлив модус  кој ке 
навира како на пример од песните: 
“ Абре воденичаре”, “Туѓината пу-
ста да остане”, “Дојди  Радо испра-
тиме”, “Јовано,Јованке”, “Болен 
лежи млад Стојан”, “Сокол пие вода 
на Вардарот”,  “  Излези Наде на 
пенџере”, “ Бог да бие кој прв спом-
на” , “Битола мој роден крај”, “Бог 
да бие Тино твојата мајка”, “Сношти 
минав покрај  вази “,  “ Мамо кој 
чука на порти”, “Брала мома капи-
ни”, “Мара бере киселец”, “ Малој 
моме цвеќе брало”  “Таки Даска-
лот”, овие песни ги возвраќат на 

минатото каде тие самите ги пееле 
овие песни, на грозје берење,на 
пченка копање, на жниење , на ту-
тун калапење , тутун нижење, на 
бостан берење и на разни седенки 
и средби ,  сето  тоа се проследува 
со тага, пропратено со некоја  сол-
за, за родното место, за родители-
те, роднините и пријателите што ги 
оставиле таму, одвојувањето од 
родното огниште секогаш боли и не 
се заборава никогаш, затоа понеко-
гаш , барем  со песни да се проше-
та по тие старокрајнски убавини за 
кои сме вечно врзани .Листата 
може да биде многу долга ако ги 
претставуваме првите музичари во 
почетокот на седумдесеттите  годи-
ни, меѓу првите кој продефилираа 
го среќаваме и Пандо  Гулевски од 
селото Крстоар,Битолско. Музиката 
на него сигурно му одолевала  уште 
во раните детски денови, како и на  
сите деца кога нашите тогаш свои-
те инструменти самите си ги праве-
ле. Прво “писка” од  стеблата  на 
житните  култури , потоа “свирчиња 
” од врбови  гранчиња, потоа кава-
лот, шупелката, зурлата,  тапанот  
па дури и гајдата. Така и Пандо Гу-
левски ги прави првите допири  со 
музиката а прв народен инструмент 

секако дека му бил кавалот за по-
касно да се определи за кларинет. 
Инспириран од  најголемиот клари-
нетист  на сите времиња во Маке-
донија, Тале Огненовски, кој со не-
говиот опус што го оставил во 
музиката  ние го препознаваме  
како (македонски Моцарт), и така 
Пандо ќе заоди по неговите траги 
за да биде оживувач на неговиот 
големиот  расадник на македонско-
то вековно музичко богатство. Пан-
до како омилен инструмент го при-
фаќа кларинетот,  но тие музички 
предизвици ќе треба да ги реализи-
ра далеку од своето родно Крстоар. 
Тој уште млад ќе се најде  во пре-
гратките на  Австралија и по извес-
но време  патот     ќе го донесе во 
Торонто каде ќе остане до денес. 
Љубовта кон музиката не запира, 
во 1972 година,Пандо ќе формира 
свој оркестар што ќе го носи името 
“Илинден”. Во составот на неговиот 
оркестар ќе се најдат следниве му-
зичари: Пандо Гулевски  кларинет 
,Илми Таировски  тапани , Мустафа  
труба , Васко Чардаковски  гитара , 
Цане  од Брусник  гитара  и Ицо 
Глобочки хармоника. Пандо Гу-
левски целосно ќе му се посвети на 
музиката и тоа ќе го прави цели  20 
години. Оркестарот “Илинден “ го 
среќаваме скоро на сите македон-
ски прослави,вечеринки, свад-
би,концерти,игранки, пикници и сл. 

Како во Торонто и околи-
ната, така и во многу гра-
дови низ САД.Одвреме 
-навреме оркестарот ќе 
го менува својот состав , 
но квалитетниот призвук 
на песната останува ист , 
ако не и подобар,и тоа му 
овозможува да биде со 
висока популарност и се 
поприсутен во македон-
ските заедници. На маке-
донскиот ТВ час со води-
телот Дени 
Стојчевски,неможеше да 
не го забележете Пандо 
Гулевски со оркестарот 
“Илинден”, кој беше ре-
довен гостин во програ-
мата. Како солисти во 
придружба на Пандо и 
оркестарот “Илинден” по-
знати се имињата на: 

Томка Димовска,Перса  Гиновска  и 
Дорче  Таневски, тие со нивните пе-
сни  ги одушевуваа гледачите,а ТВ 
програмата ја достигнуваше најви-
соката популарност. Не можеме да 
правиме компарација кој се најдо-
брите музичари и инструментали-
сти во 60-те или 70-те години на 
минатиот век ,но ке извлечеме 
само наша констатација  за оние 
имиња што беа најзастапени во тоа 
време. Еден од нив по наше мис-
лење  би го ставиле на врвот како 
најистакнати во секое време  Нане 
Тодоровски од селото Подмочани, 
хармоника , други во тој музички та-
бор ги вреднуваме: Живко Китан-
чевски , хармоника  од селото Под-
мочани , Ламбо Козаров кларинет  
од село Оштима. Никој неможе да 
него спомени чичко Ставре,познат 
како (големиот), тој не беше познат 
само како тапанџија и љубовта кон 
музиката, тој беше дуќанџија, рес-
торанџија, човек со големо срце. 
Тука се и другите музичари, Алек-
сандар Трајановски од селото  
Оптичари, Павле Мангов клари-
нет,професор Филип Ангелковски  
кларинет, Кире Илиевски хармони-
ка,Ратко Спасевски  кларинет,Крис 
Кондовски хармоника, Анџело  

