
MACEDONIA

N E W S P A P E R
www.macedonianewspaper.comFreeVolume 37, Issue 5&6 (425&426)May 11, 2020

Април/Мај 2020



 

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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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:
Од Тирана и Голо Брдо 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,,

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.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

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
If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129

Голема благодарност до нашите Почитувани читатели,

Почитувани читатели на Македонија,

Во овие тешки и неизвесни времиња за светот во кој што живееме 
дозволете ни' да ви ги испратиме нашите добри мисли и верба дека 

наскоро одново
во своите раце ќе имате можност да го држите, прелистувате и читате

вашиот омилен месечник. 

Во Априлско-мајскиот електронски двоброј ви ги пренесуваме 
пораките, колумните и коментарите на нашите редовни соработници.

Ви посакуваме пријатни мајски денови исполнети со сонце и миризби 
на јоргован.

Од редакцијата на Македонија.
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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 

smilecorp.com          info@smilecorp.com

(416) 322-3330   
Toronto

(905) 721-2797  
 Whitby

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
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       MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH - OHRID ARCHBISHOPRY

AMERIKANSKO - KANADSKA MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA EPARHIJA  
AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX  DIOCESE

14-20
04/12/2020.

„Жалоста ваша ќе се 
претвори во радост... 

и радоста ваша никој нема 
да ви ја одземе“ 

(Јован 16,20 и 22)

Најмили мои духовни чеда,

Велигден е срцевината на 
нашата христијанска вера, бидејќи 
нејзин темел и суштина е токму 
настанот на Христовото Воскресение. 
Зашто, нашата вера не е некаква 
утешна идеологија или философска 
претпоставка, којашто прави 
хуманистички обид да му помогне на 
човекот некако да го преброди животот 
се до моментот на неизбежната смрт. 
Напротив, нашата вера се заснова на 
реален историски факт, кој се случил 
пред околу две илјади години, и 
посведочен е со саможртвената љубов 
на светите апостоли и безбројните 
христијански маченици низ вековите. 
Веќе две илјади години, Црквата 
благовестува дека Христос воскресна 
од мртвите, со смртта смртта ја победи 
и на оние во гробовите живот им 
даде. Веќе два милениума, Црквата 
возвестува дека Бог во Христа не само 
што вистински се соочи со најголемиот 
човечки проблем, проблемот на смртта, 
кој ја става под прашање смислата на 
човековото постоење, туку ни донесе 
и триумф над неа. Христос ја прими 
човечката природа и доброволно 
се подложи на последиците од 
првородниот грев, страдањето, па и можноста да 
умре со насилна и срамна смрт, за со самото тоа да 
ги преобрази сите аспекти на паднатото човеково 
постоење, преобразувајќи ги бесмислените страдања 
во средство за спасение, а ќорсокакот на смртта - во 
„врата“ кон вечниот и бесмртен живот. Затоа Велигден 
е, бил и секогаш ќе биде - празник на радоста, на 
вистинската радост, која на човекот му дава вечна 
смисла! 

Браќа и сестри во Воскреснатиот Господ,  

Победата над смртта што Богочовекот 
Христос ја извојува за сите луѓе, како и радоста која 
произлегува од тоа, се Божји дар којшто објективно е 
даден на Црквата Христова, но дар што треба лично да 
се прими и да се живее од секој од нас. За вистински да 
се прими и живее новиот живот што Христос ни го дава, 
самото тоа бара труд, и токму затоа мораме, според 
зборовите на светиот апостол Павле, постојано да се 
бориме против стариот човек во себеси, против гревот 
и страстите во нас, против нашата природа којашто 
е потчинета на смртта и стравот од смртта. За жал, 
нашиот христијански живот во пракса покажува дека 
таа воскресенска радост, драги мои, која треба да биде 
неодделива од нашиот секојдневен живот, ако воопшто 
ја имаме, многу често ја губиме и понекогаш живееме 
како Христос воопшто да не воскреснал од мртвите. 
Затоа Црквата, познавајќи ја оваа човечка немоќ 
и склоност кон заборавност, покрај катанеделниот 
спомен, го востановила и катагодишното литургиско 
прославување на Воскресението Христово, заради 

неопходноста постојано да ја преоткриваме и 
обновуваме воскресенската радост.

Возљубени духовни чеда на нашата
Македонска Православна Црква,

Оваа година, светите велигденски денови, 
наместо заедно во храмовите, ги поминуваме со своите 
најблиски, во своите домашни цркви, и макар што 
сме физички разделени, сепак преку духот сите сме 
обединети во верата и молитвата кон Воскреснатиот 
Господ. Божјите патишта понекогаш се многу чудни, како 
што вели библискиот писател, но секогаш се возвишени 
и полни со смисла, макар воделе и низ неочекувани 
ситуации и неволји. Затоа, да не подлегнуваме на 
искушението на стравот, „зашто Бог не ни го даде 
духот на стравот, туку духот на силата, љубовта и 
трезвеноста“ (2Тим 1,7). Мили мои, с� што ни се случува 
во овој живот има потенцијал да ни даде духовна поука 
и, во таа смисла, дури и негативните искуства имаат 
нешто да ни кажат, под услов да сме отворени да ја 
примиме поуката што Господ преку нив ни ја дава. 
Овие денови, милостивиот Господ ни дава можност 
да го успориме брзиот живот, во којшто немавме 
време за ништо и за никого, ни за Бога ни за своите 
блиски, оттуѓувајќи се еден од друг, и не успевајќи да 
ги цениме оние „мали дарови“ што Господ секојдневно 
ни ги даруваше, а чијашто вистинска вредност дури 
сега почнуваме да ја откриваме. Овие денови, ни се 
дава можност да се оттргнеме од вревата и метежот на 
световниот живот и вистински да погледнеме во себеси 
и да се соочиме со себеси, проверувајќи дали нашиот 
духовен живот бил граден на камен или на песок (сп. 

Матеј 7,24-27). Ни се дава можност да 
разбереме дека без Божјиот благослов, 
не можеме ниту најмалото нешто во 
животот да го исполниме; можност да 
сфатиме дека не треба нашите надежи 
да ги полагаме во некаква неизвесна 
иднина, туку само во Бога, дека животот 
е сега, и не само овој привремениот, 
туку дека и вечниот живот започнува 
сега и овде, за што Господ јасно укажа 
кога рече:„Царството Божјо е во вас 
внатре“ (Лука 17,21).

Мили мои во Христа
Распнатиот и Воскреснатиот,

Исто како на апостолите пред 
две илјади години, и денес Христос 
ни се обраќа нам: „Мир ви оставам; 
мирот Свој ви го давам; Јас ви го давам 
не како што го дава светот. Да не се 
плаши срцето ваше, ниту да се бои“ 
(Јован 14,27) „Во светот ќе имате маки; 
само не бојте се, зашто Јас го победив 
светот“ (Јован 16,33). Гледате ли, браќа 
и сестри, дека Христос на луѓето не им 
ветува живот со гарантирано спокојство 
и благосостојба овде на земјата. Она 
што Тој ни ветува е небесен мир, кој 
произлегува од Неговата победа над 
смртта, и тој мир Божји, што го надвишува 
секој ум, ќе ги запази вашите срца и 
вашите мисли во Исуса Христа (Фил 
4,7).Овој внатрешен мир што Христос 
ни го дава е неразделно придружен со 
радоста на Воскресението, којашто не 
е од овој свет. И како што Христовиот 
мир не може да биде нарушен од 
никакви надворешни околности, така и 
воскресенската радост не може да биде 
надвладеана од никакво надворешно 
искушение: „Вистина ви велам дека вие 

ќе заплачете и ќе заридате, а светот ќе се зарадува; и вие 
ќе бидете нажалени, но жалоста ваша ќе се претвори во 
радост... и ќе се зарадува срцето ваше, и радоста ваша 
никој нема да ви ја одземе“ (Јован 16,20 и 22). Затоа 
дури и сега, во овие необични денови, светлината на 
Светата Пасха продолжува да ја растерува темнината 
околу нас, затоа дури и сега Велигден не престанува 
да биде „Празник над празниците и Торжество над 
торжествата“.

Возљубени празникољупци,

Светата Пасха Христова е празник на 
духовна пролет, време за нов почеток, нова надеж. 
Неслучајно таа се совпаѓа со почетокот на пролетта, 
кога природата и целото создание околку нас се буди и 
воскреснува од мртвилото на зимата, за со својот нем 
глас да го објави и прослави Христовото Воскресение. 
Ние, пак, словесните созданија Божји, ја прифаќаме 
оваа победоносна песна на целиот космос, и обновени 
преку небесниот Христов мир и воскресенската радост, 
која никој и ништо не може да ни ја одземе, се радуваме 
и воскликнуваме:

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!  НАВИСТИНА 
ВОСКРЕСНА!

МИТРОПОЛИТ
НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
† МЕТОДИЈ

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
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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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Толку многу невиде-
ни мачни и мрачни 
времиња не сум видел 
јас, а верувам дека и 
вие драги читатели го 
дожувувате истото. 
Стуткани покрај тв 
екраните се трудиме 
да видиме некоја уба-
ва вест да ни дојде од 
екранот. Ништо од 
тоа. Никакво светло 
на крајот од тунелот. 
Следејќи ги вести-
те на СНН ТВ ми се 
чини како да гледам 
резултати од Њујорк- 
стак маркетот во по-
добри времиња кога 
бројките одат погоре 
и погоре. Нажалот де-
нешните бројки на тој 
тв канал и на мнозин-
ството други канали 
покажуваат дека и кај 
нас овде во Канада но 
и кај нашиот јужен 
сосед стотина или 
стотици од нас секојд-

невно го напуштаат 
овој свет како резул-
тат на корона-пан-
демијата или чумата 
која го тресе целиот 
свет без видлив на-
предок за спас. 
   Горните редови не се 
мои, тие се наши заед-
нички  и ги слушаме 
повеќе од 45 дена. Не 
верувам дека во бли-
ска иднина состојба-
та ќе се промени. За-
тоа ќе се потрудам со 
малку хумор да ви ги 
разубавам наредните 
денови. Имено, аме-
риканскиот претсе-
дател Данолд Трамп 
пред една недела (де-
нес е 29 април) за спас 
од корона вирусот 
препорача да се упо-
треби LYSOL вакцина 
односно средство за 
надворешно чистење 
(но не и надвореш-
ни делови на телото) 
кое нема никаква вр-
ска со медицината. 
Кога Трам виде дека 
е исмеан од целиот 
свет, се поправи, рече 
дека тоа е сарказам. 
Браво бре момче, пра-
во место за сарказми 
кога шеесет илјади 
Американци заминаа 
од овој свет (досега) 

под твое лидерство и 
твои сарказми. Да се 
вратам на македон-
цките работи, што ќе 
рече Крсте Петков 
Мисирков. 
   Само два-три дена 
пред да ги пишувам 
овие редови зазвони 
телефонот. Се јавува 
човек од гробиштата 
на Брчмоунд Роад се-
верно од Сеинт Клер. 
Ме известува дека 
сите влезови се затво-
рени и дека ќе бидам 
изестен кога одново 
ќе бидат отворени. 
Засега немам намера 
да доаѓам таму освен 
ако не ме повика 
Горниот му одгово-
рив. Инаку, нашиот 
најголем христијан-
ски празник Велиг-
ден, познат и како 
празник над праз-
ниците го поминав-
ме во своите домови 
со своите најблиски 
најубаво – така чу-
вме од  неколку мина 
блиски до Црквата 
и Верата. Ако е така, 
тогаш и во годините 
кои доаѓаат за Велиг-
ден ќе си седиме дома 
А? Јас не сум против 
социјалната дистанца 
во вакви времиња, но 

во други претпочи-
там за Велигден да си 
бидам со најблиските 
во црквата, не дома. 
Таму се чувствувам 
поблиску до Христа, 
има повеќе од дово-
лно кандидати за кр-
шење црвени јајца (во 
последо време и дру-
ги бои), велигденски 
лепчиња и многу дру-
ги вкусни тестенини, 
а од друга страна ам-
биентот во црквата 
е незаменлив (барем 
за мене) од било кое 
друго место. ХРИ-
СТОС ВОСКРЕСНА 
ОД МРТВИТЕ, СО 
СМРТТА СМРТА 
ЈА ПОБЕДИ И НА 
ТИЕ ВО ГРОБОВИ-
ТЕ ЖИВОТ, ЖИВОТ 
ИМ ДАДЕ!
   Ајде да се вратиме 
и во нашата сеуште 
постоечка татковина.  
И таму врвна тема на 
денот (деновите) е ви-
русната пандемија за 
која е речено и пре-
речено. И Македонија 
со пандемијата се 
справува како знае и  
умее. И тоа е тема која 
го одзема најголемото 
внимание кај народот. 
Јас тоа одамна го пре-
трпнав. Мене посебно 

ми го одвлече вни-
манието барањето 
од страна на нашите 
најмили, најблиски, 
најсакани, најприја-
телски расположени 
кон нас ТАТАРИТЕ. 
А бре колкава љубов 
кон нас искажуваат 
и истовремено не по-
дучуваат. Доброна-
мерно! Јазикот ваш 
си е службен јазик на 
Северна Македонија, 
нели е така? Така е 
бре браќа фашисти. 
Нели е време да се 
откажете од македон-
ското национално 
малцинство во Буга-
рија? Ние тоа одамна 
го сторивме. Зошто 
ни го крадите Гоце 
Делчев? Не го  кради-
ме.  Тој дојде кај нас 
затоа што не ве сака 
вас.И уште нешто, тој 
е роден во Кукуш. Во 
Егејот се роди и во 
Егејот умре.
   Гледате, иако не са-
кав ни збор да речам 
за политиките во Ма-
кедонија, ете згрешив. 
Ќе се поправам. Секој 
може да згреши без 
да сака. Ќе ви кажам 
накратко како ги по-
минувам деновите. Во 
почетокот 916 март 

почна мојата изола-
ција)сакав да внесам 
разноликост. Сакав 
да пешачам што е моја 
голема љубов. Сопру-
гата и децата ме спре-
чија. Опасно било. Не 
слушаш што се вели? 
Седи дома. Почнав 
да читам книги што 
исто така е моја го-
лема љубов уште од  
детството. Читам но 
ништо не разбирам. 
Всушност разбирам 
но ништо не влегува 
во главата. Некаква 
зашеметеност (ако тоа 
воопто е соответниот 
опис) ми го окупира 
мозокот, безгранична 
незаинтересираност 
и немање желба за 
било каква сериозна 
активност и се пра-
шувам до кога вака? 
Ајде да не ви досаду-
вам.  Драги роднини, 
пријатели, читатели, 
како ми сте? Има ли 
некој од вас некаква 
идеја да се помине 
низ ова црнило? Нели 
овдешен слоган, но 
и светски е дека ние 
сите во ова сме за-
едно! Бидете живи и 
здрави до некое идно 
видување.

Прилози за месец мај

невно го напуштаат 
овој свет како резул-
тат на корона-пан-
демијата или чумата 
која го тресе целиот 
свет без видлив на-
предок за спас. 
   Горните редови не се 
мои, тие се наши заед-
нички  и ги слушаме 

Танас Јовановски

Низ деновите на минатиот месец

Како и кога ќе го пребродиме ова пандемиско заробеништво?

Пишува Танас Јовановски

Деновиве во Торонто не’ напушти 
нас од овој свет Ташко Кубановски 
извонреден талент за глума и 
еден од основачите на Драмската 
секција која работеше во рамките 
на севкупните активност при МПЦ 
Свети Климент Охридски. Куба-
новски беше мој пријател и сора-
ботник во овој весник би рекол од 
самиот почеток на излегувањето 

на весникот при крајот на осумде-
сеттите години на минатиот век. 
Нашата новинарска соработка 
почна со контрибуција на репор-
тажи . Ташко беше вљубеник во 
Битола каде тој израсна. Вљубе-
ник во Широк Сокак, во Турската 
џамија,  во корзото, Тумбе Кафе... 
Токму за таа Битола пишуваше и 
се што е во неа. Подоцна  Ташко 
се префрли на пишување афориз-
ми. Како што тоа го правеше за 
време на моето уредување на вес-
никот, така го правеше и потоа до 
денешен ден. Некои од неговите 
афоризми ќе бидат вечни. Незабо-
равете драги читатели дека Куба-
новски се погрижи за сите нас по 
него. Пред неговото заминување 
Ташко  остави во Редакцијата на 
Македонија  голем број на афо-
ризми кои ќе имаме можност да ги 

читаме и да се забавуваме и по-
натаму. Страниците на овој весник 
за Ташко  ќе останат отворени и 
засекогаш.
   Драг мој пријателе Ташко, НЕ-
ПОПРАВЛИВА грешка е човек да 
си го одземе својот живот затоа 
што Господ ни’ дал само еден на 
овој свет. Утеха наоѓам во вербата 
дека со овој твој чин ќе се обеди-
ниш со твојата прекрасна сопруга 
Данче која ја сакаше повеќе од се 
друго на овој свет, секогаш ја спо-
мнуваше и го посетуваше нејзино-
то вечно почивачиште. Од друга 
страна кој сум јас да му кажувам 
на било кој како и до кога да жи-
вее?
      Почивај во мир пријателу, 
                     Танас

Збогум Ташко, пријателе мој
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TASKO KUBANOVSKI
12-Apr-1943 - 02-May-2020

It is with great sadness that we announce the unexpected 
passing of our beloved Tasko (Tom to many) on May 2, 
2020. Beloved husband of Danica. Father of Tome and 
his wife Jody, and Sylvie. Beloved Grandfather (Dedo)) 
of Tome jr (Nicole), Joseph (Haileigh) and Danica jr, 
great-grandfather to Jackson and Aria. 
Tasko will be sadly missed by his brother, sister, 
brothers-in-law, sisters-in-law and their families, nieces, 
nephews, cousins, and all of his extended family and 
friends.

Tasko was a talented comical short story writer, passion 
for acting, (his children often thought he deserved an 
academy award) love of theatrical drama,  
lovingly obsessed with soccer, and electrician 

by trade. He will be remembered for his artistic 
creativity, boisterous personality and affiliation with 
the Macedonian newspaper, where he left many more 
aphorisms to be published for his fans to read and enjoy.

Tasko was predeceased by his devoted wife, by his 
adopted parents Slavka and Micho, by his biological 
parents Zahare and Rhoda, and by two of his brothers 
Georgio (Tzone) and Dancho.

Forgiveness is empowering. May he find peace.

Tasko’s resting place will be at the Pine Ridge Memorial 
Garden, 541 Taunton Road West. Ajax/Pickering Ontario.

In Loving Memory
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***Radosna Vest***

Kone~no e pronajden 
univerzalen lek protiv site 

dosega poznati bolesti!!!
Da ne gi nabrovjam! Nogu gi 
ima({e) Daleku im ku}a!!!

Dokaz? Pa poslednive skoro 2 
meseci nikoj ne_umre od nif!

Nif gi iskorenaja!!!
Site umreni se od ova novava... 

k o r o n a

Amaaaaa... evo  u{te edna...

***Pre - Radosna Vest***

I za ova, novava Korona, kj da 
e, za mesec-dva ke najdet lek.

Nie site znajme deka za 
vakcina se potrebni najmalce 
2 - 3 godini, ama mojot izvor 
(~ist, nezamten) me uvervit 

deka }e se napraet nat~oe~ki 
napori za ta... vakcinata da e 
dostapna (i obavezna) za celo 

~ove~anstvo!

Македонска заедница април/мај 2020

Carpet Installation
Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.

If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Ристо Ристе
ristoriste@gmail.com

До кога браќа, мили Македонци

Ot ko po~na ova 
“ludilo”, jas ko 
zadrt Balkanec, bef 
skeptik za viru-
sov. Tvrdef i vo 
razgovor so drugi 
doka`vef deka sve 
ova e edna “golema 
patka”. Deka ova e 
edno dugme za rese-
tirawe na svetskava 
ekonomija (zad ova 
u{te stojam), deka 
e namesteno, deka... 
deka... Ama, dali e 
namesteno, labora-
toriski predizvi-
kano, kontrolirano, 
ve{ta~ko ili... ili... 
fakt e deka e tuka. 
Deka postojt. 

Fakt e deka od den 
na den poj}e i poj}e 
gi “ose{tame” prepo-
rakite” za dvi`ewe 
i dru`ewe.
Od den na den na sve 
pomalku hrana imat 
na policite, i sve 

poretki se aftom-
bilite i pe{acite 
po ulicite. Kom-
paniite baret 
nifnite vrabotani 
ili da rabotet 
od doma ili doma 
da ostanet. ]e mu 
bilo plateno sede-
jneto doma?! Ama da 
opitam? Do koga? 
Koj davit pari za 
sedewe doma? Fakt 
e deka ne{to ni 

se slu~vit, a u{te 
ne_znajme {o!? Fakt 
e deka balkanskiot 
mentalitet, barem 
kj mene, postoe{e do 
pred malu. Ne poj}
e!!! Ne sum poznava~ 
na problematikava... 
medicina, politika, 
ekonomija...  ama 
probvam da bidam 
logi~ar. Dali ot 
prvi~noto {turo 
objasvewe od strana 
na oficijalcite, 
ili pak od nedo-
volno poznavawe na 
stru~niot English 
Language, logikata 
negde se izgubi. E 
vistina de... kako 
mo`elo print shop 
@ Thorncliffe 
Plaza da se ra~unat 
za essential?  Zase-
ga barem. ]e vidime 
{o ke se slu~vit 
ponataka. Posle 
razgovor so osoba, 

za koja tvrdam deka 
e dobar poznava~ na 
situacijava i profe-
sionalec vo domenot 
na toj del od medici-
nata, odlu~if da ne 
bidam Balkanec. 
Odlu~if da agiti-
ram i da apeliram 
do site, da bidime 
samosfesni i ra-
zumni gra|ani na 
Svetof! Za {o, im-
eno, se rabotat?! 
Za polesno da se 
iska`am, ke pi{am 
vo prvo lice, ed-
nina.
Sosem e nebitno 
kako dojde virusot. 
Tuka e! Dojde! Toj ne 
e lesen. Ne lebdit, 
ta koj go fatit - }
e go fatit. Te`ok e 
i pa|at nasegde. Na 
razli~ni povr{ini, 
razli~no se 
zadr`vit.
 Zavisit koja 
povr{ina kolku e po-
godna za negoviot op-
stanok. Siguren sum 
deka doprva, za nogu 
kratko vreme nogu 
poj}e informacii }
e ni bidet dostapni. 
Potencijalno, se-
koj, ama ba{ sekoj 
mojt da go fatit... 
da nere~am, da se 
zarazit! Simpto-
mite? Poka~ena tel-
esna temperatura, 

k{lajne i ote`nato 
di{ejne. 
1. Pra{ajne moe: 
dali vo normalni 
uslovi, vo tekot 
na eden den, teles-
nata temperatura kj 
~oekot varirat, i 
vrz osnova na {o se 
konstatirat dali 
liceto imat virus 
ili ne?
Odgovorot be{e: 
Da! Telesnata tem-
peratura vo tekot 
na denot varirat. 
To e normalno. Kako 
sekonstatirat? 
Primer! Ida{ od 
Evropa, Azija... Na 
aerodrom vo Kanada 
prf ~ekor, faza 1, e 
fizi~ko testirajne. 
Normalno di{i{... 
ne k{la{... nema{ 
poka~ena telesna 
temperatura... Vo 
ovaj slu~aj obavezen 
si da bidi{ vo 
samoizolacija, zto 
{o inkubacijata mojt 
da trajt i do 14 dena. 
Arno ama, poka`vi{ 
li tro poka~ena tem-
peratura... odma te 
noset vo izolacija/
karantin, za tamu da 
preminet na faza 2. 
To e laboratorisko 
testirajne. Vo zavis-
nost, te zadr`vet 
vo karantin na 
ponatamo{no leku-

vajne, ili te pu{tet 
doma so obvrska da 
bidi{ 14 dena vo 
samoizolacija. Duri 
ograni~en trebit 
da e i kontaktot so 
doma{nite. To da ti 
bilo poznato kako 
social distance. Toj 
social distance da 
ti bil od presudno 
zna~ejne za to kolku 
dolgo ke se borime 
so ova. Neophodno e. 
Za kolku dolgo? Sve 
zavisit ot nas, ot 
disciplinata na{a.
 2. Pra{ajne moe: 
Aku se znajt deka i 
ovaj, kako i drugite 
predhodni virusi, 
gripoj, nastinki i 
sli~no, e fatalen 
smo za licata so 
naru{en imun sis-
tem, z{ toga{ vakvi 
merki, zabrani i 
restrikcii? Z{ olku 
rigorozni?
Odgovorot be{e: Aku 
Kanada (a to va`it 
i za sekoja druga 
dr`ava) dopu{tit da
nekontroliran 
broj na lu|e gi pre-
plavet bolnicite, 
toga{ }e se slu~it 
kolaps na zdravs-
voto. Niedna dr`ava 
nemat bolni~ki ili 
dispanzerski kapac-
itet za celoto svoe 
stanovni{tvo vo 

eden moment.
Nastanatava sit-
uacija barat maksi-
malno anga`irajne 
na site profesion-
alci koj mo`et da
pomognet da se 
odr`it istata pod 
kontrola, a nie tre-
bit da im olesnime. 

Socijalnata dis-
tanca, li~nata 
higiena, naro~ito, 
propisnoto mijajne 
rce, se klu~ni za 
pobeda nad virusot 
i vrakajne na `ivo-
tot vo normala. Poj}
e ne opitaf. Sam si 
donesof zaklu~ok 
za gluposta na{a. Za 
redicite pred pro-
davnicite. Za tru-
pajneto zalihi tre-
belo-netrebelo. So 
to doprinesvime da 
se pojavet slabosti 
vo proizvodstvo na 
odredeni proizvodi. 

Pa duri i kolaps. A 
kako e sve domino 
sistem, toga{ kolaps 
ke do`ivejt i cela 
ekonomija!
A toga{???!!! E toga{ 
Gospod Bog nek ni e 
na_pomo{!

Kovid - 19
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Marijana Josifovska
Former First Secretary of the Macedonian Embassy in Beijing and Head of International Offi  ce Shanghai
(Marijana’s speech at March 8-th celebration- St. Clement of Ohrid, Toronto) 

Good Afternoon, thank you for inviting me to 
be here today. I am humbled to stand here 
amongst you all on International Women’s 
Day. A day that has been celebrated for 
over 100 years, a day when the world 
celebrates and recognizes women for their 
accomplishments and their economic, social, 
political and cultural achievements. 
Today we celebrate women of all backgrounds 
- we are granddaughters, daughters, sisters, 
mothers, but most importantly we are 
women. As Eleanor Roosevelt said “No one 
can put you down without your permission”. 
As women, we should constantly support 
and collaborate with other women, we should 
applaud each others unique strengths, 
develop relationships, and forge powerful 
collaborations. 
As a woman who has had the opportunity 
to live and work in many countries, I’ve 
learned that among the diff erent cultures and 
customs, women all over the world are not so 
diff erent. When I was in China, I found myself 
with a diplomatic passport in hand, promoting 
and fostering commercial ties and economic 
diplomacy between Macedonia and China. 

As First Secretary of the Embassy in Beijing 
and with a responsibility to establish and 
head the fi rst investment promotion offi  ce in 
Shanghai, I was emboldened. During the four 
years that I lived in China, I had the privilege 
of meeting and working with accomplished 
and ambitious women from around the world 
who held remarkable responsibilities - I was 
inspired. Now, I feel very grateful - who I 
am today, is in part thanks to my parents - I 
never once felt that growing up a girl, was a 
hinderance. 
One of my biggest inspirations and someone 
that I look up to a great deal is my Mom. I 
used to look at my mom when I was growing 
up with awe and wonder and think - how 
does she do it? Where does she fi nd the 
energy to give me so much attention and 
encouragement? Tackle and accomplish so 
much - all with a smile and such grace. It 
was Margaret Thatcher after all who said “ If 
you want something said, ask a man; if you 
want something done, ask a woman”. But I 
also owe it to my dad too for very early on 
making me realize that being a girl shouldn’t 
be an obstacle, if I really want to accomplish 
something. 
I remember being 6 years old, my dad used to 
take me fl ying from Toronto’s downtown city 
airport (this was before it was named the Billy 
Bishop Airport), and we would fl y around the 
downtown and other parts of the province. 
Me at 6 years old would get to be a co-pilot 
for the day. I distinctly remember coming 
back from one of our fl ights and asking my 
dad if one day I could fl y an airplane for fun, 
by myself, just like him - because I didn’t see 
many other girls around on the tarmac. That 
same evening my dad gave me a book on 
Amelia Earhart, the fi rst female aviator to fl y 
solo across the Atlantic Ocean and I learned 
all about her notable achievements. I was 
mesmerized! 
The lesson I learned is summed up nicely 
by a quote from Audrey Hepburn “Nothing 

is impossible, the world itself says “I’m 
Possible!”. We should share the stories and 
achievements of inspirational women. When 
I was in University I served as Vice President 
University Aff airs and Academics of the 
student association at UofT Mississauga 
and I felt it important to showcase the 
achievements of other women - one of my 
favourite events that I organized was with 
Canada’s fi rst woman in space - the brilliant 
Dr. Roberta Bondar. 
She’s been an inspiration to so many 
women in Canada and around the world. 
While in Shanghai, I joined an organization 
called Ladies Who Tech. What I witnessed 
was Women and Men collaborating 
and contributing to advancements and 
innovations in technology - I saw fi rst hand 
the power of an encouraged group of women. 
Lastly, while we know how Women’s Day is 
celebrated in Canada and in Macedonia - I 
had the opportunity to learn how Women’s 
Day is observed in China.
 March 8th is celebrated as a combination of 
Mothers Day and Valentines day - but there 
is also another interesting fact about the 
day - In Chinese, Women’s Day is Fùnǚ jié. 
The Chinese word for woman is Fùnǚ. Since 
this word is mostly associated with married 
women, female university students created 
a new festival on March 7th known as Girls 
Day. This day is dedicated to championing 
the achievements of younger Chinese 
women. So what does Women’s day mean 
to me? 
It is a day to commemorate the inspiring role 
of women, to celebrate our contributions 
to the world, a time to encourage dialogue 
around the challenges women face, and 
to stand together and applaud the great 
achievements. As someone once said 
“Here’s to strong women: may we know 
them, may we be them, may we raise them”. 
Sreken 8mi Mart!

“Nothing is impossible, the world itself says “I’m Possible!”
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Op-ed: The United Tornado of America's Latest Victim - Macedonia

When it comes to US foreign 
policy, there is no left and 
right. It's a circle. A vicious, 
never-ending one, that wreaks 
havoc wherever it goes. A US 
foreign interventionist tornado, 
if you will. 

Democrats and Republicans 
seem to be at odds over every-
thing, except two crucial things 
that unite them. One, the 
American superiority complex. 
Two, inflicting it on the rest of 
the world.

Most of the world is united 
against Trump, for good rea-
son. Racism, sexism, sheer 
stupidity.... Pick one, or any of 

the dozens of other reasons. 
But Democrats, you suffer from 
one of Trump's worst qualities 
- lack of self-awareness. You 
might not have his comical 
idiocy (you'll get closer if Joe 
Biden becomes President) but 
you're remarkably similar in 
many other ways.

"Malarkey!" you might say, 
sounding a bit like Biden's 
idiotic campaign slogan. But 
let's look briefly at some for-
eign policy examples. Yes, I'm 
keeping it brief in case you 
suffer from another bout of 
Trumpitis - no attention span.
 
Under Democratic rule, you 
instituted policies that stoked 
civil war in Macedonia, grant-
ed amnesty to terrorists, over-
threw a government to install 
a puppet regime, detained 
and threatened female MPs 
and their families, imprisoned 
those who dared speak out 
against US interventionism, 
defied international and Mace-
donian law, the Constitution, 
the will of the people, and all 
democratic principles that you 
so proudly espouse - to force 
through a name, identity and 
history change. Why? To ap-

pease Greece, so it refrains 
from vetoing Macedonia's 
NATO membership, which it 
threatened to keep doing un-
less Macedonia changed its 
name to "North Macedonia" 
and threw away everything it 
ever meant to be Macedonian.

The Democratic Party re-
sponse? You decided to aid 

(yet another) oppressor, this 
one in its public goal to eradi-
cate Macedonia and Macedon-
ians. Again, why? To satisfy 
your ingrained and insatiable 
imperialism.

So, Democrats, you're a lot 
more like Trump and Repub-
licans than you thought. We 
covered racism and sexism, 

so now to the "sheer stupidity" 
point. You could've avoided the 
attempted eradication of an 
entire ethnic group and saved 
tens of millions of foreign inter-
ventionist dollars by simply 
removing the one-country veto 
rule in NATO, or just directing 
(ordering, as is your specialty) 
Greece not to use it.
 

Another key "sheer stupidity" 
point is that you willingly fell for 
Greece's newfound claim that 
Macedonia's name "belongs" 
to it, after generations spent 
denying the existence of the 
"M" word. Your self-proclaimed 
experts (should) know this, 
but all of Macedonia was par-
titioned in 1913 among Serbia 
(now the independent Repub-

lic of Macedonia), Greece, 
Bulgaria and later, Albania. All 
denied the existence of Mace-
donia and tried to eradicate it, 
yet we endure.
 
