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Повторно отворање на светите македонски православни цркви 
за пошироката јавност 

Македонските православни цркви во Канада, 
од недела,14-ти јуни 2020 ги отвораат вратите за верниците со

30% од капцитетот на просторот во храмовите,
и Ве повикуваат на заедничка молитва, 

на Литургија и на славење на Бога. 
Овој повик е во согласност со неодамнешното олеснување на 

рестриктивните мерки за одење во црква од страна на државните и 
здравствените власти на Канада.

Напомена, 
држењето растојание едни од други треба да се применува и понатаму, 

како и другите мерки за заштита на здравјето.



 

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
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Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
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901039 Ontario Limited
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Македонија, јуни 2020

Почитувани читатели,

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

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

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

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

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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Почитувани Отци, драги 
браќа и сестри,

Во последниве неколку неде-
ли гледаме и слушаме дека 
во сите држави на САД и Ка-
нада се применуваат 
мерки за олеснување 
и постепено отварање 
на институциите и ко-
мерцијалните фирми, 
се разбира со сериозни 
мерки на претпазли-
вост, цврсто воспоста-
вени за да се спречи 
можен „втор бран“ на 
пандемијата на Корона 
вирусот. Во согласно-
ст со ова постепено 
отворање на нашите 
општества, неопходно 
е да направиме слични 
ангажмани ворамките 
на нашите Свети Ма-
кедонски Православни 
Цркви во Америка и Ка-
нада и со тоа да продолжи-
ме со заедничко молитвено 
благодарење на Бога, преку 
Светата Литургија, што е 
најсуштинската активност во 
животот на секој правосла-
вен христијанин.

Поради сево ова, ве извес-
туваме дека од Недела, 14 
јуни, 2020 година, се отва-
раат нашите Македонски 
Цркви за јавно богослуже-
ние во Канада со
30 % од капцитетот на про-
сторот во храмовите.

Досегашната пракса со пре-
несување на СветитеБого-
служенија преку социјалните 
мрежи заклучно со Спасов-
денската Литургија завршува 
и понатаму продолжуваме со 
регуларно Богослужење во 
Светиот Храм, т.е. со при-
суство на верниците.
Меѓутоа апелираме, да се 
запазат сите правила про-
пишани од здравствените и 
државните институции каде 
што припаѓаат нашите хра-
мови, а со тоа да покажеме 
вистинска христијанска гри-
жа и милосрдие за здравјето 

и животот на нашите ближни, 
а истовремено и дисципли-
нирани граѓани на државите 
во кои живееме.
Исто така доколку во одреде-
на држава каде што рестрик-
циите се сеуште на сила за 
потолна изолација,нашите 
цркви да останат затворени 
до благовремената промена 
на статусот за јавни соби-
рања.
Членовите на Управните 
одбори при нашите цркви 
максимално да се заложат 
во воспоставувањето на ре-
дот и заштитните мерки за 

запазување на социјална-
та дистанца,препишани од 
здравствените институции за 
безбедност на верниците на 
Светите Литургии.
Свештениците се задолжени 
за чување на духовниот по-
редок во храмот.
Светите Литургии на кои ќе 
може да присуствувате во 
следните недели формал-
но ќе бидат поспецифични 
од богослужбите на кои сте 
навикнати од пред два ме-
сеци, но суштинскиот образ 
на Божествената Литургија 
на Црквата ќе биде потпол-
на, безбедна и православна, 
а тоа ќе биде императив за 
сите нас - свештенослужите-
лите, членовите на Управни-
те Одебори, волонтерите и 
сите верници - да работиме 
заедно во овие тешки вре-
миња.
Кога започна оваа панде-
мија, ги упатив свештеници-
те однашата Света Епархија 
да ги прекинат сите јавни 
Богослуженија бидејќи ја 
проценивме ситуацијата и 
изнајдовме безбеден начин 
со ползување на социјални-
те мрежи, за да се зачува 

здравјето на секој наш паро-
хјанин.

Ова беше непосакувана, но 
неопходна одлука со оглед 
на сериозноста на панде-
мијата и бројот на заразени 
со овој смртоносен вирус. 
Знајте дека во ова време се 
молев за сите вас верните 
од целата наша Епархија и 
за сите наши ближни, и за 
време на моите приватни мо-
литви и во оние принесувани 
на Светите Литургии (во ка-
рантин).
Се молев да ја почувствува-

те вистинската утеха на Хри-
стос додека го чекавте денот 
кога повторно ќе го почув-
ствувате Неговото присуство 
преку Светата Литургија во 
храмот. И сега се радувам 
со вас и му благодарам на 
Бога што ни даде благослов 
да можеме постепено да ги 
отвориме нашите храмови и 
да го превоспоставиме ре-
довниот црковен живот.
Но сепак запомнете и имајте 
го на ум следново: Панде-
мијата не е завршена, и 
христијанска и граѓанска до-
лжност ни е да ги следиме 
безбедносните мерки на-
претпазливост, со цел да го 
сочуваме животот и здравје-
то во нашите животни и ра-
ботни средини, како и во све-
тиот храм, нашиот заеднички 
дом.
Со Божји Благослов
Митрополит Методиј

Dear Fathers, Dear Brothers, 
and Sisters,

In recent weeks, we have 
seen and heard that in all the 

States of the United States and 
Canada, measures are being 
taken to facilitate and gradually 
open up institutions and 
commercial firms, with serious 
precautions, firmly established 
to prevent a possible "second 
wave" of the pandemic, of the 
Coronavirus. In accordance 
with this gradual opening of 
our societies, it is necessary 
to make similar engagements 
within our Holy Macedonian 
Orthodox Churches in 
America and Canada and thus 
continue with a joint prayer of 
thanksgiving to God, through 

the Holy Liturgy, which is the 
most essential activity in the life 
of every Orthodox Christian.
Due to all this, we would like to 
inform you that from Sunday, 
June 14, 2020, our Macedonian 
Churches in Canada will be 
opened for public worship 
with 30% of the church chapel 
space capacity.
The current practice of 
transferring the Holy Services 
through the social networks, 
including the Ascension Day 
Liturgy, ends and we continue 
with the regular Worship 
service in the Holy Church, 
with the presence of believers.
However, we appeal to all the 
rules prescribed by the health 
and state institutions where our 
Churches belong, and thus to 
show true Christian care and 
mercy for the health and life 
of our people and at the same 
time disciplined citizens of the 
countries in which we live.
Also, if in a certain State where 
the restrictions are still in force 
for more complete isolation, our 
churches should remain closed 
until the timely change of the 
status of public gatherings.
The members of the Church 

Boards of our churches should 
make every effort to establish 
order and protective measures 
for the observance of the social 
distance, prescribed by the 
health institutions for the safety 
of the believers of the Holy 
Liturgies.
The priests are in charge of 
keeping the spiritual order in 
the Church.
The Holy Liturgies that you 
will be able to attend in the 
coming weeks will be formally 
more specific than the services 
you have been accustomed 
too, two months ago, but the 

essential image of the 
Divine Liturgy of the 
Church will be complete, 
safe and Orthodox, and 
it will be imperative for 
all of us. - clergy, board 
members, volunteers, 
and all believers - to work 
together in these difficult 
times.
When this pandemic 
started, I directed the 
priests of our Holy Diocese 
to stop all public worship 
services, because we 
assessed the situation 
and found a safe way to 
use social networks to 
preserve the health of 
each of our parishioners.

This was an undesirable but 
necessary decision given 
because of the severity of the 
pandemic and the number of 
people infected with the deadly 
virus. Know that at this time 
I was praying for all of you 
faithful to our entire Diocese 
and for all our people, both 
during my private prayers and 
in those offered at the Holy 
Liturgies (in quarantine).
I prayed that you would feel the 
true comfort of Christ as you 
waited for the day when you 
would feel His presence again 
through the Holy Liturgy in the 
Church. And now I rejoice in 
you and thank God for giving 
us the blessing to be able to 
gradually open our Churches 
and restore the regular church 
life.
But still, remember and keep 
in mind the following: The 
pandemic is not over yet and it 
is our Christian and civic duty 
to follow safety precautions in 
order to preserve life and health 
in our our common home.
With God's Blessing
Metropolitan Metodi

 Од недела, 14 јуни, 2020 година, се отвараат нашите Македонски Цркви за јавно богослужение во Канада со
30 % од капцитетот на просторот во храмовите 
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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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Танас Јовановски

Кој ти ‘и изваде очите? – Брат ми, - затоа толку длабоко!

Насловот е една од 
стотиците народни 
умотворби кој ги со-
бирал прилепчанецот 
Марко Цепенков (1829-
1920) која од која по-
остроумни и денес 
релевантни за нашето 
македонско општество 
и кои заслужуваат да се 
помнат и прераскажува-
ат додека има сеуште 
луѓе кои пишуваат и 
зборуваат на овој јазик. 
Ајде да одиме по ред.