Мајнас  како и многу други. Музика-
та денес има свој посебен тренд и 
стил, музичарите се претежно пом-
лада генерација, Или музичари со 
посебна дарба, кои своето музичко 
искуство го стекнале на посовре-
мен начин, и по тоа се различни од 
оние народните музичари, кои за 
тоа време своето музичко искуство 
го стекнале од изворите на народ-
ното музичко творештво. Aко, пак, 
правиме компарација со првите му-
зичари и со денешните , разликата 
ќе биде многу поголема, по квали-
тетот на музичките вештини,  но со 
истоветен мотив. Во Торонто и око-
лината имаме млади талентирани 
музичари родени тука или мали 
доселени кои се определиле на ма-
кедонската музика, некои негуваат 
дури и стар народен инструмент , 
како на пример: гајда, кавал,шупел-
ка и друго. Кои имаат преносно зна-
чење. Тука би го спомнал младиот 
и мошне талентиран Веле То-
шевски кој знае како да ги воодуше-
ви и привлечни љубителите на му-
зиката, а тоа го прави со кларинет , 
саксафон или со гајда. Кога се 
израснува  со слух на музичка дар-
ба, пред се љубов и инспирација, 
тогаш се очекуваат ваквите достиж-
ни резултати. Моментално во на-
шите средини егзистираат повеке 
оркестри и музичари кои се мошне 
активни, од нив ги набројуваме 
следните:  оркестарот “Децата од 
Буф”, “Соња и Оливер бенд” , “Хри-
сто Ѓеорѓиевски-Ице”, “Балкан ин-
тертеимент”, поранешен Бисер , 
оркестар “Охрид”,  “Македонски ме-
лос”, “Битолски  мерак”, музичари : 
Живче  Нечевски, Ице Дими-
триевски, Васко Петровски , Тасе 
Стојановски, Зоран Јосифовски, 
Крис Димовски,Џани Петличковски 
, Крис Клашов и многу други.

На прашањето “ Музиката  вче-
ра и денес”  Пандо Гулевски рече: 
“Види, музиката е исто  како и ар-
хитектурата, таа се менува исто 
како и времето но сржта останува. 
Нашата народна музика што маке-
донскиот народ ја наследил со ве-
ковите, се пренесувала од колено 
на колено, претставува синтеза на 
музичко-културно оформување на 
нашиот народ. Ние не можеме да 
прескокнеме и да речеме дека тој 
музички тренд не сме го наследиле 
и ние. И јас како млад, како дете 
уживав во тој народен музички ме-
лос, дури и не забележуваш  дека 
растеш низ практиката на таа ду-
ховна музика, што ќе ти биде вечен 
мерак во душата. Во нашата , маке-
донската духовно-народна музика 
се среќаваат дури и антички еле-
менти, посебно во Гевгелиско “ру-
салиите “ , па и во сите староградски 
народни песни, исклучиво испеани 
од “чалгиите”. Затоа не можеме да 
правиме споредба со сегашните и 
староградските народни песни то-
гаш. Едно што се изменило, сега 
имаме по  софистицирани  инстру-
менти, а призвукот и мелосот на пе-
сните е ист, но и со многу архаични 
форми, а тоа не прави различни од 
другите. За мене дувачките инстру-
менти ми се се уште омилени, оти 
со нив дораснав  и живеев. А ако ме 
прашате кој е најдобар музичар, се-
кој ќе каже дека 
е тој”, ми рече 
Пандо Гулевски  
(крстоарецот).
ГОРНАН  
ЈОВАНОВСКИ

Пандо Гулевски
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Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

Со рубликата „Поезија со 
повод“ ќе се навратиме во 
годините на нашето бурно 
историско минато и преку 
ликот и делото на леген-
дарниот војвода и револу-
ционер, Даме Груев  ќе ја 
осветлиме наговата епоха. 
Нашата историја е испо-
лнета со неговото име и 
дејност за македонското 
ослободително движење.
Тој е еден од основачите 
на ВМРО кој и припаѓа на 
генерацијата на Христо Та-
тарчев, Гоце Делчев, Ѓорче 
Петров, Васил Главинов, 
Крсте Мисирков и др. кои 
го опфаќаат периодот од 
крајот  на 19 и почетокот 
на 20 век. Меѓу нив Д. Гру-
ев е една од најблескавите 
фигури во македонската 
револуција.Неговите хе-
ројски подвизи и патеки ќе 
ги проследиме со сплет од 
македонски народни песни 
и стихови од наши познати 
поети кои со ехото на по-
етскиот збор ќе го освет-
лат неговото херојско 
дело. На тој начин ќе го про-
славиме неговиот живот; 
претставувајќи го симбо-
лично „светото македонско 
ослободително дело“. Во 
тие далечни години Даме, 
насекаде храбро се бореше, 
го подготвуваше народот 
да се бори против тирани-
те, а подоцна народот во 
песна ќе го овековечи:

Ми извика Даме Груев
од Бигла златна планина

да чуе цела земја
од Пирина до Охрида,

од Солуна се до Скопје:
- Удрете браќа родени,

тиранска власт да скршиме,
слобода да добиеме
за мајка Македонија,

без борба нема слобода.

ДАМЕ ГРУЕВ, на кого на-
родот многу песни му 
испеал, роден е во леген-
дарното село Смилево, 
во Битолско-Демирхисар-
скиот крај на 17 јануари, 
1871 година. Од таму се 
дадоа и првите сигнали 
за востанието во Бито-
лскиот револуционерен 
округ, каде се наоѓаше и 
главниот штаб на Илинден-
ското востание. И поктрај 
тоа што подоцна ќе стане 
основач на ВМРО; тој пред 
се' беше учител, раково-
дител и војвода со добри 
организаторски вештини  
и со голема љубов кон тат-
ковината. Токму за неа, во 
поетскиот прилог со песна 
ни се јавува од Сиднеј, да-
лечна Австралија поетот, 
ПЕРО ДАМЧЕВСКИ КОЦИН, 
член при Литературното 
друштво „Глигор Прличев“. 
Роден е во с. Жван-Демир 