At times, though, they have 
even made claims to Mace-
donia (they really should keep 
their propaganda straight). So 
how can Macedonia be Serb-

ian, Greek, Bulgarian and Al-
banian? How about a concept 
that even Trump should under-
stand - Macedonia is Mace-
donian. Borders change, but 
ones ethnicity does not change 
with it. The term "Macedonian" 
has only ever meant one thing - 
an ethnic Macedonian. A point 
even acknowledged by our 
oppressors - until it no longer 

suited their fascist ideals.

Yet, Republicans, you con-
tinued - and even praised 
- the Democratic Party's an-
ti-Macedonian, anti-human 
rights policy, despite Trump's 
pledge to not intervene like 
his "nemesis" Hillary Clinton. 
Republicans, you've always 
been more outspoken in your 
despicable racism and sex-
ism than Democrats, but you 
should now realize that you've 
always had a Democratic Party 
partner in (actual) crime.

If these revelations are too 
much for Democrats and 
Republicans to handle, why 
don't one of you denounce the 
US-imposed name change on 
Macedonia and actually stand 
up for the rights you claim to 
spread around the world? God 
forbid. But you'd think you'd do 
it, if for no other reason than 
spite.

No, you're more likely to secret-
ly embrace your newly-discov-
ered relationship and still feign 
public hatred, while continuing 
to wreak havoc hand-in-hand.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International

БИЛ НИКОЛОВ : ОНОЈ КОЈ ТВРДИ ДЕКА ГИ ПРЕСТАВУВА МАКЕДОНЦИТЕ ДОДЕКА ГО СЛАВИ ЧЛЕНСТВОТО 
ВО НАТО Е САМО ЕДЕН ОБИЧЕН ПРЕДАВНИК

Претседателот на Македон-
ското Меѓународно Движење 
за човекови права (ММДЧП) 
и безкомпромисен борец за 
зачувување на македонскиот 
идентитет и интегритет, Бил 
Николов во своето најново 
обраќање ги критикуваше по-
литичарите кои одбиваат да 
кажат Северна Македонија, 
но во исто време не прават 

ништо за враќање на името 
на државата Македонија, не 

можат да се квалификуваат 
како патриоти.Велејќи дека 

ги преставувате македонците 
додека го славите членство-

то во НАТО ве квалификува 
како предавници алудирајќи 
на политичарите од опози-
циската ДПМНЕ и другите 
самопрогласени патриотски 
партии и здруженија.

Одбивањето да се каже „Се-
верна Македонија“, во исто 
време не правејќи НИШТО 
за да се врати името  Маке-

донија не ве квалификува 
како патриот. Тврдејќи да ги 
претставувате Македонците 
додека славите членство во 
НАТО, ве квалификува како 
предавници. Нашето име е 
Македонија, а ние сме Ма-
кедонци, пишува Николов на 
својот Твитер профил.
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M a c e d o n i a n s 
Deserve Equality! 
- Message from 
MHRMI Supporter 
Biljana Saragil
 
 I am MACEDONIAN. 
My ancestors 
were NOT Greek 
or Bulgarian. 
U n f o r t u n a t e l y , 
they are our 
oppressors. I am 
most definitely NOT 
North Macedonian. I 
don’t recognize the 
politicians who wish 
to sell my name, 
ethnicity, language 
& culture which is 
my basic human 
right with the false 
hopes of entering 
the EU. The Zaev 
regime does NOT 
represent my family, 
my ancestors or 
my descendants. I 
don’t know what he 
represents except 
money, for his 
corrupt self.

If the EU wishes to welcome 
Macedonia into the “family” 
the door should be wide open 
without the contingencies of 
changing our name, airport, 
historical monuments, origin 
of our language and the 
history of our fallen heroes 

such as Goce Delcev who 
dedicated his life for an 
independent Macedonia. 
This is NOT what the EU 
is supposed t-o represent. 
And even after Zaev sold 
our country thru the Prespa 

Agreement the obstacles 
from Greece, Bulgaria and 
the EU have been endless. 
The door is closed Zaev. No 
matter how much you try to 
sell your soul and the souls 
of the people you claim to 
represent. The EU does 
not want us no matter what 

you give up. They know you 
are corrupt. Greece and 
Bulgaria are in fact amazed 
at how much you are willing 
to give up and sell your own 
people’s identities for a false 
sense of hope. For a few € 

for your Mama’s Ajvar family 
business. Shame on you 
Zaev.
 Срам да ти е.
I was born and raised 
in Canada but am of 
Macedonian descent. I come 
from “the West”. I LOVE 
Canada and the United 

States. I want the absolute 
best for the country I call 
home and my 

neighbour. But it honestly 
pains me that they have 
failed to acknowledge the 

M a c e d o n i a n 
G e n o c i d e 
perpetrated by 
the Greeks from 
1913-1949. It 
pains me that 
Macedonia is a 
country who’s 
history is not 
r e m e m b e r e d 
and honoured 
and continues to 
be oppressed. 
Somehow the 
West thinks by 
not recognizing 
our oppressed 
history or giving 
it the attention 
it deserves 
perhaps we 
can be silenced 
and history 
can re-write 
itself so they 
can keep their 

Greek lobbyists happy. But 
our history, genocide and 
oppression is very well 
documented. Many of our 
families and friends are 
still alive and are first-hand 
witnesses. Our people’s land 
was stolen. Our people were 
raped, killed, beheaded, 

separated from their children 
and our land and people 
were ethnically cleansed. 
Our country was divided into 
4 partitions in 1913. Instead 
of being protected and our 
history being honoured 
and remembered like those 
from the Holocaust and the 
Armenian Genocide, we are 
being told to give up our 
name, culture, origin of our 
language and our history. 
This is NOT the Western 
democratic way. This is 
NOT how I was raised in 
this glorious multi-cultural 
country and continent where 
every culture is supposed 
to be loved and respected. 
What happened to human 
rights for ALL countries and 
ethnicities? What happened 
to doing the right thing? What 
happened to remembering 
and teaching history so that 
we can all learn from it and 
never repeat it? What is the 
point of recognizing any 
other country’s past history 
or genocides if you won’t 
have the human decency to 
recognize ALL? Does human 
decency have to be bought?

I am Macedonian. I speak, 
read & write the Macedonian 
language. Macedonia exists. 
It will exist forever.
Long Live Macedonia!  Да 
Живее Македонија! 
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Страшно чудо во манастирот на Свети Павле 
Отците од Неа Скити 
(Нов скит)ни го раскажаа 
следново чудо, кое се 
случи во свештениот ма-
настир на Свети Павле 
(Света Гора). Во текот 
на игуменството на ар-
химандритот Серафим, 
околу 1935-1936 година 
кога на Пасха сите отци 
и браќа од манасти-
рот, 60 на број, според 
традицијата излегоа во 
предворието за да го 

објават Воскресението 
на нашиот Господ Исус 
Христос, по испеано-
то „Христос воскресе“, 
кат-игуменот Серафим, 
на еден од најдобрите, 
прости но верни стар-
чиња, брат на манасти-
рот и секогаш распо-
ложен трудбеник на 
послушанието, старец 
Тома, му рече: „Дедо 
Тома, оти, те молам, 
долу во костурницата 

да им кажеш на коски-
те од отците „Христос 
воскресе“. Дедо Тома 
подготвен, без да мис-

ли каде оди, рече: ,Нека 
е благословено, стар-
че‘, и веднаш отиде кај 
коските и гласно рече: 

„Игуменот ме прати да 
ви кажам „Христос во-
скресе“, отци и браќа“. 
Веднаш сите коски се 
затресоа, заиграа и по-
тскокнаа, еден черек 
скокна во височина од 
еден метар нагоре и 
одговори на поздравот 
од старецот и рече: 
„Навистина воскресна 
Господ“, и веднаш на-
стана повторно мртва 
тишина кај коските. 

Дедо Тома се врати и 
на прашањето од игу-
менот му кажа сè што 
виде и слушна. Се по-
тресоа сите отци кога 
го чуја тоа и сите со 
една уста Го просла-
вија Бога, затоа што 
нашата вера е жива, 
вистинска и пресвета! 
Превод од грчки јазик: 
Свештеник Јани 
Мулев.

Свети Григориј Чудотворец ПОУКА ЗА ДУШАТА

Свети Григориј Чу-
дотворец

Поука за душата

Најпрво ќе објаснам 
со колкавo знаење, 
согласно нејзината 
природа, може да се 
замисли душата, а 
потоа со што и како 
се докажува нејзи-
ното постоење, дали 
е таа суштина или 
својство, дали е тело 
или бестелесна, 
дали е проста или 
сложена, смртна или 
бесмртна и најпосле, 
дали е разумна (сло-
весна) или неразум-
на (бесловесна).

Овие прашања обич-
но се поставуваат 
како предмет на 
испитување кога се 
размислува за ду-
шата, бидејќи тие се 
најважни и така мо-
жат да се окаракте-
ризираат нејзините 
особини. Како дока-
зи со кои се потвр-
дуваат прашањата 

подложни на испи-
тување ќе ги кори-
стам оние општопо-
знати методи со кои 
обично се докажува 
веродостојноста на 
сите појави кои се 
опипливи. Најпрво 
ќе започнам  со на-
шето размислување 
и расудување.

Со каква способ-
ност се спознава 
душата?

Сите нешта што по-
стојат ние ги  спозна-
ваме преку сетивата, 
чувствата, или преку 
размислувањето. 
Она, што се забеле-
жува преку чувства-
та, има  веродостоен 
доказ во самото се-
тиво бидејќи, преку 
допирањето се соз-
дава претстава за 
дотичниот предмет. 
Она, пак, што се спо-
знава преку мисла-
та не се препознава 
самото по себе туку 
во енергијата (деј-
ствувањето). Затоа 

и душата, бидејќи не 
може да се спознае 
сама по себе, се от-
крива (спознава) во 
нејзиното дејство од-
носно, енергијата.

Дали постои душа?

Кога нашето тело се 
движи тоа бива по-
ттикнато или одна-
двор или одвнатре. 
Со фактот дека тоа 
се движи и тогаш 
кога не го туркаат или 
не го влечат, јасно е 
дека тоа бива при-
движено однадвор, 
како што се случува 
со другите обични 
предмети. Од дру-
га страна, кога бива 
придвижено одв-
натре, не се движи 
по силата на при-
родна нужност, како 
на пример огинот, 
којшто непрестану-
ва да се движи се 
до моментот доде-
ка е огин, оти штом 
ќе престане да се 
движи тоа веќе не е 
огин.  За разлика од 

огинот мртвото тело 
престанува да се 
движи, но не преста-
нува да биде тело. 
Според тоа, ако те-
лото не бива прид-
вижено однадвор, 
слично на обичните 
предмети, и ако не 
се движи преку сила-
та на физичката нуж-
ност како, на пример 
огинот, јасно е дека 
тоа бива придвиже-
но преку душата која 
му овозможува да 
живее (душата која 
му дава и го одржу-
ва во живот. Значи, 
ако е докажано дека 
душата му дава жи-
вот на нашето тело 
тогаш, само по себе, 
таа мора и да по-
стои. Постоењето на 
душата се спознава 
по нејзините дејства, 
преку енергијата.

Дали душата е су-
штина?

Фактот дека душа-
та е суштина се до-
кажува пред се’ со 

тоа што одредени 
суштини, сосема 
правилно, можат 
да се применат и 
над душата. Тоа се 
гледа во следното: 
суштина е она што, 
бивајќи истоветно и 
едно, може наизме-
нично да прифаќа и 
спротивности. Тоа 
дека душата, неот-
кажувајќи се од со-
пствената природа, 
наизменично при-
фаќа спротивности, 
секому е видливо, 
бидејќи во неа се за-
бележува и правда и 
неправда, и храброст 
и страв, и умереност 
и обезглавеност, 
иако ваквите појави 
се спротивни едни 
на други. Значи, ако 
е особина на сушти-
ната наизменично 
во себе да пројавува 
спротивности, и ако 
е докажано дека ду-
шата допушта таква 
определба, тогаш 
слободно ќе каже-
ме дека душата е 
суштина. Како што 

телото е суштина 
тогаш неопходно е и 
душата да биде су-
штина, бидејќи нево-
зможное  е она што 
се оживува преку ду-
шата да биде сушти-
на, а она што го ожи-
вува телото да не 
биде суштина. Никој 
не може да тврди 
дека несуштинското 
е причина за она што 
е суштинско; Нера-
зумно е да се тврди 
дека она, чие посто-
ење зависи од нешто 
и без кое не може да 
постои, се појавува 
како причина на она 
од што истото е во 
зависност.
(продолжува)...

П о м а к е д о н ч и л : 
прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ

П о м а к е д о н ч и л : 

Дали е душата проста или сложена?

Дека душата е проста се гледа оттаму што 
е таа е бестелесна. Според тоа душата не 
е тело оти секое тело е сложено и е соста-
вено е од повеќе делови. Бидејќи душата е 
бестелесна и не е составена од повеќе дело-
ви, таа е проста.

Молитва за Богородица

Богородице Дево, радувај се Благодатна 
Марие. Господ е со Тебе, благословена си 
Ти меѓу жените и благословен е плодот 
на Твојата утроба. Зашто си го родила 
Спасителот на нашите души.
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Торонто: Одбележување на 117 годинишнината од смртта на Гоце Делчев

4 мај, 2020 – Торонто: Се навр-
шуваат 117 години откако нашиот 
апостол и легендарен водач, Гоце 
Делчев, предаден од странските 
сили, падна погоден од отомански 
куршум. Гоце е роден во Кукуш, 
Македонија; се бореше цел живот 
за својата татковина Македонија и 
својот македонски народ; загина во 
нерамна борба во селото Баница, 
Серско, Македонија; пред крајот на 
животот даде завет да биде зако-
пан во столицата на слободна и 
независна Македонија – завет кој 
македонските Илинденци го испол-
нија на 10-ти октомври 1946 година 
со положување на Гоцевите мошти 
во саркофагот во дворот на црква-
та „Св. Спас“ во Скопје, со сите 
државни почести и во присуство на 
повеќе илјади Македонци од цела 
Македонија.
Борбата за Македонија и македон-
скиот народ продолжува во нови 
услови. Сега нови генерации Ма-
кедонци ја превземаат борбата 
која како и во Гоцево време, про-
должува против истите непријате-
ли: бугарските, грчките и српските 

национал-шовинистички идеологии 
и нивните претставници, белосвет-
ските мешетари и домашните веле-
предавници.
Ние му даваме завет на Гоце Дел-
чев и сите знајни и незнајни маке-

донски јунаци кои ги положија свои-
те животи на олтарот за слободата 
на Македонија и македонскиот 
народ, дека борбата за слободна и 
обединета Македонија ќе ја дове-
деме до својот конечен успех.
Слава му на Гоце, кој вечно ќе 
живее во нашите македонски срца. 
Слава и на сите борци и Баничани 

кои загинаа тој ден за слободата 
на Македонија.
Со оглед на сегашната состојба со 
пандемијата и телесното оддале-
чување, во име на Организацијата 
Обединети Македонци и сите Ма-
кедонци во Канада, сам го одбе-
лежав денот пред споменикот „Во 
чест и вечна слава на паднатите 
борци за ослободување на Маке-
донија“, кој нашата организација го 
подигна во 1979 година, во дворот 
пред македонската катедрала „Св. 
Климент Охридски“ во Торонто.
------
Организацијата Обединети 
Македонци во Канада е осно-
вана во 1959 година со цел 
Обединување на Македонците 
во нивната борба за етнички, 
јазични и културни права во 
Канада, како и ширум светот. 
За повеќе податоци слободно 
јавете се на нашата е-адре-
са info@unitedmacedonians.
org, на нашата мрежна стра-
на www.unitedmacedonians.
org или на фејсбук https://
www.facebook.com/
UnitedMacedoniansCanada/.
The United Macedonians 
Organization of Canada was 
founded in 1959 with the goal 
of uniting Macedonians in their 
fight for ethnic, linguistic and 
cultural rights throughout the 
World.

На 4-ти мај се одбележаа 117 години 
од смртта на револуционерот Гоце 
Делчев, еден од најзначајните ликови во 
македонската историја кој уште пред 
еден век се борел за македонската кауза 
и зачувување на македонскиот народ и 
идентитет.

Познати цитати на Гоце Делчев:

"Ослободувањето на Македонија се крие во 
внатрешното востание. Кој мисли инаку да се 
ослободи Македонија, тој се лаже и себеси и 
другите."
"Јас го разбирам светот единствено како поле 
за културен натпревар меѓу народите" 

"Дали може да има друго место за еден
 Македонец, освен МакедонијаДали има и 
народ понесреќен од македонскиот? И дали 
има некаде пошироко поле за работа, отколку 
во Македонија..."
"Јас не познавам друг народ кој повеќе 
страдал од предавствата на своите синови - 
изроди како македонскиот".
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Панчев: Кој воопшто 
гледа ракомет? 

Македонците би наполниле 
сала и за куглање
Еден од најдобрите 
македонски фудбалери во 
историјата, Дарко Панчев, 
кој патот кон успешната 
кариера го почна во Вардар, 
а и чиј директор беше во два 
наврати, вториот во периодот 
на актуелниот сопственик 
Сергеј Самсоненко, нема баш 

високо мислење за двете европски титули кои во последните 
три години ги освоија ракометарите на братскиот клуб на ФК 
Вардар... РК Вардар.  Во интервју за Би-Би-Си на српски 
јазик Панчев објаснува дека на натпреварите на Вардар 
имале посетеност само затоа што народот посакувал успех 
и ќе одел во сала за европско финале во било кој спорт. “Да 
се споредува ракометот су фудбалот е како да споредувате 
професор од средно училиште во Скопје со Ајнштајн. Кој во 
Европа воопшто гледа ракомет? Нашите луѓе се гладни за 
успех, да играме европско финале во куглање и да имаме 
голема сала, ќе биде полна“, вели Панчев. (Екипа)
Дарко Панчев, се сомневам дека играше за гледачите. Во 
Скопје во екипно натпреварување единствено ракометот ја 
полни салата “Борис Трајковски“ и има зошто. Македонија 
ретко кога да не е учесник во најголемите европски или 
светски натпреварувања. И никогаш не била на дното. 
Во средината или повисоко, до четврто место. Како стои 
фудбалот на Панчев?  Ќе биде успех ако ФК Вардар го 
гледаат две илјади лица.  Како голем њубител на ракометот 
не пропуштам да гледам натпревар на РК Вардар и лично се 
чувствувам навреден од  еден поранешен класен фудбалер 
кои ги понижува скоро сите други спортови освен неговиот. 
Таравари: Менувањето на имињата на училиштата во Чаир 
е смешен чин
Генералниот секретар и шеф на Централниот изборен штаб 
на Алијансата за Албанците, Арбен Таравари на денешната 
прес  конференција истакна дека менувањето на имињата 
на неколку училишта во општина Чаир е смешен чин.  – ДУИ 
е на власт 18 години и не ги смени имињата на училиштата 
имајќи ги локалната и централната власт. Имајќи ги сите 
инструменти на власт не успеаја да ги сменат имињата 
на училиштата и сега на само еден месец пред изборите 
ги сменија. Ја поздравувам оваа одлука но требаше уште 
многу порано да се направи, а не сега. И господинот Заев 
вели дека оваа одлука е незаконска. Мислмам дека е многу 
некоректно пред народот да се прават овие игри што ги 
направиле исто како што ги направија и со ВМРО-ДПМНЕ. 
Истата работа се повторува. Сметам дека треба да се 
занимаваат со инфраструктурата на училиштата. Имињата 
на училиштата требаше да ги сменат, но не сега еден месец 
пред изборите  - рече Таравари.
   На новинарско прашање околу денешниот став на 
Заев објавен на ФеЈсбук дека менувањето на имињата 
на училиштата е законско, Таравари посочи дека Заев 
препознатлив по тоа што преку ден ги менува ставовите три-
четири пати. “Јас не можам да ги слушам сите промени на 
ставовите што ги прави. Вчера прочитав дека негов став е 
дека одлуката е незаконска, денеска може да каже дека е 
законска, но може вечер да излезе и да каже да се вратат 
старите имиња на училиштата“, изјави Таравари. (Фокус)
Таравари е во право.  Зоранчо не само што лаже туку и 
краде.  Не зборувам за пари, немам докази. Зборувам за 
кражбата на нашето име кое го украде од нас и го продаде 
на Грците. Зборувам за нашата историја која ја украде од нас 
и им ја продаде на Бугарите. За македонскиот идентитет. Не 
направи нас од државотворен народ етничка заедница.  Што  
се однесува за став на Зоранчо Заев, тој воопшто нема став. 
Став е нешто трајно, нешто што  не се менува преку ноќ.  
Зоранчо побрзо го менува ставот од чорапите. 

ПРЕДИЗБОРНА ХАЈКА ВРЗ МЕДИУМИТЕ: 

И ‘Република се најде на удар на власта, продолжуваат 
пртисоците  врз мрдиумите.
По пресудата со шестмесечната затворска казна или условна 
казна од две години за уредникот на Инфомакс, Акександар 
Митовски, којшто е прв ваков пример во Европа, судот во текот 
на вчерашниот ден со уште една нелогична пресуда и притоа 
наложување медиумот да ги сноси трошоците на тужената 
страна во постапката во висина од 135,357 денари. И покрај 
изнесените лаги и клевети судот донесе ослободителна 
пресуда за скопскиот градоначалник Петре Шилегов кој 
наводно, не сакачл да оцрни медиум, туку бил погрешно 
разбран. Прво судската постапка по поднесена тужба од 

“Република“ против тогашниот портпарол на СДСМ, сега 
скопски градоначалник, траеше неразумно долго – 4 години. 
Причина бил политичкиот ангажман на Петре. Првостепната 
постапка се влечеше 3 години, една година постапката беше 
пред Апелациониот суд. Шилегов не доаѓаше на рочиштата. 
Судијката Весна Калковска имаше разбирање зошто Петре 
бил тоа што бил... градоначалник. Да беше обичен работник 
ќе немаше пардон и стражарно ќе го приведеа, ама Петре си 
е Петре. Му се може кога судството е во рацете на неговиот 
партиски лидер Зоран Заев. Впрочем, и Заев сам си кажа 
– без него ништо не се може. Владејачката партија СДСМ 
со помош на судството кое работи по нивна директива, 
врши предизборна медиумска хајка против медиуми врз 
кои нема контрола. Како се приближуваат предвремените 
парламентарни  избори  така се  зголемува  притисокот врз 
медиумите,  се  нижат пресуди, казни, обвинувања, закани, 
како и уцени на дневна основа. (Основа)
Не случајно народот рекол “кај има сила нема правдина“! 
Таква е правдата каде владее силата на власта, а не силата 
на законот! И тоа не е новина. Така е од 1945 година. И овие 
кои денес се на власт дојдоа со паролата “Нема правда нема 
мир“. Го излажаа народот. Ниту правда ниту мир донесоа! 
Тие се законот, тие се правдата. За мир да не зборуваме.

Македа го “боцна“ Вардар: 

Клубот ни должи многу пари
Играчот на Пик Сегед, Хорхе Македа во изјава за шпанскиот 
весник Елмундо Депортиво истакна дека РК Вардар сеуште 
им должи многу пари на ракометарите. Македа беше дел 
од “црвено-црните“ при освојувањето на првата титула во 
Лигата на Шампиони во 2017 година со сонародниците Жоан 
Кањелас и тренерот Раул Гонзалес. Македа вели дека се 
било во ред во првата година од неговиот престој во Скопје, 
но втората веќе било поинаку. –Вардар стана европски 
првак без да плати. Ветувања има, но и времето тече, затоа 
сме лути. Не сме се обратиле до Европската ракометна 
федерација затоа што веруваме во позитивен исход, вели 
Македа. Ситуацијата е комплицирана, вели шпанскиот 
репрезентативец, кој потсетува дека последното ветување за 
исплата на долговите кон играчите било во јануари, меѓутоа 
и тој рок бил пробиен. (Фокус)
Македа не е сам. Во Македонија има стотици ако не и 
илјадници работници кои работаат, а не им се дава плата. 
Една моја братучетка ми се жалеше дека нејзиниот сопруг 
осум месеци не зел плата а работи како возач на камион. 
На моето прашање зошто оди на работа кога не му плаќаат, 
ми рече – се надева дека некогаш ќе му платат. Не случајно 
народот рекол – надежта последна умира.
Уредникот на порталот Инфомакс осуден на шестмесечна 
условна затворска казна, оддал службена тајна

Уредникот на порталот Инфомакс, Александар 
Митовски, осуден на шестмесечна условна 
затворска казна за оддавање на службена тајна

Митовски беше обвинет за оддавање службена тајна 
при објавувањето на исказите на сведокот Орце Камчев. 
– Само што заврши рочиштето на кое бев обвинет за 
оддавање службена тајна, рочиште кое што само потврди 
дека во Македонија владее инквизиција. Тука не важат 
повеќе закони, не важи устав, не важат меѓународни 
договори, не важат повелби за човекови права и слободи. 
Јас само од тука можам да порачам дека апсолутно сум горд 
на ова што го работам, можам да кажам само дека нема да 
престанам ова да го работам иако како што најави судијката 
Љубинка Башевска за која добивме информации дека 
добивала и нарачки за пресудата, а и некои мои други колеги 
ги објавија овие информации. Таа ја исполни нарачката, а 
јас и’ порачувам побрзо да ја унапредат како награда за ова 
што таа денес мене успеа да ме осуди на 6 месеци условно. 
Ова е срамота, срамен ден за Македонија, за слободата на 
говор, за слободата на медиумите и човековите права, вели 
Митовски. (Фокус)
Во режим каде нема ни срам ни перде што друго можеш да 
очекуваш
Двоецот Заев и Димитров пред повеќе од година дена славеа 
во Битола и други места дека добиле датум за почеток на 
преговори со Европската унија. Јас сум некако збунет. Да не 
нешто Македонија влезе во Европа, да не почнаа преговорите 
и успешно се спроведуваат, или пак некаде заглавија? Ајде 
да се надеваме дека оваа владејачка банда овој месец  ќе 
замине за на век.

Ѓорчев: Програмата за “Живот во Македонија“ 

на Заев стана програма за живот во Германија, Шведска, 

Канада ...
Програмата за живот во Македонија со која СДСМ настапи 
и со која ги доби гласовите на македонските граѓани на 
изборите  во 2016 година стана програма за живот во 
Германија, Шведска, Канада... делови на Македонија се 
целосно депопулирани и испразнети, истакна Владимир 
Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ на дебатната  емисија “Клик Плус“ 
на телевизија Тв21. Тој потенцираше дека изминативе три 
години граѓаните имаа можност да почувствуваат и да се 
потсетат како е кога СДСМ е на власт, која многу ветува 
пред избори за кога ќе дојде на власт ништо да не исполни 
за разлика од ВМРО-ДПМНЕ која се’ што ветува пред избори 
се исполнува кога ја предводи Владата. – Многу ветија 
ништо не исполнија. Ветени беа големи зборови во нивната 
таканаречена “Живот во Македонија“ која се претвори во 
програма за егзодус на Македонија, за заминување, за 
иселување. Она што се случува во Македонија изминативе 
три години е страшно. Во моментов имаме иселување и 
во источна Македонија и во западна Македонија. Делови 
на Македонија се целосно депопулирани и испразнети. А 
најголем дел за иселувањето е што владата на СДСМ не 
донесе ниту една странска инвестиција. Имаме ситуација 
каде што 2016 и 2017 година Зоран Заев велеше гласајте за 
мене ќе ви донесам живот во Македонија. Таа програма за 
живот во Македонија стана програма за живот во Германија, 
во Шведска и во Канада рече Ѓорчев. Одговорноста за 
ваквата ситуација Ѓорчев ја посочи кај СДСМ и Зоран Заев 
кои се покажаа неспособни за да ја водат Македонија и чии 
челници се до гуша заглавени во корупција. Тој додаде дека 
за нивните три и кусур години власт не успеаја да отворат 
ниту една фабрика во цела Македонија.  (Курир)

Во нашата Македонија за време на избори ако можат 
обеќавањата да се мерат со тежина, ги има тони и тони, но 
никој не поставува прашање од каде ќе дојдат инвестициите, 
со кои пари. Слаткоречивиот Зоранчо ќе обеќа ридови и 
долини за да дојде на власт и еве до каде стигна државата. 
Дали ќе продолжи да ја докусури државата Македонија на 
национално поле, на културно, на економско... ќе видиме 
наскоро.

Туѓината пуста да остане

Македонските иселеници по се’ изгледа дека се решени да 
ги “бојкотираат“ претстојните  парламентарни избори во 
земјава. Така барем говорат бројките од последниот извештај 
на Држаната изборна комисија (ДИК) за тоа колкумина 
отселени Македонци досега се пријавиле за гласање – само 
2.309  (3 март) од вкупно 6.540 колку што се потребни за да 
се организираат избори во странство.  Додека многумина од 
вас во моментот си го поставуваат прашањето “а што мајка 
бараат да гласаат оние кои не живеат тука“, јас ќе се обидам 
да поставам едно многу посуштинско: Зошто македонската 
дијаспора толку одеднаш, без предупредување, се откажува 
од своето уставно загарантирано право на глас? Во разговор 
со неколкумина универзитетски професори и експерти од 
оваа област, успеавме заеднички да извлечеме само два 
потенцијални точни одговори на ова прашање.  Првиот 
логичен одговор е дека Македонците во странство се 
крајно разочарани од политичките случувања во нивната 
татковина и дека конечно  сфатиле оти нивниот глас 
нема да им го промени животот ниту ним, ниту на нивните 
роднини и пријатели кои не успеале навреме да го напуштат 
полупотонатиот брод и да им се придружат во туѓина. И 
стварно, зошто некој македонски Швеѓанец, на пример, кој 
со години веќе навикнал да живее спокоен и достоинствен 
живот, би се грижел за тоа дали во Македонија, од каде што 
тој самиот побегнал,  власта ќе му припадне на овој или 
оној? Вториот одговор е дека Македонците во дијаспората 
се соочуваат со сериозни тешкотии кога ќе дојде времето за 
гласање. Целата процедура е комплицирана и непрактична, 
бара многу време и се трошат многу пари. Тоа, во пракса, 
значи дека еден наш иселеник од Хановер, потребно е да 
помине 300 километри само за да гласа во Берлин. Тоа 
се околу три часа возење во еден правец и многу фрлени 
пари. Ако е за утеха, со истиот овој проблем не се соочуваат 
само нашинците туку и иселениците од повеќето земји од 
регионот. Но, не и иселениците од развиените европски 
држави! Во Швајцарија, на пример, веќе долго време успешно 
финкционира електронското гласање, па секој швајцарски 
иселеник било каде да е во светот, својот глас на изборите 
во својата земја го дава со само еден клик на компјутерот. 
И нормално, процентот на гласови од дијаспората скоро 
секогаш е двоцифрена бројка која започнува со 9. Ама што 
зборувам јас! Тоа за нас е квантна физика. За да се изработи 
еден софистициран гласачки модел, најпрво потребна е 
софистицирана држава. А нашата е далеку од тоа ниво.

Танас Јовановски

Низ деновите на минатиот месец
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Ердоган: Грците се однесуваат како 
нацисти кон мигрантите

Турскиот претседател Реџеп 
Таил Ердоган ги обвини 
грчките безбедносни сили 
дека делуваат како нацисти 
бидејќи користат сила 
против мигрантите кои се 
обидуваат да ја преминат 
граниата од Турција кон 
Европската унија. Десетици 
илјади мигранти се обидоа 
да стигнат до Грција откако 
Турција на 28 февруари 
најави дека повеќе нема 

да ги задржува мигрантите на својата територија. Грчките 
безбедносни сили користеа солзавец и водени топови за 
да ги запрат мигрантите. Атина ги суспендираше барањата 
за азил за еден месец и рече дека спречила повеќе од 
42.000 нелегални мигранти да влезат во ЕУ во последните 
две недели. Во турскиот парламент Ердоган им покажа на 
пратениците на неговата владејачка партија видеа од сцени 
на грчката граница. “Нема разлика помеѓу овие слики на 
грчката граница и она што го правеа нацистите“ рече Ердоган 
и додаде: “Отворање оган врз невини луѓе, изложување на 
сите видови на нехумано постапување... Тоа е варварство 
во целосна смисла на зборот“, рече Ердоган повторувајќи го 
повикот Грција да им овозможи на мигрантите да ја преминат 
границата за да стигнат до побогатите западни европски 
земји.  (Макфакс)
Незнам колкава е правдата во Грција за “Грците по род“ но 
знам за непостоечка правда за националните малцинства 
во таа земја. Турците грчката држава ги третира како 
муслиманско население и ништо повеќе. Да не зборувам за 
Власите, Ромите, Албанците... Посебно место овде зазема 
македонското национално малцинство кое едноставно е 
безимено, односно непостоечко. Иако на еден од пописите 
во Грција пред десетина години скоро 7.000 лица собраа 
храброст за да се изјаснат како Македнци, веднаш потоа се’ 
се избриша  како и да не се случило тоа. 