   Денешниот претседа-
тел Стево Пендаровски 
во трката за претседа-
тел на Македонија во 
првиот обид да биде 
претседател ги изгуби 
изборите и како ‘’бла-
годарница’’ ги нарече 
избирачите СТОКА. Во 
вториот обид против 
Гордана Силјановска 
ги доби изборите најве-
ројатно за да не ги на-
рече избирачите СТОКА 
по втор пат. Јас друго 
објаснување за ваков 
скандал немам! Во по-

четокот на пандемијата 
кога човештвото падна 
на колена против непо-
знат непријател (корона 
вирусот), претседате-
лот Стево Пендаровски  
излезе со откритие за 
кое ни еден свесен, ниту 
пола свесен не очеку-
вал да го доживее, чуе 
и види: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
Е БУГАРИН!  Неколку 
денови потоа во врска 
со неговото ‘’откритие’’ 
додаде дека таа инфор-
мација ја добил од си-
гурни извори! Со денови 
информацијата од на-
шиот претседател не ми 
излегуваше од умот. Кој 
е тој извор - буниште да 
му даде таква информа-
ција на Стево? И најпо-
сле го открив изворот 
– буниште. Го открив 
изворот кога на списо-
кот на претседателски-
те  советници го видов 
името на Денко Мале-
ски. Малески во послед-
ните месеци и години не 
само што е силен крити-
чар  против опозициска-
та ВМРО-ДПМНЕ, тоа 
е негово демократско 
право, неговите колум-
ни објавени во  некои 
портали и всници смр-
дат од бугарштина до 
таа мера што  просто 
човек да се загуши. Еве 
го неговото ново “откри-
тие“.  Крсте Петков Ми-
сирков беше Бугарин! 

Аман бре Денко! Остави 
го човекот на мир да 
почива. Барем тој иста-
ви  документ каде јасно 
и гласно кажува на кој 
народ припаѓа. Најве-
ројатно знаел какви не 
изроди по неговата смрт 
ќе се појават во земјата.  
Подолу е цитат од кни-
гата “За македонцките 
работи“ од авторот Кр-

сте Петков Мисирков.

   “Таткоми, дедоми, пре-
дедоми, ако се викале 
по недоразберија буга-
ри, то ушче не значит 
оти и јас требит да сум 
као ниф во мрак за моја-
та народност.“ (стр.126), 
а јас не сум намерен 
да политиканствувам 
бугарцки. Јас сум ма-
кедонец и интересите 
на мојата таткоина ми 
се претстауат така: не 
Русија и Австроунгарија 

се непријателите на Ма-
кедонија , а Бугарија, 
Грција и Србија. Само 
енергична борба со тија 
три држави ќе избаит од 
погубуајне нашата тат-
коина (стр.V!).  “Секој кој 
шчо напаѓат на нашиот 
јазик ни јет исто таков 
наш непријател као и 
напаѓачот на нашата 

вера.“ (стр.136)
   Драги читатели тоа 

го вели Крсте Петков 
Мисирков во неговата 
книга “За македонцките 
работи“. Ако Мисирков 
беше Бугарин, зошто би 
пишувал книга за маке-
донските работи? Тој 
и самиот во таа книга 
вели дека е Македонец. 
Нема место за таква 
дебата овде. Зошто Ма-
лески ќутеше сите овие 
години дека е Бугарин 
или се чувствува за Бу-

гарин? Можеби  пензија-
та му е ниска и не може 
со неа да го живее стан-
дардот на кој навикнал.
   Денко Малевски е син 
на Владо Малевски кој 
беше учесник во Вто-
рата светска војна на 
страната на македон-
ските партизани, време 
кога нашата татковина 
беше под окупација на 
фашистичка Бугарија. 
Владо Малески е автор 
на македонската нацио-
нална химна.  Велат 
дека крушата под круш-
ница паѓа! Нешто не е 
во ред овде. Како било, 
да се вратам на насло-

вот. 
   Секој кого го служат 
очите и ушите знае и 
гледа дека доколку оваа 
хунта на власт во Маке-
донија предводена од 
бандитот од Муртино 
(Зоранчо Заев) не за-
мине на претстојните 
парламентарни избори 
ќе биде и крај на наша-
та обезличена Македо-
нија. Денес татковината 
ни ја водат ‘луѓе со лица 
на светци и срца на во-
лци’  (Григор Прличев) 
од кои ништо добро не 
може да се очекува. Се 
сеќавате драги читате-
ли, единствен проблем 
со Грција беше името 
– ерга омнес-  име за 
севкупна употреба. Гле-
дате што остана од Ма-

кедонија во последните 
три години владеење 
на квислиншката влада 
на чело со човечето од 
Муртино кое со ставање 
раката на страната од 
срцето сака да не убеди 
дека тој е честит човек 
со добри намери. Ништо 
од тоа! Тој нема ни срце 
ниту образ. Час поско-
ро (, негов чест израз,) 
да замине не само од 
власта, туку да замине 
во Идризово, место кое 
е одредено за предав-
ници, криминалци, зло-
чинци, а не место за па-
триоти како што е сега. 
Заев е тој (братот) кој ни 
ги извади очите на сите 
нас колку што можеше 
подлабоко (Марко Це-
пенков). Тој е (не)чове-
кот кој распродаде се’ 
што му беше побарано 
и непобарано. Чувајте 
го името, сакаат да ни 
го земат (Блаже Коне-
ски). Не ни го зедоа, им 
го подаривме. Никој не 
ни ја зеде историјата, 
им ја дадовме! , Ќе ни го 
земат Јазикот, Јазикот е 
нашата татковина  (Бла-
же Конески), и него ќе 
им го дадеме.  Ние сме 
единствени. Ние сме 
посебни.  Братот ти ги 
вади очите најдлабоко!

Низ деновите на светската пандемија
Европската унија може да се 
распадне ако не постои соли-

дарност

Поранешниот германски министер за на-
дворешни работи Зигмар Габриел изра-

зи загриженост 
Е в р о п с к а т а 
унија (ЕУ) може 
да се распадне 
доколку не по-
стои солидар-
ност во борба-

та против пандемијата на коронавирус.  
Габриел за Билд изјави дека Германија 
треба дополнително да се задолжи за да 
може да им помогне на Италија и Шпа-
нија финансиски да ја надминат кризата. 
“Некој треба да ми објасни зошто Гер-
манците во моментот на задолжување-
то до кое дојде не ставија ниту еден 
процент на располагање на Италија и 
Шпанија за да помогнат на нивната еко-
номија. За тоа би требало да бидат од-

воени 10 проценти. Не верувам дека би 
имало многу побуна кога наместо 150 би 
се задолжиле со 160 милијарди евра“, 
рече Габриел. Поранешниот министер 
смета дека Германија има голема корист 
од ЕУ додавајќи дека се плаши за опста-
нокот на Унијата. “Загрижен сум дека 
Европа може да се распадне по оваа 
криза“,  додаде поранешниот германски 

министер Габриел. (Макфакс)
Габриел треба да знае дека ЕУ одамна е 
во распаѓање. Тоа е Унија на интереси. 
Нема љубов, нема промени. Половина 
век во Унијата богатите се богати, сиро-
масите сиромаси, а нашата татковина 
Македонија распродаде се што имаше 

за да влезе во клубот на сиромасите.

Гошев: Предлогот на Заев личи на 
комунизмот на Мао Цедунг и Пол Пот

Поранешниот гувернер Петар Гошев 
во  интервју за Нова ТВ осврнувајќи 
се предложените економски мерки на 
СДСМ вели дека во нив не гледа соли-

дарност и правичност како 
што тоа сака да го прикаже 
лидерот на партијата Зоран 
Заев. Во врска со најавената 
линеарна исплата на мини-
малец во администрацијата 
, со наведените исклучо-
ци како и за реакциите на 
јавноста која смета дека 
станува збор за неправедно решение 
затоа што има административци кои со 
години земаат плата, а не одат на рабо-
та, има административци политичари, 
функционери, директори, пратеници кои 
претходно земале многу големи плати и 
практично тие се во привилегирана по-
ложба – имаат доволно заштеди за да 
не почувствуваат промени на стандар-
дот додека други ќе бидат уште посиро-
машени и понижени. – Незнам дали ова 
е изум на Заев или на славните советни-
ци кои ги накоти околу себе. Сеедно, тој 
е одговорен, тој го прифатил и соопшти. 
Оваа намера соопштува повеќе работи: 
дрскост, безобразлук, незнаење, вулга-

рен популизам, 
погрешна избор-
на математика, 
бесчувствител-
ност, примеси 
на Полпотизам и 
Маоизам. Измам-
ништво – сите 
да го понесеме 

товарот. наводно. Веројатно оваа мерка 
нема да помине, но Заев и СДСМ може 
скапо да ја платат – вели Гошев. (Вечер)
Петар Гошев во политика е, би рекол, 
откога памтам за себе.  Како претседа-
тел на комунистичката партија на Маке-
донија во осумдесеттие години храбро 
изјави дека “оваа не е јужна српска ба-
новина, оваа е Република Македонија“. 
И што се случи потоа? Го истуркаа пом-
ладите. Кој од кој полоши. Овој послед-
ниот, негов сопартиец е најлошиот. Го-

шев тоа требаше да го знае одамна!

Продолжува на следната страница...
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Низ деновите на светската пандемија
Катица  Ќулафкова: 

Македонскиот јазик 
е светски признат, 

останува уште 
политичарите да го 

признаат

Јазична Македонија се 
простира во и вон границите 
на македонската држава, исто 
и македонските дијалекти, 
пишува академик Катица 
Ќулафкова. “Македонскиот 
јазик како современ систем 
и милениумски континуум 
е признат од светската 
лингвистика, писателска 
и преведувачка фела и 
дипломатија, останува уште 
македонските политички 
инсталации да го признаат, 
почитуваат и говорат. 
Величието на јазикот е над 
нивната минорност“ додава 
таа. (Република)
Катице, Катице, Катице, од 
кого бараш  признавање на 
нашиот литературен јазик? 
Од Зоран Заев? Тој не 
зборува на никој јазик, ниту 
на македонски. Се резили по 
Балканот и светот со јазиците 
на кои зборува да му е срам на 
нормален човек да го слуша. 
Опкружен со педесетина 
советници нема кој од нив 
да го потчукне по шупелката 
да му го даде микрофонот на 
некој кој знае да проговори и 
изговори.