Хисар. Ќе презентираме 
стихови од неговата пес-
на „РОДЕН РЕВОЛУЦИО-
НЕР“ посветена на Дамјан 
Груев:

„Се родил во срцето 
на  Родината

А каде е негова вината?
Го љубел народот свој

и Татковината...
Во него греел само сјајот

И љубов за родот 
До бескрајот...“

Даме  Груев потекнува од 
ѕидарско семејство. Се 
школувал во Смилево, по-
тоа во Битола, Солун, Бел-
град и Софија. Во Солунска-
та гимназијата, учениците 
подигнале бунт, а Даме е 
главниот бунтовник; кои се 
залагаат и бараат воведу-
вање на македонскиот јазик 
во наставата. Се спроти-
ставуваат на асимилатор-
ските програми  на голе-
мобугарската пропаганда. 
Поради ова, бил исклучен 
од гимназијата, а образова-
нието го продолжил во Ве-
ликата школа во Белград. 
Во 1889 г. на Вишото учи-
лиште во Софија, студирал 
историја.Но неговите на-
предни идеи и активности 
не мируваат, поради кое 
бил затворан и исклучен од 
Вишото училиште. Потоа 
се враќа во Битола каде 
бил предводник  на револу-
ционерната група бил која 
ја сочинувала македонската 
интелигенција со голем за-
мав на учителите.
Покрај големата желба за 
слобода тој имаше љубов 
кон учителскиот позив и 
затоа учителствувал во 
родното село Смилево 
во1891/92 г. како и во дру-
ги места.Токму неговата 
љубов кон учителскиот 
позив ќе не воведе во пес-
ната „Роден револуционер“ 
каде поетот Дамчевски ни 
дава реална слика на учи-
телскиот пат на Груев:

„Од Смилево и Битола,
Штип, Белград, Солун и 

Софија
Учел, учителсвувал и студи-

рал
Народ за борба организирал

Против Султан-Империја
И бугарска Егзархија

Преку македонска 
Револуционерна ораниза-

ција“

Како секретар на ТМРО 
во 1894 г. ги посетувал и 
селата во кои формирал 
револуционерни комитети, 
за заштита на народот. 
Во 1894-1895 г. бил учител 
во Штип каде се сретнал 
со Гоце Делчев, и активно 
соработувале. И двајцата 
славни војводи ги учеле мла-
дите генерации и ги пот-
тикнувале  во бој, така да 
станаа душа и срце на ма-
кедонската револуција.
Од 1895-1897 г. бил учи-
лишен инспектор во Со-
лунско.Поради неговите 
револуционерни подвизи 
бил следен од турските 

власти. Во 1898 г. бил ин-
тервериран во Битола каде 
работи како раководител и 
наставник  во Битолската 
гимназија и преку настават 
тој ги запознаваше учени-
ците со револуционерните 
настани. Враќањето на 
Груев во Битола е важен 
настан во историјата од 
предилинденскиот период. 
Неуморниот учител, соз-
даде од Битола револуцио-
нерно огниште.  Како ра-
ководител на Битолскиот 
револуционерен округ со 
четата одел низ селата  
и го штител народот од  
турските насилства. Но во 
1900-та година избувнала 
т.н. поп Ставревата афе-
ра,  поради што Груев  бил 
затворен во Битолскиот 
затвор и осуден на 50 годи-
ни робија,каде бил двапати 
посетен од Г.Делчев. Даме 
од затворот раководел со 
организацијата од бито-
лскиот  реон. Поради тоа 
испратен е на заточение 
во Подрум Кале, во Мала 
Азија. Во 1903 г. добил амне-
стија и се вратил во Солун.                                                                                                                                           
               Пред почнувањето  
на  Смилевскиот конгрес  
тој веќе се наоѓал во Бито-
ла  каде се поврзал со Бито-
лскиот комитет и се упа-
тил кон Смилево. Во 1903 г. 
бил избран за претседател 
на Смилевскиот конгрес. На 
1 јули, 1903 со членовите на 
Главниот штаб во с. Буф, 
Леринско бил назначен де-
нот на востанието.

„Силен, поискусен, поиска-
лен,

Од робија Војвода се враќа
Рамо до рамо во борба 

Со родните браќа,
Илинден се разгорува

Се тресе Империја,
Република прва  на Балканот 

се раѓа,
Но брзо во темнина пак 

паѓа...“
                           „Роден рево-

луционер“

... Илинденските востанич-
ки искри згаснаа, бидејќи 
Даме штотуку се вратил 
од заточение, бил погрешно 
информиран за состојбата 
во Македонија.Тој се почув-
ствувал подло измамен од 
агентите на врховизмот 
сопребрзано решение за 
востание. Но, тој  остана 
во Македонија, не го напу-
шти настраданиот народ 
на Илинден. Доказ за тоа ќе 
биде 28 август 1903, кога 
Смилево беше нападнато 
од османлиската војска која 
го запали селото и изврши 
масакрирање на 250 жени и 
деца на Бигла Планина. Но 
османлискиот гарнизон бил 
разбиен а селото било осло-
бодено. Народот му оддава 
голема почит кон својот 
учител и херој и го опева во 
песната „СМИЛЕВО СЛАВ-
НО ОГИН ГОРИ“, која се пее 
и ден, денес:

„Топови грмат тр
ешти земјата,

Смилево славноогин гори!