Зоран Заев сам си призна: Уништен сум 
психолошки

Македонскиот премиер Зоран Заев во интервју за весникот 
Њујорк Таемс објавено во вторникот предупредува дека 
запирањето на проширувањето на ЕУ може да предизвика 
драматични поместувања во целиот регион. До пред само два 
месеци лидерот на малата балканска нација во Македонија 
одеше исправно, славен од светските лидери, фален од 
првиот човек на ООН затоа што понуди ретка светла точка 
во проблематичниот светски пејсаж, а се најде и на листата 
на кандидати за Нобеловата награда за мир. Премиерот 
Зоран Заев ја заложи својата политичка кариера и иднината 
на својата земја во решавањето на тридеценискиот спор со 
соседна Грција за името на земјата. Со помош на макотрпна 
дипломатија и наспроти очекувањата, тој успеа. Но седејќи 
пред неговата канцеларија во Скопје, сето тоа изгледа 
далечно. “Се кршам одвнатре“, вели Заев за Њујорк Таемс. 

Весникот наведува дека се очекувало дека промената на 
името на земјата ќе го отвори патот за приближување на 
Македонија кон ЕУ, но Франција стави вето на одлуката 
барајќи реформа на процесот. Тоа, според весникот, ја 
дестабилизирало владата во Скопје, и уште позаканувачки, 
тоа го пореметува статус-квото во регионот каде владее 
нестабилен мир уште од крајот на војните во поранешна 
Југославија. “Тоа ме уништи лично, психолошки“, вели 
Заев. Тој во разговорот вели дека е загрижен “не само за 
себе и за земјата, туку и за  стабилноста на целиот Западен 
Балкан. Национализмот и радикализмот можат повторно да 
пораснат. Постои ризик од конфликт во самите држави, но и 
меѓу државите“. (ИНФОМАКС)
Ете, лаже и за  еден од најголемите печатени медиуми во 
светот. Бил уништен психолошки? Ако во Заев има барем 
малку чувство ќе го прашаше народот дали се согласува со 
она што тој ЛИЧНО и’ го направи и сеуште го прави на веќе 
пропадната држава  Македонија! Го заборави ли резултатот 
од референдумот за Преспанскиот договор? Го заборави 
Гоце Делчев кого го фрли во прегратките на бугарските 
окупатори? Албанскиот јазик?...

Данска ќе плати  ¾ од платите на вработените 
додека трае Корона вирусот

Данската влада, Здружението на работодавачи и 
синдикатот постигнаа договор со кој државата се обврзува 
да субвенционира три четвртини од месечната плата на 
вработените во приватниот сектор, додека работодавците 
ветија дека нема да отпуштаат работници заради загуби 
во деловните активности предизвикани од пандемијата 
на коронавирусот. Работодавачите ќе покриваат една 
четвртина од платата, а претставниците на синдикатот 
ветија дека ќе ги чуваат своите членови пет дена одмор 
или пет дена неплатени слободни денови доколку немаат 
одмор. Државата ќе покрие три четвртини од платата, 
најмногу до 3.000 евра бруто за вработените со полно 
работно време. Трипартискиот договор се однесува за 
компании кои планирале да отпуштат најмалку 30%  од 
вработените или најмалку 50 работници. (Вечер)
Да се надеваме дека и другите земји ќе го следат примерот на 
Данска иако сите земји не се богати како Данска. Највредното 
нешто на светот се сепак луѓето, се’ друго ќе дојде потоа.

Антонио Милошоски: Ќе ве отворам како пупка

Почитувани новинари, вечерва беа објавени 5 од 6 мои 
снимки, нелегално направени од УБК во 2011 година, во 
времето на Мијалкв.  Дозволете да ве известам дека го знам 

лицето кое нелегално ги поседува копиите од сите снимки 
од СЈО, лично ја координира селекцијата и ја нарачува 
нивната објава. Тоа е лицето З.З. (Зоран Заев з.н.) оној кој 
лажно тврдеше дека ги предал сите снимки на СЈО и дека 
не поседува копии од истиите. Господине З.З. со објавата на 
овие снимки докажавте дека без истите вие не сте можеле 
да уценувате пратеници, да рекетирате стопанственици, 
да заплашувате сопственици на медиуми и да бидете и 
обвинител, и премиер, и судија истовремено. Изгледа 
силно ве здоболе објавата на двата материјали за вашите 
незаконитости кои ми беа доставени од укажувач. И во право 
сте, допрва ќе ве боли. Како дојдовте, така ќе си заминете! 
Укажувачите ќе стануваат се’ побројни и се посмели, а јас 
уште помотивиран  и во служба на јавнит интерес. Ќе ве 
отворам како пупка! Се слушаме наскоро. ТикТакТикТак
А што ќе се случеше ако никогаш не беа откриени снимените 
телефонски разговори? Никола Груевски сеуште ќе беше 
премиер! Катица Јанева не само што и понатаму ќе 
рекетираше туку и ќе се усовршеше на тоа поле. Зоранчо 
Заев најпосле  ќе беше затвор во Идризово за поткуп, за 
рекет, за кршење на Уставот на (не Северна) Република 
Македонија...

Џонсон Мети го прекинува производството, 
1000 работници известени да не доаѓаат на 
работа

Производството во најголемата компанија во земјава “Џонсон 
Мети“  запира во среда (21 март), дознава “Република“. 
Илјада работници денеска се известени дека понеделник и 
вторник се последните работни денови во фабриката, по што 
производството запира на неопределено време. Странскиот 
инвеститор вработува 1.000 работници, а познат е по тоа 
што во Македонија остварува убедливо најголема добивка 
– 97,77 милиони евра во 2018 година. Во исто време таа 
компанија е и најголем извозник од Македонија со околу една 
четвртина во вкупната структура на експортот. Ова е третата 

голема фабрика која затвора во последните два дена, откако 
претходно “Кромберг и Шуберт“ и “Дракспаер“ објавија дека 
нема да испорачуваат делови овој период и ги испратија 
вработените на принуден одмор. (Република)
Илјада работни места изгубени се илјада семејства гладни. 
До каде пандемијата ќе стигне само Господ знае. И не сме 
сами. Целиот свет е под опсада од невидлив непријател.Да 
се надеваме наскоро за подобри времиња.

Танас Јовановски

Низ деновите на минатиот месец

Прилози за месец април 2020



Страница 16 May 11, 2020Македонска Заедница април/мај 2020

60 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА

Пишува: СЛАВЕ КАТИН 

Во текот на изминатиот 
период во слободна  
Македонија се фор-
мирани голем број 
научни и други друштва 
и здруженија кои ја 
афирмираат не само 
научната, културната 
и уметничката мисла, 
туку се и здруженија 
во кои членуваат 
видни научни кадри и 
бројни други интелек-
туалци од земјата и од 
дијаспората. Едно од 
тие друштва, секако, е 
Македонското научно 
друштво од Битола, 
кое годинава го слави 
својот 60-годишен јуби-
леј од формирањето.

Тоа е најстаро маке-
донско научно друштво 
кое по карактерот на 
дејноста е единствена 
научна асоцијација 
на интелектуалци во 
градот на конзулите и 
убавината – Битола. 
Друштвото е форми-
рано на 25 април 1960 
година во просториите 
на Државниот архив 
- Битола како Научно 
друштво, кое име го но-
село с� до 1968 година. 
Од 1960 па с� до 2002 
година го носело името 
Друштво за наука и 
уметност - Битола, а 
тогаш било преимену-
вано  во Македонско 
научно друштво - Би-
тола. Во период од 

60 години Друштвото 
како организација се 
занимава со научни 
прашања од различни 
области, а има статус 
на невладино, непар-
тиско и непрофитно 
здружение на македон-
ски граѓани.
 
Според пишаните 
документи, Македон-
ското научно друштво 
- Битола било форми-
рано со решение Бр.. 
04-3214/60 од Секрета-
ријатот за внатрешни 
работи на Општина 
Битола, на 25 април 
1960 година, како прва 
научна асоцијација во 
Битола. Иницијатори 
за формирањето на 
оваа асоцијација била 
група од битолски 
интелектуалци.Според 
записникот од основач-
киот состанок, групата 
иницијатори ја сочину-
вале: Олга Кривашија, 
професор по историја, 
Јован Д. Кочанковски, 
наставник по историја, 
Живко Паришко,шумар-
ски инжинер, Велимир 
Костовски, професор 
по геогрефија, Алек-
сандар Тодоровски, 
професор по биологија, 
Милош Константинов, 
архивист, Тодорка 
Дога, пом.архивист, 
Кочо Цингаровски ар-
хивист, Душан Хр.Кон-
стантинов, етнолог, 
Томе Ивановски, прав-
ник, Владимир Чакар, 
службеник  и Томе 
Ристевски, службеник 
во Архивот.

Во периодот од осно-
вањето до регистра-
цијата на 31 мај 1960 
година,во друштвото 
се вклучиле и: Димитар 
Димитровски -Такули, 
наставник по македон-
ски јазик, Владимир 

Ивановски, учител, 
Теко И. Таипи, помлад 
архивист и  Живко Ва-
силевски, политичар.

На основачкиот соста-
нок бил донесен Прави-
лник за работа на Дру-
штвото и биле избрани 
секретар и претседател 
на Друштвото како 
и тричлен Управен 
одбор. За  претседател 
бил избран Живко Ва-
силевски, а за секретар 
Душко Константинов.

За деновите кога Дру-
штвото се формирало, 
единствениот жив од 
основачите е м-р Јован 
Д. Кочанковски кој 
вели: „За формирање 
на научно друштво во 
Битола, иницијатори 
беа браќата Душан и 
Милош Константинови. 
Сеуште се сеќавам на 
тој 25 април, од таа 
1960 година. Пролетен, 
со мирис на расцуте-
ната природа, ден 
достоен за дружење, за 
инспирација и за ини-
цијатива. Тогаш, на 25 
април 1960  година, на 
улицата „Булевар Први 
Мај“ бр.175, од левата 
страна на реката Дра-
гор, каде што времено 
беше сместен Око-
лискиот државен архив 
(денешен Ректорат), 

архивистот и директор 
Милош Константинов, 
ги прифати непланира-
ните гости. Тоа беше 
група млади битол-
чани, интелектуалци, 
иницијатори за форми-
рањето на Друштвото 
за наука и уметност, 
за што ги чувам и ден 
денес оригиналните 
документи со потписите 
на иницијаторите“.

За  Друштво кое оваа 
година слави 60 години 

од својата успешна 
работа на полето на 
науката, културата и 
уметноста, од форми-
рањето до денес имаат 
голем придонес плеада 
раководни личности, 
научници, интелекту-
алци и друг персонал 
кои со своите актив-
ности волонтерски 
ангажмани и ентузија-
зам придонесоја оваа 
асоцијација да биде на 
пиедесталот во свера-
та на својата дејност. 
Исто така, голем придо-
нес имаат и членовите 
на  Одделението за 
општествени науки; 
Одделението за правни 
науки; Одделението за 
природни науки; Одде-
ленитое за применети 
науки и медицина; Од-
делението за технички 
науки; Одделението за 

уметност; Одделението 
за лингвистика и лите-
ратура и Одделението 
за историско-географ-
ски науки.

Посебни заслуги за 
Македонското научно 
друштво – Битола има-
ат актуелниот  прет-
седател, вонредниот 
професор д-р Марјан 
Танушевски, попретсе-
дател е професор д-р 
Деан Илиев. Членови 
на Управниот одбор, 
пак, се: д-р Екатерина 
Михељкис, д-р Мери 
Џарлиева, вонреден 
професор д-р Лидија 
Стефановска, про-
фесор д-р Наташа 
Мојсоска, д-р Никола 
Главинче, професор 
д-р Борис Ангелков, м-р 
Зоран Пејковски, д-р 
Александар Литовски, а 
секретар е Ивана Сте-
панулевска. Исто така, 
од големо значење за 
работата на  Друштво-
то се членовите на Уре-
дувачкиот и Надзор-
ниот одбор и членовите  
на Етичката комисија, 
како и секретарите на 
одделенијата.

Македонското научно 
друштво - Битола е 
сместено во зградата 
на Градската народна 
библиотека „Свети 
Климент Охридски“ 
во Битола.  Во него 
членуваат 254 членови, 
а има 8 одделенија 
и е отворена научна 
асоцијација не само 
за научната фела од 
Македонија, туку и за 
Македонците во иселе-
ништво и претставува 
поттик и патоказ за 
македонските научни, 
литературни, театарски 
и други асоцијации 
насекаде во светот.

Непредвидено, денеш-
ните националнии ло-
кални мерки за заштита 
од корона вирусот, 
за жал ја одложија 
планираната свечена 
академија посветена 
на големиот јубилеј 
60 години од денот на 
формирањето на Дру-
штвото. Но, сепак, на 
25 април 2020 година,  
членовите на Управ-
ниот и Надзорниот 
одбор, потоа членовите 
на Уредувачкиот совет 
и Етичката комисија 
одржаа онлајн (on-line) 
свечена седница на 
која се потсетија на 
значајниот датум 25 
април 1960 година.

Македонското научно 
друштво – Битола се 
занимава и со издавач-
ка дејност. Во неговата 
публицистичка дејност 
се отпечатени поголем 
број научни и други 
трудови. Меѓутоа, за 
одбележување е моно-
графијата за Друштво-
то која е отпечатена во 
пресрет на големиот 
јубилеј, чиј автор е 
професор д-р Марјан 
Танушевски, актуелен 
претседател на Дру-
штвото, а рецензенти 
на јубилејната публи-
кација се професор 
д-р Игор Неделковски 
и професор д-р Борис 
Ангелков, поранешни 
претседатели на Дру-
штвото. Ова значајно 
публицистичко дело 
претставува прилог 
и голем придонес на 
севкупната научните 
дејност на Македон-
ското научно друштво 
– Битола и на Македо-
нија.

Т о п л о  в и  г и  п р е п о р а ч у в а м е  с л е д н и т е  к н и г и  о д  С л а в е  Н и к о л о в с к и - К а т и н :
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Seasonal Specialty by 
Marija: Easter Bread

Ingredients:
Preparation for Yeast:
Done before the dough

2 pkgs Yeast
1/2 cup WARM milk
2 tbsp. full of fl our
1 tsp. sugar
Mix all together and cover 
and place in warm, room 
temperature area to raise. 
10-15 minutes for yeast to 
raise

Ingredients for bread:
3 eggs
500ml warm milk
1 cup sugar
1 cup vegetable oil
1 graded lemon skin
1 tsp. lemon juice
Pinch of salt
6 cups of fl our 
1 tsp. vanilla
1 tbsp. shortening

Preparation for bread:
Mix together warm milk 

and sugar together
Mix in oil and shorten-
ing along with the eggs 
and rest of ingredients in 
Electric Mixer 
Pour fl our little by little as 
mixing
Then put in raised yeast 
as well.
Mix together until be-
comes nice, soft/smooth 
doe

Put mixed dough into 
metal bowl lightly greased 
with oil.
Leave it for 1.5 - 2 hours to 
raise in room temperature 
area (warm)
Covered. 
When raised you push 
down on top of batter - 
push it down tightly to put 
down the raised doe. Then 

cover again to raise again 
(1.5 hour)

Then when raised place 
on cutting board 
Cut them into 3 individual 
but equal pieces ; which 
will give you 3 loafs
- Every individual piece 
you cut again into 3 - you 
end up with 9 pieces

Then you take 3 pieces 
of dough and you roll 
them into skinny strands 
(without rolling pin). They 
become long and round - 

you then braid the 3 long 
rolled strands into a giant 
weave. Do that with all 
groups of 3 pieces that 
you cut earlier.

You will end up with 3 indi-
vidual weaved loafs. Place 
them into 3 Separate 
greased pans (greased 
with pam).
(Regular 1 bread loaf pan)
(Optional: you can put rai-
sons in the doe, when roll-
ing them into long tubes)

Then leave them to raise 

for 1-1.5 hours. Let it raise 
and fi ll up the pan

If they raise, brush on top 
with a mixture of 1 egg 
and milk, and brush over 
top - then pour sesame 
seeds on top sporadically. 

Preheat oven 325 degrees 
F.
35-40 minutes

Take out and place on 
rack to cool. 
Ready to eat!

and sugar together
Mix in oil and shorten-
ing along with the eggs 
and rest of ingredients in 
Electric Mixer 
Pour fl our little by little as 
mixing
Then put in raised yeast 
as well.
Mix together until be-

Recipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by Marija
Marija Angeleski

Recipes by Marija: Burek with Cheese

Ingredients
1 pkg. 500g pastry
1/2 cup sour cream
1/4 cup milk
2 eggs
1/4 cup soda water
1/4 cup vegetable oil
1 cup feta cheese
(or you can mix half and 
half with ricotta cheese)

Preparation

Mix all ingredients in one 
bowl (except the pastry & 
INCLUDING the cheese)
Open the pastry and take 
the pan.
Lay 4 of the pastries laying 
across from each other with 
half of the pastry lying over 
the pan. So 4 of the sides 
are meeting in the middle 
and laying over each other.
Take another pastry sheet 
and scrunch it up to fi t the 

pan and lay it on top of the 
ones laid down already.
Put another one on top then 
add the feta cheese mix 
from earlier.
Repeat for every 2 layers 
of pastry until the package 
and stuffi ng is done.

Now fold the edges hanging 
over the sides to meet in 
the middle and cover the 
rest of the pastry layers.

Brush on the top with 1 egg 
and 1 spoon vegetable oil 
mix before baking in the 
oven.
Bake for the fi rst 10 minutes 
at 425°F and after turn it 
down to 300°F for another 
30-45 minutes or until 
golden brown.
Enjoy with a nice glass of 
yogurt.

Traditional Macedonian Easter Lunch by Marija: Roasted Leg of Lamb

Ingredients for only Roasted 
Lamb:
Salt
Mint
Black Pepper
Garlic
1 Bottle of Beer
Vegetable Oil
1 Peeled & Chopped Onion
See Picture 1.

Preparation:
First wash the meat and place 
into a roasting pan. 
Place under the meat, the 
chopped onion.
Brush the meat with vegetable 
oil, and mix together the salt, 
mint and black pepper and 
sprinkle/spread on top and all 
over, to taste.
- At the top of the meat poke 
a couple holes to place the 

garlic cloves inside.

Pour the beer around the 
meat, and you can also 
use white wine here, this is 
for taste and to reduce the 
intense lamb fl avor.

Cover and place in the oven, 
preheated at 350°F, for 2 
hours.
Then uncover it and roast it 
more for about 1 - 1.5 hours, 
depending on size. The one I 
used was 6.5 lbs.
Roast until becomes golden 
brown & crispy.

Traditional Macedonian Easter 
Lunch by Marija: Lamb with 
Rice & Spinach

Ingredients:

1 lb Lamb Meat
Cut up and boil in pot. After it 
boils once, you have to pour 
out the water and boil again 
with new water. You should be 
using about 2 Cups of water 
to boil.
Leave to the side.

1 Onion
1/2 Green Pepper
1/2 Red Pepper
1/4 Carrot
1 Bunch Green Onions
Take 3 Cloves of Garlic
1 Fresh Tomato 
Wash, peel & chop and mix all 
together.

Clean the Spinach (2 lbs). Rip 
off the branches and wash 
them under water couple of 
times. Then chop and place 

them to the side.

1/4 cup Vegetable oil
1 Cup Uncooked Rice ( I used 
Parboil rice)
1 tbsp. Red Paprika
salt & pepper to taste

Preparation:
Fry up the mix of onions and 
peppers, on stove top. Pour in 
the paprika, salt and pepper 
to taste.
Now pour in the spinach, fry 
it for about 5 minutes so the 
spinach can become tougher.
Then take the rice and mix 
it in.

Using the cooking pan (I used 
a traditional Macedonian one), 
pour in the frying pan mixture 
and the boiled meat and mix 

all together. Now take the 
water that was used to boil 
the meat (2 cups) and pour it 
into the mixture. Cover it and 
place in the oven at 350°F for 
1 hour.

For the Spring Salad, I had 
many vegetables but I used:
- Shredded Cabbage
- Sliced Cucumbers
- Sliced Tomatoes
- Small Jalapeno Peppers
Use oil, vinegar, salt and 
pepper, mix all together and 
pour over the salad.
* I also placed and sliced one 
boiled Easter egg and couple 
olives for decoration.

Easter is at your door and my 
lunch recipe is here to save 
the holidays! Enjoy!

Preparation:

garlic cloves inside.

Pour the beer around the 
meat, and you can also 
use white wine here, this is 
for taste and to reduce the 
intense lamb fl avor.

Cover and place in the oven, 
preheated at 350°F, for 2 
hours.
Then uncover it and roast it 

Recipes by Marija: Tortellini Soup
Ingredients:
1 package tortellini pasta
1/2 onion - chopped
1/2 carrot large - peel and 
chopped
1 stock cellery
2 cloves garlic - chopped

salt & pepper to taste
parsley - garnish
2 tbsp. chicken base
1 litre water

Recipe:
Chop up ingredients, onions, 

carrots, celary, garlic and then 
fry in large skillet on hot
- Fry till golden brown
- Get large pot and fi ll with the 
water.
- Add the chicken base
Leave to boil 1/2 hour

Add the tortellini 
pasta and cook for 
10-15 minutes until 
soft - you'll know 
when your done 
when they fl oat 
to the top of the 
water.
Add parsley right 
before serving.

Easy, quick & taste 
meal
You can add hot 
sauce or lemon or 
whatever you add 
to your soup!

Recepies by Marija April 2020
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Dear Friends,

These past several 
weeks have been 
unlike anything we 
have ever experienced 
in our country before. 
Our already caring 
community has come 
together in amazing 
ways and is handling 
this challenge with 
tremendous courage 
and optimism. Your 
kindness and generosity 
are, as always, very 
much appreciated.

Because we’re all 
concerned about our 
loved ones, friends and 
neighbours – especially 
those who are at 
greatest risk – I’m 
sharing this update 
on the current 
status of CMP, our 
resident seniors, 
and staff.

GoFundMe 
Campaign 

 On March 13, 
2020, Blair& 

KatrinaBitove, the 
grandchildren of 
CMP founders 
John & Dotsa 

Bitove, launched a 
GoFundMe campaign 
to raise funds for the 
purchase of supplies 

to keep our CMP 
residents and staff safe 

during the pandemic. 
The goal was to raise 
$1,000 and, to date, 

$9,846 has been 
raised. Well done Blair 

and Katrina!
 
Blair Bitove writes 
as follows:
 
"Thank you all for your 
generous contributions. 
We far exceeded what 
we anticipated and 
couldn’t have done it 
without you. We bought 
supplies and food and 
delivered them to CMP. 
The balance of the 
money was donated 
to CMP to continue 
to purchase needed 

supplies during this 
pandemic. Please 
feel free to keep the 
donations coming, as 
all contributions going 

forward will be donated 
to the CMP."

 Donations Received

Thanks
to the wonderful support 
o f  o u r  c o m m u n i t y, 
C M P h a s  r e c e i v e d 
many donations for our 
residents and staff in 
recent weeks. A huge 
thank you goes out 
to everyone for your 
thoughtfulness and 
generosity, including:
•Vonna Bitove for 
donating face masks
•Susan Niczowski & 
Summer Fresh for 
donating food and 
snacks
•Stephanie Temovsky, 

Sonya & Dina Arrigo 
for taking the time and 
effort to make hand 
sanitizer sprays
•Marilyn Trentos for her 

donation of assorted 
fresh fruits
•George & Pennie 
Markou for donating 
disinfectant wipes and 
lovely Easter treats
•The Brown Family for 
donating coffee and 
donuts
•Dr. Stefanovich, Dr. 
Cumandra, Marilyn 
Trentos & Glen Day 
of Heritage Funeral 
Chapels for donating 
Personal Protective 
Equipment (PPE) and 
sanitizing wipes
•Dr. Denkovski & Dr. 
Markou for securing 
much needed PPE 
and sanitizing wipes 
at the beginning of the 
lockdown

•St. Clement of Ohrid, 
Macedonian Orthodox 
Cathedral - A special 
thank you to Father 
Sasho and all the 

wonderful ladies that 
prepared delicious, 
homemade Easter 
treats
•Rooster Coffee Shops 
for donating gallons of 
milk and cream
•Frank Mackovski of 
Mack Media Inc. for 
donating much needed 
face shields
•Tom & Jordan Bitove of 
Montecito Restaurant 
for donating a Mother’s 
Day dinner for all of the 
Babas at the Home

CMP Staff
 
Although all social 
gatherings and activities 
have been suspended 
due to COVID-19, 

the staff at CMP 
remains engaged 
and in contact 
with our seniors. 
While in full PPE 
gear and practicing 
social distancing, 
Zlatka and her staff 
continue to connect 
with and support 
CMP residents with 
weekly door-to-
door visits to check 
on the wellbeing 
of residents and to 
distribute all of your 

wonderful donations.
 

CMP Volunteers
 
A very special thank 

you goes to John Zolis, 
Filip Zolis, Coraleigh 
Tomlyn and Deborah 
Lauzon. We greatly 
appreciate your help, 
dedication and hard 
work.

 Final Word 
 
On behalf of the CMP 
Board, our residents, 
and especially our 
frontline professionals 
Zlatka, Margarita and 
Snezana, a big, heartfelt 
“Thank you!” for your 
kindness, generosity 
and support. During 
these unprecedented 
and challenging 
times your thoughtful 
donations will help 
facilitate the protection 
and wellbeing of our 
most precious and most 
valuable assets… our 
people!
 
Again, I thank you for 
the donations and I look 
forward to the day in the 
not too distant future 
when we can meet 
and I can thank you in 
person.
 
Everyone be well and 

stay safe,
 

George Markou, 
President

Canadian Macedonian 
Place Foundation

 COVID-19 Information: CMPF will be Closed to all Visitors | Notice to Families of Residents & 
Supporters | Test Locations | Self-monitoring Instructions | Symptoms

Effective March 15, 2020, the Canadian Macedonian Place Foundation and all of its independent 
seniors’ apartments are closed to outside visitation. We are encouraging our Residents to 
“shelter in place” and avoid contact with each other as much as possible. We understand that 
this is an emotional time for everyone and are doing our utmost to keep our community safe.

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together.

Canadian Macedonian Place/May 2020
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

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
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
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 April/May 2020

 CMPF COVID-19 Bulletin to CMP Residents  

 The Canadian Macedonian Place Foundation Board of Directors has CLOSED Canadian Macedonian Place to all 
visitors in response to COVID-19. Essential services such as Personal Support Workers (PSWs); emergency repair 
workers, and CMP staff are all being screened daily prior to access. Dr. Stefanovich has advised that due to the 
new relaxed Ministry of Health rules, requests from the pharmacy to your doctor for prescription renewals will no 
longer be needed.  Due to medication shortages, most pharmacies will dispense only a 30-day prescription supply. 
Please monitor your medication supply carefully.  Each tenant must designate ONE family member to call to 
deliver food, medicine and/or essential items. Tenants need to provide CMP staff with the name of their designated 
person. The security guard on duty will be provided with your designated person’s name.  When a delivery arrives, 
the security guard will contact the tenant and arrange for them to pick up their delivery at the front entrance. 
No direct physical contact with family members making deliveries is allowed. For tenants who are not mobile, 
deliveries will be brought to their apartment door. For seniors without a family please contact the Good Neighbour 
Project at 647-873-2230 and they will purchase and deliver groceries for you--no delivery fees.

Dear Friends,

Given the current 
COVID-19 situation, 
the Macedonian Open 
golf tournament 
scheduled for 
Tuesday, July 14, 
at Station Creek 
Golf Club has been 
changed to Tuesday, 
August 25, 2020.
After staying at home 
and social distancing, 
we’ll be thrilled to 
receive the “all clear” 
to welcome you back 
to Station Creek! 
Together we’ll enjoy a 

day of much-needed camaraderie and fun at the 78th annual 
Macedonian Open, in support of Canadian Macedonian Place.
As always, the safety of our participants, volunteers, staff, 

and the employees of Station Creek is paramount, and all 
guidelines issued by our Provincial and Federal governments 
will be strictly followed.
It’s also possible that we may need to make further changes 
in order to comply with government regulations. In that case, 
we will be sure to update you as quickly as possible.
In the meantime, we’re staying hopeful and eagerly looking 
forward to seeing you again!
Be sure to save the date for Tuesday, August 25, 2020, and 
register early to reserve your spot.
Sponsors and golfers can register online at: www.
macedonianopen.com. 
Or call Margarita or Snezhana at 416-755-9231 Ext 1.
Stay safe, stay healthy and take care,
 Macedonian Open Golf Committee
 P.S. During this crisis, the Canadian Macedonian Place staff 
members are working incredibly hard at keeping the home 
safe and sanitized for our beloved community. 24/7 security 
h-as been added to control interaction from outside the home. 
With these increased expenses in mind, we’d be so grateful 
for any donation you can manage at this time.
Thank you kindly for your support!

Experience The 78th Annual Macedonian Open Golf Tournament
 STATION CREEK GOLF CLUB

NEW DATE: TUESDAY, AUGUST 25TH, 2020
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Почитувани Верници, драги Парохијани, 

Во овие тешки моменти за човештвото, за македонскиот народ насекаде низ светот и за сите нас коишто живееме и 
работиме во Канада, дозволете да ви се обратам и да ви ја пренесам мојата огромна загриженост.
 Како претседател на црквата Св. Клиемнт Охридски во име на мојот управен одбор и во мое лично име упатувам 
топли пораки за добро здравје и безбедност, чувајте се себеси и своите најблиски, почитувајте ги одлуките на нашите 
власти, како и на нашата Македонска Православна Епархија.
Ние Македонците сме пребродиле и преживеале многу премрежиња, ќе издржиме и овојпат и со верба во Бога  здрави 
и живи многу скоро ќе му се вратиме на редовниот живот, па така и на нашиот црковен живот.
Одново ќе се радуваме на службите во недела, на часовите по библија, на кафето со другарите и другарките во Св. 
Климент, ќе уживаме во муабетот со врсниците, како ние повозрасните, така и децата во нашето неделно училиште, а 
исто така и неколкуте групи на фолклорниот ансамбл ,,Македонка,,.
Нашите поети и писатели ќе пишуваат и организираат промоции, ќе имаме банкети, свадби и крштевки, веселби и 
задушници, затоа што се’ со луѓе бидува, како што велат нашите стари македонски традиции.

Упатувам порака до мојата управа, до управата на женската секција и сите секции при нашата црква Св. Климент 
Охридски и до сите Македонци во нашата македонска заедница со позитивни мисли и молитви да радуваат на големиот 
празник Велигден.
Исус Христос страдаше за нас и воскресна, се вознесе на небото. Нека силата божја го благослови нашето постоење.

Ви го честитам најрадосниот македонски православен празник со најубави христијански желби. Да сте ми живи и здрави!

За донации на црквата Св. Климент Охридски посетете ја следната веб страница:
Canadahelps.org Registered Name: MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL CONGREGATION ST. CLEMENT OF OHRID, 

TORONTO, CANADA

Среќни Велигденски Празници! 
Честитки и семакедонски пораки за здравје и благосостојба испратени од нашите редовни соработници.

Христос Воскресна, Навистина Воскресна!

Соња Алексовска Мириќ, Претседателка на женската 
секција во Св. Димитрија Солунски од Маркам:

Драги наши верници,
Во име на женската секција на црквата Св. Димитрија 
Солунски од Маркам  сакам да ви го честитам најголемиот 
христијански празник Велигден.
Поздрав до сите Македонци ширум светот  со желба да 
бидете здрави, живи, среќни и весели со надеж за побрзо 
завршување на корона вирусот. Бидете сплотени едни со 
други со топли срца и големо здравје. За многу години!

За донации посетете ја следната веб страница:
CANADAHELPS.ORG (Search for Charity)St.Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox church Markham

Велигденска честитка од претседателот на црковната 
управа во Св. Недела-Ејџекс Славе Бунтески:

Почитувани членови на нашите управи, драги верници, 
браќа и сестри Македонци! 
На Велигден, празникот на Христовото воскресение , 
нашиот најголемиот христијански празник нека светлина ги 
огрее вашите домови и вашите топли македонски  срца.  
Да се радуваме, славиме и почитуваме меѓусебно, зашто 
слогата, меѓусебната љубов и почит се темелот на нашата 
православна вера. 
Ќе мине и оваа тешкотија и одново ќе се радуваме, другару-
ваме и ќе работиме за развојот и зачувувањето на нашата 
вера, црква, на  нашите прекрасни македонски традиции. 
Останете со силен дух и вера, чувајте го вашето здравје, мислете позитивно и верувајте 
во Бога.
Со почит и христијанска љубов. 
Христос Воскресна Навистина Воскресна!