Јасна порака од САД и 
ЕУ до Заев и Мицковски 

– нема уцени, нема 
автоматски избори, 

дискутиратје, мислете на 
здравјето на народот

Не е новина ставот на 
американската амбасадорка 
Кеит Брнз дека во 
Македонија “се потребни 
целосно овластена влада и 
функционален парламент 
веднаш штом дозволат 
условите“. Одлуката за 
свикување вонредни 
парламентарни избори на 12 
април беше предизвикана од 
своевидна политичка криза 
во најава, а смислата на 
свикување нова изборна трка 
беше токму неопходноста да 
добиме нов  функцинален 
парламент и целосно 

овластена, политичка влада. 
Тоа никој не го спори. Да не 
заборавиме, одлуката за 
вонредните избори беше 
донесена со консензус и 
подржана од меѓународниот 
фактор. Би било далеку од 
разумот таа одлука да ја 
спори кој било, а најмалку 
нашиот најверен и најмоќен 
политички сојузник. Новина 
е ставот на амбасадорката 
Брнз дека изборите треба 
да се одржат “веднаш 
штом дозволат условите“. 
Што сака да ни каже со тоа 
диплматската претставничка 
на Вашингтон? Госпоѓата 
Брнз за порталот 360 Степени 
дала прецизна изјава која 
не остава простор за лажни 
толкувања. Таа вели, 
цитирам: “Од перспектиа на 
САД, разумно е да се очекува 
избори да се одржат веднаш 
штом дозволат условите, 
имајќи ги на ум здравјето 
и благосостојбата и на 
гласачите и на членовите 
на избирачките одбори“. 
(Плусинфо)

Од две до две и пол години 
затвор за професорите 
од економскиот факултет 
кои барале пари и секс за 
преодни оцени

Прфесорите Бобек 
Шуклев, Драги Јанев, 
Славе Ристевски и Драган 
Денковски се виновни, одлучи 
судот во случајот “Еразмус“ 
. Првообвинетиот Шуклев 
доби казна затвор од две 
години за примање поткуп. 
Обвинетиот  Драган Јанев, 
за кого судот кажа дека исто 
како Шуклев барал сексуални 
услуги од студентки за да 
пише преодни оценки, осуден 
е на две години и шест 
месеци затвор. Професорот 
Славе Ристевски е исто така 
осуден на две години и шест 
месеци затвор. Условно е 
осуден и демонстраторот 
на Економскиот факултет 
Драган Денковски  кој бил 
посредник меѓу студентките и 
професорите. Ослободен од 
обвинението е професорот 
Стојан Дебарлиев кого 
судот го прогласи за невин. 
Професорите добија и 
забрана за вршење дејност 
во траење од 10 години, а на 
Денковски затвор во траење 
од 5 години. (Вести)
Многу, многу сакам да 
знам кои се критериумите 
за вработување на вакви 

“професори“ на Економскиот 
факултет и не само на него.  
И едно прашање – како се 
здобија со дипломи и титули 
и дали некои ќе поведе 
сметка јавноста да знае што 
се случува? Ми се чини дека 
пирамидата е многу повисока!

Функционер  на 
македонската Влада 
води антихрватска 

политика
Во последните неколку дена 
не’контактираа неколку 
Македонци кои живеат 
во Хрватска, згрозени од 
антихрватската кампања 
која по социјалните мрежи и 

во медиумите ја води некој 
Македонец Горјан Тозија. 
Тој со месеци пишува по 
социјалните мрежи дека 
Хрватска ја водат фашисти, 
дека ХДЗ е фашистичка 
партија, дека хрватската 
влада е фашистичка, дека 
Пленковиќ е во пакт со Орбан 
и заедно ја задушуваат 
слободата во  Европа, па 
затоа ЕУ ги удри по носот. 
Она што е  неверојатно  е дека 
оваа контроверзна активност 
всушност ја спроведува 
државен службеник на 
Владата на Република 
Македонија, директор на 
Агенцијата за филм. А токму 
Хрватска и нејзината сегашна 
влада е таа која несебично 
помага и лобира Македонија 
да стане членка на ЕУ, 
пишува хрватскиот портал 
ХРсвијет.нет.
На Македонија не и’ требаат 
повеќе пријатели. Со оние што 
ги има сега (Грција и Бугарија) 
оваа денешна македонска 
влада ги оствари сите  
државни инереси: го продаде 
името, се откажа од нашите 
национални малцинства 
во соседните држави, 

македонската историја и при 
крај, јазикот диши на шкрги... 
Во свое време претседателот 
Киро Глигоров рече дека би 
сакал барем стотина метра 
граница со Хрватска.

Бучковски е задоволен 
од Бојко Борисов, 

најголем пријател на 
Македонија

Екс-премиерот на нашата 
земја во едно е сигурен – ние 
немаме поголем сојузник од 
Република Бугарија. “Според 
мое мислење, ако се тргне 

од Договорот за пријателство 
и добрососедство, ние 

формално прифаќаме дека 
имаме заедничка историја. 
Ова е неоспорен факт. Но, 

тврдењето дека ние сме 
всушност еден народ во 

две држави, во овој момент, 
во Република Македонија, 
доколку се прифати оваа 

теза, би се направило повеќе 
штета отколку добро. Јас 
сум приврзаник на оние 
кои не се мнозинство. 

Тврдиме дека во моментот 
немаме поголем сојузник од 
Република Бугарија“, рече 

Владо Бучковски, поранешен 
премиер на Македонија.

Од која планета падна овој 
човек? Следи ли тој што се 
случува деновиве?  Бугарија 
на Бучко му била најдобар 
сојузник! Браво Бучко. Твојот 
најдобар сојузник прети 
дека ќе стави вето ако не ја 
“стокмиме“ нашата историја 
со нивната за да влеземе  во 
ЕУ. Истото нешто го прави 
со нашиот национален 
идентитет (дека сме биле 
Бугари). Денес најголемиот 
сојузник на Бучко го негира 
нашиот литературен јазик. 
Ако сето ова е така, мене 
и тебе Бучко не ни требаат 
преговори. Ние сме во ЕУ, 
треба само да ја тргнеме 
границата настрана.

Источна Европа загуби 
повеќе луѓе во 

демократија 
отколку во Втората 

Светска војна

По три децении демократија 
сведоци сме на демографска 
катастрофа без преседан 
што ги  погоди земјите на 

Источна Европа по пропаста 
на комунистичкиот систем 
и крајот на студената 
војна. Веднаш по падот 
на Берлинскиот зид, во 
ноември 1989 година 
следуваше масовен егзодус 
на населението од Источна 
Германија, Полска и Унгарија 
во западноевропските земји. 
Граѓаните на овие држави 
тргна кон запад во потрага по 
поголеми примања, процес 
што трае до денес и со кој се 
опфатени сите поранешни 
земји на социјалистичкиот 
табор. Како резултат на 
новото “населување на 
народите“ на просторите 
Западна и Северна Европа, 
загубите на луѓе во Источна 
Европа се значително 
поголеми од загубите во двете 
светски војни. Во изминатите 
30 години Романија 
изгуби14% од населението, 
Молдавија 16,9%, Украина 
18%, Босна и Херцеговина 
19,9%, Бугарија и Литванија 
20,8%, Летонија 25.3% од 
населението. Според ОН, 
сите десет најзагрозени 
земји во светот се наоѓаат 
токму во Источна Европа. 
Тоа се Бугарија, Романија, 
Полска, Унгарија, балтичките 
републики и сите држави 
од поранешна Југославија, 
како и Молдавија и Украина. 
Според прогнозите на 
демографите до 2050 година 
населението во тие земји 
дополнително ќе се намали 
за други  15 до 23 проценти. 
Пренесено од “Вечер“.
Ќе се намалува населението 
во тие земји и понатаму бидејќи 
по падот на комунизмот 
тие само го сменија името 
на поредокот но не и 
владеењето. И понатаму во 

тие земји корупцијата цвета, 
правосудството и понатаму 
е кривосудство, економијата  
е во рацете на претходните 
владетели (комунистите) 
заедно со олигарси...

Продолжува на следната 
страница...

владеењето. И понатаму во 
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Танас Јовановски

Низ минатите денови...

Низ деновите на светската пандемија

Каракачанов го пофа-
ли таткото на Никола 
Димитров дека е еден 

добар Бугарин

Бугарскиот вицепремиер и 
министер за одбрана Краси-
мир Каракачанов со нова от-
ровна стрела кон Македонија, 
овојпат нишанејќи кон шефот 
на дипломатијата Никола Ди-
митров.  “Трпението на Буга-
рија се исцрпува и неколкупа-
ти сум им го кажал тоа и на 
премиерот Зоран Заев и на 
министерот за надворешни 
работи Никола Димитров, чиј 
татко е еден добар Бугарин – 
го познавам лично и сум одел 
на гости  кога Никола Дими-
тров беше мало момченце“, 
изјави Каракачанов во ин-

тервју за порталот Дир.бг.
Што сака овој Каракачанов? 
Малце му е што овие мангу-
пи ја обесчестија Македонија 
па сега тој бара да ја земи 
невина (вирџин)? Ќе изгрее 
сонце пак над нашата татко-
вина и тоа наскоро. Народот 
македонски ќе му покаже и 
на Каракачанов и на Заев, 
Димитров, на претстојните 
парламентарни избори кој е 

газда во Македонија.

