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Македонските 
иселеници од Егејскиот 
дел на Македонија ја 
сметаат Република 
Македонија за своја 
матична земја и 
нивното интересирање 
за настаните во 
татковината е огромно.

Пишува: Лилјана РИСТОВА

ИЗРАЗ НА МАКЕДОНСКОТО 
ДОСТОИНСТВО И НЕПОКОР

ел од македонскиот народ, кој 
во најтешки услови на гено цид-
ната политика од страна на грч-

МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ
ВО  СВЕТОТВО  СВЕТОТ

МАНИФЕСТАЦИЈАТА МАНИФЕСТАЦИЈАТА 
"ЛЕРИНСКО ОРО" ВО КАНАДА"ЛЕРИНСКО ОРО" ВО КАНАДА

ката Влада успеа да го зачува својот 
македонски идентитет, Македонците 
од Егејскиот дел на Македонија, секоја 
година во втората половина на но ем-
ври ја одржуваат својата тради цио нал-
на масовна средба, наречена "Лерин-
ско оро". Банкетот се одржа во една 
од салите на најголемата македонска 
пра вославна црква во Торонто, "Св. 
Кли мент Охридски", каде беше тешко 
да се најде место за седење. Салата 
беше преполна, многумина стоеја, но 
дали тоа беше важно во споредба со 
фактот дека уште еднаш ќе можат да 
го по тврдат својот македонски иден-
титет.

родени во Канада, а од родителите го 
наследиле македонскиот патриотски 
дух и љубовта кон Македонија. Така, 
сегашен претседател е Тони Трачес, 
ро  ден во Канада, а неговите родители 
се од Егејскиот дел на Македонија. Се-
кретарка на Управата е Олга Петро, 
родена во Канада, чии родители се од 
село Неволени, Леринско, потоа Пе-
тар Петро, Мајк Ничов, Лазо Огнен, 
Живко Педиас и други.

Македонските иселеници од Егеј-
скиот дел на Македонија ја сметаат 
Република Македонија за своја ма тич-
на земја и нивното интересирање за 
настаните во таковината е огромно.

Претставник на Владата на Репуб-
лика Македонија беше конзулот Бран-
ко Трајковски, а почесни гости беа 
тројца офицери на АРМ, кои престо-
јуваат во канадската воена база "Бор-
ден".

Леринската културна асоцијација 
постои повеќе години и најважен за 
обединувањето на селата од околи-
ната на Лерин е Ристо Стефов, пора-
нешен претседател и голем хуманист. 
Стефов потекнува од леринското село 
Ош чима. 

Од последните минатогодишни из-
бори Управата на друштвото се сврте 
кон помладите, од кои повеќето се 
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УПРАВАТА НА ЛЕРИНСКО КУЛТУРНАТА АСОЦИЈАЦИЈА СО УПРАВАТА НА ЛЕРИНСКО КУЛТУРНАТА АСОЦИЈАЦИЈА СО 
КОНЗУЛОТ НА РМ ВО ТОРОНТО, БРАНКО ТРАЈКОВСКИКОНЗУЛОТ НА РМ ВО ТОРОНТО, БРАНКО ТРАЈКОВСКИ

НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ТОНИ ТРАЧЕСНОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ТОНИ ТРАЧЕС