Ацо Крстевски - претседател на управниот одбор на 
МПЦ Св. Илија Мисисага:

Почитувани пријатели,
Поради пандемијата со вирусот COVID 19, нашата Македонска Православна Црква " Св. 
Илија" од Мисисага ќе биде отворена, но според директивите од Владата на Онтарио и 
Канада, која дозволува литургии но без присуство на верници и во неа ќе може да служи 
само свештеникот со неопходните помошници и тие што помагаат Светата Литургија да 
се пренесува во живо, не повеќе од 5 души.
Ве известуваме дека сите овие служби може да ги следите во живо преку Facebook стра-
ницата на нашата црква : St.Ilija Macedonian Orthodox Church, Mississauga. 
Распоред за Богослужбите:
19 Април ВЕЛИГДЕН – Света Велигденска Литургија 10:00
20 Април ВЕЛИГДЕН ( втор ден ) Света Литургија 10:00
21 Април ВЕЛИГДЕН ( трет ден ) Света Литургија 10:00
По барање на наши верници, а заради неможноста лично да си запалиме свеќи за 
здравје и покојните, тоа ќе може да го сторите преку Отец Константин Митровски (647- 
962-0203) кој ќе запали свеќи за вас и вашата фамилија . 
Исто така кој сака да донира тоа може да го сторите 
преку следниов линк: 
GOFINDME.COM  и побарајте ја  Saint Ilija 
Macedonian Orthodox Church

 Бог да го благослови Македонскиот народ, Ма-
кедонската Православна Црква и нашата света 
татковина Македонија..
ХРИСТОС ВОСКРЕСНА !
Ацо Крстевски
Претседател на Управниот Одбор при
МПЦ Св.Илија од Мисисага

Ник Дурлов од МПЦ Св. Наум Охридски Хамилтон- 
потпретседател на епархиското собрание во Американско-

Канадската Македонска Православна Епархија :

-На целиот македонски народ му го честитам Велигден 
нашиот светол христијански празник и пожелувам здравје 
мир и сила во овие тешки времиња. Радоста од Христо-
вото Воскресение нека завладее со светот и меѓу нас Ма-
кедонците каде и да сме низ светот. За многу години, да 
сте живи и здрави. Ви посакувам да истраеме сите заедно, 
да се сакаме и почитуваме како вистински христијани. 
Христос Восресна, Навистина Воскресна. 

Hristos 
Voskresna!
Navistina 
Voskresna!

Драги наши верници,
Во име на женската секција на црквата Св. Димитрија 
Солунски од Маркам  сакам да ви го честитам најголемиот 
христијански празник Велигден.
Поздрав до сите Македонци ширум светот  со желба да 
бидете здрави, живи, среќни и весели со надеж за побрзо 
завршување на корона вирусот. Бидете сплотени едни со 
други со топли срца и големо здравје. За многу години!

За донации посетете ја следната веб страница:
CANADAHELPS.ORG (Search for Charity)St.Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox church Markham

Владе Димитриевски, 
Претседател на Управниот 
Одбор на МПЦ Св. Климент 

Охридски, Торонто

Пораки и честитки по повод Велигденските празници
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Маја Доневска-Ивановска, претседател на друштвото на писателите ,,Бараќа Миладиновци,,-Торонто:

Христос Воскресе 
Навистина Воскресе!

Почитувани Маке-
донци, 

Нека ни е честит 
Велигден, Мир Божји 
насекаде во светот.

Нека на Вас и ваши-
те фамилии, во овие 
тешки и неизвесни 
денови, Бог ви пода-
ри здравје, радост, 
среќа, спокој и милост 
во вашите домови. 

За жал на вистината постарите генерации имаат видено 
и проживеано многу полоши денови и моменти , страда-
нија, глад и војни низ годините. 

Да учиме од нив, во нивната истрајност и пожртвува-
ност.

Никој не е имун на тоа што денес се случува. Сите сме 
погодени од моменталната ситуација. Но тоа не значи 
дека треба да отвориме простор за паника.

Треба да останеме при здрава свест и рационално раз-
мислување и да се придружуваме кон правилата на со-
цијална дистанца уште неколку недели. Тоа не е тешко, 
не е досадно, напротив . Ретко ни се пружа шанса да се 
посветиме себеси, на фамилијата,најблиските во домот. 
Искористете ја оваа прилика на најдобар начин, најдете 

ново хоби,прочитајте нова книга, научете ги помладите 
дома на македонските обичаи,македонските традиционал-
ни јадења, научете ги по некој нов македонски збор, пот-
сетете ги на македонската азбука, помогнете им да научат 
да пишуваат и читаат Македонски. 

Немојте никогаш да заборавите 
дека Бог е со нас и во нас кога ни 
е најтешко.

Да се надеваме дека доаѓаат по-
добри денови и дека повторно ќе се 
видиме, дружиме и веселиме како 
ние Македонците најдобро тоа зна-
еме и умееме.

Навистина Воскресе!

донци, 

Велигден, Мир Божји 
насекаде во светот.

те фамилии, во овие 
тешки и неизвесни 
денови, Бог ви пода-
ри здравје, радост, 
среќа, спокој и милост 
во вашите домови. 

Цане  Царовски, македонски  култирен деец 
од Лос Анџелес, Калифорнија:

Во Лос Анџелес сите сме добри, малку изолирани 
ама и ова ќе помине. Се надевам и ви пожелувам да 
сте добри, за многу години Велигден! Оваа година 
Велигден го славиме посебно, но ова е време за се-
кој од нас да се потсетиме на се’ убаво што Господ 
Бог ни дарил! Само здравје и ова ќе помине. 

Јана Бранова, македонска активистка од 
Торонто: 

На сите Македонци ширум светот им го честитам 
најголемиот христијански празник Велигден и им 
пожелувам да помине што поскоро оваа епидемија 
на вирусот КОВИД- 19 која секој ден не' учи дека 
ако сме заедно сложни, разбрани,трпеливи и здру-
жени ќе го победиме секое зло што ни излегува на 
патот.

Зоран Карапанчев, уметник, фотограф од Торонто: 

Велигденските празници не можеа да дојдат поподобно во овие темни денови за нас и 
за човештвото. Оти темнината е во сериозен обид да ги опфати нашите души и нашите 
тела. Едните со разочарувањето од збидувањата во нашата татковина, а другите со боле-
ста која не вјаса. Колку силна е 
симболиката на Велигден овие 
денови! Токму воскресението 
Христово, победата на живо-
тот над смртта и жртвувањето 
за општото добро се дополни-
телен мотив да се соочиме со 
предизвиците кои се пред нас и 
да успееме во нивното совладу-
вање. Јајцето, тој Велигденски 
симбол на повторното раѓање 
и поврзивање со вечниот живот, 
нека потсети уште еднаш дека 
смрта која надвисува над сите 
нас со вирусот и лошата поли-
тика, секогаш ќе бидат победе-
ни доколку цврсто веруваме во 
Светоста која е со нас. Мили 
мои Макединци, ве поздраву-
вам со вечната вистина прето-
чена преку Јовановите зборови 
“Светлината во темнината све-
ти, и мракот не ја опфати”.

Драгица Димовска уредник на македонската радио програма 
,,Обединета Македонија,, од Торонто: 

Во ова тешко време за сите нас со ко-
рона вирусот, нашиот голем христијан-
ски празник Велигден Христовото 
Воскресение, да донесе добро здравје, 
радост, среЌа, мир и благосостојба 
во секоја фамилија. Да се молиме да 
престане ова тешко време и бргу да се 
вратиме во времето како порано што 
беше. Но, како народ треба да научи-
ме дека во животот се’ може да се 
случи. Затоа да се сакаме како браќа 
и сестри, и да се почитуваме едно со 
други и така сложни да си го пречеку-
ваме секој Велигден. Христос Воскре-
се, навистина Воскресе. Македонија 
Вечна!

Во ова тешко време за сите нас со ко-
рона вирусот, нашиот голем христијан-
ски празник Велигден Христовото 
Воскресение, да донесе добро здравје, 
радост, среЌа, мир и благосостојба 
во секоја фамилија. Да се молиме да 
престане ова тешко време и бргу да се 
вратиме во времето како порано што 
беше. Но, како народ треба да научи-
ме дека во животот се’ може да се 
случи. Затоа да се сакаме како браќа 
и сестри, и да се почитуваме едно со 
други и така сложни да си го пречеку-
ваме секој Велигден. Христос Воскре-
се, навистина Воскресе. Македонија 
Вечна!

Васко Петровски диригент на црковниот хоро во МПЦ Св. Климент 
Охридски во Торонто:

 Тешко е ова за сите нас. Во овие велиг-
денски празници , засегнати сме со висти-
ната на вирусот , но мораме да сме  со 
вистината...
Жалосно е што  за  Велигденските праз-
ници  не можеме да се собереме заедно 
во нашите црковни храмови , да ја 
споделиме радоста за Христовото во-
скресение...
Јас како Диригент на Црковниот хор 
при МПП Црква Св. Климент Охридски  
-Торонто , чувствувам празнина како и 
сите . Не ќе можеме да се  собереме 
сите заедно и да испееме :-
Христос воскресна од мртвите со 
смртта, смртта е победи ... 
Богослужбата целосно  овој пат,  це-
лосно ја препуштаме  на нашите почи-
тувани свештеници  ...да се помолат 
и да ја пренесат нашата молитва до 
Бога, а ние од своите домови .
Господ Бог  да ни помогне да  излезе 
ме од сето ова.
Посакуваме на сите христијани, вер-
ници, многу здравје , љубов и среќа и 
се најубаво во 
Христовото  воскресение .
Среќни Велигденски празници на сите 

ви посакуваме од Црковниот Хор,
од мене , Проф. Васко Петровски и мојата 
фамилија. 
Христос воскресна , навистина воскресна 
...
Чувајте се  и Господ да не’ чува.

Димитар Цонев, нутриционист од То-
ронто:

Пред се’ честити Велигденски празници до сите 
Древно -Библиски Македонци било каде живеат на 
Планетата - со сите убави желби остварени и уба-
вини во животот.Овие заразни грипови што се смр-
тоносни и зафатени на целата Планета- предупре-
дуваат и опоменуваат дека: од сега натаму треба 
малку повеќе да обрнеме внимание на нашето 
здравје. Јас како нутруцист советувам пред да го 
почнеме денот: да му дадеме на нашето тело до-
бра здравствена заштита и витаминска енергија за 
да бидеме здравствено заштитени од било каква 
инфекција.Најважно наутро во појадокот треба 
да имаме витамински сокови со висок квалитет 
на Ц- А - Б и калциум. За мене најважно е: да се 
абсорбираат природни сокови дирекно од природата - без додатоци од хемијата. Соковите 
од живата храна даваат сигурна енергија и заштита на вашето тело од било какво заболу-
вање. Пиејќи сокови кои се природни и јадејќи здрава храна - човекот живее долговечно 
и со добро здравје - животот е мил кога сме здрави и весели. Топло препорачувам за да 
откриете полесно кои витамини, сокови и храна да ги употребувате -читајте ја и набавете  
ја книгата -ТАЈНИ РЕЦЕПТИ ЗА ДОЛГ ЖИОТ- од Димитар Цонев.

Среќни Велигденски Празници! 
Честитки и семакедонски пораки за здравје и благосостојба испратени од нашите редовни соработници.

Христос Воскресна, Навистина Воскресна!

Пораки и честитки по повод Велигденските празници
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Ристо Ристе-Мерко, уредник на рубриката ,,До кога браќа 
мили Македонци,,:

Македонци,

Да не дозволиме ситуацијава да ни го скршит духот. Да мислиме еден на_друг, 
да комуницираме и да си поможвиме колку шо мојме и немојме.  То ни е задача. 
Знајме дека све на светот е минливо, па и ова. Ништо не е појако од нас, Македон-
ците!
Бидете здрави и живи!

Христос Вајскрес!

Македонци,

Да не дозволиме ситуацијава да ни го скршит духот. Да мислиме еден на_друг, 
да комуницираме и да си поможвиме колку шо мојме и немојме.  То ни е задача. 
Знајме дека све на светот е минливо, па и ова. Ништо не е појако од нас, Македон-Знајме дека све на светот е минливо, па и ова. Ништо не е појако од нас, Македон-
ците!
Бидете здрави и живи!

Христос Вајскрес!

Знајме дека све на светот е минливо, па и ова. Ништо не е појако од нас, Македон-
ците!Ристо Ристе

416.315.7375
ristoriste@gmail.com

Томче Бојаџиески, Тетовско Друштво ,,Шар 
Планина,, 
од Канада:

На сите чи-
татели им ги 
честитам Ве-
л и г д е н с к и т е 
празници, а Ве-
лигден да им, 
донесе многу 
насмевки и ра-
дост кои ќе ги 
споделиме по-
меѓу себе. 

Исто така Ви посакувам да ја осетите убавината на про-
летното време и да не ја губите надежта за посветли дено-
ви бидејќи Вие не заслужувате ништо друго освен среќа, 
здравје слога и љубов да цвета во Вашиот живот.

Планина,, 
од Канада:

На сите чи-
татели им ги 
честитам Ве-
л и г д е н с к и т е 
празници, а Ве-
лигден да им, 
донесе многу 
насмевки и ра-
дост кои ќе ги 
споделиме по-
меѓу себе. 

Исто така Ви посакувам да ја осетите убавината на про-

Соња Павловска, македонска 
активистка од Торонто:

Браќа и сестри,
денес , како затворе-
ници во своите домо-
ви, кога се соочуваме 
по којзнае кој пат со 
валканите игри  на 
оние кои со векови ни 
подготвуваа сцена-
рија за уништување,  
о с т а н у в а м е   и  
понатаму цврсти во 
своите ставови дека  
сме синови божји  и 
со цврстата  верба во 
нашата  в е р а, оста-
нуваме  ц в р с т и  , 
сплотени, со љубов  
да го прославиме Во 

-с к р е с е н и е т о    на  Исус  Христос, кој го положи својот 
живот заради нашето спасение.
Ајде сите  заедно , вечерва на полноќ, со биењето  на  кам-
баните ,  да излеземе  пред куќата, или балконите, секој 
со фамилијата  со свеќи в ' рака запалени да ја  осветли-
ме  т е м н и ц а т а , и да го поздравиме Воскресението 
Господово.

Браќа и сестри,
денес , како затворе-
ници во своите домо-
ви, кога се соочуваме 
по којзнае кој пат со 
валканите игри  на 
оние кои со векови ни 
подготвуваа сцена-
рија за уништување,  
о с т а н у в а м е   и  
понатаму цврсти во 
своите ставови дека  
сме синови божји  и 
со цврстата  верба во 
нашата  в е р а, оста-
нуваме  ц в р с т и  , 
сплотени, со љубов  
да го прославиме Во 

Блага Дафовска учителка по македонски јазик 
од Торонто и наша редовна соработничка во 

рубриката ,,Поезија со повод,,: 

  Велигден е љубов и надеж кои не’ придружуваат 
во животот, ќе не’ бодрат и ќе траат постојано,како 

што ќе трае МАКЕДОНИЈА, со нејзиното 
единствено и славно библиско име, засекогаш !

Почитувани  читатели на весникот „Македо-
нија“,  вљубеници во пишаниот збор, во чест 
на празникот Велигден, рубликата „Поезија 
со повод“со литературен прилог пропратен со 
празничниот ритам на македонската народна 
песна и со ехото на поетските искази, свечено 
и достоинствено ќе го одбележиме овој „Ден 
над  деновите “.
 
Со доаѓањето на пролетта, процутот на 
цвеќињата и песната на ластовиците, радос-
но го очекуваме Велигден – денот на Христо-
вото воскресение.Тој е еден од најголемите 
христијански празници, кого нашиот народ  
традиционално го прославува со сите обичаи, 
почнувајќи од Проштени поклади кога луѓето 
се простуваат. Вака, со Прочка започнува Ве-
лигденскиот пост и Велигденските празници.  
Верниците кои постеле доаѓаат в црква да 

се причестат, кое симболично сакам да ви го 
искажам и празнично да ве поздравам со след-
ните стихови од мојата песна „ЧАША ВИНО“:

„Чашата е полна со вино
за Причесна – прочка господова,

вино и леб – тело Христосово
- простено, простено,  простено...

од гревови тело ослободено.“

Велигден е љубов и надеж кои не' придру-
жуваат во животот, ќе не' бодрат и ќе траат 
постојано,како што ќе 
трае МАКЕДОНИЈА, со 
нејзиното единствено и 
славно библиско име, 
засекогаш !
ЧЕСТИТ ВЕЛИГДЕН ! 

Блага Дафовска учителка по македонски јазик 

Велигден е љубов и надеж кои не’ придружуваат 
во животот, ќе не’ бодрат и ќе траат постојано,како 

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА – НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!
 

СРДЕЧНИ ВЕЛИГДЕНСКИ ЧЕ-
СТИТКИ ОД СЛАВЕ КАТИН ОД 
МАКЕДОНИЈА
Македонските христијани насека-
де во светот го слават денот кога 
Исус Христос воскреснал, го сла-
ват нашето духовно раѓање и ја 

потврдуваат вербата во 
вредноста на покајание-
то и на прочистување-
то. За сите христијани, 
Велигден е празник на 
љубовта и мирот и сим-
бол на триумфот на жи-
вотот над смртта.
Затоа, православните 
христијани со неизмер-
на  радост го  очекуваат 
големиот христијански 
празник Велигден. На 
овој значаен  ден сите 
христијани  се присе-
туваат  на христовото 
жртвување за  спас на 
човештвото. Велигден е 

најстар празник и се празнува од 
вториот век.
Нема поголема  радост и восхит 
од онаа кога се празнува живо-
тот. На Велигден се разгласува 
најрадосната вест за воскресе-
нието Христово. И самото тоа 

укажува  дека нашата вера е соз-
давана, темелена  врз радоста 
од христовото воскреснување. 
Христовото воскреснување  е 
светлина на светот и патоказ за 
животот низ вековите на човеч-
ката историја. Воскресението е 
радост за измачените, утеха за 
болните , поука за малодушните, 
сила и цврст темел за благовер-
ните.
Христијанството нè поучува на 
почитување на духовните вред-
ности, но и на човекољубие и 
милосрдие, посочувајќи дека 
сите сме исти пред Бога и дека 
љубовта, почитувањето на раз-
личните, семејните вредности и 
човечката добрина секогаш се 
возвраќаат.
Воскресението претставува по-
беда против непријателите, по-
раз и уништување на демоните, 
простување и разрешување на 
гревовите, сигурно пристани-

ште од бурата на искушенијата. 
На овој ден како што е познато, 
смртта е победена затоа што 
ја победи оној кој има живот во 
себе. Од тој момент, сите ние ја 
примаме таа вистина и се испо-
лнуваме со особена храброст и 
духовна крепост, зашто смртта 
не е повеќе закана, ниту причина 
за страв. Таа треба да се свати 
како враќање кон  царството на 
Отецот наш небесен.
Христос ја победи смртта и со 
тоа ги отвори портите на рајот, 
портите на светлината  во кои 
влегуваат сите синови и ќерки. 
Иако во светот се случуваат 
војни, немири и други несреќи, 
тоа не треба да не плаши и за-
грижува. Правдата и вистината 
се уште се распнуваат на крст, 
но преку крстот доаѓа радоста 
за целиот свет. На тој крст беше 
распнат и  мачен нашиот Спаси-
тел.  Тој  се предаде Себе Си за 
живот на светот. 
Со неговата душа тој слезе во 

рајот за да ја ослободи човечка-
та природа  од пропаѓање. Тоа 
го стори и се жртвува за нас , за 
ние да се исполниме со живот и  
радост како што се исполни Тој, 
распнат на крстот.
Водени од оваа верба, нада и 
љубов ние треба да ги продолжи-
ме воспоставените христијански 
вредности во Република Македо-
нија на почитување на верските 
различности и на религиозните 
посебности, афирмирајќи ги чо-
вечноста и христијанските на-
чела за мир и за заедништво, 
бидејќи, Велигденските празну-
вања ја симболизираат верата и 
богатата македонска традиција 
која опстојува со векови.
Нека ни се честити и вековити 
Велигденските празнувања.
Христос воскресна!
Вистина воскресна!

потврдуваат вербата во 
вредноста на покајание-
то и на прочистување-
то. За сите христијани, 
Велигден е празник на 
љубовта и мирот и сим-
бол на триумфот на жи-
вотот над смртта.
Затоа, православните 
христијани со неизмер-
на  радост го  очекуваат 
големиот христијански 
празник Велигден. На 
овој значаен  ден сите 
христијани  се присе-
туваат  на христовото 
жртвување за  спас на 
човештвото. Велигден е 

Среќни Велигденски Празници! 
Честитки и семакедонски пораки за добро здравје и благосостојба испратени од нашите редовни соработници.

Христос Воскресна, Навистина Воскресна!

Пораки и честитки по повод Велигденските празници
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Танас Јовановски, основач на весникот ,,Македонија,, поранешен уредник и актуелен колумнист:

Да и дадеме полна доверба на науката
Ден пред Христовото воскресение ги пишувам овие редови со надеж за подобро утре и подобро здравје за сите луѓе на планетава Земја. 
За да бидеме сите живи и здрави не може поинаку. Само со љубов, со разбирање и соработка ќе го оствариме тоа на наше задоволство, 
на задоволство за нашите идни генерации. Денес, вечерва, воскресението  Христово не ќе сме во можност да го поздравиме и прослави-
ме во нашите христијански (македонски) храмови како што го правиме со години и векови. Молбите до нашиот Господ Бог ќе ги упатиме 
од нашите семејни домови. Ќе се молиме за помош во борбата против убиствениот корона вирус кој прети да го сотре човештвото, а за да 
успееме во таа борба ќе треба да бидеме обединети како што е обединет невидливиот базбоен непријател. 
   Корона – вирусот е  светска пандемија која е на чекор да го зарази целиот свет. Веќе се починати над 150 илјади лица, а повеќе од еден 
милион  заразени и тој број секојднево расте. Вирусот не познава граници, не познава држави и континенти. Некои држави ги совладува, 
од други се повлекува, но тој е овде со нас и околу нас и ќе треба да се навикнеме да живееме со страв и во опасност се додека не се 

најде лек односно вакцина која ќе го победи! А како ќе се најде победничката вакцина? Сигурно не со знаењата на Трамп, на Путин, Џонсон, Макрон, Меркел... Убаво 
ќе биде ако тие се занимаваат само со политика и ништо повеќе. И така тие не можат да се пофалат се некои други посебни знаења.  Нека им ја дадат слободата на 
научниците, на експертите кои единствено можат да се спротивстават и ја победат пандемијата, смртта. Тие се луѓето (научници) кои  ги имаат квалификациите за 
здравството во светот. 
   Светската здравствена организација од самиот почеток на пандемијата советуваше за држење социјална дистанса и масовно тестирање. Ретко кој ги послуша сове-
тите на таа здравствана организација. Секој еден лидер реагираше на свој начин. Народски кажано – кој од кој поумен! Денес имаме тоа што го имаме. На пандемија-
та не и се гледа крајот. (Не)превентивните мерки во голем број земји го дадоа резултат и сеуште го даваат. До кога?
   Нашата домовина Канада, барем јас така мислам и се гордеам на неа, не само што презеде значителни превентивни мерки во заштитата од короната туку и не ги 
заборави своите граѓани на секое поле: социјално, културно, економско... не ги заборави бездомниците, највозрасните, хендекипираните... каде сите државни служби 
се ставени во служба на секој кој има потреба за помош во едни вакви, за многумина тешки  времиња.
   Драги мои роднини, пријатели, читатели, сограѓани како и на сите следбеници во верата на Христа на овој ден ви посакувам подобро утре, подобро здравје и многу 
љубов.

Да и дадеме полна доверба на науката
Ден пред Христовото воскресение ги пишувам овие редови со надеж за подобро утре и подобро здравје за сите луѓе на планетава Земја. 
За да бидеме сите живи и здрави не може поинаку. Само со љубов, со разбирање и соработка ќе го оствариме тоа на наше задоволство, 
на задоволство за нашите идни генерации. Денес, вечерва, воскресението  Христово не ќе сме во можност да го поздравиме и прослави-
ме во нашите христијански (македонски) храмови како што го правиме со години и векови. Молбите до нашиот Господ Бог ќе ги упатиме 
од нашите семејни домови. Ќе се молиме за помош во борбата против убиствениот корона вирус кој прети да го сотре човештвото, а за да 
успееме во таа борба ќе треба да бидеме обединети како што е обединет невидливиот базбоен непријател. 
   Корона – вирусот е  светска пандемија која е на чекор да го зарази целиот свет. Веќе се починати над 150 илјади лица, а повеќе од еден 
милион  заразени и тој број секојднево расте. Вирусот не познава граници, не познава држави и континенти. Некои држави ги совладува, 
од други се повлекува, но тој е овде со нас и околу нас и ќе треба да се навикнеме да живееме со страв и во опасност се додека не се 

Танас Јовановски

Соња Лозановска уредник на весникот ,,Македонија,,:

Почитувани читатели:

Сите вие кои со нетрпение го очекувате печатеното издание во 
првата седмица од месецот,
дозволете ни’ да Ви го пренесеме огромното разочарување што токму во април, во пресрет на нашиот најголем празник 
Велигден, не сме во можност да Ви го овозможиме задоволството
да ја читате нашата и Ваша ,,Македонија,,.
Причините на сите нам ни' се познати, заради кои мораме да останеме во своите домови, 
да ги почитуваме наредбите на властите на нашите држави, провинции, да го чуваме своето и здравјето на другите.

Нашите македонски православни цркви како најголеми духовни, културни, образовни и општонародни центри се затворени за помасовни 
посети, а сите знаете дека најголемиот број на печатени изданија на весникот редовно се дистрибуираат во сите македонски православни 
цркви во Канада и во дел од македонските православни цркви во САД.
Во оваа пригода најтопло Ви препорачуваме да останете безбедни и во своите домови, почитувајќи ги правилата на однесување во овие 
моменти, и да не очајувате за времето минато дома кое и тоа како има и свои убавини.
Нека Велигден Ви ги исполни душите со радост и верба за љубов и благосостојба. Нека ни’ бидат среќни празниците и да 
веруваме дека животот што поскоро ќе се врати во своите нормални текови.

Дотогаш топло ве поздравуваме.
Христос Воскресна! 
Навистина Воскресна!

Среќни Велигденски Празници! 
Честитки и семакедонски пораки за добро здравје и благосостојба 

Христос Воскресна, Навистина Воскресна!

Пораки и честитки по повод Велигденските празници
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ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Можеби насловот на овој 
прилог што го презентирам , 
нема ништо слично или барем 
приближно,    со драмското 
дело на македонскиот познат 
драматург Ристо Крле “Пари-
те се отепувачка”. Авторот  на 
ова мошне престижно дело 
кое отсликува една  семејна 
трагедија што не требало да 
се случи, а тој сосема случај-
но доаѓа до таа идеја за да 
ја напише оваа драма, велам 
случајно, затоа што Крле пр-
вите драмски остварувања ги 
прави по вистинска сторија, 
прераскажана од еден села-
нец, купувач на чевли каде 
што Крле работел во неговиот 
чевларски дуќан во  Поградец,  
Албанија. Ристо Крле роден 
во Струмица, чевларскиот  за-
нает го научил од својот татко. 
Тој многу рано останува без 
татко и бил приморан да го 
прекине школувањето и бор-
бата по животната егзистен-
ција ќе мора да ја преземе во 
свои раце. По четири години  
тој се враќа  во школските  
клупи  за да се  донаобразува   
како човек мислејќи дека така 
полесно ќе се прилагоди или 
ќе си најде пристојно место 
во повисокото  општество. Во 
времето кога се случува ова 
драмско дејствување, маке-
донскиот човек живее во своја 
земја, онаква позната од мно-
гу столетија, но неговиот жи-
вот и општеството на кое му 
припаѓа, не му се негови, тој 
ги чувствува како туѓи, со укра-
дени утра  и без никаква пер-
спектива. А зошто тоа е така? 
Овој животен опис  се доживу-
ва  токму помеѓу  двете свет-
ски војни кога на Македонците 
му се успорува правото  да 
биде она што треба да биде, 
се негира јазикот  културата,  
основните човекови слободи 
и права , тој станува “ странец 
“  во својата земја. Човекот  ги 
губи моралните вредности , тој 
нема  фабулозно  мислење за 
некаков смирен живот во кое  
ќе ја гледа неговата  иднина, 
тој секогаш со мислите ќе се 
приближува до оние западни 
стремежи, инспирации, амби-
ции, така што човекот секогаш 
ќе биде по потрага по подобар 
живот, по нешто ново, иако тој 
нов живот  нема баш да биде 
перфектен  но прилично  по-
добар од оној што го има , и 
затоа Ристо Крле ни го дава 
мотивот во неговото драмско 
дело “Парите се отепувачка”, 
со тврдење дека парите  се-
пак не се  единствената ег-
зистенцијална цел и потреба 
во животот, но се единстве-

ното средство да се стигне до 
онаа многу посакувана цел. 
И навистина насловот  зву-
чи чуден или збунувачки,  ни 
претставува чудни размисли, 
ама пак кога се спомнува збо-
рот “пари”, “паричка”, животот 
веднаш ќе ви светне, и колку 
да ја имаш, многу или малку, 
таа го менува карактерот на 
човекот, а светот му стану-
ва по светол , барем така се 
мисли.  Парите  можат чове-
кот да го направат по среќен, 
но истовремено можат да го 
направат и несреќен. Некој ќе 
рече дека  “тие се нужно зло 
на нашето секојдневие”. Кој 
рече дека парите во животот 
биле се, а ние знаеме , или 
мудрецот одамна   рекол дека 
“среќата со пари не се купува”, 
ова го слушаме и во песната 
под ист наслов испеана од ес-
традните  интерпретатори Се-
лимова-Желчевски. Пред да 
дојдам до суштинската цел на 
овој прилог ќе приложам не-
колку кинески народни изреки 
кои се сврзани со парите како 
материјална  потреба.

“Парите понекогаш 
ги решаваат  пробле-
мите, но најчесто ги 
создаваат”

“Старост и сиро-
маштија. Една од овие 
неприлики е доволна”

“Болниот  богаташ   
му завидува на здра-
виот сиромав”

“Богатиот прави 
планови за утре, а си-
ромавиот за денес”

“Богатството  ја кра-
си куќата, а добрината 
луѓето”

“Со пари не можеш 
да ја вратиш младоста”

“Со пари можеш да 
купиш  куќа, но не и 
мир и спокој во неа”

“Со пари можеш да 
купиш куќа , но не и 
знаење “

“Со пари можеш да 
купиш доктор, но не и 
здравје”

“Богатиот троши 
пари а сиромашкиот 
снага”

“Кој има пари, има и 
пријатели”

Да се вратиме на онаа 
првата, “парите   понекогаш 
ги решаваат проблемите, но 
најчесто ги создаваат”. Дека 
тоа е така, има доста потвр-
дени факти, на лична прија-
телска страна , политичка па 
и семејна. Има стотици при-
мери поврзани со оваа  тема 
но јас ќе посочам за два, со 
кои сметам ќе ве доближам 
до насловот на овој   прилог . 
Пред  доста години мој прија-
тел, односно мој роднина кој 
долги години работеше како 
готвач во ресторан , прилично 
добро му одеше готварството. 
И на барање на неговата со-
пруга која го уверуваше ако е 
добар за други, може да биде 
подобар за него. Се одлучува 
да отвори ресторан во парт-

нерство со негов роднина. 
Првата година не се забеле-
жуваше некоја заработувач-
ка и така се се одвиваше во 
мирна атмосфера. Втората 
година бизнисот  покажа раст 
, но со тоа започнаа и про-
блемите. Поради алчноста за 
пари се губи  пријателството, 
а и влошување на роднински-
те односи. Ако овој пример 

го споредуваме со политич-
ката определба, и овде ќе се 
најдат многубројни незгодни 
ситуации што го донесува во 
прашање политичкиот индекс 
кај нас. Што  значи , со тоа се 
губи ефектот на политичкото, 
националното, патриотско-
то и духовното македонско 
здружување и обединување 
за македонската кауза. Пред 
неколку години, попрецизно 
речено во 2017 и 2018 година 
кај Македонците се забележу-
ваше Една поразлична поли-
тичка клима, почувствително  
сплотување и здружување. Во 
тие години на протестите во 
Македонија против владата на 
Зоран Заев можеше да се за-
бележи присуството на повеќе 
политички партии, организа-
ции, здруженија и поистакнати 
личности  од македонската 
интелектуална  фела. Тоа 
сплотување постоеше додека 
не пристигна тоа македонско 
проклетство, или како што 
ке рече еден нашинец од То-
ронто, додека некој не чепне 
до нашите дамари за потоа 
се  пуздер  да стане, па нити  
“Марика “ не ќе може да ги 
разврзе  замотаните конци. На 
тие протести  присуството  се 
правеше од некаква патриот-
ска или национална побуда  
или  пак некаква  мотивација 
за  дејствување  за   “ спас на 
Македонија”. Сите имаа една 
иста јасно изразена смисла , 
да се зачуваат  македонски-
те  интереси, и интегритетот 
на државата. Од  повидливи-
те  друштва беа: “Македонија  
блокира”, “Македонија бојко-
тира”, “Македонски браните-
ли”, “Христијанско братство”, 
“Единствена Македонија” на 
чело со Јанко Бачев, “ Твр-
докорни”, “Аманет 903”, “Глас 
за Македонија” со Солза Гр-
чева, “Македонски Манифест” 
со Ефтим Клетников,  тука 
беше и Македонскиот Светски 
Конгрес со “незаменливиот” 

претседател Тодор Петров, 
да не го заборавиме и бучниот  
Филип Петровски , ограноците  
на друштвата “Ќосето”, дру-
штвото “Тодор Александров” 
и многу други. Барем тогаш, 
како-така имаше еден меха-
низам, хармонија  а таа глетка  
претставуваше   едно един-
ство, а тоа ќе биде така се 
додека не пристигне “Марика” 

од Австралија, Канада, Аме-
рика и Европа со полна ташна  
пари. Можеби организаторите 
во тоа време не го познавале 
Боки 13, инаку тој ќе можел да 
извлече повеќе пари од  него-
вата скапа ташна “Луј Витон”, 
така работите ќе се завршеа 
подобро, посигурно и помир-
но, автобусите ќе беа плате-
ни и сите други  трошоци, а 
протестите ќе беа поуспешни. 
Но сепак  таа парична помош 
од дијаспората придонесе за 
да се забележи  еден успех 
и обединувачќи  дух невиден 
за многу време. А распарчу-
вањето што го гледаме денес 
произлезе токму од таа парич-
на помош. Па   кога парите се 
во прашање исходот е познат, 
кај човекот по природа доаѓа и 
алчноста. Кај некои од органи-
заторите се забележа сомне-
вање дека парите не биле пра-
вилно дистрибутирани , некои 
зеле повеќе ,  некои помалку, 
а другите ништо, па најпосле 
и да беше Дедо  Мраз  не ќе  
можеше толку прецизно да ги 
сподели парите. Штета што 
некои организации , здруже-
нија, партии и индивидуалци  
(со исклучок на некои) го ко-
ристат патриотството за свои 

лични интереси, а пред  очи 
гледаме ни исчезнува држа-
вата и се што е македонско. 
За тие пусти пари ќе рече 
некој  Зоран Заев ја направи 
Македонија кванташки пазар. 
Ние Македонците како да сме 
овенчани  со тоа наше старо 
проклетство од  душман  по-
лошо да мислиме за своите. 
Многу пати е кажано дека  
“парите прават-парите раси-
пуваат” , зар   треба да ја фр-
ламе вината само на парите 
за да ја задскриваме  нашата 
неспособност и несплоте-
ност, кога знаеме дека неко-
гаш меѓу македонците имаше 
една обединителска алка на 
единството на сфаќањата  и 
истомисленоста како и на она 
зрело и чувствително  и духов-
но патриотство што за жал го 
нема меѓу нас денес. На овој 
проблем на разединетост  кој 
постоел многу одамна меѓу 
нас му треба по детално  да се 
анализираат  сите суштински 
прашања, да се осврнеме  и 
кон чинителите кои работаат 
со скриени однадвор инста-
лирани  агенди, чија един-
ствена цел и задача им  е да 
вршат присилна асимилација 
и деградација врз македон-
ците и македонската нација. 
Тоа веќе се гледа се појасно 
со крадење на македонската 
историја како и со присвоју-
вање на македонски истори-
ски личности како што е слу-
чајот  со Гоце Делчев, значи 
тоа ни укажува дека се врши 
етноцид  врз македонскиот 
народ, тоа е мошне јасно вид-
ливо, но на нашиот политички 
естаблишмент поважни им се 
личните интереси од се друго. 
Ај сега речете дека парите не 
се “отепувачка”, јас би ја наре-
кол “насилна смрт”, значи , се 
заради парите што ги  пое ...л  
Зоран Заев.