Најџел Фараж: Европска-
та унија ќе се распадне за 

помалку од 10 години

Зборувајќи во Европскиот 
парламент, Најџал Фараж, 
лидер на партијата  за Брег-
зит  рекол ако Брегзит поло-
вина успее овие институции 
нема да бидат тука во рок 
од деет години.Фараж рекол 
дека ќе продолжи со кампања 
ширум Европа против Евро-

пската унија во наредните 
месеци и години и препознал 
три земји Италија, Данска и 
Полска – кои најверојатно се 
следни што ќе ја напуштат 
ЕУ. Тие се меѓу првите. Фа-
раж предвидува дека Ита-
лија, Данска и Полска можат 
да заминат велејќи: Начинот 
на кој ЕУ ги навредуваше 
Пољаците веројатно е прем-
ногу од она што тие можат да 
поднесат. Минатогодишната 
анкета во Полска покажа-
ла – Пољаците веруваат во 
тоа дека ЕУ има негативно 
влијание врз нивниот живот. 
Во  разговор за магазинот ЕУ 
Парламент Фараж предвидел 
дека ЕУ ќе се распадне за 10 
години поради сеизничкото 
влијание на Брегзит. Фараж, 
чија партија на последните 
европски избори освои 29 
мандати, верува дека Велика 
Британија ќе се покаже како 
ударен чекан за Европската 
Унија додавајќи “и тоа е до-

бра работа“. (Вечер)
Велат дека ништо  не е веч-
но. Ако е така зошто ЕУ би 
опстанала? Зошто Соедине-
тите американски држави  би 
гледале кон неа со симпатии 
кога не им е од нивни инте-

рес. И по 50 години членство 
во неа Грција не се искачила 

ниту лествица погоре.

Независната пратеничка 
група во Парламентот на 
Македонија: Празничните 
денови поминете ги со 
љубов во срцата и мир 

во душата

Независната пратеничка гру-
па од ВМРО-ДПМНЕ и Коали-
цијата за подобра Македонија 
на сите православни верници 
им посакува среќни Велиг-
денски празници. “Во овие 
денови, во коиа сите ни треба 
надеж да се присетиме на по-
бедата на Животот над Смрт-
та, да го славиме Христовото 
воскресение и со верба да 
се молиме за побрзо надми-
нување на предизвиците. Во 
здравје и хармонија помине-
те ги овие денви бериќетно и 
среќно. Со љубов во срцата 
и мир во душата, молитвите 
од дома да ги упатиме кон 

Бога, да ги чува здравстве-
ните работници, полицијата и 
војската кои се грижат за нас 
во овие денови. Нека вашите 
домови бидат исполнети со 
љубов и задоволство. Честит 
Велигден, Христос воскре-
се“, се вели во честитката.
(Мафакс)Каде беше  вашата 
љубов во срцата кога заста-
навте рамо до рамо со оние 
кои ја рушеа Македонија? 
Имате ли вие мир во вашите 
души после се’ што направив-
те против нашата и ваша тат-
ковина? Молете се до Бог да 
ви даде мир во вашите души 
за да можете да спиете како 
што спиеме сите други кои не 

сме се огрешиле како вас.  

Во овие 18 држави во 
светот нема заразени од 

корона вирус

Повеќе од еден милион слу-
чаи на заразени од корона 
вирус-19 се пријавени досега 
во земји од Непал до Ника-
рагва. И како што се зголему-
ва бројот на смртни случаи, 
а пациенти ги преплавуваат 
болниците, прашањето е – 
има ли место на земјата каде 
нема заразени од новиот 
коронавирус? Одговорот е, 
можеби изненадувачки, да, 
јави Би-Би-Си. Од 193 земји 
членки на Обединетите на-
ции, до 2 април 18 земји не 
пријавиле ниту еден случај 
на заразен со Ковид-19, јави 
Би-Би-Си кои ги користат по-
датоците од универзитетот 
Џонс Хопкинс. Тие 18 држави 
се: Комори, Кирибати, Ле-
сото, Маршалски Острови, 
Микронезија, Науру, Северна 
Кореја, Палау, Самоа, Сао 
Томе и Принципе, Соломон-
ски Острови, Јужен Судан, 
Таџикистан, Тонга, Туркме-
нистан, Тувалу, Васнуату и 

Јемен. (МИА)
Раширете ја географската 
карта на светот и потрудете 
се да ги најдете  на неа ба-
рем некои. Јас ќе се пофалам 

со само 6.

Кирјаков: Ако граѓаните 
ме изберат за градона-
чалник на Благоевград, 
ќе ги прогласам Зоран 
Заев и Никола Димитров 
за PERSONA NON GRATA.

Македонскиот активист од 
Бугарија  Атанас Кирјаков 
најави дека Зоран Заев и Ни-
кола Димитров ќе ги прогласи 
за непожелни личности во 
Благоевград ако биде избран 
за градоначалник на најголе-
миот град во Пиринска Маке-
донија. “Есента 2020 година 
ќе се спроведат делумни 
избори за градоначалник на  
Благоевград. Ако граѓани-
те на општина Благоевград 
гласаат за мене и ме избе-
рат за градоначалник, јас ќе 
ги прогласам Зоран Заев и 
Никола Димитров за persona 

non grata во Благоев-
град“ порача Кирјаков 
на Феисбук. Кирјаков 
е еден од основачите 
на Обединетата  ма-
кедонска организација 
“Илинден“ која не е 
призната во Бугарија, 
па на локалните избо-
ри минатата есен на-
стапи како кандидат на 
Движењето “Заедно  за 

промена“ и освои 266 гласа. 
(Република)

Ти посакувам победа на 
есенските избори. Не забо-
рави дека и двајцата се гас и 
гаки со Борисов така што ќе 
имаш силна тројка б’лгарски 

патриоти.

Здружение на Македонци 
во Бугарија го доби спо-
рот од 2013 година пред 

Стразбург

Македонскиот клуб за етнич-
ка толеранција во Бугарија 
го доби шестиполгодишниот 
спор со државата Бугарија 
пред Европскиот суд за чове-
кови права и слободи, зашто 
тамошните власти одбиваа 
да го регистраат како здру-
жение. Македонскиот клуб 
од Благоевград и претседа-
телот на управниот одбор 

на здружението Ангел Кири-
лов  Радонов во октомври 
2013 година поднесе тужба 
до Стразбур оти година дена 
претходно Бугарија одбила 
здружнието да го регистри-
ра. Според пресудата кој е 
објавена денеска (28.05.2020 
г.)  Бугарската влада тврдела 
дека одбивањето да се реги-
стрира здружението е бази-
рано врз уставните начела и 
според нив бугарските судо-
ви постапиле правилно. Од-
бивањето било поради цели-
те на здружението кои биле 
насочени против унитарноста 
на бугарската нација и исто 
така биле политички по при-
рода и затоа здружението 
требало да се регистрира 
како политичка партија. Бу-
гарската влада кажала дека 
Здружението  требало од-
ново да поднесе барање за 
регистрација под новата ре-
гулатива која била воведена 
на почетокот на 2018 годи-
на. Здружението, пак, пред 
Судот во Стразбур тврдело 
дека целите во целост му се 
во согласност со бугарскиот 
устав и забележало дека овој 
суд многу пати оценил дека 
има прекршување на членот 
11 од Конвенцијата за за-
штита на човековите права 
и основни слободи  во слу-
чајот поврзани со Бугарија. 
Судот во Стразбур пресуди 
дека е прекршен членот 11 
од Конвенцијата за заштита 
на човековите права и ос-
новни слободи со тоа што не 

била дозволена регистрација 
на здружението. Исто така, 
Судот и’ наложи на Бугарија 
во рок од три месеци да им 
исплати на оштетените  сума 

од 7.500 евра. (Time.mk)
Не е прв пат Бугарија со пари 
да ја победува правдата. Ако 
одново ова здружение или 
било кое друго  од Бугарија 
во наредните месеци или го-
дини побара правда во Бри-
сел  одново после 6-7 години  
ќе добие неколку илјади евра 
утеха, како и сите претходни.
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Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте 
го претседателот, потпретседателот или секратарката на црквата, а ако имате 

прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го 
Отец Сашо Целески. 

За двете потреби користете го црковниот телефон: 416-421-7451

On Saturday, May 25th, members from 
the Macedonian Youth Network organized 
a social distancing gardening day at St. 
Clement to decorate the church fl owerbeds 
for the summer. MYNET President Elena 
Milenkovska along with members Victoria 
Veljanov, Matthew Rostankovski, Peter 
Ziskos, Christian Rostankovski and Samoil 
Milenkovski planted red and yellow fl owers 
in front of the church, wearing protective face 
masks and gloves. We believe it is important 
to remember and care for our church today to 
ensure we can enjoy our church in the future 
when normal life resumes. The fl owers were 
donated by the Rostankovski family.