Жените плачат пиштат 

децата,
момите се кријат во горите.
На срешта стои Даме Сми-

левски
верна дружина командува:
„Удрете браќа не се бојете
скоро ќе падне тиранинот!“

По неуспехот на  Илин-
денското востание, Груев 
се залагаше за зацврсту-
вање на револуционерната 
мрежа и борбата против 
сите пропаганди. Битно е 
што Илинденското воста-
ние ќе биде забелажано во 
историјата како настан 
со кој е формирана првата 
Крушевска Република на 
Балканот. Во1904 г. Гру-
ев го одржал Прилепскиот 
конгрес на Битолскиот  
округ. Наредната година 
тој претседа-
ва на Серскиот 
револуционерен 
округ, кој беше 
од голем допри-
нос во борбата 
против туѓите 
пропаганди кои 
ја напаѓаа Маке-
донија. Потоа, 
во октомври 
1905 г. на Ри-
лскиот конгрес, 
како негов прет-
седател Даме 
играше значајна 
улога  со реше-
ние за расту-
рање на врховиз-
мот.Но, откако 
врховистите се 
спротивставија 
на Организа-
цијата, тој бил 
многу разочаран и се враќа 
во Солун каде продолжил 
со активности за борбата. 
Но, навраќање од таму, на 
23 декември  1906 г. кај се-
лото Русиново, Малешевско 
пробивајќи се на врвот 
Петлец; во жестока бор-
ба со Турците, Даме Груев 
храбро загина за слобода-
та на македонскиот народ. 
Овој трагичен настан, со 
родољубиви и тажни чув-
ства, поетот РАДОВАН 
П.ЦВЕТКОВСКИ, роден во с, 
Слоештица, Демир-Хисар, 
со песната „НА ПЕТЛЕЦ“ му 
оддава почит на војводата:

„Дојдов
на врвот бунтовен песна што 

таи
душата да ја распнам

по просторот во насмев бел
и Русиново и Петлец -

сиот простор пред мене:
од земјава до небото,

в срце да гопрегрнам.“
„Дојдов срцето и зборот да 

ти ги наслушам,
Дојдов пред твојата крв да 

стојам...
И еве ветер декенвриски ме 

гори,
снег на патот ме прогонува...“

Смртта на Даме се огла-
сила низ цела Македонија. 
Смилевчани и сиот маке-
донски народ, беа ожало-
стени за Даме -апостолот 
на револуцијата. Македо-
нија изгуби достоен борец 
за нашата слобода, кој  
одигра голема улога во по-
ттикнувањето на македон-
ското национално движење. 
Тојзасекогаш ќе остане во 
колективната меморија на-
македонскиот народ.
(Време е бугарските нега-
тори на македонскиот ја-
зик, култура и историја да 
разберат кој е Даме, кој е 
Гоце,да не посегаат раце по 
туѓо и да не се украсуваат 
со туѓи перја.Даме и Гоце се 
македонски херои и само ма-
кедонски, бидејќи се родени 
во Македонија и животот го 
дадоа за Македонија)
 *Литературниот прилог 
за Д. Груев ќе гонадогради-
ме со сеќавања и евоции од 
минатото како и од сегаш-
носта во која се наоѓаме, 
вклучувајќи ги училишта-

та и младите генерации. 
Кога станува збор за еден 
учител и револуционер кој 
уште во 1888 г. се борел за 
изучување на македонскиот 
јазик во училиштата и ра-
ботел на културно-обра-
зовното поле, а секако ова 
ми буди спомени од мина-
тото ме поврзуа со презен-
тирање  на македонскиот 
јазик во училиштата, со ча-
совите, учениците, колеги-
те...бидејќи името на Даме 
беше присутно во моите 
предавања и рецитали а се 
пееше и македонската хи-
мна „Денес над Македонија“
Култот за учителот од 
Смилево, бранителот на 
македонскиот јазик ќе се 
чува не само во Македонија, 
туку и овде во македонска-
та заедница во Торонто и 
насекаде. Тој засекогаш ќе 
живее во народните  пес-

ни, вопоезијата, во умет-
носта, во учебниците и  
училиштата во иселени-
штвото каде децата го 
изучуваат македонскиот 
јазик во Канада, како и во 
други земји. А сега, поради 
корона вирусот, македон-
ските  одделенија кои се 
во склопот на  „International 
Languages Program“ за То-
ронт и Маркам, часовите 
се изведуваат на Google  
Classroom. Измина она вре-
ме кога   животот ни беше 
подобар и нормален  кога се 
славеа  свечени прослави 
каде учениците настапу-
ваа со рецитали, особен 
од МЦУ при  „Св. Климент 
Охридски“ како и од „Bur Oak 
S.S.“од  Маркам. Веќе се 
прилагодуваме на „новата 
реалност“и  да продолжи-
ме со нашите активности,  
хоби и се штоне прави задо-
волни и среќни. Бидете по-
здравени и спокојни, и оваа 
бура ќе помине. Еве, присе-
тувам на спомените од ми-
натото... Го прелистувам 
школскиот албум со слики 
од генерации  на ученици од 
МЦУ „Св. Климент Охрид-
ски“ од Торонто. Погледот 
ми го привлече сликата  од 
генерацијата  на учебната 
1981-1982 г. со моите коле-
ги професорката Невенка 

Аџиевска, родена во г. Ви-
ница и покојниот наставник 
Стефан Крушевски, од Би-
тола. Тогаш во училиште-
то постоеја 3 одделенија 
и се одржуваа многу при-
редби. Значи,привршуваме       
во знакот на учениците и 
учителите во чест на жи-
вотот и делото на леген-
дарниот учител  Даме  Гру-
ев кој засекогаш ќе остане 
во сеќавањата на македон-
скиот народ. Неговиот лик 
и дух, вечно ќе бидат со нас, 
зашто тој е бесмртен.  Учи-
телите никогаш не старе-
ат и засекогаш остануваат 
во нашите сеќавања.

ВЕЧНА ТИ СЛАВА, ВОЈВОДО 
НАШ  МАКЕДОНСКИ !   