И ете сега се наоѓаме 
пред избори, предвремени 
парламентарни избори на 
Република Македонија , а тоа 
значи одлучувачки момент за 
иднината на нашата држава, 
но таа кобна македонска по-
деленост се уште е чувстви-
телна тема меѓу Македонците. 
Таа балканска проклетија како 
да расплиска пак од охридски-
те бранови за да ги за слепи 
пелистерските очи на секој 
Македонец,  за да неможе да 

ја виде помраченоста што им 
ја пласираат комунистичките 
романтичари  на кланот Зоран 
Заев за да се ползува  само 
индивидуални бенефиции. 
Во Македонија живее двами-
лионски народ, а ќе можеш 
да слушнеш четири милиони 
верзии за престојните  избори 
закажани за 12 април година-
ва, што се откажаа за дослед-
но време  и секој си има  свои 
етапи  и толкувања колку тие 
биле безвредни и безначај-
ни. Наместо да се земаат по 
практични и по прагматични 
потези, со настојување на по-
голема излезеност,  туку на-
против гледаме максимално 
залагање кај некои за бојко-
тирање на изборите, сметаат 
дека на тој начин ќе се реше-
ле    сите случувања што ги 
гледаме во нашата држава. 
Како да не е  ништо доволно 
за да ни ги отвори очите и 
да погледаме  дека СДСМ и 
Зоран Заев и неговата крими-
нализирана влада ја донесе 
Македонија до работ на про-
паста  ,она  што неможеше да 
го направи нити  турската им-
перија за петстотини години.
Некој да каже до кога ќе трае 
оваа ујдурма на Зоран Заев? 
Не обидувајте се, тоа ќе про-
долже се додека тотално не 
не уништи  од универзумот 
како македонци. За  тоа да 
не се  случи,  македонскиот 
народ ќе треба да гласа за 
македонска партија која ќе 
завземе превентивни мерки 
за таа насока. 
Додека седиме релаксирано 
македонската сага продолжу-
ва, сигурно дека не остана 
незабележано и менувањето 
имињата на македонските 
училишта и тоа на видни 
македонски револуционери 
и творци какви што се Јанко 
Вапцаров и Рајко  Жинзифов  
и други  со  албански , дури  
некои и борци на терорис-
тичката албанска група УЧК. 
Затоа на  следните парла-
ментарни избори  ќе треба 
да се преземат по храбри 
чекори за да  се победи 
ова зло, за да ја вратиме 
Република Македонија на 
вистинското место, каде што 
треба да биде.

ПАРИТЕ  СЕ  ОТЕПУВАЧКА

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 
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Одговор на Координативно тело на Македонците во светот по повод Апелот на Генералниот 
конзулат во Берлин, Германија за донации во фондот за Здравство 

во Република с…..Македонија 

Македонците што живеат во Гер-
манија ,поддржани од Светската 
Македонска Дијаспора, со извесна 
доза на зачудување и негодување, 
го примија повикот на Генералниот 
конзулат во Берлин, Германија за 
донации во фондот за Здравство 

во Република с…..Маке-
донија .
Ваквиот однос на нега-
ција од страна на ма-
кедонската дијаспора 
, доаѓа од фактот што 
досега незаконски преи-
менуваните државни ин-
ституции , комплетно ги 
игнорираа нивните ба-
рања како во учеството 
во изборниот
циклус така и во проце-

сот на уставните промени на Репу-
блика Македонија кои се направија 
наспроти волјата на македонскиот 
народ искажана на референдумот 
од 2018 година.
Тоа е правниот и морален леги-
тимен чин на демократија што ќе 
преставува идна водилка во наши-

те размислувања и дејствувања.
Економската и здравствена со-
стојба во која се наоѓа нашата 
држава, е навистина на загрижу-
вачко ниво и е последица секако и 
на несоодветните државни мерки 
превземени досега. 
Самиот процес на одлучување, 
ненаменско и нетранспарентно 
трошење на државниот буџет, ос-
тава големи сомнежи кај Македон-
ците во светот за нивно активно 
вклучување во акциите за помош 
иницирани од незаконски преиме-
нувани државни институции .

Во тој контекст , одговорот на Ма-
кедонците ширум светот е бојкот 
на северните нелегални државни 
институции а истовремено и силна 
поддршка за хуманитарни акции, 

организирани од самите македон-
ски здруженија без државна кон-
трола.
Како поткрепа на изнесеното , веќе 
неколку дена Македонците во Ев-
ропа учествуваат во нивна лична 
акција за испраќање финансиска 
помош преку свои здруженија во 
Македонија.

“Што ќе си посееш , тоа ќе си 
жнееш”.

Никогаш с…..а
Секогаш Македонија.
Торонто,Бон,Женева, 
Лондон
9 април ,
Координативно тело на 
Македонците во светот

На 27 април 2017 го-
дина се случи најго-
лемата режија во 
современата маке-
донска политичка 
историја.
Толпа искрен маке-
донски народ, кој 
беше испровоциран 

од антидржавните 
дејствија на СДСМ 
влезе во собра-
нието, се беше по 
план на режисерот - 
СДСМ, 

со цел да се намон-
тираат на власт и да 

сроведат национа-
лен егзодус.
Го сменија името 
спротивно на волја-
та на народот, по-
тпишаа договор со 
Бугарија, со што по-
тпишаа дека прак-
тично сме нација 

која произлег-
ла од втората 
светска вој-
на, теза која 
ако не ја при-
фатиме ќе 
можат да не 
блокираат на 
патот кон ЕУ. 

И за што? За 
пари. За пусти 
пари, за тен-
дери и вртење 
на милиони 
заедно со тие 
кои до вче-
ра ги плукаа 
и нарекуваа 
криминалци.
А затворените 
за 27 април?
Тие се само 
колатерална 
штета која ја 
пресметал ре-
жисерот.
Тие се луѓе-
то жртва на 
системот, кои 
мора да бидат 
рехабилити-
рани.
П о м и н у в а 
времето, ќе 

се дигне прашината. 
Ќе дојде време за од-
говорност за сите 
местенки и сценарија!

Македонска Нација
Светислав Васев
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Како функционира 
државата?

Отишол еден човек да си купи 
баничка и дава 10 денари, а 
продавачката му вели:
– Баничките сега се 20 денари.
– Ама како така, нели беа 10 
денари? – Прашува човекот.
– Беа, ама веќе не се – 10 де-
нари за баничката и 10 денари 
за државата.

– Е, добро! – Рекол човекот, 
дава 20 денари и си чека ба-
ничка.
Жената влегла внатре, по 
малку се враќа и му дава 10 
денари.
– Ова за што е? – Прашал по-
лицаецот.
– Нема банички, се потроши-
ле! – Одговара продавачката.

Разликата помеѓу Ма-
кедонка и Французинка 

Французинката оди по ули-
цата, со едната рака го држи 
мажот, со другата рака го држи 
љубовник, зад неа светло ми-
нато, пред неа сериозна идни-
на, а на главата капа со перду-
ви од паун.
Македонката оди по улицата, 

во едната рака држи најлони 
од пазар, во другата децата, 
зад неа стаж, пред неа техно-
лошки вишок, а на нејзината 
глава маж шушумига со 10.000 
денари плата.

Која е разликата 
помеѓу вотката и 

ракијата? 
Вотката е како Руската жена:
– Плаќаш и ја пиеш.
Ракијата е како Македонската 
жена:
– Сака салата
– Сака скара
– Сака сирење
– Сака лимонада
– Сака мраз
– Сака друштво
– Сака и сака…

Храната во различни 
земји 

Грузиска:
– Згответе било што, попр-
скајте со коријандер.
Француска:
– Испечете го месото горе-до-
лу, полејте го со сос кој се вари 
3 часа, украсете го со кромид.
Италијанска:
– Соберете ги остатоците од 
фрижидерот, загрејте ги, поси-
пете ги темелно со моцарела. 
Сервирајте со некакви мака-
рони.
Кинеска:
– Соберете изумрени муви и 
лебарки, наберете трева од 
дворот, пржете го сето тоа во 
силно загреана тава и истуре-
те 1 литар соја сос.
Јапонска:
– Фатете нешто живо од мо-
рето, веднаш исечете го на 
парчиња и додека уште мрда, 

сервирајте го со Васаби.
Мексиканска:
– Додаде лут пипер. Друго 
може и да не ставате.
Либанска:
– Намачкајте нешто со масло 
од сусам, истурете одозгора 
лимонов сок. Принесете им 
го на гостите по 20 минути, за 
да заборават што нарачале од 
менито.
Индиска:
– Измешајте кари со лут пипер, 
бибер и пипер. Додадете уште 
кари. Украсете со грашок.
Грчка:
– Принесете евтини производи 
кои едноставно сте ги насекле 
на парчиња и дури не мора 
ниту да ги мешате. Повто-
рувајте гордо: „Натура про-
извод!“.
Бугарска:
– Направете ќебапи поголеми 
од плескавици. Во нив ставете 
се што имате, само месо не 
ставајте. Фалете се дека ќе-
бапите се направени од Маке-
донско свинско месо.
Македонска:
Зборувајте половина час дека 
ниту една друга кујна не чини, 
само нашата е добра, а потоа 
намачкајте си едно лепче со 
мелени црвени пиперки прже-
ни неколку часа на висока тем-
пература и сирење (ако има).

Грчкиот претседател и 
децата од Солун 

Се шета грчкиот претседател 
во Солун, гледа дечиња си 
играат на улица и ги прашува:
– Деца, вие што сте по нацио-
налност?
Децата во еден глас одгова-

раат.
– Македонци!
Претседателот:
– Ама како Македонци, кога 
сте родени во Грција?
Едно од децата:
– Абе чичко, што се правиш 
удрен. Ако лав се роди во ко-
чина, свиња ли е?!

7 златни правила за 
возење во Македонија

1. Никогаш не застанувајте 
поради пешак, освен ако не се 
фрли под автомобилот.
2. Секогаш гледајте лево и 
десно, кога поминувате на 
црвено.
3. Првото место за паркирање 
што ќе го видите ќе биде и по-
следното. Заземете го со мо-
лскавична брзина.
4. Никогаш не користете тре-
пкач кога менувате правец на 
движење. Тое само им кажува 
на останатите возачи да дадат 
гас и да ви попречат.
5. Контактот со очи со возачот 
од спротивниот пол ви ја одзе-
ма предноста.
6. На раскрсница секогаш 
запирајте на пешачкиот пре-
мин, за да ги спречите пеша-
ците да поминат. Ако некој 
од нив стапне на зебрата 
пред вас, дајте гас и држете 
додека не го исфрлите назад 
на тротоарот. Пешаците се 
безправни учесници во соо-
браќајот.
7. Паркирајте на тротоари во 
секоја прилика, така пешаци-
те се принудени да слезат на 
улицата. Таму другите воза-
чи ќе се погрижат за нив.

во едната рака држи најлони 
од пазар, во другата децата, 
зад неа стаж, пред неа техно-
лошки вишок, а на нејзината 
глава маж шушумига со 10.000 
денари плата.

Вотката е како Руската жена:
– Плаќаш и ја пиеш.
Ракијата е како Македонската 
жена:
– Сака салата
– Сака скара
– Сака сирење
– Сака лимонада
– Сака мраз
– Сака друштво
– Сака и сака…

Грузиска:
– Згответе било што, попр-
скајте со коријандер.
Француска:
– Испечете го месото горе-до-
лу, полејте го со сос кој се вари 
3 часа, украсете го со кромид.
Италијанска:
– Соберете ги остатоците од 
фрижидерот, загрејте ги, поси-
пете ги темелно со моцарела. 
Сервирајте со некакви мака-
рони.

 ► Вистински интелектуалец не е човек 
со диплома, туку оној шиешто знаење и 
интересирање влегува во сите пори на 
општеството.

 ► Ако сме два дена во добри 
оноси, знам што ме очекува во третиот.

 ► Верноста апсолутно постои. Тоа се гледа најдобро кај 
верните жени, тие изгледаат толку несреќно.

 ► Нема поголем гнев од гневото на жената.
 ► Ја очекував како Велигденско јајце-пристигна како 

бодликав трн.
 ► Не го ценеше она што го имаше,затоа изгуби се’.
 ► Во љубовта отстуствата ги менуваат чувствата.
 ► Жената ти вели: ,, Оди по ѓаволите’’, ти одиш а таа таму 

те дочекува.
 ► Добрината и проштевањата создаваат неблагодарници.
 ► Нема животно осигурување од љубовен пожар.
 ► Се спремаше да ја смени другата страна од животот, 

некој му ја изгоре книгата.
 ► Сите плачат за пари, а поповите пеат.(позајмено)
 ► Не е важно ако не ме сакаш, јас и така знам да сакам за 

двајцата.

►
со диплома, туку оној шиешто знаење и 
интересирање влегува во сите пори на 
општеството.

Ташко Кубановски 
(постхумно)

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски
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Името по Првата светска војна Македонија, а денес!?

Во периодот кога Ма-
кедонија се соочува 
со тешка борба со не-
видливиот непријател 
познат како Корона-
вирус или Covid 19, 
континуирано  на прес 
конференции или на 
разни дебатни емисии 
по повод состојбата, 
преставниците на влас-
та од социјалдемократ-
скиот сојуз наместо да 
се фокусираат на ак-
туелниот проблем, тие 
се такмичат кој повеќе 
ќе го изговори нелагал-
но наметнато име на 
земјата, спротивно на 
вољата на граѓаните 
изразена на референ-
дум – Република Се-
верна Македонија.  
Во историјата во-

општо или многу мал-
ку е познат терминот 
Северна Македонија. 
Така да дури и по по-
делбата на Македо-
нија по Балканските и 
Првата светска војна, 
територијата која била 

окупирана од српската 
армија била од нив на-
рекувана Македонија. 
Белград во првите го-
дини по Првата свет-
ска војна, пред да биде 
санкционирана подел-
бата на Македонија и 
да ја нарекува Јужна 
Србија или Вардар-
ска бановина, пишува 
за настани во Маке-
донија, како свдба во 
Македонија, за Маке-
донскиот фронт, за 
враќање на македон-
ски бегалци и т.н.

Белградскиот двоне-
делник „Илустровани 
лист“ („Илустровани 
лист – Ilustrirani list“ 
Година I у Београду, 

10. V  - 25. V 
1920 број 7.) 
на страна бр. 
5 објавува две 
фотографии 
од Македо-
нија. Првата 
„Од Македо-
нија: враќање 
на бегалците 
во урнатото 
село Ивени“ 
која ја снимил 
г. Драг. Гли-
шич и втората 
ф о т о г р а ф и -

ка „На Македонскиот 
фронт: српски логор 
под котата 1212“ исто 
така снимена од г. 
Драг. Глишич, академ. 
Сликар.

Од описот на самите 
фотографии се гледа 
дека дека белград-
скиот „Илустриран 

лист“ без проблем го 
употребува името Ма-
кедонија и дека за т.н. 
Солунски фронт го ко-
ристи вистинското има 
кое го употребувале и 
српските војници, а тоа 
„Македонски фронт“.
Во истиот двонедел-

ник на страна бр. 7  
прикажана е тогашната 
летна мода, но и низ 
фотографии како из-
гледала свадба во Ма-
кедонија.
Под наслов „Сватови 

во Македонија“ дадени 
се шест фотографии 
на кои се гледа: 1 Со 
музичари на чело сва-
товите одат во црква; 
2. Невестата на коњ 

поаѓа на венчавање; 
3. Сватовите стигнаа 
пред црква, а жените 
слегуваат од запреж-
ните коли; 4. Пред 
куќата на младоже-
нецот, децата го чека-
ат враќањето на сва-
товите; 5. Веселба по 
венчавањето – женско 
коло: 6. Машко коло.

Ова потврдува дека 
ни со војна, окупатори-
те не можеа така лесно 
да ни го сменат името, 
ама затоа Заевистите 
во време на мир им го 
дадоа името на Грците 
само за да се влезе во 
НАТО. Но кога веќе ед-
наш си дал нешто не-
кому, сега ќе треба да 
им го дадеш јазикот и 
историјата на Бугарите 
за да можат да добијат 
влез во ЕУ, која патем 
стои на климави нозе и 
ако не се справи со Ко-
рона вирусот и економ-
ската криза може да се 
распадне.
Македонска нација

Македонска заедница мај 2020
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Real Estate specialist 44+years experience 
Residential & Commercial investment 
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PENTHOUSE FOR LEASE 
$2600

 Yonge / Finch
2  storey Penthouse, 1+1 

bedrooms, Fully Renovated. 
Direct access to Finch subway, 

Parking included

Successful Macedonian Businesses

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

Pickering"
3 bedroom + 2 bedroom Walkout 

basement, 2 car garage.
close to  Dixie/Glenanna Rd. 

Asking price 829,900
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Toronto (March 13, 2020) -- Addressing the 
crowd at a Macedonian event in Toronto last 
month, Liberal Party of Canada MP Rob Oli-
phant referred to the Republic of Macedonia 
with the highly derogatory term “North Macedo-
nia” - a term used to negate Macedonia's name, 
identity and history and which glorifi es the re-
cent US-led forced name change on the Repub-
lic of Macedonia.

Mr. Oliphant, as the Parliamentary Secretary to 
the Minister of Foreign Affairs, is clearly aware 
how offensive this term is towards Macedoni-
ans, yet still chose to use it. After the controver-
sial speech, many Macedonians in the crowd 
explained how offensive the terms “North Mace-
donia” and “North Macedonian” are, yet Mr. Oli-
phant responded, “This is how the government 
of Canada recognizes you.”

Imagine being told what your name and ethnic 
identity are based on a government's foreign 
policy. Self-determination and self-identifi cation 
are basic human rights that are supposedly en-
shrined by Canadian and international law.

In order to force through Macedonian NATO 
membership, NATO member-states - led by the 
United States and supported by the Trudeau 
government - had imposed a name change on 
Macedonia (through the ironically-named “Pres-
pa Agreement”) in order to appease Greece, 
which had vowed to veto Macedonia's NATO 
membership unless it changed its name. The 
shocking tactics, outlined in an MHRMI op-ed 
published by the Canadian Foreign Policy Jour-
nal, included imprisonment, beatings, violations 
of the Macedonian criminal code, constitution 
and parliamentary rules, bribes, physical de-
tainment and threats against family members 
of politicians – with women especially targeted.

At the Toronto event (known as Gotse Delchev 
Night), Dragi Stojkovski, President of the United 
Macedonians Organization of Canada, ex-
plained to Mr. Oliphant that Macedonians origi-
nate from all regions of partitioned Macedonia 
(divided in 1913 among Serbia/Yugoslavia, 
Bulgaria, Greece and later, Albania) and not just 
from the Republic of Macedonia (which declared 
independence from Yugoslavia in 1991). The 
forced name 
change affects 
all Macedoni-
ans and that 
current and 
shifting political 
boundaries do 
not affect one's 
ethnicity, so 
Mr. Oliphant's 
choice of ter-
minology is not 
only hateful, 
but also factu-
ally incorrect. 
Mr. Oliphant 
r e s p o n d e d 
sarcastical ly, 
“Thank you 
Professor Dr-
agi”. All Cana-
dians deserve 
better, and deserve politicians who respect their 
constituents. Finally, Mr. Stojkovski asked for 
a follow-up meeting between Mr. Oliphant and 
Macedonian community leaders. The request 
was ignored by Mr. Oliphant and his offi ce.

Bill Nicholov, President of Macedonian Human 
Rights Movement International, followed up with 
Mr. Oliphant, further describing the Macedonian 
community's disgust with his statements, the 
complete rejection by Macedonians (throughout 

Macedonia and worldwide) of any name, iden-
tity and history change, the brutal tactics em-
ployed against Macedonians in executing it, and 
the correspondence that Mr. Nicholov had with 
Deputy Prime Minister Chrystia Freeland and 
her foreign policy advisors during her tenure as 
Foreign Minister. Mr. Oliphant responded, “I am 
very aware of your opinion and have read your 
note to the former Minister of Foreign Affairs. I 

will continue to follow our government’s recog-
nition of the Republic of North Macedonia and 
respect the decision made by its people with 
respect to the name they have chosen.”

Mr. Nicholov responded, “The Macedonian 
people were, and are, united against a name 
change, which was forced upon Macedonia. 
There can never be an 'agreement' that rede-
fi nes an entire ethnic group to appease its op-
pressors. MHRMI defends all ethnic groups 

against hate, and we expect the same – but 
clearly this won't be coming from you. You have 
been instructed by your party to use this deroga-
tory term, but would you use a derogatory term 
against another ethnic group because of poli-
tics? Imagine telling a First Nations group that 
the term 'Redskins' is 'okay' because it's in use 
by an NFL team. We do not need a government 
to dictate to us who we are.”

Making an outrageous claim that 
the Macedonian people voluntar-
ily chose to abandon their identity 
is an admission by Mr. Oliphant 
and the Liberal Party of Canada 
that it perpetuates racism and 
hate speech. Sad, but not surpris-
ing, considering their support of 
former Liberal Party MP Jim Kary-
giannis' repeated hate-fi lled ti-
rades – caught on video – against 
Macedonians. (See the Associ-
ated Press and CBC stories on 
MHRMI's exposé of Karygiannis.)

As many ethnic community groups 
came to Macedonians' defence at 
the time of the Karygiannis inci-
dents, we are, once again, calling 
on all Canadians to unite against 
racism and hate-speech, and to 

defend Macedonians' right to exist as who we 
have always been – Macedonians. MHRMI 
and the United Macedonians are calling for a 
zero-tolerance policy for hatred that is directed 
against any ethnic group. We call on all political 
parties to join us – including Liberal Party mem-
bers who defy their party and will stand up for 
basic human rights – values that Canada used 
to defend.

Macedonian-Canadians Demand Resignation of MP Rob Oliphant

You Wouldn't Give Away Your Ethnic Identity.
So Why Should Macedonians?

No politician, diplomat, bu-
reaucrat or journalist I've 
ever asked this question 
has answered it. Yet they're 
quick to tell me to give away 
my ethnic identity. They 
try to convince me that the 
forced renaming of Macedo-
nia, the redefi ning of what it 
has ever meant to be Mace-
donian, and the literal rewrit-
ing of Macedonian history is 
a “good thing because it re-
solves a diplomatic dispute”. 
What they're really telling 
me is that my ethnic group 
is lesser than theirs.

The artifi cial “dispute” - ad-
mittedly created by Greece 
to eradicate the existence 
of Macedonians as an eth-
nic group – involved Greece 
(with Bulgaria hopping on 
board) vetoing Macedo-
nia's NATO and EU mem-
bership bids unless Mac-
edonia changed its name, 
identity and history into 
“North Macedonians” from 
“North Macedonia” while 
simultaneously giving the 

term Macedonia to Greece 
and Bulgaria, depending 
on context. Further, Mac-
edonian history has been 
rewritten by Greek and Bul-
garian “scholars” to refl ect 
Greek and Bulgarian anti-

Macedonian viewpoints. In 
Bulgaria's case, they even 
threw in revisions of Jewish 
history (yes, really) to erase 
their anti-Semitic past.

All of this should have 
stopped the “dispute” dead 
in its tracks. NATO and the 
EU should've reprimanded 
(or better yet, expelled) 
Greece and Bulgaria for 
the blatant violation of the 
rights their organizations 
claim to uphold, but instead 
they chose to aid them, all 

in the name of increasing 
NATO and EU membership. 
The aforementioned group 
of politicians, journalists, 
etc. – which espouses the 
defence of human rights, 
democracy and the rule of 

law – should've condemned 
them and called out NATO 
and EU hypocrisy.

Failing this approach, all 
they needed to do was put 
themselves in our shoes. 
Would they celebrate the 
eradication of their ethnic 
group? No. So we're back to 
them viewing Macedonians 
as illegitimate and unequal. 
Will any of them fi nally take 
me up on my request and 
publicly tell me why?

Вие сигурно не би се откажале од
 својот национален идентитет.

Зошто го бараме тоа од Македонците?

Ниту еден политичар, 
дипломат, бирократ или 
новинар со кој сум се 
сретнал не ми одговорил 
потврдно на прашањето 
дали би се откажале 
од својот идентитет. Но 
сепак, бараат од мене 
да се откажам од мојот 
идентитет. Се обидуваат 
да ме убедат дека 
присилното преименување 
на Македонија, 
редефинирањето на 
македонскиот идентитет и 
буквалното препишување 
на македонската историја 
е „голем успех бидејќи со 
тоа се разрешува еден 
дипломатски спор“. Со тоа 
ми кажуваат дека мојата 
етничка група е помалку 
важна од нивната.

Во вештачки наметнатиот 
„спор за името“ - за кој 
Грција признава дека го 
измислила со цел да ги 
избрише Македонците како 
етничка група - Грците 
(а подоцна и Бугарите) 
го блокираа приемот на 
Македонија во ЕУ и НАТО 
и бараа Македонија да 
го смени своето име, 

идентитет и историја и да 
се преименува во „Северна 
Македонија“ населена со 
„Северномакедонци“. Во 
исто време бараа Грција 
и Бугарија да можат 
да преземат изразот 
Македонија, зависно 
од контекстот во кој се 
користи. Дополнително, 
македонската историја се 
фалсификува од грчки и 
бугарски „исоричари“ со цел 
да ги отсликува грчките и 
бугарските анти-македонски 
ставови. Во случајот на 
Бугарија, тие бараат дури и 
ревидирање на еврејската 
историја (не се шегувам) за 
да го прикријат своето анти-
семитско минато.

Сето ова требаше да стави 
точка на „спорот“ за името 
уште на самиот почеток. 
НАТО и ЕУ требаше да им 
укажат на своите членки 
Бугарија и Грција дека тоа 
што го бараат преставува 
брутално кршење на 
човековите права (уште 
подобро ќе беше да ги 
исклучеа од членство). 
Но, НАТО и ЕУ решија да 
им помогнат во спорот 

против Македонија, а се со 
цел да го зголемат своето 
членство. Гореспомнатите 
групи политичари, новинари 
и слични на нив - кои 
упорно зборуваат дека се 
заштитници на човековите 
права, демократијата и 
владеењето на правото 
- требаше да ја осудат 
дволичноста на ЕУ и НАТО.

Ако не можеа да го сторат 
тоа, можеа барем да се 
стават на наше место. 
Дали ќе ликуваа при 
бришењето на нивната 
етничка група? Не. Така 
доаѓаме до заклучокот дека 
ги сметаат Македонците 
за нелегитимен народ 
кој не е рамноправен со 
нивните. Дали некој од 
нив конечно ќе ја прифати 
мојата покана и јавно ќе 
ми каже зошто го мисли 
тоа?
Бил Николов, 
Претседател
Македонското 
Меѓународно Движење за 
Човекови Права
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Диме Костов

КОВИД - 19

            Првиот случај на за-
разен од КОВИД-19 се случи 
во 2019 година во главниот 
град на Кинеската провин-
ција Хубеи,Вухан.Кинеските 
власти,мора да се признае-
,доста добро се справија со 
болеста и релативно брзо ја 
ставија под контрола.Но,неј-
зиното ширење не успееја 
да го спречат.За кратко вре-
ме,скоро цел свет беше по-
годен од оваа опасна болест.
Посебно на удар се најдоа 
Европските држави Италија 
и Шпанија. Секако не остана 
имун ниту Северноамери-
канскиот континент.Жители-
те на Америка и Канада го 
поминуваат најтешкиот пе-
риод во последните неколку 
децении.Посебно тешко е 
самоизолацијата.неодењето 
на работа,затворањето на 
школите,верските објекти и 
на помалите бизниси.Секако 
ако на тоа се додаде и за-
браната за собирање на не 
повеке од 10 луѓе а со тоа 
и забрана на сите спортски 
и забавни активности, сли-
ката е се појасна за тешкиот 
период низ кој се поминува.
Најпосетувани места, де-
новиве, се фриџидерот и 
кујната, најповеќе време се 
троши пред телевизорот а 
единствен начин за комуни-
кација со надворешниот свет 
се социјалните мрежи.
              Кога сме веќе кај со-
цијалните мрежи,мора да се 
спомнат и неколкуте Теории 
на заговор кои се спомнуваат 
во контекс на КОВИД-19.

               Секако првата Тео-
рија на заговор која што изле-
зе беше тесно поврзана со 
фармацевтската индустрија.
Според оваа теорија,овој 
најнов вирус на КОВИД-19 е 
само продолжение на САРС 
и Ебола вирусите.Сите овие 
вируси се вештачки створени 
во некоја лабораторија.Лекот 
за овој вирус,според оваа те-
орија,веќе се знае и само се 
чека најповолното време да 
се пушти на пазарот и зара-
ботувачката со тоа да биде 
најголема.
                Следната тео-
рија на заговор беше тесно 
поврзана со неодамнешниот 
трговски договор помеѓу 
САД и Кина.Според оваа 
теорија,Кинеските власти 
имаат изгубено многу со овој 
договор па затоа намерно го 
имаат пуштено овој вирус.
Целта им била,според оваа 
теорија, да се купат акциите 
на сите странски компании 
кои инвестирале последните 
децении во Кина за багател-
на цена.Знаеме дека поради 
вирусот и затворањето на 
повеќето такви компании ак-
циите на маркетот навистина 
им се на најниско ниво.Со 
тоа Кинеските власти а со 
помош на Руската енергија, 
ќе го имаат главниот збор во 
идните економски случувања 
на глобално ниво и истовре-
мено ќе го преземат при-
матот на најголема светска 
економија од Американците. 
                 И следната Те-
орија на заговор е поврзана 
со Америка но сега на ло-
кално ниво.Таканаречената 
"длабока држава" е многу 
незадоволна од големите 
економски успеси на Прет-
седателот Трамп.Американ-
ците се повеќе ги одобруваат 
неговите мерки за враќање 
на добро платените работни-
те места во САД,физичката 
бариера,ограда,на Јужната 
граница  со Мексико и од-
личните трговски договори 

со Мексико/Канада и секако 
со Кина.Најновите статис-
тички показатели покажува-
ат дека Трамп на следните 
Ноемвриски Претседателски 
избори лесно ќе го победи 
фаворитот на Демократите, 
поранешниот подпретсе-
дател Бајден.Поради тоа е 
пуштен вирусот КОВИН-19 
со надеж дека сите негови 
економски резултати во по-
следните три години ќе се за-
борават и целокупната вина 
за ново настанатата тешка 
ситуација ќе биде врз него.
Милиони Американци се ос-
танати без работа,Владата 
на Трамп се задолжи со по-
четни 2 трилиони долари за 
спас на економијата и со си-
гурност следува инфлација и 
скорешна рецесија.Секако.
тајмингот е точно пред Но-
емвриските Претседателски 
избори. Голема, огромна 
помош за фаворитот на де-
мократите,Бајден.