Macedonian Youth Network organized a social distancing gardening day at St. Clement to 
decorate the church fl owerbeds for the summer

Драги браќа и сестри,
 

Со благодарност кон Бога 
ја примивме одредбата на 
владата на Онтарио, којашто 
веќе долго време работи 
на заштитата на општото 
здравје на граѓаните на оваа 
Канадска покраина. Меѓусеб-
ната заштита на здравјето 
е еден од најважните видо-
ви на изразување братска и 
меѓучовечка љубов, односно, 
она што е евангелскиот начин 

живот на секој христијанин. 
Ја користиме оваа прилика, 
на сите верници христијан-
ски да им се заблагодариме 
на досегашното трпение, на 
поддршката и послушание-
то околу сите мерки коишто 
моравме да ги спроведеме 
во нашиот храм, дури и на 
самиот ден на Воскресението 
Христово – Велигден. Сполај 
Му на Бога, дојде времето, 
парцијално да се отвори на-
шиот храм, односно се дозво-
лува 30% од капацитетот на 
црквата. Сè уште ги молиме 
сите наши верници, кои се 
во постара животна доба 
и оние кои се болни, колку 
што можат повеќе да се чу-

ваат, како би го заштитиле 
своето здравје сè додека не 
помине оваа пандемија. Се-
како, свештеникот, заедно со 
Управата на нашата црква и 
младите од MYNET, им стојат 
на располагање на сите оние 
коишто имаат потреба, па и 
на оние кои не се во состојба 
да ги напуштат своите домо-
ви и да дојдат во црква. Ка-
пацитетот на нашата црква е 
407 верници, односно, 30% е 
122 верници. Во секој случај, 
сите треба да се придржува-
ат на правилото од 2 метри 
растојание еден од друг. Вер-
ниците кои се од иста фами-
лија – домаќинство, не се до-
лжни да одржуваат меѓусебно 

растојание. При влегување 
во црквата, се препорачува 
носење заштита за нос и уста 
(маска, шал или слично). На 
влезот и излезот од црквата 
ќе имате поставени средства 
за дезинфекција на раце, кои-
што ќе бидат поставени на 
видно место. Црковните сали 
ќе бидат затворени и нема да 
има кафе после Литургија. 
Задолжително да ги следите 
упатствата на свештеникот 
и редарите. Се замолуваат 
вернитеда држат растојание 
и кон свештеникот. Сите тре-
ба стриктно да се придржу-
ваат кон овие одредби, за да 
избегнеме создавање гужва 
или неред. Со Божја помош, 
наскоро, сите заедно, без 

никакво ограничување ќе мо-
жеме да присуствуваме и да 
учествуваме на светите бо-
гослужби. Ваш сомолитвеник 

пред Господа, 
Свештеник Сашо Целески

Donate 
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Mirroring Macedonia - An American Journalist Exposes 
the US Government's Media Control in Moldova

The 
same power centres 

that control the media 
in Macedonia also 

have a monopoly over 
information in countries 

like Moldova

Those familiar with the situation 
in Macedonia realized long 
ago that much of the media 
here are controlled by foreign 
structures, primarily the US 
government, and groups such 
as the George Soros network. 
This is done with the purpose 
of advancing US foreign policy 
interests in Macedonia. 

Media created or richly funded 
through USAID projects, the 
US Embassy in Skopje, various 
EU-funded programs, and 
even countries such as Qatar 
with its Al Jazeera network, are 
acting in unison and promoting 
policies whose goal is to 
rename Macedonia, redefine 
the meaning of the word 
“Macedonian” and end any 
thought of Macedonia acting 

as an independent, sovereign 
entity in the region.
But similar events are 
developing in other countries 
as well. The sources of 
funding, the issues that are 
pushed, the interference in 
domestic affairs.... the same 
thing is happening in many 
countries, especially in smaller 
countries that find themselves 
in fault lines between major 
powers, and all have strikingly 
similar experiences to those of 
Macedonia.
 One of them is Moldova, which 
can be seen through a report 
published by journalist Sam 
Ursu. Ursu detailed the leading 
media outlets in Moldova that 
influence the shaping of public 
opinion in this small country, 
but from the perspective of a 
Macedonian reader, the article 
is eerily similar, and could easily 
be published in Macedonia.

Ursu begins by noting that, 
while you would expect 
Romania and Russia to have 
active propaganda campaigns 
aimed at Moldova, that is not 
exactly the case.

- Considering the fact that 
Romania and Moldova share 
a common official language, 
you’d think that there’d be a 
lot of crossover in terms of 
media. In practice, however, 
that’s simply not the case. TVR 

or Romanian public television 
does broadcast in Moldova, 
but the vast majority of the 
content is identical to what 
Romanians see and doesn’t, 
therefore, really ever cover 
Moldova. Likewise, Romanian 
government radio also re-
broadcasts in some cities 
in Moldova. There are no 
Romanian newspapers printed 
in Moldova with the exception 
of Adevarul, which runs a 
special supplement about 
Moldova that is sometimes sold 
in Moldova. 

However, it’s really difficult to 
find and not sold at most news 
outlets. Pro TV, which was 
formerly owned by an American 
media group but now is owned 
by a Chinese conglomerate, 
also broadcasts in Moldova. 
It does not, however, have 
a separate news desk for 
Moldova and so, therefore, 
focuses nearly exclusively 
on Romania. Other than that, 
Romania’s influence on the 
media landscape is minimal, 
Ursu writes.

Similarly, with Russia, 
"Considering that the vast 
majority of people in Moldova 
speak Russian and get their 
news from Russian-language 
sources, you might think that 
the Russian government is 
heavily involved in producing 

news in Moldova. However, this 
doesn’t seem to be true. There 
is a website (Sputnik) that 
produces news in both Russian 
and Romanian about Moldova 
that is owned by the Russian 
government, but that’s about 
it. Furthermore, all television 
news broadcasts from Russia 
are banned by law in Moldova. 
As far as I can tell, all of the 
other Russian-language media 
is entirely domestic in nature 
and therefore completely 
unrelated to the Russian 
government. 
The Moldovan government, 
for instance, publishes a 
Russian-language newspaper 
(Nezavisimaya Moldova), but 
it isn’t financed or controlled in 
any way by Russia".
So who controls the media 
in Moldova then? According 
to Ursu, all the replies to this 
question lead to one place 
– the US government and 
affiliated groups such as the 
Soros foundation.

- If you come across a story in 
English about Moldova on the 
internet, there’s a good chance 
that it’s from Balkan Insight 
(BI). BI doesn’t exclusively 
focus on Moldova. In fact, its 
Moldova coverage is just a 
very small fraction of is total 
reporting. But when it does 
write about Moldova, it gets 
a (relatively) lot of play on 

social media. And they tend 
to write ridiculous pieces that 
aren’t even factually true and 
thus easily disprovable. BI 
is published by BIRN which 
is financed by a consortium 
of governments and NGOs, 
including the German Marshall 
Fund, the British government, 
the EU, and the 
Dutch government. BIRN also 
receives substantial financial 
support from the United States 
both directly and indirectly 
(such as the fact that the US 
gov’t is the primary funder of 
the German Marshall Fund)

- Moldova.org – The other 
big player in creating and 
promulgating English-language 
news about Moldova is the 
Moldova.org NGO. 
They have a very active 
presence on social media. 
Officially, Moldova.org is 
entirely independent, but it is 
based in Washington, D.C. and 
operates from of the United 
States. Their homepage clearly 
states that they’re financed by 
both the American Embassy 
in Chisinau and the National 
Endowment for Democracy. 
When I pointed this out, he 
blocked me on Twitter :) 
Moldova.org consistently runs 
very strongly pro-American 
articles and essays.
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- Promo-LEX – Operating 
primarily in the Romanian 
language but also with some 
important English-language 
material, Promo-LEX is 
an organization based in 
Moldova.

 They regularly do legal 
analyses of current issues and 
have a number of lawyers on 
staff, and their white papers 
are often cited by foreign 
governments and international 
agencies. Their official motto 
is “Advancing democracy and 
human rights.” They, too, claim 
to be completely independent 
but they are financed by a 
whole slew of western 
governments and 
organizations, including 
the Soros Foundation, 
Swedish government, 
German Marshall Fund, 
the British government, 
the EU, and, of course, the 
United States via several 
different agencies and 
organizations.
- IJC – Known in English 
as the “Center for 
Independent Journalism” 
or in Romanian as the 
“Centru pentru Jurnalism 
Independent”, 
the IJC is based in Moldova 
and describes itself as a 
defender of…. well, you 
guessed it, independent 
journalism. They claim to be 
independent, but they are 
funded by a host of western 
governments and organizations, 
including the Soros Foundation, 
Swedish government, German 
Marshall Fund, the British 
government, the EU, and, of 
course, the United States via 
several different agencies and 
organizations.
- Radio Free Europe/Radio 
Liberty – Although RFE/
RL’s coverage in Romania 
ended in 2008, RFE/RL has 
continued to broadcast 
in Moldova right up to the 
present day.

RFE/RL is entirely funded by 
the United States government. 
RFE/RL also publishes a 
(digital only) newspaper called 
Europa Libera in the Romanian 
language.
- OCCRP – The “Organized 
Crime and Corruption Reporting 

Project” (OCCRP) does not 
focus exclusively on Moldova 
but on activities all across the 
world. The OCCRP is funded 
entirely by the Swiss-Romanian 
Cooperation Program, the 
Soros Foundation, and the 
United States government. The 
OCCRP also regularly trains 
journalists from across Europe, 
including Moldova, on how to 
do their jobs and “expand their 
professional network.” 

The OCCRP also works with 
Bellingcat, the hysterically anti-
Russian disinformation outlet.
- GIJN – The Global 
Investigative Journalism 

Network is just what it says, 
a network of different media 
outlets. They cover news from 
the entire world in eight different 
languages. Founded and run 
out of the United States, the 
GIJN is funded by the Soros 
Foundation, Google, the 
Omidyar Network, and several 
US-based thinktanks.
- Southeastern European Times 
ceased operations in 2015, but 
it’s important to remember that 
the American military financed 
a newspaper for many years 
that covered Eastern Europe, 
including Moldova.