- Генерација на ученици од учебната 1981-82 год.при „Св. Климент 
Охридски“ со наставниците, лево: Невена Аџиевска, десно: Блага 
Дафовска и Стефан Крушевски.
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОГРАФИЈАТА „СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ“ ОД ТОРОНТО

Во издание на 
Книгоиздателството 
„Македонска искра“ од 
Скопје излезе од печат 
луксузното монографското 
дело „Семејството 
Видиновски“на 
публицистот Славе 
Катин. Во него на 440 
страници на македонски и 
на англиски јазик се дадени 
текстови кои се значаен 
прилот и придонес кон 
осветлување на голем број 
аспекти од историската 
и творечката вистина 
за иселениците Борче 
(Борис) и Рада Видиноски 
од Торонто, Канада. 
Рецензенти на делото се 
проф. Д-р Вера Стојчевска 
–Антиќ и Нада Николовска.
Монографијата „Семејството 
Видиновски“ е  слика за животот 
и делото на позната поетеса 
Рада Видиновска и неговиот 
сопруг, бизнисменот Борче 
Видиновски, како и за  нивното 
семејството во Канада и 
Македонија. Во исто време 
делото претставува интересна  
страница од мозаикот на 
македонскиот иселенички  
летопис  во Торонто, Канада, 
но и во пошироките  простори   
на северноамериканскиот 
континент.Инаку, авторот на 
ова монографија Славе Катин 
е познат на македонската и 
на меѓународната јавност по 
неговите бројни публикации, 
новинарски и научни трудови 
кои се посветени, главно, на 
етничка Македонија, на животот 
на Македонците во светот и 
на Античка Македонија. Исто 
така, неговата работа се 
однесува и на низа други аспекти 
поврзани со македонската 
дијаспора, како и со културата, 
литературата, јазикот, 
историјата, журналистиката 
и религијата. Тој е aвтор на 
шеесет публикации, на стотина 
научни трудови презентирани 
на различни симпозиуми и други 
собири, како и на преку 5.000 
новинарски текстови објавени во 
Македонија и во светот
Авторот во монографијата 
пишува дека Рада и Борче 
Видиновски се почитувани 
и горди Македонци. Тие се 
познати, доблесни имиња, 
активисти и поети, кои со 

својот ангажман, со нивната 
активност во Македонската 
заедница во Торнто, 
оставаат достоинствени 
пораки за времињата идни и 
за генерациите следни. Тие 
пленат со нивното родољубие 
и силна посветеност за 
афирмација на  македонското 
име, јазик, идентитет, култура 
и традиции во мултикултурна 
Канада. Животната приказна 
на семејството Видиновски е, 
истовремено, е и скромен дел 
од историјата на неговото 
Крстоар, Битолско, на 
Македонците во иселеништвото, 
а преку него и на нивната 
татковина – Македонија. 
Зашто она што се случувало 
од исконските времиња на 
Филип Втори и Александар 
Трети – Македонски,  преку 
незаборавните битки на цар 
Самуил, до оние на Гоце Делчев, 
Даме Груев и сите борци по нив, 
ги отсликуваат историските 
голготи низ кои минала 
Македонија, се’ до нејзиното 
прогласување за самостојна, 
демократска и независна држава. 
Затоа, може да се рече дека со 
монографскиот труд на Славе 
Катин за доблесното семејство 
Видиновски во скромни рамки 
се проектира најновата фаза 
на македонската иселеничка 
историја.        
Семејството Видиновски од 
селото Крстоар ја напуштило 
својата родна земја – Македонија 
од економски причини, а 
спомените, мислата, љубовта, 
тагата и патриотскиот дух кон 
татковината и својот народ не 

го напуштиле. Проникнувањето 
на овие хоризонтали во 
животот на Борис (Борче) и 
Рада Видиновски, како и сите 
Македонци ширум дијаспората, 
ја откриваат сликата за 
библиската природа на земјата 
на нивното потекло сместена на 
балканските простори.
Семејството Видиновски е 
дел од многуте печалбари од 
подпелистерските краишта, 
за кои судбината  била сурова 
и оставила вековни последици 
и лузни врз животот на 
иселениците.Во таа печалбарска 
сага, секако свое посебно 
место има нивното родно село 
Крстоар кое е тесно поврзано со 
историскиот и општествениот 
развој на Македонија и 
македонскиот народ и со 
иселеништвото во целина. 
Борче и Рада се личности за 
почит и пример од кои можат и 
треба да се огледаат и други 
Македонци во двете татковини, 
Канада и Македонија. Делото 
што го направиле Борче 
Видиновски и неговиот животен 
сопатник Рада Крстевка 
Видиновска, претставува убав 
пример и патоказ на еден честит 
и благороден канадски брачен 
пар.
Кога се пишува за  Рада 
Видиновска може да се каже дека 
за неа поезијата, всушност, 
е нејзин живот. Во нејзината 
поезија се испреплетени 
нејзините две татковини, 
Македонија и Канада. Затоа 
поетските дела што таа ги 
напишала претставуваат 
убав пример и патоказ на 

една честита 
и трудољубива 
канадска Македонка, 
на која татковините 
� се и радост и тага 
и восхит. Во Канада, 
Рада Видиновска 
стана македонски 
иселенички писател, 
поет, есеист, 
раскажувач и автор 
на 14 стихозбирки. 
Монографијата 
за семејството 
Видиновски е 
поделена на неколку 
дела. Во нив се 
претставени 
неговите две 
татковини – родната 
Македонија и 
земјата на нивниот 