                     По социјалните 
мрежи од неодамна се шири 
10 минутно видео од едно 
излагање на американскиот 
научник Др.Томас Коуен(Dr.
Thomas Cowen).Неговата 
теорија тесно го поврзува 
развојот на технологијата со 
појавувањето на вирусите.
Во последните 100-тина го-
дини неколку вакви слични 
пандемии се имаат појавено.
За пример тој го посочува 
појавувањето на Шпанскиот 
грип во далечната 1918 го-

дина од минатиот век.Есента 
1917 година целиот Свет бил 
поврзан со новооткриените 
радио-бранови и појавата 
на новиот изум во тоа вре-
ме,радиото.За време на 2-та 
Светска војна за прв пат е 
пуштен во употреба Радар-
скиот систем и повторно 
имаме вирусна пандемија.Во 
1968 година се појави Хонг 
Конг вирусот,а за причина е 
наведена поставувањето на 
сателити во Ван Аленовиот 
заштитен слој на Земјата 
точно над Хонг Конг.Човеч-
кото суштество не е само 
биолошко суштество туку и 
електронско.Тоа реагира на 
секоја надворешна промена 
со тоа што испушта отрови 
за одбрана кои ние ги викаме 
вируси.Првиот град кој што е 
целосно покриен со антени 
за пренос на 5G технологија 
во светот е Вухан.Заклучок 
на Професорот е дека тоа е 
и причината што токму таму 

започнала пандемијата.
Моментално низ Светот по-
стојат преку 20 000 вакви ан-
тени а се планира да се по-
стават преку 100 000.Освен 
Вухан,северниот регион на 
Италија Ломбардија е исто 
така регион со најголем број 
на вакви антени.Професорот 
на крајот од видеото заклу-
чува дека оваа технологија 
исто како и останатите тех-
нологии не се компатибилни 
со здравјето на луѓето.
                       Секако дека 

постојат и други Теории на 
заговор.Јас ги истакнав овие 
неколку за кои мислев дека 
се најинтересни.Во која од 
нив ќе верувате и за која 
мислите дека е најточна е 
сосема лична перцепција/
видување.Можеби се сите 
точни но можеби и сите се 
погрешни.
                       Најтрагично во 
оваа ситуација е што стотици 
илјади луѓе низ цел Свет се 
заразени а илјадници умира-
ат секој ден.Владите низ цел 
свет се обидуваат на секаков 
начин најпрво да ја успо-
рат а потоа и целосно да ја 
искоренат оваа болест.Еко-
номиите во сите држави има-
ат добиено огромен удар и 
тешко е дека секоја од нив ќе 
успее да се опорави од ова.
Ако се продолжи со ваквите 
огромни задолжувања за 
спас на економиите,наесен 
се очекува огромна светска 
рецесија многу поголема од 
онаа 2008-та.Враќањето на 
економиите на некое нор-
мално ниво ќе биде многу 
тешко,болно
и многу долго.На тој пат,м-
ногумина стручњаци верува-
ат,дека ке има многу повеке 
жртви отколку овие што се 
очекуваат од КОВИД-19 ви-
русот.
                          Македонија како 
и останатите земји е исто 
така погодена од појавата 
на овој вирус.Стотици зара-
зени а а повеќемина почи-
нати поради вирусот.Поради 
предвремените Парламен-
тарни избори во Април (кои 
се сега одложени),Македо-
нија моментално е без Пар-
ламент кој се само распушти.
Оваа техничка Влада е сосе-
ма неспособна да се справи 
со ваква тешка состојба.Не-
одамна техничкиот Премиер 
од редовите на СДСМ изјави 
дека Буџетот е во одлична 
состојба и дека нема удар кој 
што не може да го издржи.
За неполна недела младата 

и неискусна Министерка за 
Финансии,исто така од ре-
довите на СДСМ, рече дека 
Буџетот е во многу тешка 
состојба.На кого да му се ве-
рува???Следниот ден непри-
косновениот лидер на СДСМ 
јавно изјави дека Буџетот е 
во минус 1.2 милијарди евра.
Истиот ден неговиот најбли-
зок соработник и ментор за 
економски прашања,газдата 
Анѓушев од Велес,изјавува 
дека Буџетот е во минус 2 
милијарди евра и дека се 
нема пари за исплакање на 
редовните плати на адми-
нистрацијата.Плата,која во 
меѓувреме ја сведоа мини-
мална за секој администра-
тивец.Ваква неспособна 
Влада,Македонија немала и 
ќе нема уште долго за долго 
време.Буџетот го потрошија 
на Грантови и плаќање на 
сомнителни Иновации, на 
свои блиски членови и сора-
ботници.Истовремено инвес-
тираат во сомнителни про-
екти од локален карактер за 
што подобро да изгледаат на 
Парламентарните избори.Со 
други зборови,ги потрошија 
парите за купување на гла-
сови.Ако кон ова се додаде 
и неодамнешната одлука на 
Европската Унија за забрана 
на испраќање економска и 
медицинска помош за Бал-
канските земји,сликата за 
оваа неспособна власт на 
СДСМ станува целосна.Цело 
време лидерот на СДСМ,ве-
леше дека Европската Унија 
е најголемиот пријател на 
Македонија и дека 
целосно ги подржува нај-
новите политики на СДСМ.
Сосема обратно,ЕУ ја дава 
подршката кон СДСМ само 
кога таа е спремна да ја по-
нижи,осиромаши и уништи 
Македонија.
    Поздрав и се читаме во не-
кој нареден број
      никогаш северна,само 
МАКЕДОНИЈА

Организација 
Обединети
 Македонци 
во Канада

5 мај, 2020 – То-
ронто:
 На денешен 
ден, пред 75 
години, конечно 
беше официјали-
зиран македон-
скиот јазик, како 
службен јазик на 
новоформираната 
македонска држа-
ва во рамките на 
сојузната југосло-
венска држава.
НАМОНЕНА на 

сите оспорувачи 
и предавници на 
се‘ македонско: 
Ова не е ден кога 
„генијалецот“ Тито 
„измисли“ нов 
јазик и му текнало 
да го нарече „ма-
кедонски“. 5 мај 
е ден кога маке-
донскиот народ, 
сам, без странски 

душегрижници и 
поробувачи, си ја 
превзеде судбина-
та во свои раце, и 
со скапата крв на 
своите најдобри 
синови и ќерки 
создаде своја 
држава каде си го 
зеде и искористи 
природното пра-
во да го озакони 

својот македонски 
јазик и како служ-
бен јазик во Репу-
блика Македонија.
За потсетување: 
На првото засе-
дание на АСНОМ, 
2-ри август 1944 
година во ма-
настирот „Прохор 
Пчински“, видни 
претставници на 

македонскиот 
народ од цела 
Македонија ја 
прогласија новата 
македонска држа-
ва во лицето на 
Народна Федера-
тивна Република 
Македонија. На 
5-ти мај следната 
година, народното 
Собрание ја усвои 
македонската 
азбука, додека на 
7-ми мај е усвоен 
македонскиот пра-
вопис.
Од тогаш македон-
скиот јазик поста-

на рамноправен 
во семејството на 
светските јазици, 
со богат фонд на 
своја литература 
во сите научни 
полиња, преве-
дени дела од и на 
македонски, како 
и многу лекторати 
по светските уни-
верзитетски цен-
три.Македонците 
ширум светот со 
гордост го изучу-
ваат и користат 
својот исконски 
македонски јазик.
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Литургијата е чин на 
благодарење. Чин 
кога на Бога Му при-
несуваме од Негово-
то: Твои од Твоите 
Тебе ти принесуваме 
за сите и за сè. На 
жалост, поради на-
станатата состојба 
со COVID 19, првпат 
нашата црква беше 
затворена. Поради 

тоа не можевме да 
се собереме на едно 
место заедно Бога 
Воскреснатиот да Го 
прославиме и да Му 
се заблагодариме. Со 
благослов на нашиот 
надлежен архиереј 

Митрополитот Мето-
диј, во црквата, зад 
затворени врати се 
богослужеше и во име 
на целиот наш народ 
Бог се прославуваше.

The liturgy is an act 
of gratitude. An act 
where we offer God 
from His own: Yours 
from Yours, we offer to 

You for everyone and 
for all. Unfortunately, 
due to the situation with 
COVID 19, our church 
was closed for the 
fi rst time. Therefore, 
we could not gather 
together in one place to 

glorify and thank God 
the Risen One. 

With the blessing of our 
hierarch, Metropolitan 
Methodius, behind 
closed doors, God was 
worshiped and glorifi ed 
on behalf of our entire 
congregation.

Би сакале да ви се за-
благодариме на сите 
вас кои постојано ја 
поддржувате нашата 
црква. Ви се заблаго-
даруваме на сите вас 
коишто во овие теш-
ки денови одвојувате 
од вашиот домашен 
буџет и донирате за 
нашиот заеднички 
дом.

We would like to thank 
all of you who have 
always supported our 
church. We thank all 
of you who, in these 
diffi cult times, set 
aside a portion of 
your home budget 
to donate to our 
common home.

Им се заблагода-
руваме на луѓето 
од Црковната упра-
ва, предводена 
од претседателот 
г-дин Владе Дими-
триевски, кои се-
беси постојано се 

даваа и се даваат 
за доброто на цр-
квата.

We thank the members 
of the Church 
Administration, led by 
President Mr. Vlade 
Dimitrievski, who fully 

dedicate themselves 
and selfl essly give for 
the good of the church.
Им се заблагодарува-

ме на г-дин Кит Елиас 
и г-дин Хендрик Ста-
пел (AffectIT) коишто 
технички нè опремија 
и ни обезбедија брз 
интернет, а со тоа ни 
овозможија Велигден-
ските служби да бидат 
online пренесувани.

We thank Mr. Keith 
Elias and Mr. Hendrik 
Stapel (AffectIT) who 
technically equipped 
us and provided us 
with fast internet, thus 
enabling us to make 
Easter services online.

Им се заблагодару-
ваме на луѓето кои-
што, покрај претсе-
дателот г-дин Владе 
Димитриевски, по-
стојано беа во цр-
квата за време на 
овие богослужби.

На чичко Живко Мојан-
чески – епитропот во 
нашата црква.
На г-дин Душко Петко-

ски – псалтот во наша-
та црква.
На г-дин Зоран Кара-
панчев, кој убавина-
та на нашата црква 
најдобро ја презенти-
ра преку неговите фо-
тографии.
We thank the people 
who, alongside 
President Mr. Vlade 
Dimitrievski, were 
present to help during 
these services.

To Mr. Zivko Mojanceski 
- the epitrop of our 
church.
To Mr. Dusko Petkoski 
Petkoski - the psalt in 
our church.
To Mr. Zoran 
Karapancev, who best 
presents the beauty of 
our church through his 
photographs.
На нашата гордост и 
иднина, младите од 

MYNET кои уште од 
самиот почеток на 
оваа вонредна со-
стојба се спремни да 
помогнат онаму каде 
што треба и кои ја др-
жат сплотена нашата 
младина.

To our pride and future, 
the young people from 
Mynet To who, from the 
very beginning of this 
state of emergency, 
have been ready to 
help where needed and 
keep our youth united.

На верните жени, кои 
ја украсија нашата 
црква и кои однесоа 
Велигденска радост 
помеѓу нашите баби и 
дедовци, мајки и тат-
ковци во Канадско – 
Македонскиот дом.
To the faithful women 
who decorated our 
church and who brought 
Easter joy to our 

grandparents, mothers 
and fathers at the 
Canadian-Macedonian 
Place.

Господ да ве бла-
гослови.
Христос воскрес-
на!
May God bless 
you.
Christ is risen!

Фотографии:
Зоран Карапанчев

поддржувате нашата 
црква. Ви се заблаго-
даруваме на сите вас 
коишто во овие теш-
ки денови одвојувате 
од вашиот домашен 
буџет и донирате за 
нашиот заеднички 
дом.

даваа и се даваат 
за доброто на цр-
квата.

We thank the members 
of the Church 
Administration, led by 
President Mr. Vlade 
Dimitrievski, who fully 

dedicate themselves На чичко Живко Мојан-

Велигденските празници во Св Климент Охридски
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Драги браќа и сестри,

Црквите во Канада се под јурисдикција на Македонската православна црква – 
Охридска архиепископија, односно, под јурисдикција на Американско- канадската 
епархија којашто е возглавена од нашиот духовен татко, Митрополитот Методиј.

Поради настанатата ситуација со COVID – 19, моравме да го измениме 
вообичаениот црковен живот во нашата црква, во месец март 2020 година, ве 
известивме. Се прекинуваат сите богослуженија и настани во нашата црква, а 
кога и како ќе се вратиме на стариот ред, навремено ќе бидете известени. Сите 
дејствија се во согласност и со благослов на нашиот надлежен архиереј.

Ова е период кога нашиот христијански живот треба да го покажеме во дело. 
Свештеникот на црквата, Управата на нашата црква и нашата младинска органи-
зација MYNET, подготвени се да помогнат секаде каде што има потреба.

Доколку вие, или некој што го знаете, има потреба да му се обезбедат секојд-
невните намирници (шопинг), медицински намирници, доколку има потреба од 
духовна помош, ПОБАРАЈТЕ НE.

Да го искористиме ова тешко време за лично 
растење, духовно изградување, фамилијарно соедину-
вање и за поддршка на нашата заедница. Ве молиме, 
немој да заборавате да се чувате еден со друг, осо-
бено оние коишто се најранливи – старите и болните 
лица.

Сакајте се еден со друг и постојано молете се!
Во Христа Господа,

ваш брат и свештеник
Сашо Целески

Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте го претседателот, потпретседателот 
или секратарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го 

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

Фотографија од Библиската школа која се одржа на 10 март годи-
нава во црквата Св. Климент Охридски.

И овојпат организатор и предавач беше неуморниот свештеник во црквата 
св Климент Охридски отец Сашо Целески кој одговараше на прашања од 
интерес на присутните.
Убава глетка и сознание, се надеваме дека состојбата која го затекна и 
запре светот брзо ќе се надмине и одново нашиот храм ќе врие од верници, 
почитувачи на нашата прекрасна македонска православна вера.

Фотографија од Библиската школа која се одржа на 10 март годи-
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Donate
St. Dimitrija Solunski
Registered Name: St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church, 
Markham, Canada
Business Number: 138675210RR0001

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

Province: Ontario
Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

St. Dimitrija Solunski, Markham

Почитувани читатели,

Од своите домови праќаме љубов со вера и молитви кон нашите 
македонски православни  цркви .

 
Да ја помогнеме МПЦ Св. Димитрија Солунски од Маркам
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Никола Карев

На 27 април 1905 година 
крај селото Рајчани во 
нерамна борба со турскиот 

аскер храбро загинал првиот 
претседател на Крушевска 
република, војводата Никола 
Карев. Уште еден живот 
жртвуван на олтарот на 
македонската слобода. 

На чело на Крушевскиот 
револуционерен коми-
тет застанува во јануари 
1903 година. Учествува на 
Смилевскиот конгрес во мај 
истата година и се спро-
тивставува на решението за 
кревање на Илинденското 
востание, сметајќи дека на-
родот сè уште не е доволно 
подготвен да се крене на 
востание. Сепак, по одлу-
ката за кревање востание, 

во својство на началник на 
Горскиот крушевски штаб, 
Карев активно учествува во 
подготовка и организација на 
востанието. Спроти Воста-
нието, тој, во име на Штабот, 
објавува Проглас во кој го 
повикува народот на воста-
ние. Ноќта на 2 август 1903 
година околу 750 востаници, 
предводени од горскиот 
начелник Никола Карев, го 
нападнале и го ослободиле 
Крушево.

За време на востаничката 
власт во Крушево, Карев 
е на чело на Штабот на 
крушевските востаници 
и не врши ниту една од 

функциите во новоизбра-
ните цивилни органи на 
востаничката власт. Сепак, 
фактички, тој бил на чело на 
новата востаничка власт во 
Крушево, поради што обично 
му се припишува функцијата 
претседател на Крушевска-
та република, иако за тоа 

нема формална 
основа. 

Како што 
напиша Кочо 
Топузоски:

-Беспредмет-
ни се сите 
дискусии, 
дури и во 

научната јавност за 
тоа дали Никола Карев 
бил или не бил 'избран' 
за 'Претседател на 
Крушевската републи-
ка'. Тоа прашање воопшто 
не соодветствува на тогаш-
ните прилики, зашто таква 

функција во деновите на кру-
шевската слобода воопшто 
не постоела и не можела да 
постои. “
Помеѓу поважните одлуки 
што ги донесе Карев е упа-
тувањето на Крушевскиот 
манифест до околното 
муслиманско население го 
кое братски се повикуваше 
да ја поддржи и да ја помог-
не борба на сите обесправе-
ни во Македонија. Во едната 
рака ја држеше пушката, а 
во другата книгата. Вечна 
слава.

Христо Узунов

На 24 април (11 април 
ст.стил) заврши животот на 
Христо Узунов (1878-1905), 
учител и револуциионер, 

реонски началник на четите 
на ТМОРО во Охридскиот 
регион за време на Илин-
денското востание. Неговата 
чета била предадена и 
следена од Турците на патот 
Крушево-Цер. Запоседнати 
во куќата на Костадиница 
Стојанова Паунова во 
Цер, биле заобиколени од 
турскиот аскер. Не сакајќи 
да се предадат, се бореле 
храбро до крај, а послед-
ните куршуми самите си ги 
истрелале во себе. Меѓу 
загинатите бил и кичевскиот 
војводата Ванчо Србаков. Во 
предсмртниот час Узунов ќе 
и напише писмо на својата 
мајка: „Мила ми мајко, јас 

сум прв твој син и мој долг е 
да бидам околу тебе, за да 
не чувствуваш потреба од 
ништо. За твојата бескрајна 
љубов, за илјадата неволји 
и страданија, за безброј-
ните бессони и мачителни 
ноќи, поминати некогаш 

над леглото над твојот мал 
слабичок Дуле, јас должам 
најголеми грижи и неизмер-
на синова љубов. Но, можам 
ли, кога ги чувствувам 
болките на нашата измачена 
татковина, да не се оддадам 
со љубов на најверн син на 

нејзиното свето дело? Маки-
те на татковината се повеќе 
од сите страданија на секоја 
наша мајка. 
И јас –без најмалку да те 
навредувам – се чувствувам 
повеќе син на втората моја 
мајка – Македонија, отколку 
на тебе, која си ме родила. 
Те молам - во името пак 
на моите свети чувства кон 
тебе – да не жалиш, ни да 
плачеш за мене. Најдо-
волен ќе се чувствувам, 
ако ти со своето држење 
бидеш за пример на другите 
мајки и сопруги“. Сведок на 
сликата на самоубиените 
четници бил Италијанецот 
Еторе Лодди кој запишал: 

„Труповите на 11 млади 
јунаци, сите со отворени 
рани по градите и челата. 
Се самоубија за да не 
паднат живи во рацете на 
непријателот. Ми го покажаа 
војводата. Узунов лежеше 
прострен на подот со раши-
рени раце, а погледот на не-
говите мртви и отворени очи 
гледаше горе, во бескрајот. 
Од челото уште течеше крв. 
Ете го тоа што не можам 
никогаш да го заборавам. 
Ја видов Македонија во тој 
момент – маченица, голема, 
непобедлива“. Вечна слава!

Јане Сандански

22 април, ден на убиството 
на Јане Иванов Сандански 

(18.5.1872, с. Влахи Мелнич-
ко – 22.4.1915, Неврокопско), 
војвода, виден деец на ма-
кедонското ослободително 
движење. Револуцинерната 
дејност му започнува во 
1895 г., а во 1899 влегува во 
редовите на ТМОРО, лично 
приопштен од Гоце Делчев. 
Го организира и раководи 
пленувањето на амери-
канската мисионерка Мис 
Стон, за што е добиен откуп 
од 14.500 златни турски 
лири (февруари 1902). Во 
март 1901 станува војвода 
на чета во Мелничко. Се 

спротивставува на дејноста 
на врховистичките чети во 
Горноџумајско и на идеја-
та на ВМОК за избрзано 
востание. Зема учество во 
подготовките на Илинден-
ското востание. За време 
на востанието дејствува во 
Серскиот револуционерен 
округ. По востанието е еден 
од раководните дејци на 
Серската група. Преживеал 
два неуспешни атентати. 
За време на Младотурскиот 
преврат - Уриетот (1908) 
учествува во создавањето 
и работата на Народната 

федеративна партија во 
Солун. Во 1909 учествува 

во походот на младотур-
ците кон Цариград и во 

детронирањето на султанот 
Абдул Хамид. За време на 
балканските војни со четата 
го ослободува Мелник и 
откажува соработка на 
настапувачките бугарски 
војски. Убиен е во заседа на 
пат од Рожденскиот манас-
тир кон Неврокоп Погребан 
е до Рожденскиот манастир. 
Вечна слава.

Дончо 
Штипјанчето

Во средината  на април 
1896 - апсењето на Андон 
Стојанов Тошев (Дончо – 
Доне Штипјанчето) (1867, 
Ерџелија, Светиниколско 
– 16.4.1931, Ќустендил), 
курир на Македонската 

револуционерна организа-
ција, во која се приклучил по 
создавањето на Штипскиот 
комитет од страна на Даме 

Груев во учебната 1894/1895 
г. Како кираџија со два коњи 

товарени со четири вреќи 
ориз, на чие дно се наоѓале 
200-300 куршуми и десетина 

рачни бомби, бил 
фатен во Битола, а 

„стоката“ требало да 
ја пренесе во Ресен, 

Охрид и Струга 
по налог на Гоце 

Делчев. Подложен 
на страшни изма-
чувања, успеал да 
испрати писмо во 

Штип дека „поскоро 
ќе умре отколку 

да предаде нешто 
пред полицијата“. 

Во писмото до А. Љапчев од 
17 април 1896, Даме Груев 

напишал: „Никакво самопри-
знание досега од затворени-
кот не е извлечено. Безброј 

претреси се направени 
во Битола и Прилеп, без 

најмала компромитација да 
биде забележана кај некого. 

... Власта е вон себе од мака 
за неуспешниот потфат.“ 
Осуден е на 101 година 

затвор, но бил ослободен 
со амнестијата од октомври 

1897 г. Ѓорче Петров, за 
храброста на Доне запишал: 
„Доне си создаде име во ор-
ганизацијата како праотец на 
цврстината при најголемите 
страдања. Така се создаде 

традиција, еден друг да 
не се поткажува, да не се 
издава ништо“. Неговата 

храброст и издржливост го 
подигале духот на многу 

македонски револуционе-
ри кои останале достојни 
на заклетвата „СЛОБОДА 

ИЛИ СМРТ“. Токму затоа е 
опеан во една од најубавите 
македонски револуционерни 

песни “Ми товарил калеш 
Дончо“. Вечен спомен!

Ми товарил калеш Дончо (народна)
Ми товарил калеш Дончо,
Три товари ориз,
Па си тргнал 

калеш Дончо,
За пуста Битола.
Леле, леле, леле,
Дончо за жалење,
Оф, оф, оф, оф, оф, оф,
Дончо Штипјанчето.
На пат го сретнале Дончо,
Турски караколи,
Му најдоа пусти Турци
 Бомби и патрони.
Го фрлија калеш Дончо 
Во темни занадани,
Го мачеја пусти Турци
Во тесни долапи.

Аферим бре калеш Дончо,
Никој не издаде

Април низ годините
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Најпрво ќе објаснам 
со колкавo знаење, 
согласно нејзината 
природа, може да се 
замисли душата, а 
потоа со што и како 
се докажува нејзи-
ното постоење, дали 
е таа суштина или 
својство, дали е тело 
или бестелесна, 
дали е проста или 
сложена, смртна или 
бесмртна и најпосле, 
дали е разумна (сло-
весна) или неразум-
на (бесловесна).

Овие прашања обич-
но се поставуваат 
како предмет на 
испитување кога се 
размислува за ду-
шата, бидејќи тие се 
најважни и така мо-

жат да се окаракте-
ризираат нејзините 
особини. 
Како докази со кои 
се потврдуваат пра-
шањата подложни 
на испитување ќе 
ги користам оние 
општопознати ме-
тоди со кои обично 
се докажува веро-
достојноста на сите 
појави кои се опи-
пливи. 
Најпрво ќе започнам  
со нашето размислу-
вање и расудување.

Со каква спо-
собност се 
спознава ду-
шата?

Сите нешта што по-
стојат ние ги  спозна-

ваме преку сетивата, 
чувствата, или преку 
размислувањето. 
Она, што се забеле-
жува преку чувства-
та, има  веродостоен 
доказ во самото се-
тиво бидејќи, преку 
допирањето се соз-
дава претстава за 
дотичниот предмет. 

Она, пак, што се спо-
знава преку мислата 
не се препознава са-
мото по себе туку во 
енергијата (дејству-
вањето). 

Затоа и душата, би-
дејќи не може да 
се спознае сама по 
себе, се открива 
(спознава) во нејзи-
ното дејство однос-

но, енергијата.
 
Дали постои 
душа?

Кога нашето тело се 
движи тоа бива по-
ттикнато или одна-
двор или одвнатре. 
Со фактот дека тоа 
се движи и тогаш 
кога не го туркаат или 
не го влечат, јасно е 
дека тоа бива при-
движено однадвор, 
како што се случува 
со другите обични 
предмети. Од дру-
га страна, кога бива 
придвижено одв-
натре, не се движи 
по силата на при-
родна нужност, како 
на пример огинот, 
којшто непрестану-

ва да се движи се 
до моментот доде-
ка е огин, оти штом 
ќе престане да се 
движи тоа веќе не е 
огин.  За разлика од 
огинот мртвото тело 
престанува да се 
движи, но не преста-
нува да биде тело. 
Според тоа, ако те-
лото не бива прид-
вижено однадвор, 
слично на обичните 
предмети, и ако не 
се движи преку си-
лата на физичката 
нужност како, на 
пример огинот, јас-
но е дека тоа бива 
придвижено преку 
душата која му ово-
зможува да живее 
(душата која му дава 
и го одржува во жи-

вот. Значи, ако е до-
кажано дека душата 
му дава живот на 
нашето тело тогаш, 
само по себе, таа 
мора и да постои. 
Постоењето на ду-
шата се спознава по 
нејзините дејства, 
преку енергијата.
 Продолжува.....

Помакедончил:
Прота-ставрофор 
Илија Донев

Свети Григориј Чудотворец
ПОУКА ЗА ДУШАТА

Вознесение Христово (Спасовден)
Вознесение 
Господово 
се празнува четири-
есет денови после 
Велигден, поточно во 
четвртокот на шестата 
недела после празни-
кот на Воскресението 
Христово.

Значење

Откако по Неговото 
воскресение свети-
те апостоли и жените 
мироносици Го ви-
доа, Христос го извр-
ши сето она што беше 
потребно за спасение 
на човечкиот род, и 
дошло времето да 
Се врати кај Отецот: 
на земјата ја покажа 
љубовта Божја, со 
страданијата и жртва-
та го искупи човекот, 
а со воскресението 
покажа дека и смртта 
е победена, давајќи му 
ветување за вечен жи-
вот на човекот. 
На тој начин се откри-
ва Христовата 

икономија за човекот:

 Вознесувањето е 
исполнување на Во-
скресението Христо-
во, а со тоа - и чове-
ковото воскресение и 
вознесение.

Празнување

Четириесетиот ден 
после Христовото во-
скресение, Христос 
им се јави на Неговите 
ученици, и им запове-
да да одат по целиот 
свет, проповедајќи го 
Светото Евангелие на 
сите луѓе, велејќи им 

дека кој ќе поверува, и 
се крсти, ќе биде спа-
сен, а кој не поверува, 
ќе биде осуден. 

За да успеат во таа 
мисија, Христос им 
Го ветил Светиот Дух 
Утешител, оти без Не-

говата благодат не би 
биле спремни да ја 
извршат доверената 
мисија. 
Откако им ја даде таа 
заповед, ги поведе 
своите апостоли и 
Пресвета Богородица 
на Маслиновата гора, 
близу Ерусалим, каде 
ги подигна рацете и 
ги благослови, и по-
тоа на очиглед на сите 
присутени, Се вознесе 

на небото. 
Учениците се радува-
ле на она што го гле-
дале нивните очи. И 
додека тие со погле-
дот Го барале Возне-
сениот Господ, им се 
јавиле два ангела, ве-
лејќи им: „Мажи, Гали-

лејци, зошто стоите и 
гледате во небото? 
Овој Исус Кој од вас 
се вознесе на небото, 
ќе дојде така како што 
Го видовте да оди на 
небото.“
На вечерната бого-
служба која се слу-
жи во средата пред 
Вознесение, во склад 
со црковниот типик 
се врши Оддание на 
Пасха, еден вид затво-

рање на циклусот на 
празнување велигден-
ското празнување. 
Почетокот и крајот на 
службата во овој ден 
се врши исто како и на 
самиот ден Велигден. 
Повторно се пеат ра-
досни стихови: “Нека 
воскресне Бог и нека 
се разбегаат неприја-
телите Негови...“ и 
“Овој ден го создаде 
Господ, да се возра-
дуваме и возвеселиме 
во него...“. Се просту-
ваме и се “разделува-
ме“ од Велигден, до 
идната година.

Установувањето на 
празникот Вознесение 
Господово е во дла-
боката древност. За 
тоа ни говорaт сведо-
штвата на писмените 
споменици. Така, уште 
„Апостолски устано-
ви” пропишуваат праз-
никот да се празнува 
во 40-иот ден по Пасха 
(кн. V гл. 18). Особено 
важни се сведоштвата 
од свети Јован Зла-
тоуст и блажени Ав-
густин. 
Свети Јован Златоуст 
овој празник го на-

рекува „најважен и 
голем” и го вбројува 
меѓу празниците кои, 
како Пасха и Педесет-
ница, се установени 
од апостолите. Бла-
жени Августин, спо-
менувајќи за општото 
чествување на праз-
никот, според Преда-
нието, исто така, смета 
дека е установен од 
апостолите. 
Каноните на Вознесе-
ние Господово ги на-
пишал свети Јован Да-
маскин и преподобен 
Јосиф Песнописец. 
Кондакот и икосот се 
од свети Роман Слат-
копеец.

    Празникот Вознесен
ие спаѓа во подвижни-
те Господови празни-
ци и трае десет денови: 
еден ден предпразни-
штво, кој се совпаѓа со 
оддавањето на Пасха, 
и осум денови попраз-
ништво. 
Оддавањето на праз-
никот е во петокот на 
седмата седмица по 
Пасха.
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Во врска со Корона вирусот 

И во овие времиња на искушенија
Православните христијани знаат дека после Распетие доаѓа 
Воскресение!

In regards with the Covid - 19 and these unfortunate times.
The Orthodox Christians knows that after Crusifiction comes 
Resurrection!
Мир во душата, љубезност во срцата, заедништво во 
молитвата!
Peace of the soul, kindness of the heart, communion in 
prayer!