- LCRM – It’s not often that 
you read something from the 
LCRM or the “Legal resources 
centre from Moldova”, 
but they do sometimes provide 
legal analysis in both Romanian 
and English of issues in the 
news in Moldova. Founded 
and run from Moldova, 

LCRM is financed by the 
Soros Foundation, the Dutch 
government, the EU, the 
government of Sweden, and, 
of course, the United States 
government.
- Moldova/Media Azi – 
Publishing in Romanian 
primarily but also Russian 
and English, Media Azi 
(“Media Today” in English) 
is based in Moldova and 
advertises itself as an NGO 
that focuses on “journalistic 
integrity.”
 Moldova Azi is financed by the 
United States government, the 
Dutch government, and the 
government of Sweden.

- StopFals – This is a website 
which is supposed to combat 
“fake news” in the Moldovan 
media. StopFals (which means 
“stop fake news” in Romanian)
 publishes articles from 
contributors, including from the 
CJI (Center for Independent 
Journalism). StopFals publishes 
in both Russian and Romanian. 
StopFals heavily advertises 
around Moldova on billboards 
and via other media. StopFals 
is financed by FHI 360 and the 
United States government.

- ICFJ – Yet another one 
of those “international 
networks” of independent 
journalists, the ICFJ or 
“International Center for 
Journalists” rarely write 
anything about Moldova.

 They do, however, work with 
the OCCRP, administering a US 
government grant of 6.3 million 

dollars. The ICFJ is based in 
Washington, D.C. Finding who 
funds the ICFJ isn’t easy, but it 
looks to be mostly Google and 
big American media companies 
like Fox News and CNN. They 
also receive money from the 
United States government, 
including USAID and the NED.

- IRI and NDI, the two 
international organizations 
of the main US political 
parties, are founded by the 
US government and set up as 
a non-profit organizations. 
The IRI is specifically concerned 
about fighting “Russian soft 
power and propaganda.” 

The IRI rarely writes about 
Moldova, but they do 
occasionally conduct surveys 
and do other research in 
Moldova when paid to do 
so by the NED (American 
government).

-Transparency International 
Moldova – The local chapter of 
an international organization, 
Transparency doesn’t write 
“news” articles, but it does 
publish reports that are 
widely cited by news outlets. 
Transparency is financed by 
the governments of Sweden, 
Netherlands, Switzerland, the 
EU, Germany, and the United 
States, including the NED.

The list put together by Sam 
Ursu continues. The American 
journalist estimates that USAID 
has spent 17.4 million USD in 
Moldova only in 2018, and that 
other US funded agencies have 

spent additional nine million 
USD, with much of the money 
going toward shaping Moldovan 
public opinion. 
Other sources of funding 
that also push pro-American 
propaganda in Moldova 
include the Atlantic Council, 
the Jamestown foundation, 
the Carnegie foundation, 
while similar positions are 
also pushed by the European 
Endowment for Democracy. 
And then there is George Soros.

- The Soros Foundation has 
been caught red-handed 
breaking the law in trying 
to seize control of the 

government of Moldova. 
Remember how they did 
it?

By funnelling slush money 
through think tanks. 
Nonetheless, the Soros 
Foundation continues to 
operate in Moldova and 
often coordinates with the 
US government and the 
EU. 
The Soros Foundation is 
also heavily involved in 
promoting “independent” 
journalism in Moldova, 
Ursu writes, reminding the 
public of the 2014 incident 
when Soros was predicting 
a Russian invasion of 
Transnistria. "It's easy 

to laugh now, but at the time, 
his prediction was taken quite 
seriously".
Ultimately, these outlets keep 
pushing the same position, year 
after year, Ursu writes, and it 
all adds up, building toward 
the state of Moldovan public 
opinion.
- You may not have heard of 
all of the media outlets that 
were listed here today, but that 
doesn’t mean they’re not very 
busy. 
Week after week, month after 
month, year after year, it’s 
exactly the same. The bulk 
of everything you have ever 
heard or seen about Moldova in 
the news is more or less paid 
propaganda. It might be well-
written (although it often isn’t), 
it may be based on facts, and it 
may be persuasive, but it sure 
as hell isn’t independent, Ursu 
concludes.
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На кафе со Владе Трпо, автор на најновата песна за Мала Преспа
,,Мала Преспа роден крај,,

Убавата Мала Преспа 
отсекогаш била инспи-
рација во делата на 
авторите чија што уба-
вина ја  преточиле во 
слика, звук, збор. Мо-
жеби Преспа е мала, но 
со големи Македонци 
патриоти кои својата 
љубов кон родниот крај 
ја носат каде и да се во 
светот.
Во Канада свое гнездо 
свиле повеќе македон-
ски фамилии чиишто ко-
рени се од Мала Преспа 
и општината средиште 
на областа Пустец.
Тие имаат и свое ду-
штво кое го носи името 
,,Мала Преспа,, а за 
свој заштитник го имаат 
Св. Архангел Михаил по 
славата надалеку про-
чуена од Пустец и ма-
настирот којшто го кра-
си овој живописен крај.
Деновиве, додека све-
тот живее и се справува 
со светската пандемија 
на ковид-19, младиот 

Малопреспанец Владе 
Трпо го искористи сво-
ето време да и се по-
свети на својата голема 
љубов музиката, соз-
давајќи песна за Мала 
Преспа која ја наре-
че,,Мала Преспа роден 
крај,,.По тој повод ви го 
пренесуваме разгово-
рот со Владе Трпо.
М: Владе честитки 
пред се’ за оваа убава 

песна, инспирацијата 
сигурно е од твојот ро-
ден крај Мала Преспа. 
Како настана песната и 
што чувствуваше доде-
ка ја креираше истата?

Владе: Песната се 
роди многу спонтано, 
во овие денови на пан-
демија, кога имам и 
многу повеќе време да 
и’ се посветам на моја-
та љубов (хармониката, 
синтисајзерот). Раз-
мислував за мојот крај 
Мала Преспа и за своја 
душа свирејќи и пеејќи 
ги стиховите кои ги пов-
торував, ја создадов пе-
сната за Мала Преспа.

M: Кажи ни нешто за  
себе и за твојот роден 
крај Мала Преспа... 
Владе: Јас сум Маке-
донец од Мала Преспа, 

роден во Горна Горица 
која се наоѓа во убавата 
општина Пустец. Горна 
Горица е село во об-
ласта Мала Преспа, во 
непосредна близина на 
границата со Република 
Македонија. Атарот на 
селото Горна Горица, 
граничи со атарите на 
следните села: од север 
со селата Стење и Ле-
скоец (во Македонија), 
од исток со Туминец, 

од југ со Долна Горица, 
на запад се протегаат 
острите и возвишени ка-
мени сртови на Галичи-
ца, преку нив граничи со 

селата Пешке-

пи и Халорупа (во Ал-
банија) и со Љубаништа 
(во Македонија).
Од 2007 година живеам 
во Канада, женет сум 
со Мери Аговска и има-
ме две деца: Џулијана 
и Кристијан. Тука се и 
моите родители Митре 
и Лина, бројни роднини 
и пријатели со кои жи-
вееме како да сме една 
фамилија.
М: Ти свириш и пееш, а 
твојот татко те придру-
жува. Дали љубовта кон 
музиката е во вашиот 
фамилијарен ген?
Владе: Да, со музика 
сум пораснат, татко ми 
свиреше на хармоника 
и од него ја наследив 
љубов кон овој инстру-
мент. Го слушав како 
свири дома за нас, а и 
кога ги развеселуваше 
другите на слави, па 
почнав и јас да ги от-
кривам тајните на овој 
убав инструмент уште 
на моја 12-13 годишна 
возраст.

М: Видеото со твојата 
нова песна Мала Прес-
па Роден Крај, стана хит 
на социјалните мрежи.
Какви беа реакциите на 
Македонците од Мала 
Преспа кои живеат во 
Канада?
Владе: Можам да 
кажам  дека реакциите 
беа повеќе од одлични, 
иако песната пак ќе ре-
чам, направена е за свој 
мерак и душа, пријатно 
бев изненаден што до-
бив пофалби од големи 
имиња од македонската 
музичка сцена. Се раду-
вам што на мојот роден 
крај му подарив песна 
и верувам дека ќе си ја 
пееме секогаш на наши-
те слави.
М: Владе, ти посаку-
ваме песната за Мала 
Преспа да стане хит кој 
ќе се пее од сите Маке-
донци кои потекнуваат 
од Мала Преспа.

Друштвото ,,Мала Преспа,, од Канада

Мала Преспа Роден Крај 

Мала Преспо наша мила, низ песни те пееме
 Во срце те носиме и тебе те сакаме

 Рефрен: Еееј Мала Преспо, Преспо најмила,
 Ти си наш роден крај, ти си како рај 

 Девет села распросртени, меѓу четири планини 
и Преспанско Езеро со два лични острови. 

Многу Преспо те сакаат твоите чеда разделени,
како птици одлетани од мајка одделени.

Митре и Владе Трпо

Владе Трпо
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И годинава членките на женската секција од македонската пра-
вославна црква Св. Илија до Мисисага несебично работеа да 

го дотераат  опкружувањето на црквата засадувајќи прекрасни 
цвеќиња кои во текот на наредните месеци ќе предизвикуваат 

воздишки на радост и полни очи на добронамерниците.
Притоа ги почитуваа сите правила и прописи во оваа пандемија. 