животен пристан - Канада. Во 
Канада се  пет децении, но се 
чести гости и во Крстоар и 
во Охрид, каде имаат киќа и 
стан за одмор и рекреација. 
Претставени се нивните 
родни места селата Крстоар и 
Живојно, за кои се објавени сите 
релевантни податоци во текот 
на нивното постоење. Исто 
така, се претставени значајните 
личности, со посебна нагласка 
на црковно-духовните центри од 
двете села 
Исто така, монографијата 
е посветена на поетското 
творештво на Рада 
Видиновска. Така, сите 
четиринаесет поетски 
дела што ги напиша Рада 
Видиновска претставуваат убав 
пример за една  трудољубива 
иселеничка.Поетските 
дела на Рада Видиновска се 
промовирани на многу места 
во Република Македонија и 
на северноамериканскиот 
континент. Тоа придонело таа 
да е прв лауреат на наградата 
„Иселеничка грамота“ во 
1992 година, што за првпат 
Матицата на иселениците 
од Македонија ја додели на 
„Струшките вечери на поезијата“ 
за најдобар поет од дијаспората. 
Рада е член на Друштвото на 
писателите на Македонија од 
1994 година, а, исто така,  и член 
на Медитеранската академија 
„Браќа Миладиновци“ од Струга.      
 Затоа, може да се заклучи 
дека монографското дело 
„Семејството Видиновски“е 
публикација која отсликува 

дел од животната приказна за 
Борче и Рада Видиновска.Таа 
претставува своевидна сага 
за жилавоста, макотрпението, 
упорноста и истрајноста 
на Борче и Рада од Крстоар 
и од Живојно, Битолско, кои 
педесетина години живеат во 
Канада. Нивната  судбината 
е слична или идентична со 
судбините на голем број други 
иселеници од етничка Македонија 
кои „свиле нови гнезда“ насекаде 
во светот, но останале да бидат 
чувари на македонското име и на 
Македонија

Славе Катин

THE BELLS WILL RING TOMORROW  -  Tales of Village Life in Aegean Macedonia

This is a collection of stories, vignettes and folk tales that arise out of peasant life in small Macedonian villages in Aegean Macedonia 
(Northern Greece) in the last century.  
Each piece is complete in itself, yet much like an exhibition of paintings on a theme, one story augments and is refl ected in another 
to form a cumulative resonance.  
It spans the common problems of transmitting an understanding, the awareness from one generation to the next, the special relation-
ships shared by grandfather and grandchild.  
While rooted in the Macedonian ethnic experience, the book shows the personal, social and cultural survival struggles of non-literate 
peasants against the assaults of wars, politics, religious and literate forces.  In essence, it is a rescue of a vanished way of life.
There is nothing in the English language that deals with the Macedonian culture in this way.  It stretches towards universality. 
     

Alex 
K. Gigeroff  

Books are available from VAE Enterprises  vaenter@rogers.com $24.00 each plus Postage & Handling.  There is a 
discount for quantity orders of 5 or more. 
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ЧОВЕКОТ СО СТРУЈА: Ѓорѓи Филев

+389 70 217 374 телефон 
за контакт од г-дино+т 

Филев 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Има тука и смешни ситуа-
ции.Пред некој ден , доаѓа 
жена со расплакана ќерка и 
ме моли:„Слушам дека вие 
баете со рацете, а оваа моја 
несреќница ја остави сврше-
никот, па јас донесов едно 
парче од неговата кошула , 
па вие нешто тука ...“Е , вакви 
работи ме излудуваат! Всуш-
ност јас сакам навистина да 
дознаам дали можам да им 
помагам на болните.Инте-
ресно е што саат неможам 
да носам на рацете, , после 
ден- два се расипува... Кога 
ќе земам во рака празна ба-
терија , после извесно време 
, таа се полни. Водата тешко 
ја поднесувам, тука брзо се 
заморувам и ја губам сила-
та(енергијата)...
- Од што живееш- го прашу-
вам Ѓорѓи.
...Јован Михајловиќ од Ка-
луѓерица го донесе кај Ѓорѓи 
своето дете Мирко, кој има 
церебрална парализа од 
раѓање:тешко е да се опише 
радоста на родителите , кога 
потполно неподвижно дете 
направи барем еден чекор.
После првата терапија , а 
потоа третман од десет дена 
, Мирко беше поопуштен , 
почна за прв пат да се пушта, 
успеа да направи по некол-
ку чекори.И за мирко и за 
неговите родители , и тоа 
мало подобрување е како 
да го освоиле одново све-
тот. После втората серија на 
третмани , Мирко успева да 
совлада и по десет чекори.
„За сега сум многу задоволен 
,“кажува таткото Јован....

- Завршив за автомехани-
чарски занает и работев во 
претприатие, како електроза-
варувач.Тоа толку многу ме 
исцрпуваше да одвај штраф-
цигер држев во рацете.морав 
да дадам отказ.Сега садам 
пиперки и патлиџани.
Одеднаш , се поспоро пишу-
вам и ме опфаќа мачнина . 
Капаците ми тежат ...Мојот 
соговорник тоа го примету-
ва „Мора да си испила некој 
алкохол.На сите во мое при-
суство им се слошува тогаш, 
ќе се преместам подалеку, 
ама тоа ќе те држи уште пола 
саат“.И човекот полека се 
одалечи.
Секоја следна средба со 
Ѓорѓи за мене значеше чи-
стење на мојот организам , 
кога и да се сретнеме , изби-

ваше исип по телото , след-
ните недели се чувствував , 
извонредно .Ѓорѓи има (по-
седува) подебело досие на 

излечени пациенти:
- Мојата фамилија, за за себе 
и да не зборувам, пресреќна 
е што си ги решив своите 
мачни главоболки - кажува 
санија Хаџиќ од Бихаќ.