Протаереј Константин Митровски (Архиерејски 
намесник на канадското намесништво на АКМПЕ)

Почитувани читатели,

Додека живееме во време - невреме, предизвикано од корона вирусот, 
не смееме да ги заборавиме нашите македонски православни цркви 

кои се вистински светилишта, врталишта, наши втори домови.
Да ја помогнеме МПЦ Св. Илија од Мисисага:

 
Macedonian Orthodox Church St. ilija Mississauga

1775 Bristol Rd W, Mississauga, ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050

Св. Илија, Мисисага април/мај 2020
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Пишува

 Горнан Јовановски

Можеби некој ќе рече, овој 
дефинитивно забегал, или 
здравствено растроен, кога 
споредувам или правам ком-
парација со епидемија која 
може да прерасне во  пан-
демија   а уништува стотици 
и иљадници луѓе, со еден 
недоносен селанец од Мур-
тино. Јас имам симпатии и 
внимание кон оние кои на-
страдале од коронавирусот  
или ковид-19, но истовре-
мено имам  симпатии и кон 
оние милиони македонци на 
кои Заев им го одзема пра-
вото да бидат она што се, 
она што биле од памти век. 
Во Македонија  имаме уште 
постраотен вирус наречен 
“Заев”, кој се влечи, корни,  
пустоши, руши , брише се, 
вирус кој не можеме  ника-
ко да го излечиме. Па што 
очекувате кога во државата 
имаме кошмарен систем, 
раководат луѓе кои немаат 
никаков стил или форма на 
општествено управување за 
да очекувате економски раз-
вој. Не се креира нов систем 
со стар авторитет  и кадри 
што не носат прифатливи 
резултати. Разбојниците на 
Заев се украдоа , да можеа и 
звездите ќе ги украдеја и ќе 
живееме  во затемнат свет 
, штета што во галастиката 
има околу двеста милијарди 
звезди неможе сите да ги 
улови . Да се надеваме на  
некои  наредни избори да до-
бие партија која ќе може да ги 
возобнови оние мигови, оние 
убави мигови што некогаш ги 
имал македонскиот народ. 
Инаку со овие злочинци се 
што е македонско ќе поцрни. 
Еве гледате, дури и езерата  
ни се  исушија од тагувања 
по своето. Се исуши и секое 
македонско око, нема повеќе 
солзи за плачење.
Е, па, пријатели, свесни сме 
дека постои  една заслепе-
ност  што ни се сервира ,по-
себно  на оние неспособни  
да ја согледаат суштината  и 
да ја сватат целосно на неш-
тата што се исправени пред 
нас , тоа слепило пред очи 
да им застане, тие предавни-
ци со тоа кокошкино слепило 
дури и сонцето што истура 
најголема светлина да немо-
жат да го видат. Корона ви-
русот им е мала казна на тие 
злочинци  што ја ништат др-

жавата толку скапо испла-
тена.  Муртинецот за три 
години успеа да избрише 
од корен една  цела  нација 
империи што не можеле да 
го направат со векови. Не 
дај боже  да добие уште 
еден мандат, ќе докрајчи се  
, нема  да остане нити мало 
коренче  од македонскиот  
народ и Македонија како 
нација. Се наоѓаме пред 
надојдената небиднина што 
ни ја посеа муртинецот , во 
темната ноќ ја бараме онаа 
светилка што силно искри   
и го осветлува мракот за да 

го видеме патот кон нашата 
надеш,  ако и некаде постои, 
затоа што продавачот од 
Муртино   не направи , за ни-
когаш  да не се чувствуваме 
свои на своја земја. А за ко-
рона вирусот, таа за два , три 
месеци ќе си замине, после 
тоа пак ќе си играме со муви-
те, мравките и комарците, се-
којдневните работи  и задачи 
ќе ги извршуваме по норма-
лен начин како обично. Затоа 
сум убеден дека вирусот што 
ни го донесе муртинецот  е 
постраотен  од се друго. Она 
што го прави Заев и ком-
панијата врз македонскиот 
народ е неповратно, ние ке 
останеме ништожни  дури по-
мали и од мравките. А оваа 
дистопија што ни ја донесоа  
заевистите ќе ни биде  црн 
белег  и ќе не следи за вечни 
времиња.
Знаеме дека сите не мислат 
така како нас, оние од тај-
фата на Заев имаат други 
мисли и сфаќања,  или така  
не убедуваат дека така тре-
бало да биде, Заев создал 
подобра атмосфера за жи-
веење, чекориме кон Европа 
а веќе сме членка на НАТО, 
остварен еден  неприфатлив 
сон, незамислен во времето 
на Груевски. Комуњарите  и 
другите разни странски аѓен-
тури , замислете за нив овој 
муртинецот ти бил  “Делија” 
, за тоа најмногу веруваат 
сите оние кој ги вработил, 
или на оние на кој им делел 
тендери, а такви ги има мно-
гу во државните институции. 
И нели така, “фрли црвче  за 
да фатиш рипче”, така тоа се 
случува во секое време, но 
посебно сега во предизборје-
то забележуваме купување 
гласови на “ангро”. И колку 
да се обидуваш  да ја разјас-
ниш  дилемата што ни ја 
наметна режимот на Заев, 
никако не можеш да бидеш 
сватлив,  заевољупците и 
неговите следбеници како 
да се заразени од некаква 
“опиумска религија” и греот-
чињата  на Заев неостапува-
ат од тие квази гладијаторски 
битки. Независно  во каква 
погубна ситуација Заев да се 
најде, а во моментов знаеме 
дека се наоѓа во поразителна 
позиција, а тоа го покажува-
ат  и последните анкети, ама 
сепак  Месијата се смета за 
влијателен и супериорен, ба-
рем така мислат оние што им 
кумуваат на кризата созда-

дена во Македонија токму од  
божјиот спасител. Па луѓе, 
тој се наоѓа (по негово) во по-
бедничкиот агол, и често су-
герира  дека оди по прав пат, 
а кутрите не  можат да видат 
дека со години се движат по 
кривулестите  патчиња,  а за 
ВМРО ДПМНЕ вели дека се 
движат кон стечај.

Слугите  на Зоран Заев, по-
себно оние од типот на Ши-
легов, градоначалникот на 
Скопје, предвреме како да 
го зафатила коронавирусот, 
или сосема некоја друга ум-
ствена заразна болест или 
вирусот “Заев”, најавува от-
странување на спомениците 
“Скопје 2014), тоа ќе го пра-
вел после изборите. Ебати 
човекот, го фатило беснило-
то, му пречеле спомениците, 
сега ќе ги руши, па таква  и 
била судбината  на нашата 
мала државичка, некои ќе 
градат, некои ќе крадат а 
некои ќе рушат. За овие по-
следните е најлесно, и да не-
знаат како да ракуваат со че-
канот,  оти за овие три години 
не се покажале со ништо, 
ама за рушење се први оти 
не треба некое мајсторство. 
А да зирнат  барем малку за 
да ги видат резултатите, би-
дејќи поради тие споменици 
што ги насади ВМРО ДПМНЕ 
како  врби  , колку туристи го 
посетуваат градот Скопје и 
Македонија воопшто. Знае-
те , “тиранската платформа” 
мора да се почитува,  а таму  
има клаузула дури непозната 
и за Заев, кутриот тој него 
прочитал договорот. Во едно 
интервју за српски медиум се 
потврди дека не ја познавал 
многу платформата, па си-
гурно, затоа што е напишана 
од “калето”.
Е, ајде мој македонски на-
роде, ај ние да бидеме тие 
градители, дојдете ако ви 
оди чеканот,  ралото, ка-
пачката, вилата, косалката, 
нашите предци ни оставија 
не  завршени  работи, да си 
ги земеме работите во свои 
раце и ние да ги довршиме. 
Да не им дозволиме на Заев 
и на Шилежето да си играат 
со македонските вредности, 
да си ги доораме  нивјето по 
нашински. Со тој зажарен сјај, 
да ги осветлиме тие затем-
нети патишта, знаете оние 
вистинските, македонските, 
ајде, пред оваа окупаторска 
власт да ни ги замрачи ули-
ците, да ја згасне традиција-
та наша, старинска,  вековна, 
да го запреме умирањето  на 
секоја надеж и желба, оваа 

е наша господска земја, ма-
кедонска да ја браниме,  да 
ја чуваме. Да се потсетиме 
на Гоце Делчев, најголемиот 
син на Македонија, човек кој 
подарил еден цел живот на 
земјата од каде што тој доа-
ѓа, земјата негова мила, која 
чекор по чекор, педа по педа, 
нога по нога со години ќе ја 

изодува и со крв ќе ја брани и 
одбрани.  Денес , и ние исто-
то го правиме, поттикнати 
од неговите идеали и мис-
ли. Ако Апостолот би знаел 
колку сме веродостојни кон 
татковината, можеби ќе не 
проколнува, но наместо тоа, 
тој ќе рече: “Делото на осло-
бодувањето на еден народ, 
е пред се негово сопствено 
дело, на неговите сопствени 
раце” и како додаток и ова:                      
 “Дали може да има друго 
место за еден Македонец, 
освен Македонија? Дали има 
и народ понесреќен од  маке-
донскиот? И дали има некаде 
пошироко поле за работа, от-
колку Македонија...”  Фамоз-
ниот лидер  на Македонија, 
Гоце Делчев ни рече дека 
и кај нас ќе може да угрее  
утринската зора, а ние или 
не сме ја виделе, или допра-
ва ќе доаѓа , или поминала 
и заминала. Неговите прин-
ципи и идеологија била како 
што ке рече: “ Ние се бори-
ме за слободна и независна 
Македонија со широки права 
на сиромашното  население”. 
Ако одиме по умот на Заев и 
ние ќе почнеме да веруваме 
во неговите апсурдни лаги и 
измисленици  “Убеден сум 
дека Гоце Делчев е горд на 
нашето остварување кога ја 
направивме нашата земја 
членка на НАТО”.  Така рече 
муртинецот. А кутриот Дел-
чев се превртува во гробот 
од радост.
Уште едно чудо: Зоран 
Заев  и албанската партија 
, движењето БЕСА напра-
вија предизборна коали-
ција и го официјализирале  
предизборниот договор за 
предвремените парламен-
тарни избори, прашањето е 
што прифатил Заев и СДСМ  
за да ги добие албанските 
гласачи. Не е зачудувачки 
одговорот, овој подлизур-
ко  се би прифатил само да 
остане на власт. Познато е 
уште од минатото дека лиде-
рот на БЕСА , Билал Касами 
, видете, имал големи забе-
лешки за македонското зна-
ме и химната на Македонија 
а сигурно и грбот, тие не се 

рефлектирале на албанскиот 
идентитет, сигурно, маке-
донскиот и не е толку важен. 
Ако одиме по забелешките 
на албанците, и ако прави-
ме отстапки на сите   нивни 
барања, и да им ја понудиме 
целата држава пак нема да 
биде доволно за да ги задо-
волиме нивните  волчји   апе-
тити. Ама така било секогаш 
во Македонија и така ќе оста-
не, македонските вредности 
не се битни, овие наши лаж-
ни политичари не се замара-
ат  со тоа, битно е столчето 
да се добие по секоја цена. 
Македонските гласачи  треба 
трезвено да размислат и да 
го дадат својот  глас за онаа 
партија која што ќе го повра-
ти имиџот на македонците, 
за да ни се повратат сите 
македонски светлости  што 
исчезнале за време на  Зае-
вото  владеење.
Како што реков пострашна 
е пандемијата  на Заев од 
колку коронавирусот што мо-
ментално го зафати светот и 
Македонија. За последниот 
, пак ќе се најде некој иљач 
,некоја тревка од нивјето на 
Заев ќе се излекува, или така 
по одредено време сама ќе 
си замине, како и многу дру-
ги слични во минатото , ама 
вирусот Зоки , тој бре браќа 
пустош прави, зема се, влечи 
како бура, од корен корни се 
што е македонско и од Бога 
создадено. Единствено за да 
се спасиме од вирусот “Зоки”, 
овој шутрак  да го испратиме  
во Шутка  или подалеку, вид 
виделина да фати. Та не е 
само тој, има и други такви 
како него, арогантни, неодго-
ворни,  безобразни,  без на-
ционални чувства, заплетка-
ни во безверие, без никакви 
визии.
Кај режимот на Заев нали-
кува како  во  песната “ајде 
ред се редат Мале”, афери,  
случки, гафови, скандали 
, киксови , финти и што не 
друго. Го имаме и послед-
ниот случај, како и многу 
други незабележани, она со 
директорката  Нина Цаца  
Биљановска  на скопската 
клиника за кожни болести, 
неодговорно, неморално од-
ндсување кон својата функ-
ција пред се кон луѓето на 
кои им служи. Госпоѓата ре-
шила да се прошета , да оди 
на скијање во Италија, да 
дише чист воздух, зошто  да  
не , заслужува,   не водејќи  
сметка колкав е ризикот на 
заболување од коронавиру-
сот во оваа ризична земја. 
Со кој ум  госпоѓата  отишла 
во кризни места каде  што 
енормно  се шири коронави-
русот, пазете, докторка  која 
најмногу би требало да знае 
како се пренесуваат зараз-
ните болести и каква превен-
ција е потребна.  И згора на 
тоа, замислете не се ставила 
во изолација, па уште се ше-
тала  низ Македонија на се-
минари и предавања, во ка-
фулиња без претходно да се 
тестира, а знаејќи дека има 

симптоми  на вирусот . За  
дилемата да биде поголема 
на колегите и се заканувала 
дека ќе ги избрка од рабо-
та зашто ја  пријавиле  оти  
прикривала дека има симп-
томи на коронавирусот. Ете 
такви луѓе има  во тајфата 
на Заев,  за  кои  очигледно  
се гледа  дека човечкиот жи-
вот нема никакво значење. И 
поради тој не човечки  однос 
,без чувство на склоност кон 
другите и  не почитување на  
докторската   етика и морал, 
150 дерматолози  завршија 
во карантин како и многу дру-
ги здравствени работници. 
Министерството за здрав-
ство на Република Македо-
нија  нареди прекинување на 
школските настави, спортски 
настани, културно-уметнички  
претстави и секакви други  
јавни  собири  на поголеми 
групи од народ, потоа за-
творени молови, кафичи, 
барови, продавници освен 
за прехрана. Требаше  да се 
преземат побрзи  превентив-
ни мерки,  но кај нас  не одат 
работите  така, дали  некој 
ке сноси одговорност за сето 
ова, прво треба да биде ми-
нистерот за здравство  Венко  
Филипче и директорката наз-
начена од него . Некои пови-
куваат да и се одземе лицен-
цата за да  неможе повеќе  
да практикува медицина, но 
на место  тоа доби само от-
каз од работното место. Сега 
вие јасно како работи систе-
мот на Заев.
Што се однесува до предвре-
мените избори, СДСМ  сега 
има најдобра причина за от-
кажувањата , тие и така едвај 
прифатија, знаејќи  според 
анкетите  не  одат во нивни 
правец. Ама ете сега коро-
на вирусот одлучу за нив. 
Отплатниците на Заев ши-
реја разни дезинформации 
дека во дијаспората немало 
да се одржи гласање, желба-
та им успеа. Како да забора-
вивме дека апашката влада 
на Заев многу порано се от-
кажа од македонците кои жи-
веаат надвор од Македонија.
Шегата настрана, корона ви-
русот е алармантна и штетна 
појава која треба да се сфати  
сериозно со особено вни-
мание, затоа ќе треба да се 
почитуваат препораките на 
медицинскиот  кадар  и екс-
пертите по медицина, и сите 
други  одговорни институции, 
а воедно да се применуваат 
владините  превентивни мер-
ки и методи  за справување 
со коронавирусот ( ковид-19)  
но и да се дејствува  според 
здравствените упатства за 
да се избегне од секаква екс-
панзија низ државата.  Ако е 
потребно останете  дома  во  
самоизолација, и помагајте  
се меѓусебе. Купувајте само 
колку што ви треба, за да 
има и за другите. Чувајте  се, 
секој живот вреди.

ШТО Е НАЈСТРАШНО   ЗА МАКЕДОНИЈА  КОРОНАВИРУСОТ ИЛИ  ЗАЕВ?
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Почитувани читатели,

Во услови на пандемија предизвикана од корона вирусот, 
наша морална должност е да ги помагаме македонските 

православни цркви 
кои претставуваат верски, културни и социјални центри за нас 

Македонците.

St. Nedela Macedonian Orthodox Church, Ajax, Ontario

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7
Phone: (905) 426-5355

Province: Ontario
Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada
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Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Друштвото на писате-
ли Браќа Миладинов-
ци, гранка при М.П.Ц. 
Св. Климент Охридски 
во Торонто е форми-
рано на 7ми март 1987 
година, од група на 
љубители на пиша-

ниот збор.

По повод деновите на 
словенската писме-
ност ви посакуваат 
добро здравје пред се’ 
позитивни мисли, мир 

и спокој.
Празникот на словен-
ската писменост без 
која не би го имале 
ниту ние, ниту светот 
писмото кирилица е 
добар повод да се по-
тсетиме на делото на 
словенските македон-
ски браќа Св. Кирил и 

Методиј.

СВЕТИТЕ БРАЌА КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ

И НИВНАТА ДЕЈНОСТ
 

 Со доаѓањето на Сло-
вените во Македонија, 
тие со себе ги донеле 
и своите пагански ве-
рувања и својот јазик. 
За писмено изразување 
употребувале црти и 
рески. Сепак со доа-
ѓањето во Македонија 
и на јужниот Балкан се 
сретнале со напред-
на култура и развиена 
писменост. Словени-
те од староседелското 
население го примиле 
писмото кое било во 
употреба на тие про-
стори и го користеле во 
писменото изразување. 
Но со постојните букви 
на грчкото унцијално 
писмо или со римското 
латинично писмо, не 
можеле да ги пишуваат 
сите карактеристични 
словенски гласови кои 
ги изговарале. Поради 
тоа, се појавила потре-
ба да се создадат нови 
знаци – букви, со кои ќе 
се пишуваат словенски-
те зборови, те. писме-
но ќе се забележува 
јазикот на Словените. 
Создавањето на азбу-
ка за Словените било 
дипломатски чекор на 
Византија, а со азбука-

та византиската при-
добивка била двојна. 
Прво – полесно се ши-
рело Христијанството 
кај Словените и второ, 
Византија придобивајќи 
ги балканските словени 
на своја страна си обез-
бедувала подобра пози-
ција против Бугарската 

држава која напаѓала на 
територијата на Визан-

тија на Балканот.
Задачата за создавање 
на словенско писмо, од 
византискиот двор ја 
добил Кирил (Констан-
тин Филозоф), кој имал 
целосна поддршка и 
помош од неговиот брат 

Методиј.
 

Биографии на Кирил и 
Методиј

Константин и Методиј 
се браќа родени и по-
раснати во Солун. По-
текнуваат од угледно 
солунско семејство. 
Нивни родители биле 

Лав и Марија.
 Методиј е роден во 826 
год. Се школувал во 
специјални училишта 
за стекнување на воени 
вештини и за извршу-
вање на високи држав-
ни функции. Поради 
стекнатото знаење и 
способностите кои ги 
поседувал, Методиј на 
20 годишна возраст, од 
визнтискиот двор добил 
чин Војвода. Тој како 
војвода во 845 година 
бил испратен да биде 
управник на Словен-
ското кнежевство во 
Македонија, кое се про-
стирало во Струмичко 
– брегалничкиот регион. 
Задача на Методиј била 

да ја осигура поддршка-
та на месното населе-
ние во борбата против 
бугарските напади на 

таа територија.
 

Константин, познат под 
монашкото име Кирил, 
бил роден во 827 год. 
Се школувал во солун-

ските училишта во кои 
оделе само децата од 
поимотните семејства. 
Како најдобар ученик, 
рано се школувал на 
Цариградскиот универ-
зитет (Магнаурската 
школа). Таму изучувал 
повеќе науки и повеќе 
јазици. По завршување-
то на студиите Констан-
тин станал професор по 
филозофија во универ-
зитетот во кој и самиот 
учел претходно. Како 
вреден и образован 
стекнал голема доверба 
на византискиот двор.

Мисиите на Кирил и 
Методиј

 
Мисија кај Сарацените

Прва мисија на Констан-
тин била мисијата кај 
Сарацените во Багдад. 
Со оглед на тоа што 
го познавал арапскиот 
јазик и Коранот, бил 
испратен од визан-
тискиот император Ми-
хаил III во дипломатска 
помирителна мисија кај 
Сарацените. Мисијата 
била во периодот (851 
-856 год). Во оваа прва 
своја дипломатска ми-
сија Константин успеал 
да ослободи извесен 
број (околу 1000) визан-
тиски заробеници кои ги 

вратил во Византија.
 

Брегалничка мисија

Потоа бил испратен да 
му помогна на својот 
брат во Словенското 
кнежевство во Македо-
нија (оваа е тн. Брегал-
ничка мисија). Доаѓајќи 
во брегалничко,  според 
легендата Константин 
покрстил 54000 слове-
ни. Таму Константин ги 
воочил проблемите со 
кои се соочуваат сло-
вените со немањето на 
своја азбука и немож-
носта да се употребува 
грчкото унцијално писмо 
и латничното писмо за 
запишување на специ-
фичните словенски гла-

сови.
 

Мисија кај Хазарите
Во 860 год – Констан-
тин е испратен од Ви-
зантија кај Хазарите на 
(Кримскиот п-ов) брегот 
на Црно море. Тие не-
мале официјална рели-
гија. Кај хазарското на-
селение имало  Евреи, 
Муслимани, Христијани 
и пагани (многубошци). 
Задача на Константин 
во оваа дипломатска 
и верска мисија во Ха-
зарскит каганат била да 
го прошири христијан-
ството на оваа терито-
рија и да ослободи ви-
зантиски затвореници. 
Тој со себе го понел и 

својот брат Методиј.
Во оваа мисија на Крим 
тие ги откриле мошти-
те на Папата Климент 
I (Римски) и со верски 
почести ги положиле во 
црквата Св.Димитрија 
во градот Херсон. Кон-
стантин напишал и „По-
фално слово“  и химна 
за папата Климент. Дел 
од моштите Константин 

понел со себе.
 

Мисија кај Аланите

По успешната мисија кај 
Хазарите, Константин 
бил испратен во нова 
мисија кај Аланите, во 
градот Фула, на источ-
ниот брег на Црно море. 

И оваа мисија успешно 
ја завршил покрстувајќи 

голем број пагани.
 

Мисијата во Велика 
Моравија

Во 863 год. моравскиот 
кнез Ростислав поба-
рал од Византискиот 
император Михаил III да 
му испрати мисионери 
за заштита од влија-
нието на германското 
свештенство и герман-
ските мисионери. Ви-
зантискиот император 
на мисија во Велика Мо-
равија ги испратил  Кон-
стантин и Методиј. Спе-
цијално за престојната 
мисија, браќата создале 
посебна азбука според 
јазикот кој го зборувале 
Словените, составена 
од 38 букви, Оваа азбу-
ка наречена е ГЛАГО-
ЛИЦА. Превеле дел од 
Библијата на словенски 
јазик и неколку бого-
службени книги на сло-
венски и заминале во 

Велика Моравија.
Нивната дејност наишла 
на силен отпор кај гер-
манските свештеници 
кои жестоко се бореле 
против воведувањето 
на словенскиот јазик во 
богослужбата и против 

глагоското писмо.
Веста за мисионерите 
во Моравија стигнала и 
до Папата Никола I, па 
двајцата браќа тргнале 
кон Рим, на средба со 

Папата.

 Мисијата во Панонија

За делото и големината 
на браќата Константин и 
Методиј, дознал и кне-
зот Коцел од Панонија, 
кој ги повикал браќата 
да им помогнат на па-
нонските Словени про-
тив германизацијата. 
Константин и Методија 
останале во Панонија 6 
месеци и во тој период 
го ширеле христијан-
ството и писменоста кај 
тамошното население.

Од таму преку Венеција, 
отпатувале во Рим.

 

Средбата со Папата
Во Рим браќата биле 
примени од Папата 
Адријан II затоа што 
Никола I штотуку почи-
нал. Нему му ги преда-
ле моштите од папата 
Климент I. Поради му-
дроста и пожртвувано-
ста на Константин и Ме-
тодиј, поради нивната 
мисија за ширење на 
Христијанството и по-
ради честа која му ја на-
правиле на починатиот 
папа Климент I, Адријан 
II, го ракоположил Кон-
стантин за свештеник, 
а неговите ученици за 
презвитери и ѓакони. 
На Константин му било 
дозволено да изведе 
богослужба на словен-
ски јазик, црковните 
книги кои биле преве-
дени на словенски јазик 
и писмо биле оставени 
на поклонение во еден 
од римските храмови, а 
преводот на Библијата 
бил осветен од Папата 
кој дозволил во Велика 
Моравија и Панонија да 
се богослужбува на сло-

венски јазик.
Во Рим, Константин 
тешко се разболил. Се 
замонашил во февруа-
ри 869 година и по пе-
десетина дена починал. 
Непосредно пред смрт-
та го примил монашко-
то име Кирил. Неговото 
тело со високи верски 
почести било положе-
но во црквата „Св. Кли-
мент“ во Рим каде што 
се наоѓа до денешни 

дни.
 

Методиј, со од папа-
та добиениот архие-
пископски чин се вратил 
во Велика Моравија за 
да продолжи со мисија-
та. Заедно со своите 
ученици, дејноста ја вр-
шел со големи тешкотии 
поради силниот прити-
сок од германското ду-
ховенство, се до смртта 

во 885 год.
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Здраво почиту-
вани пријатели и 
читатели,

 
Со необичната вонред
на  состојба во која се 
најдовме поради  коро-
на вирусот, настана по-
долга пауза и застој во 
редовната работата и во 
сите наши активности,-
нешто како да не моби-
лизира и ни рече „стоп“. 
Не се возбудувајте пора-
ди  COVID-19, ќе исчезни. 
Што ли не се случуваше 
деновиве! 
 Преку ТВ- екрани  док-
торите, премиерите и 
др. зборуваат за панде-
мијата што го зафати 
целиот свет, укажувајќи 
на заштитни правила на 
кои треба да се придржу-
ваме, зашто кај вирусот 

нема дискриминација, за 
сите е ист, велејќи: 
„We are in the same boat!, 
Stay home...  И, еве, сите 
сме дома и имаме „пол-
ни раце време“. 
Но, не сите; некои при-
нудени се да работат од  
дома. 
Со ова најповеќе се по-
годени просветните ра-
ботници од сите затво-
рени школи, меѓу кои се 
наоѓам и јас, како настав-
ник по македонски јазик 
за Интернационалната 
јазична програма, во Bur 
Oak S.S.во Маркам. 
Сега сум опфатена со 
сосема нешто ново за 
нас, наставниците така 
да наставни теми и ак-
тивности ќе 

одат преку „Online 
L e a r n i n g L a n g u a g e 
Activity“ на кое веќе ра-
ботам со учениците. Но, 
секако имаме време  и 
за пролетно чистење  во 
куќите, а во дворовите 
да засадиме цвеќиња,  
ќе се чувствуваме подо-
бро и повесело. 
Во секојдневната изо-
лираност и осаменост 
мислите и спомените во 
минатото не враќаат на 
убавите времиња и во 
нашите родни места...
Тогаш да ги разгледаме 
фото-албумите, а слики-
те „зборуваат“ со многу 
зборови и настани. 
На една слика внимание-
то ми го привлече баба 
ми Петра Грашиновска, 

ме потсети на првата 
горенаведена  „телеви-
зиска“ изрека, која во-
македонски стил вака ја 
кажуваше:
 „Сите сме во еден кош 
!“ или во  друг случај ќе 
кажеше:  „Празен кош, 
готов нож !“ изрека со 
поучително значење за 
сите времиња и ни ука-
жува на нешто важно. 
Помислете, што е тоа? 

Се сеќавам, мојата ин-
тересна  баба Петра ни 
раскажуваше  приказни 
до касно во ноќта.При-
кажуваше за турските 
напади во Демирхисар-
скиот крај, посебно за с. 
Бабино, кога сите бегале 
и се криеле во кориите, 

да се спасат од Турците, 
а најмногу раскажуваше 
за војводата Гоце Дел-
чев. 

Замислете, каква случај-
ност за сеќавањата на 
баба Петра ! 
Ова се совпадна во ме-
сец мај кога се одбеле-
жува 117 годишнината 
од смртта на Гоце.

 Со ова добив инспира-
ција и наслов  за рубри-
ката „Поезија со повод“ 
актуелна за овој месец:
Пријатно читање !ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД

Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД

По повод 117 годишнината од смртта 
на  МАКЕДОНСКИОТ легендарен војво-
да, апостол и учител, Гоце Делчев, со 

литературен 
прилог  од 
стихови и 
песни ќе го 
прославиме-
не говиот жи-
вот и дело. 
Но за херојот 
повеќе  ќе 
„проговори-
ме“ со пес-
ните на ма-
кедонските 
поети заста-
пени  во мои-

те рецитали посветени на  Гоце, што ги 
пишував и уредував со кои поранешни-
те генерации на мои ученици, кои учеа 
вомакедонските училишта, настапуваа 
на празниците  и на Гоцевата вечер во 
организација на„Обединети Македонци“ 
од Торонто. Рециталот симболично ќе 
започнеше:

„О, Гоце челичен војводо,

за тебе песни се пееле низ вековите 
мрачни,
Ти, хероју наш живееше во дамнешни 
времиња страшни.
Во тебе бури беснееле против душман 
клет.“

Во богатата историја  на македонскиот 
народ  од крајот на 19 и почетокот на 20 
век, една од најзначајните личности е 
Гоце Делчев, кој ги истакнува и симбо-
лизира  највисоките дострели на бурната 
илинденска епопеја. Со неговата појава 
на македонската револуционерна сцена, 
како водач и организатор на македонско-
то револуционерно движење; идеолг и 
визионер, докажа дека неговата прогре-
сивна мисла и идеи, народот ќе го следи 
неговиот пат за подобар живот и слобо-
да. Решително се најде во првите редови 
на жестоките борби со непријателот, чии 
подвизи  биле прифатени од наредните 
генарации на прогресивните борци. Ако 
го согледаме Гоцевото дело, со неговите 
подвизи, би рекле дека тој е „македонски 
национален револуционер од балкански 

големини“. Тоа се потврдува со негови-
те прогресивни мисли за времето во кое 
живееше.Тоје против секаков национа-
лизам и шовинизам  кое го потврдува со 
мислата: „Јас не ги мразам османлиите 
како народ, јас војувам против османли-
ската тиранија како владеечки систем“. 
Неговите прогресивни мисли се многу 
важни и од денешен поглед, и во ова 
мултикултурно општество во кое жи-
вееме. Неговиот космополитски поглед 
високо го издигна над неговите совре-
меници, го воведе во денешницава и го 
прослави: „ Јас го разбирам светот един-
ствено како поле за културен натпревар 
меѓу народите !“- со кое се вбројува во 
редот на напредните светски хуманисти, 
зашто нејзината порака и денес е акту-
елна. Гоцевите визии и организациони 
способности создадоа висок авторитет 
кај македонскиот народ и тој се стекна 
со ореол на легенда ;- „Чедо на своето 
време“; кој засекогаш ќе биде присутен 
во песните:
 
„Гоце Делчев, борецот за правд
што не трпел навреди и лаги
од бегови и брадести аги,
на пат за Пирин Планина бела
во Баница преноќи, село -
Селото го прибра во своите поли
го пречекаа луѓето и гладни и боси.“
Но, дојде кобното и трагично утро на 
„борецот за правда“- со неговата  чета 
биле опседнати од турската  војска. Кога 
излегле од куќата ги следеле и дошле до 
жестока борба со османлиите кое доаѓа 
до израз во следниов цитат:
„На 4 мај, 1903 – во Баница село,
загина јунакот наш смело,
Народот ги мина в жал дните,
го жалеа Гоцета во земјата сите.“

Веста за неговата смрт брзо се рашири 
насекаде низ Македонија. Народот до-
бро го запамти со неговиот хероизам и 
пожртвованост;- како со сончеви зраци ја 
осветли Македонија, а со неговите знае-
ња и мудрост, ја просвети; бидејќи учи-
телот од Кукуш, учителствувал во Штип, 
каде ги учел децата на Македонски јазик. 
И така Гоце постана „душа и срце на Ма-
кедонија“
Кратката биографија која е претставена 
и преку магичноста на поетскиот збор го 

опфаќа неговиот млад  херојски живот и 
македонскиот народ со сите страданија. 
Токму затоа неговото дело и идеали 
претставуваат успешен пат на генерации  
борци, како и неисцрпна тема во маке-
донското народно творештво а особено 
во поезијата на поетите. Еден од нив е и 
ГАНЕ ТОДОРОВСКИ, кој инспириран од 
Гоцевото дело ја напиша  неговата нају-
спешна родољубива песна за неговата 
смрт која претставува вистинска маке-
донска тажалка, болка и тешка издишка. 
Сликовито, со силата на уметничкиот 
збор сите ја оплакуваа загубата на Гоце, 
со голема емоционалност создава кон-
тактсо читателите, и затоа, целосно ја 
презентирам:

 4 МАЈ 1903 ГОДИНА
Така му било пишано: гробот да си го 
сони!
В срце го клукна прокоба стегајќи в гнев 
тупаница.
Имаш  ли  доволно гробје,ој Македонијо,
Покрвава за уште една рана: Баница.
Побогати сме сега со уште една смрт и 
пресен гроб.
Таго ле неисплакана, остани горда и не-
допустена,
Разгрни пазуви црни, земјо, извалкана, 
запустена,
За да го прегрнеш сина си што беше нај-
малку роб.
Плачот му прилега на оној што има солзи 
доста.
Ти, беццолзна немошнице преголтни 
најгорчлив јад
И биди за уште една загуба погорда, оти 
тој левент м лад
На твојте чеда им завешта в бој да уми-
раат и простум.
Црна зацрни се таголика страдалнице,
Прегризи усти, расчешлај коси, раскини 
руба,
И смирено, со зборови најгалежни и жал-
ни,
Тивко, по мајчински, оплакувајќи си ја за-
губата.

 Друга смрт таква ти не ќе дочекаш скоро,
На таков свој загубеник што само тебе те 
имал.
Ој, неразвенчана Гоцева изгоро,
Ој, Македонијо, ој, рано многуимена!

Иако изминаа 117 години од смртта на 
Гоце неговото дело се слави и прерасна 
вобогатоисториско   наследство на Ма-
кедонија и гордост за сите нас што сме 
далеку од неа. На 4 мај о.г во Скопје,на 
гробот на Делчев од граѓаните беа поло-
жени венци. Во колективната меморија 
на Македонците, Гоце е зацртан со не-
говото име каконепресушна легенда и 
трајна песна. 
 Култот за Гоце живее и овде во македон-
ската заедница со прославата на „Гоцева 
комитска вечер“ од „Обединети Македон-
ци“ предводена од претседателот Драги 
Стојковски, а во февруари  свечено беше 
прославен Гоцевиот роденден. Неговиот 
лик и дух присутни се насекаде меѓу Ма-
кедонците и Гоцевото дело ќе се слави и 
ќе се изучува, зашто:

„Гоце мртов не е, ниту мртов ќе е
дури Вардар далги в тек кон Солун лее,
во срцата ликот на тој храбар човек
 ќе трепери до век, до век !“

Гоцевото грандиозно дело ќе живее во 
народните песни, во поезијата, во учеб-
ниците и учениците, во моите преда-
вања по македонски јазик. Поради оваа 
состојба предвидените  лекции  оваа 
учебна година ќе останат непредадени. 
Проштавајте  ако сум пристрасна...ми 
недостасуваат детските ѕвонливи гла-
сови на моите ученици кога на првиот 
час ја пеевме македонската национална  
химна, потоа „Абер ми дојде од Солуна 
града“. Во септември ќе се вратиме со 
нови сили и наставни содржини.
Почитувани  родители и читатели, веру-
вајте; наскоро,се ќе биде во нормален 
ред, ќе истраеме  и ќе бидеме посилни со 
ново искуство и поуки да бидеме подо-
бри, да се почитуваме и да се сакаме. А, 
сега сите заедно да запееме и да извика-
ме- Вечна ти слава Гоце војводо,апостол 
наш македонски !