Женската секција со претседателката Весна Трајковска им се 
заблагодарува на вредните парохијанки и догогодишни членки 
Трпана Марковиќ, Љуба Терзиевска, Мила Диневска и Милица 
Димеска за нивното време и труд како и на сите донатори на 

цвеќината.

Цветната градина во дворот на МПЦ Св. Илија, Мисисага

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПРЕСТОЈНОТО 
ОТВОРАЊЕТО НА ЦРКВАТА СВ.ИЛИЈА ОД 

МИСИСАГА

Почитувани пријатели,

Со големо задоволство сакам да ве известам дека 
започнувајки од недела 14-ти јуни, нашата Македон-
ска Православна Црква " Св. Илија" од Мисисага ќе 
биде отворена за редовни служби, со ограничен ка-
пацитет на луѓе во црковната сала на 30% од нејзи-

ниот максимален капацитет. Исто така сакам да нагласам дека сите кои ќе 
присуствуваат на службите треба да ги почитуваат нормите и регулативите 

на владата на Онтарио за социјално дистанцирање во услови на COVID-19.
За таа цел ние веќе ги обележивме клупите, запазувајки 2м растојание по-

меѓу седиштата.
Доколку имате било какви симптоми на грип или настинка , како зголемена 

температура, кашлица или не се чуствувате добро ве молиме да останете 
дома, со тоа се штитите себеси како и другите лица околу вас.

Доколку имате било какви прашања ве молиме да не контактирате било 
преку емаил St.Ilija@outlook.com или на црковниот телефон 905-821-8050.

Ви благодарам на вашето внимание и доскоро видување.

Ацо Крстевски
Претседател на Управниот Одбор при

МПЦ Св.Илија од Мисисага

Macedonian Orthodox Church St. Ilija

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

Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America 
and Canada
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An Interview with Bryan Pandovski from 
the Steam Doctors company

M: -Bryan how did you come up with the 
idea of disinfecting our churches? 

Bryan: I realized that during the 
pandemic our people were not able to 
attend church and I had a way to be 
able to give back to our community. I 
feel that church is the one place where 
everyone should always feel safe, no 
matter the circumstances. 

M: Your family The Pandovski's are 
great supporters of our Macedonian 
Community for many years (including 
the Macedonia Newspaper) especially 
your father Keith Pandovski who is a 
well known actvist and event organizer 
who left a great mark in our Macedonian 
community here in Canada. Are you 
proud of your Macedonian origin?

Bryan: I am very proud of my 
Macedonian origin and the number of 
things my Father has done to keep our 
community together. I hope to continue 
in the same way and keep my children 
involved as well in the future. 
M:  What are the reactions of the 

church administrations and generally 
from the Macedonian community after 
your wonderful gesture to clean the 
churches?

Bryan: Everyone at all of the churches 
we were contacted by were very 
appreciative and gracious. I was very 
happy to be able to donate our services. 
M: - What can you tell us about your 
company Steam Doctors? 

Bryan: Steam Doctors was originally 
started as an automotive based 
company, disinfecting and sanitizing 
different industries with fl eets that 
were constantly being used to 
transport people, and food products.  
With the pandemic came numerous 
people with businesses we already 
serviced, now asking us to disinfect 
and sanitize their places of business. 

M: What are your plans for the following 
months?

Bryan: Steam Doctors will continue to 
support our customers and provide them 
with services to keep their businesses 
safe and running.  

Bryan Pandovski’s company Steam Doctors sanitized our beautiful Macedonian Orthodox Churches to 
helping make it safe for everyone! Macedonian Community is very thankful for this generous support! 

MOC St. Nedela,Ajax

MOC St.Clement of 
Ohrid,Toronto

MOC St. Dimitrija 
Solunski Markham

Photos Zoran Karapancev

MOC St.Clement of 
Ohrid,Toronto

MOC St. Dimitrija 
Solunski Markham
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Donate
 

St. Dimitrija Solunski
Registered Name: St. Dimitrija 
Solunski Macedonian Orthodox 

Church, 
Markham, Canada
Business Number: 
138675210RR0001

CANADAHELPS.ORG

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

Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

We are happy to announce our church St.Dimitrija 
Solunski Markham will be opening this Sunday June 
14th 2020 at 10am. The church will follow Social 
Distancing guidelines.

 The church staff will guide parishioners and at the 
same time please follow marked areas.
If you are experiencing any flu like symptoms or are 
not feeling well. Please do not attend church at this 
time.

If you have any questions or concerns, please call the 
church at 905 471 5555
Thank you and we look forward to seeing you.

Со задоволство соопштуваме дека нашата црква 
Св. Димитрија Солунски од Маркам ќе започне со 
служба оваа недела 14-ти јуни 2020 од 10 часот. 
Црквата и нејзиниот персонал ќе ги следи и прак-
тикува принципите на социјално дистанцирање. 

Воедно тие ќе бидат на располагање да им по-
могнат на верниците да ги почитуваат и следат 
означените простори.

Доколку имате било какви симтоми на грип или не 
се чувствувате добро ве молиме да не присуству-
вате на црковните служби и да доаѓате во црквата 
за ова време.

Доколку имате прашања ве молиме да не’ контак-
тирате на црковниот тел: 905 471 5555
Ви благодариме и до скоро видување.

MOC St.Dimitrija Solunski, Markham 
will be opening this Sunday June 14th 

2020

 МПЦ Св. Димитрија Солунски од 
Маркам ќе започне со служба оваа 

недела 14-ти јуни 2020
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МАКЕДОНЦИТЕ ПОВ-
ТОРНО МУ СЕ ВРАТИЈА 

НА СОНЦЕТО!
До земјата македонска ли 

е на која се раѓаме, се хра-
ниме, живееме, на Бога му 
се молиме, каде што тела-
та на упокоените ги сохра-
нуваме до воскресението 
на мртвите, каде вода 
студена пиеме, каде мил-
но сонце не следи од пр-
виот здив до последниот 
издив, до архетипот ли е, 
до колективното и свесно 
и несвесно ли е, тоа само 
Бог го знае, но народот 
македонски, по вековно 
скитање, му се врати на 
СОНЦЕТО, на СОНЦЕТО 
што изгрева силно за да 
и Македонците повторно 
изгреат, но не за да горат, 
туку живот, смисла и свет-
лина да даруваат на овој 
Балкан злобен, Богоотф-
рлен и мрачен!
---ОД ДЕН ВО ДЕН ста-
рото државно знаме на 
Република Македонија со 
формата на СОНЦЕ - во 
иста или приближна фор-

ма со векови присатно 
по целата територија на 
Македонија (Старо Бон-
че - Пелагонија/ Кутлеш - 
Беломорска Македонија/ 
Виничко кале/ Самоилова 
тврдина...) - СЕ ПОВЕЌЕ 
станува семакедонски 
симбол на препознатли-
вост, обединување, вред-
нување, но и СИМБОЛ на 
борбата за македонски 
правдини и човечки вред-
ности!
ДЕНЕС Македонците се 
собираат околу „СОН-
ЦЕТО“ за да кажат едно 
категорично и јасно „НЕ“ 
на самоуништувањето, но 
и на надворешните при-
тисоци за наше уништу-
вање, „НЕ“ и за демоти-
вирањето, понижувањето, 
немилосрдниот криминал, 
неправдата, владеење-
то на потпросечните, 
ИЗРОДИТЕ, себеугод-
ливците, завидливците, 
неспособните и одрабо-
тувачите!
ДОСТА БЕШЕ! КРАЈ!
СОНЦЕТО е извор на 
постоење, затоа што 
е извор на светлина и 
топлина, а МАКЕДОН-
ЦИТЕ се решени да оп-
стојат, постојат и ГРЕАТ, 
и за себе и за другите око-
лу себе!
Македонците се реше-
ни секогаш да бидат со 
СВЕТЛИНАТА зашто само 
таа овозможува ТОПЛИ-

НА, СМИСЛА и СИЛА во 
животот и постоењето!
НО ПРЕД СЕ И НАД СЕ 
современите Македонци 
во „СОНЦЕТО“ ја гледа-
ат творечката сила и 
љубовта на ТВОРЕЦОТ 
на се што постои, на 
Оној кој за сите нас ста-
на „СОНЦЕ НА ПРАВ-
ДАТА“!
„Зашто, ете, ќе настапи 
ден, вжарен како печка; 
тогаш сите горди и оние, 
кои постапуваат нечес-
но, ќе бидат како сла-
ма, и ќе ги изгори денот 
што доаѓа, вели Господ 
Саваот; и така, нема да 
остане од нив ни корен, 
ниту гранчиња.
А за вас, кои се боите 
од името Мое, ќе изгрее 
СОНЦЕТО НА ПРАВДА-
ТА, и исцеление ќе има-

во зраците негови.....“
(Стар Завет/ пророк Ма-
лахија. 4, 1 - 2 )
ваш брат и слуга, о. Иви-
ца Тодоров

Успешна прва трансплантација на срце 
во македонска болница

Среде корона-кризата, 
историски момент за 

македонското здравство. 
Во оперативен зафат, кој 

траел цели шест часа, 
на државната Клиника за 
кардиохирургија на 54-го-
дишен пациент успешно 
му било трансплантира-
но срце. Станува збор 
за првата кадаверична 

трансплантација на срце, 
во земјата  односно тран-
сплантација од починат 

донор. 
Трансплантацијата на 

срце е исклучително теш
ка и ризична хируршка 

интервенција. Првиот 
ваков зафат во Македо-
нија успешно го спроведе 
мешан тим на хирурзи 
од јавното и приватното 
здравство. 