- Имав големи оштетувања 
на кичмата и спондилоза 
, укочен лев кук,болки низ 
цела нога до прстите.Два 
пати лежев во болница под 
јака медикаментозна и фи-
зикална терапија.- немаше 
резултати . Кога беа исцр-

пени сите методи , докторот 
ми предложи операција на 
кичмата , не прифатив.Се 
обидов со акопунктура , ми 
се намалија болките , но вид-
ни резултати немаше.Боле-
ста започна пред 10 години 
и прогресивно се развиваше; 
1984 и 1985 година имав 
веќе неподносливи болки, 
станував се понеподвижна , 
и ете ме кај Ѓорѓи Филев. За 
десет дена направив седум 
третмани и резултатот е мо-
ето оздравување.Ѓорѓи Фи-
лев за мене не е веќе нешто 
имагинарно( невидливо) , не-
допирливо, туку е веќе една 
феноменална , но вистинска 
појава , која е тука меѓу нас 
обичните смртници , да често 
ни помага каде што модер-
ната наука, медицината, не 
стигнала - сведочи Катарина 
Х. , професорка од Белград.

Слично ќе ви раскаже и На-
дежда Вучковиќ од Белград. 
Јован Михајловиќ од Ка-
луѓерица го донесе кај Ѓорѓи 
своето дете Мирко, кој има 
церебрална парализа од 
раѓање:тешко е да се опи-
ше радоста на родителите 
, кога потполно неподвижно 
дете направи барем еден 

чекор.После првата терапија 
, а потоа третман од десет 
дена , Мирко беше поопу-
штен , почна за прв пат да се 
пушта, успеа да направи по 
неколку чекори.И за мирко и 
за неговите родители , и тоа 
мало подобрување е како 
да го освоиле одново све-
тот. После втората серија на 
третмани , Мирко успева да 
совлада и по десет чекори.
„За сега сум многу задоволен 
,“кажува таткото Јован.
Примариус доктор Миховил 
Вучковечки од Белград е 
еден од ... оние доктори кои 
врз себе го осетиле благо-
творното дејство на биоенер-
гијата , маката на тоа го нате-
рала , одвај стоел на нозе од 
артериосклерозата.
Ги применил сите негови и 
туѓи знаења од класичната 
медицина , но мала корист(-
фајде- вајде) smile emoticon.
Го побара Ѓорѓи , сега оди 
без грчеви и болки во ли-
стовите и потколениците, 
овој млад човек повторно го 
врати на нозе.Др Вучковечки 
не се срами да каже :„ Чудес-

но, пред каква тајна се наоѓа 
МЕДИЦИНАТА.Кога , тогаш 
, докторите ќе почнат да ја 
проушуваат неверојатната 
моќ во рацете на филев и на 
него сличните...“.
Ѕвони телефонот, ми се ја-
вува пријател од битола , и 
прашува: „Знаеш ли каде се 
наоѓа Ѓилев? Слушам дека 
е во Белград .Најди го хитно 
е, сакам прв да му честитам 
.Наша позната професорка 
денес ги доби анализите , 
докторите се чудат на чудо-
то дека е жива , на снимките 
нема ни трага од 
h t tp : / /www. rak .mk / index .
php?option=com_content&vie
w=article&id=475&Itemid=494
 Хочкин лимфомот(една 
врста на леукемија) кој бил 
пред два месеци дијагности-
циран.
Се радувам, тоа е голема 
победа за Ѓорѓи, тој дури 
последниве година дена, на 
убедување од др Никола Ви-
дев , ја собра медицинската 
документација за луѓето на 
кои им помагал. Во една при-
лика ми рече: „ Имав толку 
неверојатни исцелувања , и 
самиот бев зачуден . 
Жал ми е што не сум сочувал 
никакви докази за тоа...Ќе те 

замолам , напиши во твоја-
та книга - дека ги повикувам 
сите луѓе кои доаѓаа кај мене 
, да ми се јават со писмо ...“
Се јавувам во Загреб, каде 
што тоа пладне одлета Ѓорѓи.
Му честитам, радосен е . Се-
пак тоа трае неколку секунди 
, и победува неговата скром-
ност ; смеејќи се додава:
 „Можеби и да не беше Хоч-
кин лимфомот- „хочкинс“ , 
можеби докторите погрешија 
во дијагнозата ...“
Чекајќи, слегнуваме во Це-
тинска улица , Ѓорѓи приме-
тува дека гледам некој зго-
ден човек , Шеретски се смее 
и кажува:„ Ти завидувам , јас 
и не приметувам убава жена 
на улица , незнам како, ама 
ги гледам и забележувам 
само болните . Го гледаш 
ова девојче овде , како да 
имам пред себе ренгенска 
снимка , така го гледам.Тоа 
е судбина.Кога ти би знаела 
што се јас гледам во овој ваш 
белградски воздух...Подобро 
е да не зборувам за тоа...“

Радиоестезисти се мачат 
да откријат штетни зрачења 
во станот. Ѓорѓи ги гледа со 
голо око.На тоа место му се 
покажува траг од светло.
За Ѓорѓи може и за негови-
те пациенти да се направи 
книга .Многу од нив Ѓорѓи го 
креваат до небото. 
За Васил Крушевски од Тето-
во , средбата со струмичкиот 
исцелител значи фрлена па-
терица (штака) после само 
четири сеанси; Ќерката на 
Миле Бањц од Мостар , ви-
дот значително и се подобри 
, прв пат јасно виде луѓе, ...
Јулијана Јовановиќ од Бел-
град , додека не го сретна 
Ѓорѓи, беше скоро глува; Ра-
томир Димитриевиќ од Бор 
подобро се чувствува,прв 
пат оди без ничија помош 
, без држење на рацете на 
родителите, поопуштен е и 
повесел од пред средбата со 
неговиот исцелител.

На сведочењето му нема 
крај:
- Се викам Воислав Ѓорѓе-
виќ . Имам 54 години и сум 
од Ковин .Пред осум години 
, заболев од артериосклеро-
за( биргер) , а пред година 
дена заминав во инвалидска 
пензија .Лекарите неможеа 
да ми помогнат , а ми пред-
ложија и операција на крвни-
те садови , на десната нога. 
Болеста зема силен замав 
да едно време неможев ни 
до бањата (тоалетот) да оти-
дам.И тогаш слушнав за Фи-
лев , и ете , дојдов во Бања 
Банско.
Во време на првата терапија 
, почувствував дека мускули-
те на листовите играат исто 
како кога се „готви грав“ .По-
сле тоа можев да слегнам по 
скали - САМ. После третата 
терапија се чувствува сосем 
добро.Денес , после пета-
та , можам да играм ОРО . 
Можам да играм, а до вчера 
- одвај стоев на нозе .