Ви благодарам на Вашето внимание
Б. Дафовска

 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -  ВЕЧЕН МАКЕДОНСКИ ВОЈВОДА
(4 февруари 1872, Кукуш – 4 мај 1903, Баница, Егејска Македонија)
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 Почитувани  
читатели 

на весникот 
„Македонија“,  
вљубеници во 

пишаниот збор, во 
чест на празникот 

Велигден, 
рубликата 
„Поезија со 

повод“со 
литературен 

прилог пропратен 
со празничниот 

ритам на 
македонската 

народна песна и со ехото на поетските искази, свечено и 
достоинствено ќе го одбележиме овој „Ден над  деновите 
“. Покрај велигденските песни од македонското народно 

творештво, со песни ќе бидат застапени нашите современи 
поети од неколку генерации, од различни градови и места 

на живеење. Сите, на оваа страна, на исто место„ се 
собравме “да го прославиме и да го опееме во песните, овој 

„Голем празник, голем ден – ВЕЛИГДЕН !
 
Со доаѓањето на пролетта, процутот на цвеќињата и 
песната на ластовиците, радосно го очекуваме Велигден – 
денот на Христовото воскресение.Тој е еден од најголемите 
христијански празници, кого нашиот народ  традиционално 
го прославува со сите обичаи, почнувајќи од Проштени 
поклади кога луѓето се простуваат. Вака, со Прочка 
започнува Велигденскиот пост и Велигденските празници.  
Верниците кои постеле доаѓаат в црква да се причестат, 
кое симболично сакам да ви го искажам и празнично да ве 
поздравам со следните стихови од мојата песна „ЧАША 
ВИНО“:

„Чашата е полна со вино
за Причесна – прочка господова,

вино и леб – тело Христосово
- простено, простено,  простено...

од гревови тело ослободено.“

Песни од современите македонски поети,  поврзани со 
Велигден и Велигденската причесна биле пишувани и 
објавувани уште одпоодамна и важнисе се со тоа што ја 
надоградуваат и збогатуваат ризницата на македонското 
литературно творештво. Во поетскиов прилог ќе приведеме  
песна  од битолскиот поет ЃЕОРЃИЈА НАЈДОСКИ во 
која  доаѓа до израз молитвата пред причесна со силно 
вдахновен дух на црковните богослужби при подготовките и 
обичаите за причесна од пред многу години:
МОЛИТВА ПРЕД ПРИЧЕСНА
Цркво соѕидана од најучтиви молитви
го носиш блажеството на духот
како сонувано величие на престолот ти вечен.
Подземни чула и татнежи те разнесуваат
Потопите се семоќни во сопствената игра
Од незнам – каде доаѓаат непотребни чула
Молитвите ти се соѕидани престоли на вечноста.
Цркво соѕидана од најучтиви молитви
времето ти ги подјадува ѕидините
Ореолите ти се таинствени во речта.
Денес ќе даваме нафора
И клетва за причесна.

Бидејќи причесната за христијаните е важен момент од 
велигденските настани, најпрво е опеана во македонското  
народно творештво, каде народната поезија е запишана во 
групата- Обредни песни кои се дел од најстарите поетски 
творби создадени со појавата на христијанството:

Извишило ми високо борје,
Високо борје среде манастир,
Ај на борјето ветки поројни,
Ај на ветките лисја широки
Ај на лисјето капки крвави,
Тие не биле капки крвави,

Туку ми била чесна Причесна.
Народниот пеец и творец се служи со стилски фигури и 
споредби со природните појави со цел да ја опише силата 
на „чесна Причесна“. Овој вид на велигденски обредни 
песни не воведуваат вомногувековното празнување на 
Велигден кое започнало во вториот век. Преку животниот 
пат на нашиот народ низ вековите, видливо е дека 
македонските народни песни се наоѓаат на прво место со 

својата разноврсна тематика, емотивност и лиричност. 
Песната каконивна секојдневна придружничка, особено 
Лирските народни песни кои жените најмногу ги пееле 
придружени од мажите кога работеле во полето и на 
празниците; со својата мелозвучност се издвојувале од 
групата на Обредни песни кои се најстари и потекнуваат од 
паганската религија. Носо прифаќањето на христијанството, 
се менуваат содржински и се приклучуваат кон 
христијанските празници. Велигденските обредни песни 
имале  христијанско-религиозни елементи и се пееле на 
Причесна и Велигден, како и на собири, свадби,крштевки 
и празници.  Бидејќи трите дена од велигденското славје 
народот е весел и разигран, вопесните се пеело за орото 
како важен дел од празничните настани.  Сите си честитале 
и си пожелувале, Велигден до година да биде дочекан 
повесело а „мома Ангелина“ продолжува да го вие орото „на 
високо на широко“ пеејќи со сите момци и девојки:

Велигден, море, Велигден,
та кога дојде и појде?

Со нога не те игравме,
со уста не те пеевме.
Моме ле, моме убаво,

три дена ме носи на појас;
црвени јајца кршевте,
на гајдаџија дававте,
кога си оро игравте.

Велигден, море Велигден
в  година пак да ни дојдеш,

со јајце ќе те чекаме.

Богатата мотивација и сликовитост на народното поетско 
творештво поврзани со  велигденските традиции  ги 
допира скоро сите поетски жанрови, создава инспирација и 
влијание врз творбите на современите поети, кои ќе дојдат 
до израз во овој контекс. Со сите  народни обичаи при 
дочекот на Велигден; постењето, причестувањето, одењето 
в црква облечени во убава нова облека, а децата радостни 
со кошнички со велигденски јајца, така да песните ќе ве 
потсетат и со мислите ќе ве поведат кон родните места, во 
вашето детство.Овие доживувања поетот ИВАН ТРПОСКИ, 
роден 1942 г. вос. Волино-Охридско, кој живее во Сиднеј- 
Австралија, ги опишува во песната „ВЕЛИГДЕНСКИ 
ПРЕЧЕК“ цитираме:

„Го чекаме Велигден
со верско почитување,

со строг шестнеделен пост
со чисти души и нови облеки“

„Го чекаме Велигден
желни за причесна

гладни за нафора и желни за 
Христовото воскресение.“

Во литературниот прилог застапена е и професорката-
поетеса ЉУБИЦА НЕДЕЛКОВСКА, од Скопје, родена 
1947 г.во  Бабино, Демир-Хисар. Поттикната од нејзините 
сеќавања за Велигден, таа од сегашен аспект, па се до 
нејзиното детство,емотивно ги согледала изминатите години 
и со поетски исказ, сликовито ги опишува во нејзината 
творба објавена во збирката  „Сведбина“:

ВЕЛИГДЕНСКА ПЕСНА
Детуле не сум, за Велигден

да се зарадувам
со шарени шеќерчиња

баба Варвара што ми ги даде.
Момичка не сум, за Велигден

да се нарадувам
со свилено фустанче
мама што ми го соши.

Си раснав и си пораснав.

Не станав божицата Дева, ами
девица моме за љубење се сторив.

За овој Велигден посакувам
 радост голема да ми биде тој.

Покрај тоа што велигденските песни се застапени во 
збирките на народното творештво и вопоновите книги, 
поетите  одпоодамна, објавија стихозбикри за деца, како и 
песни во учебниците. Меѓу нив е „ВЕЛИГДЕНСКА ПЕСНА“ 
од проф.- поетеса од Скопје, СЛАВКА МАНЕВА:

Црвено-бело, црвено бело,
Нека ви е деца весело!

Голем празник, голем ден -
Велигден !

За здравје ќе се чукнете,
јајца ќе пукнете.

Камбани во црква бијат,
Ора весели се вијат.

Голем празник, голем ден -
Велигден !

На овој голем ден сомолитви и запалени свеќи го славиме 
Христовото воскресение кое со новиот талас на поезијата 
застапено е во збирката за деца „Детско виножито“ на 
наставничката и поетеса, ЖАКЛИНА ВЕЛОВСКА од Битола, 
родена 1968 г. која со празнични мотиви и со велигденското 
поздравување ја опишува вербата и љубовта кон Исус 
Христос:

                                                                              
ВЕЛИГДЕНСКИ ПОЗДРАВ

Христос воскресе  -
Навистина воскресе !

Со велигденски поздрав
луѓето се поздравуваат -

вели баба и духовно се радуваат.
Црвени јајца во секој дом не пречекуваат

и радост празнична ветуваат.
Велигденска ноќ не кани в црква

таму ќе го видиме Христовото страдание
и најголемото радование.

Споменот на Велигден 
никогаш од душите не заминува

и по толку године свеж,
низ мислите прошепотува !

После сите овие велигденски  песни во кои се чувствува 
оригиналност со реален поетски израз, нема потреба повеќе  
да се навлегува во традициите, обичаите и значењето 
на Велигден, бидејќи тематската лиричност на стихот ни 
кажува се. Ја почувствувавме празничната велигденска 
убавина низ годините на поетите отаде океанот; од 
Македонија, Австралија, се до Канада. Инспирирани 
од народниот пеач, тие го воспеале  христијанското 
содржателство, зачнато од нектарот на народната поезија 
со старите и трајни темели на македонската црква и 
со ритамот на песната- сплетија Велигденски венец од 
стихови, зелени палми за Христовото воскресение;- поетите 
испраќаат пораки за љубов и мир, овде меѓу нас, во нашата 
татковина Македонија и насекаде во светот.
Бидејќи велигденската тема си најде вечно засолниште 
во музичкиот репертоар на македонските народни песни, 
интерпретирани од нашите пеачи, ја приведувам познатата  
песна „НА ВЕЛИГДЕН“, инспирирана од вистинска љубовна 
приказна и се пее долги години. Народот ја прифатил 
како „Велигденска химна“ која се слуша насекаде. Па, да 
запееме сите:

„На Велигден сум се заљубил
На тој голем ден христијански,,

Ајде боже ти ми помогни кажи каде да ја најдам.
Толку народ јас не сум видел
Што на Велигден се насобрал.

Мили боже ти ми помогни кажи каде да ја најдам.“
„Љубов божја се ќе победи, сета надеж пак ќе 

воскресни“
И навистина, Велигден е љубов и надеж кои 

не придружуваат во животот, ќе не бодрат и ќе 
траат постојано,како што ќе трае МАКЕДОНИЈА, 

со нејзиното единствено и славно библиско 
име, засекогаш ! ЧЕСТИТ ВЕЛИГДЕН !                                                                                                                           

Април, 2020 година, Торонто                                                                                                                          

 

 ВЕЛИГДЕН,  ЗАСТАПЕН И ОПЕАН ВО НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО И СОВРЕМЕНАТА ПОЕЗИЈA

прилог пропратен ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

пишаниот збор, во 
чест на празникот 

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
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Македонски ВицоВи
Вакцина

Како ќе познаеш Македонка 
на плажа?
– По белегот од вакцината на 
рамо.

Желба
Две бабички седеле на плажа
– Вчера ја видов Брижит 
Бардно на телевизија.
– И?
– Се сеќаваш како млади кол-
ку сите сакавме да изгледаме 
како неа?
– Се сеќавам.
– Епа, нашиот сон конечно се 
оствари!

Папучар

Малиот Трпе го прашува тат-
ко му:
– Тато, знаеш што е папучар?
– Не!
– Па, изгаси ја правосмукал-
ката да ти кажам!

Прашање

Трпе ја прашува Трпана:
– Си посакала ли некогаш да 
бидеш машко?
– Не, а ти?!

Разлика

Што е разликата помеѓу поли-
тичари и крадци?
– Политичарите ги бираме 
ние, а крадците не’ бираат 
нас.

Вежбање

Прв ден Трпана му кажува на 
Трпе:
– Миличок одам во теретана.
– Добро мила.
Втор ден пак му кажува:
– Миличок одам на аеробик.
– Добро мила.
Третиот ден пак:
– Миличок одам на јавање.

–Знам мила, коњот 
веќе три пати се 
јави!

Занимање

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

Ручек

Трпе ја прашува Трпана:
– Жено, што имаме за ручек 
денес?
– Тавче гравче.
– Пак! Не можам секој ден да 
јадам грав!
– Е да бе, а иста ракија мо-
жеш да пиеш секој ден?!
Светлана
Спијат маж и жена Охриѓани, 
во сон мажот извикува:
– Светланааа!
Веднаш јаде шамар од жена 
му која го прашува:
– Која ти е таа Светлана бе!?
Абе светлана в’ кујна изгасни 
ги, ги заборавив…

Вирус

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

Корона

Во болница докторот му се 
обраќа на пациент:
– Овие апчиња за лечење на 
Корона вирусот ќе мора да ги 
пиете до крајот на животот.
– Ама докторе, сте ми дале 
рецепта само за една неде-
ла…
– Е да де, што не е јасно?

Брак

Малиот Трпе го прашува тат-
ко си:
– Тато кога ќе се оженам, кол-
ку време ќе трае бракот?
– Тоа ти е за цел живот сине.
– Леле, па бракот бил полош 
и од училиште!

Плата

Цветко оди на доктор весел и 
му раскажува:
– Докторе, имам покачено 
расположение, си одам по ка-
фани, си пијам ракија и пиво, 
си пеам на глас.
– Добро, кој е проблемот?
– Не знам од што може да ми 
е?!
– Ооо, тоа ти е од платата, 
брзо ќе ти помине.

Брада

Мажите со брада во 1820 го-
дина:
– Ќе ја убијам оваа мечка со 
голи раце!
Мажите со брада во 2019 го-
дина:
– Кремава за раце, органска 
е?

Позитивно

Шефот:
– Колеги, денес сите може да 
кажете по нешто позитивно.
Трпе:
– Денес плачев само еднаш.
Документи
Полицаец застанува некое 
типче со БМВ:
– Документите ќе ве молам.
– Ти бе, знаеш ли кој ми е тат-
ко?!

– Не знам, за тоа ќе си ја 
прашаш мајка ти, а мене ќе 
ми ги дадеш документите.

Оценки

Трпе си доаѓа од училиште 
и татко му го праша:
– Сине, како оценките во 

школо?
– Тато оценките маршираат.
– Како тоа маршираа?
– Епа вака: еден-два,еден-
два,еден-два…
Јадење
Доаѓа тештата на Трпе кај 
него на вечера.
По некое време на маса и 
доаѓа малиот Трпе и ја пра-
шува:
– Бабо за кого јадеш ти?
– Како за кого? За мене си ја-
дам внучко.
– Зошто тато вика дека јадеш 
за тројца!

Рогови

Се враќа мажот од службен 
пат и носи голем поклон за 
сопругата.
Во рацете го држи поклонот и 
не може да притисне на ѕвон-
чето на влезната врата.
Се мачи да го докачи, се 
мачи… Поминува комшијата 
крај него и му вели:
– Со роговите комшија. Со 
роговите!
Потера
Полиција, по потера, успева 
да застане еден возач.
Полицаецот излегува од во-
зилото и му се обраќа на во-
зачот:
– Оддамна не сум се забаву-
вал вака добро. Ќе те пуштам 
само ако имаш добар изго-
вор.
На тоа возачот му одговорил:
– Жена ми пред три недели 
ме остави за еден полицаец. 
Кога го видов вашиот автомо-
бил, се преплашив дека сака 
да ми ја врати.

Раскинување

Драги, меѓу нас е готово”. 
Така гласи стандардната ре-
ченица, додека таа стои на 
врата, решена да замине… 
. Каква е неговата реакција? 
Зависи:
Атеист: Не ми се верува.
Будист: Само ти да си среќна.
Католик: Јас сум крив.
Евреин: Ќе ти вратам.
Меланхолик: Ќе се убијам!
Колерик: Ќе те убијам!
Апатичар: Добро.
Песимист: Знаев!
Оптимист: Земи клуч за секој 
случај.
Реалист: Тоа е мој куфер!
Наивен: Кога се враќаш?
Скептик: Сигурна си?
Филозоф: Зошто баш денес?
Адвокат: Тоа ќе кошта.
Банкар: Тоа ќе ме кошта.
Јапи: Колкава му е платата?
Либерал: Конечно слободен!
Зелен: Оди со точак.
Готвач: Ми го збибери.
Полицаец: Застани, ќе пукам.
Математичар: Лошо си се 
пресметала.
Поет: Готово-мотово?
Физичар: Закон си.
Новинар: Шокантно! Сканда-
лозно!
Твитерџија: Ретвитни ме по-
некогаш.
Пекар: Враќај се, не јади бу-
рек.
Аеродромец: Само да не е од 
Центар.
Охриѓанец: Ам за смештај шо 
ќе прајте?
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Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

 ► Ништо не е подепресивно од оптимизмот.
 ► Жената е најблиску до голотијата кога е убаво облечена.
 ► Најдобриот лек за несоница е добро да се наспиеш.
 ► Се разбеснувам кога грешам а знам дека сум во право.
 ► Не сум искрен, дури и кога велам дека не сум.
 ► Тешко е барањето на полесен живот.
 ► Тајната на животот е искреноста и чесноста Ако можеш да го одглу-

миш тоа си успеал - а.
 ► Чудно е што секоја вера ветува рај, во кој ќе нема место за цивилизовани луѓе.
 ► Најискрената поезија е најлажна.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
 ► Во нашиот дом поставија вратари, за да не влегуваат полоши варвари - од внатреш-

ните!
 ► Совеста нема заби – но длабоко гризе.
 ► Веселиот човек е како сонце, каде што оди осветлува.
 ► Верноста се докажува со дела, а не со зборови.
 ► Животот на мажот е славата, животот на жената е љубовта.
 ► Жените интелектуалки се како тесни чевли-едвај чекаме да се ослободиме од нив.
 ► Корените на учењето се горки, но плодовите се слатки.
 ► Без светлина и златото е црно.
 ► Будалите и тврдоглавите ги богатат адвокатите.
 ► Молчењето е говор без ниедна грешка.
 ► Осум од 10 Македонци живеат во стрес, а останатите двајца во странство.
 ► Љубовта е сон, бракот е будење.
 ► Пријателите не се носат на раце, туку во срцето.
 ► Не прашувајте како умрел. Прашајте како живеел.
 ► Колку е потребно за искрена љубов да се плати - мили боже ќе платам, ќе препла-

там, само да не патам.

Ташко Кубановски
Мали поуки за животот

 - Ако сакаш да го најдеш бог, служи му на човекот.
 - Не суди пребрзо да не се каеш подоцна.
 - Со умните биди умен, со будалите понастрана.
 - Меѓу паметни може да посредуваш меѓу будали може ќотек да јадеш.
 - Старата поговорка вели: два лути камења не мелат брашно, осум и 
   повеќегодишно.
 - Ако се ожениш набрзина, ќе се каеш пополека.
 - За да доживееш златна свадба, треба да имаш златен карактер.
 - Ако сакаш да го усовршиш својот вкус, препишувај ги добрите мисли на 
       паметните.
 - Кога ќе научиш подучувај, кога ќе добиеш давај.
 - Ако сакаш од пиле млеко, научи да молзеш.
 - Не плеткај се, ако не сакаш да се сплеткаш.
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На 1 мај 2001 година како реакција 
на масакрот кај Вејце, во насилни 
демонстрации во Битола се запалени 
повеќе од 40 албански куќи, дуќани и фирми.
1 мај-меѓународниот ден на трудот  во 
Република Македонија има статус на 
државен празник. До 2006 година тој се 
празнуваше 2 дена, на 1 и 2 мај, а од 
2007 година се празнува само еден ден. 
Во Македонија главно празникот не се 
одбележува политички и наместо тоа, се 
користи како ден за екскурзии во природа.

На 2 мај 1903 година во селотo 

Смилево, Демирхисарско, почнал 
Смилевскиот конгрес на Битолскиот 
револуционерен округ на ТМРО. За 
претседател на Конгресот бил избран 

Даме Груев. Мнозинството на Конгресот се 
изјаснило за кревање востание.

На 2 мај 1949 година во Струмица 
е формиран Народниот театар „Антон 
Панов“. Во театарот била изведена првата 
претстава, „Бегалка“ од македонскиот 

писател Васил Иљоски.

На 3 мај 1945 година 
народната влада на 

Демократска Федеративна Македонија, 

по предлог на Комисијата за јазик 
и правопис при Министерството 
за просвета донела решение за 
утврдување на македонската азбука. 
Азбуката првпат била отпечатена во 
весникот „Нова Македонија“ број 104, 
на 4 мај 1945 година.
На 4 мај 1903 година починал Гоце 
Делчев — еден од најголемите 
идеолози на народноослободителното 
движење на македонскиот народ кон 
крајот на XIX и почетокот на XX век.

На 4 мај 2001 година во Скопје, 
Македонија почина Васка Илиева (родена 
на 21 декември 1923 во Скопје) македонска 
пејачка, доајен на македонската народна 

песна и една од најпознатите 
македонскиизведувачи на 
народна музика.
Васка Илиева е родена во 
скопската населба Чаир на 21 
декември 1923 г. во семејство 
на музичари. Нејзиниот татко, 
Тодор Бошков Велков, бил 
познат гајдаџија. Васка Илиева 
својата музичка кариера ја 
започнува пред 1950 г. во 
Државниот ансамбл за народни 
песни и игри „Танец“. Поради 
ненадминатиот стил на пеење 
и неповторливиот глас, Васка 
Илиева многу брзо станува 

многу популарна и настапува на безброј 
концерти, не само во татковинатa, туку и во 
тогашна Југославија, како и секаде во светот 
каде што живеат Македонци.
Станува препознатлива со песните: „Земјо 
македонска“, „Имала мајка“, „Излегол Невен 
Пејо“, „Аир да не сториш мајко“, „Сестра 
кани брата на вечера“ и многу, многу други. 

За време на долгата музичка кариера, во 
Република Македонија и насекаде по светот 
каде што живеат Македонци ја нарекуваа 
„Жива легенда“ на македонската народна 
песна, „Кралица на македонската народна 
песна“, како и „Амбасадор на македонската 
народна музика“.
Починала на 4 мај 2001 г. во родното Скопје 

на возраст од 77 години, оставајќи зад себе 
богато културно и духовно наследство. 
Во нејзина чест, а по повод 10 години од 
нејзината смрт, беше организиран и одржан 
концерт во Македонската опера и балет, на 

кој настапија познати музички имиња, како и 
нејзиниот наследник Сузана Спасовска.

15 мај е ден на македонското 
знаме. Македонското сонце претставува 
„ново сон
це на слободата“, како што е и испеано во 
македонската национална химна Денес над 
Македонија:
Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата.
Македонците се борат,
за своите правдини!

Во периодот од 1991 до 1995 година, 
како симбол за знамето се употребувала 
ѕвездата од Кутлеш, што довело до масовни 
протести во Грција, поради наводните 
„ексклузивни права“ на користење на 
симболот од грчка страна. 

На 20 мај 1876 во селото Разловци 

во Источна Македонија избувна 
Разловечкото востание на македонскиот 
народ против османлиската војска. И 
покрај неуспехот на востанието, тоа 
имаше големо значење за будењето на 

националната свест и за 
народноослободителната 
борба на македонскиот 
народ.

24 мај е ден на 
сесловенските просветители 
и учители или Ден на 
светите солунски браќа Св. 
Кирил и Методиј — државен 
македонски празниккој 
се празнува на 24 мај. 
Празникот е во чест на Св. 

Кирил и Св. Методиј, основачите на првата 
словенска азбука – глаголицата. Денот 
на македонските светители е прогласен 
за државен празник од. Во XI век Црквата 
го прогласила 24 мај (11 мај по стар стил) 
за ден насветите просветители Кирил и 
Методиј. Денот во Македонија првпат бил 
одбележан на 11 мај 1860 година во црквата 
Св. Богородица во Скопје.
Датумот е избран бидејќи го означува 
датумот кога започнала Моравската мисија.

Низ Годините
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Мај низ Годините
На 3 мај 2014 година во МПЦ Св. Димитрија Со-
лунски во Маркам се одржа голема донаторска 
акција на канадските ,,Птиците преселници’’ ор-
ганизирана од познатите Македонци Лили и Стив 
Плакес.
Целта беше да се соберат парични донации со 
што ќе се завршат многу важни потреби 
во МПЦ Св Димитрија која се наоѓа на 4980 
Northlake Blvd. Palm Beach Gardens, South Florida. 
Во предвечерието на 4 мај кога македонскиот на-
род одбележуваше 111 години од трагичната  смрт 

на Апостолот на македонската револуционерна 
борба идеолог и визионер Гоце Делчев познатиот 

радио водител, поет и македонски активист Бошко 
Рајчовски Пелистерски посвети кратка драма по-
светена на Делчевата смрт, а во изведба на Маја 
Доневска Ивановска во улога на Гоцевата сестра, 
Соња Лозановска која ја толкуваше мајка му Сул-
тана и бајрактарот, сценаристот и режисер на 
претставата Бошко Рајчовски Пелистерски.
На банкетот беше спроведена и аукција на офи-
цијална маица од македонскиот женски хореарски 
тим ,,Македонско Сонце’’која ја претстави меначе-
рот на тимот Васко Јанковски  која по наддавање-
то му припадна на Стив Плиакес.
Вечерата на овој банкет беше донирана од Џим 
Даиков и неговиот ресторан Wimpy’s Diner. 

На 4 мај во 1903 година во Баница загинал 
Ѓорѓи Николов (Гоце) 
Делчев македонски ре-
волуционер, учесник 
во македонското рево-
луционерно движење, 
деец на Македонската 
револуционерна орга-
низација, апостол и ср-
цето на револуционер-
на Македонија  идеолог, 
организатор и водач на 
македонското револу-
ционерно ослободител-
но движење кон крајот 
на 19 и почетокот на 20 век. Гоце Делчев се родил 
во Баница на 4 февруари во 1872 година.

На 4 мај 2001 година 
во родното Скопје на 77 
годишна возраст Васка 
Илиева оставајќи 
зад себе богато 
културно и духовно 
наследство.  Васка 
Илиева е родена 
во скопската на-
селба Чаир на 21 
декември 1923 г. 
во семејство на му-
зичари. Нејзиниот 
татко, Тодор Бо-
шков Велков, бил 
познат гајдаџија. 
Васка Илиева 

својата музичка кариера 
ја започнува пред 1950 
г. во Државниот ан-

самбл за народни песни 
и игри „Танец“. Поради 
ненадминатиот стил на 

пеење и неповтор-
ливиот глас, Васка 
Илиева многу брзо 
станува многу по-
пуларна и наста-
пува на безброј 
концерти, не само 
во татковинатa, 
туку и во тогашна 
Југославија, како 
и секаде во светот 
каде што живеат 
Македонци.

На 10 мај 1989 година 
во завеаните падини на 
највисокиот светски пла-
нински врв Монт Еверест 
засекогаш се изгуби еден 
од најголемите македон-
ски алпинисти,битолча-
нецот Диме Илиевски 
– Мурато. Тој е првиот 
Македонец што го освои 
Монт Еверест. Бил член 
на Планинарско-скијач-
кото друштво „Пелистер“ 
од 1968 година. Ги 
освоил сите важни врво-
ви во Југославија, Грција, 
Бугарија, како и врвовите 
на Алпите.

На 14 мај 2017 во преполната сала на македон-
ската православна црква Св. Климент Охридски 
во Торонто се одржа првиот  Mother’s day Event во 
организација на Леринското културно друштво   од 
Канада посветен на меѓународниот ден на мајката   
.
На темата: ,, Зошто мајките се толку посебни,, збо-
руваше професорката од Универзитетот во Торон-
то, познатата лингвистка на катедрата по македон-
ски јазик Кристина Крамер. 
Таа на многу живописен начин ја раскажа улогата 
на македонската мајка, нејзиното значење пред се 
изразено во македонската фолклорна тредиција 
низ народните песни, каде што има доминантно 

значење, до поетските творби, а за присутните 
прочита дел од забранетиот македонски абецедар 
од Егејскиот дел на Македонија од периодот пред 
втората светска војна.

Од говорницата се обратија претседателот на дру-
штвото на Македонците од леринскиот регион со 
седиште во Канада, Грег Цанев, претседателот на 
Канадско-македонското друштво  Тони Марковски, 
претседателот на организацијата Обединети Ма-
кедонци од Канада Мендо Бакаловски, претседа-
телот на македонската  младинската организација  
од Универзитетот во Торонто Веле Тошевски, како 
и претседателот на македонското меѓународно 
движење за човекови права Бил Николов. 
И тие во своите говори ја поздравија идејата да се 
слави улогата на мајката, а посебно мајката како 
матица, татковина – во случајот нашата Македо-
нија.

На 18 мај 2014 година 
во текот на продолже-
ниот мајски викенд или 
Victoria Day, екипа на 
весникот ,,Македонија,, 
присуствуваше на 
заедничката прослава 
на Крстоарци во Канада 
по повод селскиот праз-
ник Христифорија која 

секоја година ја органи-
зираат на заедничкиот 
имот во околината на 
Орилиа .
 Пред 30 години се-
мејствата Гулевски и 
Видиновски,
одлучиле како вистин-
ски сложни браќа, заед-
нички да го купат голе-

миот имот со фарма кој е питом предел кадешто освен стадата говеда 
кои пасат низ бујните 
треви, за ловците нуди 
вистински задоволства 
и во лето и во зима. 
Тука излегуваат мечки, 
волци, лисици, диви 
пајки, бивери...Во бито-
лското, некогаш големо 
и сеуште живо село Кр-

стоар, познато по своја-
та убавина и многуте 
печалбари, секоја годи-
на се одржува голема 
селска слава со гозби 
и многу музика. Така 
било отсекогаш, а така 
е и ден-денес. Домаќи-
ни беа Милица и Вангел 
Гулевски.

24 мај е ден на сесло-
венските просветите-
ли и на македонските 
солунски браќа Св. 
Кирил и Методиј

Во Македонија е др-
жавен празник во чест 
наСв. Кирил и Св. Ме-
тодиј, основачите на 
првата словенска азбу-
ка – глаголицата. Во 11 
век Црквата го прогла-
сила 24 мај (11 мај по 
стар стил) за ден на Све-
тите просветители Кирил и 
Методиј. 
Денот во Македонија 
првпат бил одбележан на 
11 мај 1860 година во цр-

квата Св. Богородица во 
Скопје. 24. мај е избран 
за ден на словенските 
просветители и го оз-
начува датумот кога за-
почнала       Моравската 

мисија.
Од 60тите години на 20 
век секоја година тради-
ционално во Рим се од-
бележува овој празник 
со посета на државна 

и црковна делегација 
од Македонија која се 
поклонува на гробот на 
сесловенскиот просве-
тител Свети Кирил во 
црквата Сан Клемен-
те. На ова му предходи 
официјална посета на 
Ватикан и папата. Погла-
варот на Македонската 

православна црква чино-
началствува со молебен 
на гробот на Св. Кирил, 
додека неколку дена во 
Рим трааат деновите на 
македонската култура со 
голем број на концерти и 
изложби. 
Во дијаспората, освен во 
Рим како центар на про-

славата, празникот се 
слави секаде каде што 
живеат Македонци. 

Во Германија се про-
славува со свечена ли-
тургија по македонските 
цркви, организирање на 
собири со македонски 
пејачи и турнири во мал 
фудбал. Најмногу се 
празнува во Елванген, 
јужна Германија во гра-
дот во кој Св. Методиј 
бил две и пол години во 
затвор.
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Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

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

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

Stanka Karapanceva, 
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stanka@rogers.com

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

wwww.foresthillyorkville.com

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

dimovskid@rogers.com
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Веруваме дека  во најдобар интерес на нашиот тим, нашите семејства и нашaта
заедница е да ги следиме препораките за безбедност со останување дома,

колку што е можно со цел  да помогнеме да се спречи ширењето на коронавирусот.

Продолжуваме да ве информираме навремено за условите на пазарот на недвижности
 и да овозможиме најдобра можна услуга за нашите клиенти,

вклучително и нудење виртуелни тури според нашите можности. Ние сме секогаш
достапни да одговориме на какви било прашања што може да ги имате.

Successful Macedonian Businesses/May 2020



Страница 55May 11, 2020 Successful Macedonian Businesses / April 2020

Веруваме дека е во најдобар интерес на нашиот тим, нашите семејства и нашата заедница да ги следиме безбедносните
препораки со останување дома колку што е можно за да се помогне во неширење на коронавирусот. Ова значи дека го 

менуваме начинот на кој работиме.
Ние ќе продолжиме да ве информираме благовремено за условите на пазарот на недвижности со цел да ви ја овозможиме 

најдобрата услуга, вклучително и нудење виртуелни тури со сите наши средства. Секогаш сме достапни 
за 8-ми Март со Македонките во Св. Илија, Мисисага 8-ми Март со Македонките во Св. Илија, Мисисага вашите одговори на 

какви било прашања што ги имате. Посакуваме да бидете безбедни и здрави во ова време.
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