Во Бања Банско , ја сретнав-
ме и Миланка Неделковска 
од Охрид, која кај Филев 
дојде со својот седумгоди-
шен син Гоце , кој од негова-
та четврта година боледува 
од дистрофија на мускулите .
- Ни сама веќе незнам каде се 
не бевме, , каде се не барав-
ме доктори. Кога слушнавме 
за Филев , на почетокот на 
оваа година , одлучивме да 
пробаме и со биоенергија. 

После само неколку терапии 
, подобрувањата веќе беа 
видливи, а денес Гоце може 
сам да се симне по скали.
Мирослав Живковиќ од Уба 
дојде со неговите две мали 
роднини ; од брат му внука-
та Марија Петронијевиќ (10) 
и девојчето од кумовите , 
деветгодишната Слаѓана 
Марковиќ .Двете девојчиња 
имаат церебрална парализа 
- Слаѓана од раѓање , а Ма-
рија од петтата година 
( ОВДЕ ЕДНА МОЈА ЛИЧНА 
СУГЕСТИЈА-РАЗМИСЛЕ-
ТЕ КАКО ОВИЕ ДЕЦА ОД 
ШТО ЈА ДОБИВААТ ЦЕ-
РЕБРАЛНАТА ПАРАЛИЗА 
ВО 4,5,И.Т.Н. ГОДИНА ОД 
ЖИВОТОТ ??? ) Несреќата 
ги натера да дојдат кај Фи-
лев .Всушност , за него прва 
дознала мајка и на Марија , 
инаку е докторка по профе-
сија. 
Во потрага по лек , за ќерка 
и била дури до Швајцарија, 
таму во Берн, слушнала за„ 
Ѓорѓи “од швајцарските док-
тори.
После сосем три терапии , 
Марија успеа да ги прекрсти 
нозете , сама да се храни , 
да ја држи главата исправе-
но! Неверојатно.А до пред 
неколку денови, тоа беше 
сосема пуста надеж- кажува 
Мирослав Живковиќ. И на 
Слаѓана и е далеку подобро 
, веќе сама се потпира на неј-
зините нозе .
И единаесетгодишната Ма-
рина Стаменковиќ од селото 
Дешилово кај Прокупје , бо-
ледува од детска парализа 
, сега може сама да се дви-
жи....ПРЕДХОДНО НА ОВА 
НЕМОЖЕШЕ НИ ДА ПО-
МИСЛИ .

Станимир Николиќ (59) од 
Табановци ,Кумановско по-
веќе од дваесет години боле-
дува од мигрена. Пробал со 
акопунктура, но не му помог-
на. Кажува дека во животот 
испил повеќе таблети за сми-
рување на болките повеќе 
од неговата тежина. После 
сите пет терапии кај Филев 
, болките на мигрената ис-
чезнале.

Нада Миљковиќ , медицински 
техничар, со нејзиниот син 
Синиша (12) дојде од Пула. 
Малиот на девет години за-
болел од шеќерна болест . 
Иако не верувала во некој 
успех се решила да пробаат.
- Синиша досега прими шест 
терапии. Одредени подобру-
вања има : од секојдневната 

анализа приметив дека многу 
ретко има шеќер во урината . 
Патем ,наместо 50 единици 
инсулин дневно, колку што 
примаше пред терапијата;се-
га му давам 38. Дали ќе има 
уште подобрувања, незнаат 
ни, Филев ниту др Чанев, би-
дејќи до сега немале пациент 
со шеќерна болест- кажува 
Нада Миљковиќ.
За време на терапијата, Фи-
лев не ги допира болните 
места. само со неговите раце 
поминува над нив. Во разго-
вор со пациентите, дознавме 
дека скоро сите чувствуваат 
како по телото им поминува 
(струи) некоја енергија , како 
мравки да им шетаат под ко-
жата.
 Некои чувствуваат топлина , 
други се потат. Сите се сигур-
ни во едно - БИОЕНЕРГИЈА-
ТА НА ФИЛЕВ ДОБРОТВОР-
НО ВЛИЈАЕ НА НИВ .
Мирјана Спасева , двае-
сетгодишна девојка од Штип 
, е речиси од раѓање болна 
од детска парализа , на која 
и ја парализирала целата 
десна страна .Зборува отеж-
нато , а раката и прстите и 
се згрчени.Кажува дека по-
рано целата десна рака и 
била згрчена , но дека после 
неколку терапии кај Филев , 
успеала да ја испружи рака-
та, да ја подигне и да ја врти 
во круг . Уште неможе сама 
да ја отвори десната рака 
, но верува дека и тоа ќе го 
може наскоро.

Ѓорѓи отиде на спротивниот 
крај на хотелската соба , 
отприлика околу четири- пет 
метри подалеку од столица-
та на која седеше Спасева . 
Ја испружи раката кон нејзе 
и рече да гледаме што ќе се 
случи.
Раката на Мирјана почна да 
се тресе и да се крева до ви-
сина на нејзините рамења. 
Прстите на раката , кои до 
тогаш беа згрчени , со тре-
сењето сами се подадоа , а 
девојката почна силно да се 
поти .Кога Филев ги спушти 
рацете , во истиот миг падна 
на коленици раката на Ми-
рјана , и повторно се згрчи 
раката.
Тешко е да се опише среќата 
на девојката во тие мигови 
со верба дека еден ден тоа 
истото ќе го направи сама...
без помош на Ѓорѓи Филев.
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