Трансплантацијата на ср-

цето ја работеле докто-
рите Сашко Јовев и Жан 
Митрев заедно со докто-
рите Васил Папестиев, 
Марјан Шокаровски, 
Ванѓел Здравески,  Кјутим 
Џелили, Тања Анѓушева, 
Никола Христов, Стефа-
нија Хаџиевска, доктор-
ка Надица Мехмедовиќ, 
Весна Миташова,Јасмина 

Илиевска,  Марија Гера-

ковска и
Димче Славевски. 
Претходно експлан-
тацијата на срцето на 
починатата пациентка 
ја извршиле доктори-
те  Марјан Шокаровски, 
Александар Колевски и 
Александар
Николиќ. 

Тони Матичевски

Ивица Тодоров

Емилија Динева 
 донатор на органите

VICTIMS OF HOLOCAUST

Speaks: 
English/Russian

VICTIMS OF HOLOCAUST

Тони Матичевски

Сонцето од Кутлеш во Велгошти 
повторно блеска, благодарение на УМС на 

ВМРО-ДПМНЕ ОК Охрид

Овој македонски симбол минатиот месец беше 
исшкртан, но вредните раце на младите од 
ВМРО-ДПМНЕ повторно го светнаа и сега блеска 
повеќе од претходно.
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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 June 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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Свети Григориј Чудотворец
ПОУКА ЗА ДУШАТА

Дали е душата 
бестелесна?

Според предходно ре-
ченото докажано е дека 
во нашето тело постои 
душа. Бидејќи таа по-
стои во телото треба 
да знаеме како и на кој 
начин таа обитава во 
телото. Ако се наоѓа во 
непосредна близина 
на телото тогаш таа ќе 
биде тело, додека пак, 
телото во тој случај 
нема во целина да ја по-

седува душата, 
бидејќи таа ќе биде во 
непосредна близина на 
само еден дел од тело-
то. Кога, пак, би била 
измешана или слиена 
во телото, тогаш таа 
не би била проста туку 
сложена и би била ли-
шена од засебен поим, 
кој, пак, е својствен на 
душата. Оти познато 
е она што е сложено 
може да се подели и да 
се разглоби, а она што 
може да се разглоби и 
раздели истовремено е 
и сложено; она, пак, што 
е сложено, има повеќе 
димензии, а она што 
има повеќе димензии е 
телото. Телото кога ќе 
се приклучи на тело го 
зголемува својот обем. 
Меѓутоа душата, која 
се наоѓа во телото, не 
го зголемува неговиот 
обем, туку го оживотво-
рува. Затоа ќе речеме 
душта не е тело, туку е 

бестелесна. 
Ако речеме дека душа-
та е тело, тогаш таа ќе 
биде придвижена или 
однадвор или одвнатре. 
Меѓутоа таа не се при-
движува како другите 
предмети однадвор, со 
тоа што нити никој  ја 
турка, ниту ја влечи, а 
ниту, пак, како живите 
суштества, се придви-

жува одвнатре. Бесмис-
лено е да и се препи-
шува на душата душа. 
Значи таа нема тело и е 

бестелесна. 
Ако кажеме дека душата 
е тело тогаш значи таа 
има особини кои се до-
фатливи и опипливи на 
сетивата или чувствата, 
и се храни. Меѓуто таа 
не се храни, а ако се 
храни, таа не се храни 
телесно туку со зборо-
ви. Таа нема особини 
кои би можеле да бидат 
запазени преку сетива-
та или чувствата, оти не 
можеме да ја видиме и 
опипаме ниту правед-
носта, ниту храброста 
или било што е на нив 
слично, а баш тоа се 
нејзините осбини. Значи 
душата не е тело, таа е 

бестелесна.
Некои велат дека душа-
та е тело. Но бидејќи се 
што е телесно се дели 
на живо и неживо (мр-
тво) тогаш нека одогово-
рат дали душата треба 
да ја сметаме за живо 
или неживо (мртво) 
тело. Освен тоа познато 
е дека секое тело има 
боја, величина и облик 
додека во душата не на-
оѓаме ништо барем што 
би било слично на нив. 
Значи душата не е тело, 

таа е бестелесна.

Дали е душата про-
ста или сложена?

Дека душата е проста се 
гледа оттаму што е таа 
е бестелесна. Според 
тоа душата не е тело 
оти секое тело е сло-
жено и е составено е од 

повеќе делови. 

Бидејќи душата е бесте-
лесна и не е составена 
од повеќе делови, таа е 

проста. 

Дали душата 
е бесмртна?

Мислам дека е логично 
она што е просто (нес-
ложено), да биде и бес-
мртно. Како и на кој на-
чин еве ќе ви објаснам. 
Меѓу сите созданија 
на земјата нема нешто 
што се руши и уништу-
ва само по себе или од 
себе. Впрочем, такво 
нешто не постоело и не 
е забележано од созда-
вањето на светот па до 

денес. 
Се’ она што е подлежно 
на рушење или уништу-
вање се уништува од 
нешто што му е спро-
тивно. Затоа ќе речам 
се’ она што може да 
биде оштетено, може и 
да се уништи, а она што 
може да се уништи тоа 
е сложено и составено е 
од повеќе делови. Меѓу-
тоа, она што е составе-
но од делови, како што е 
познато, составено е од 
повеќе различни дело-
ви, а она што е различно 

не е истоветно. 
Знаејќи дека душата е 
проста и не е составе-
на од повеќе делови, и 
дека е несложена (про-
ста) и неуништива, ло-
гично е дека таа мора 
да биде неуништива и 

бесмртна. 
Освен тоа, се’ што бива 
придвижено од нешто 
друго и што својата жи-
вотна сила не ја добива 
од себеси, туку од она 
што го придвижува, ос-
танува во таква положба 
се додека е подржувано 
од силата која кон него 
дејствува; кога она што 
придвижува ја запре 
силата, се запира и дви-
жењето на телото, пред-
метот, оти тоа го прид-
вижува. Бидејќи душата 

се  придвижува сама од 
себе, таа никогаш не 
престанува да постои, 
оти она што се самопри-
движува, без нечија 
помош, мора постојано 
да биде во движење. 
Она, пак, што постојано 
се движи, никогаш не 
се запира, она што не 
може да се запре, тоа 
нема крај; она што нема 
крај е неуништиво, тоа 
што е неуништиво, тоа е 
и бесмртно. Според тоа, 
доколку душата се прид-
вижува себеси, како што 
реков предходно, тогаш, 
врз основа на изложе-
ниот силогизам, ќе биде 
бесмртна и неуништива. 
Истовремено, се’ што е 
оштетено од сопстве-
ното зло, е неуништи-
во. Злото е спротивно 
на она што е природно 
убаво, па затоа е и по-
губно за него, бидејќи за 
телото не постои друго 
зло освен страдањата, 
блестите и смртта, исто 
како што се, наспроти 
тоа, неговите одлики 
убавината, животот, 
здравјето и благосо-
стојбата. Значи, штом 
душата не се уништува 
од сопственото зло, то-
гаш зло на душата се 
стравот, зависта, не-
дисциплината и сл. Но 
сето тоа не може да и ја 
одземе силата за живот 
и движење, според тоа 

таа е бесмртна.

Дали е душата 
разумна?

Да, таа е разумна и тоа 
може да се докаже врз 
основа на многу подато-
ци, а најпрво врз основа 
на тоа што таа измис-
лила многу изуми кои 
се корисни за животот. 
Изумите не се појавиле 
тек така, како што некој 

би можел да каже; исто 
така не може да се дока-
же дека тие се некорис-
ни за животот. Според 
тоа, ако изумите допри-
несуваат за она што е 
корисно за животот – а 
корисно е се’ што е за 
фалење – пофалбата 
мора да се изврши со 
разумот, и бидејќи изу-
мите се плод на душата, 
логично е да се каже 
дека душата е разумна. 
Дека душата е разумна 
се докажува и со тоа 
што нашите чувства не 
се способни за поимање 
на сите ствари, бидејќи 
за познавање на постое-
чото не се доволни само 
сетивата за допир. Кога 
не сакаме да се зауста-
виме на тоа се покажу-
ва дека сетивото без 
разумот е немоќно да 
разликува она што е ед-
накво по облик, слично 
по боја, а различно по 

природа.
 Значи, доколку се на-
шите сетива лишени 
од содејство на разу-
мот, тогаш тие ни да-
ваат лажна претстава 
за одредениот предмет 
или суштество, мораме 
да пресудиме, може или 
не може навистина да 
имаме поим за посто-
ечкото. Во колку може, 
тогаш ќе прашаме дали 
постои друга сила, по-
возвишена од чувства-
та, преку која ние може-
ме тоа да го постигнеме. 
Ако за постоечкото не 
можеме да имаме поим 
тогаш не ќе можеме да 
го познаеме она  што го 
посматраме, освен да го 
споредуваме со тоа што 
постои во реалноста. 
Меѓутоа ние можеме да 
имаме поим за работите 
и предметите и тоа нам 
ни е јасно оттаму би-
дејќи ги употребуваме 
за своја корист, соглас-

но нивните особини и 
повторно ги претвараме 
во она што ние сакаме. 

Ако е докажано дека 
ние можеме да имаме 
поим за предметите, а 
сетивата ни се лишени 
од разумот и ни даваат 
погрешна претстава за 
нив, тогаш умот е тој кој 
разумно ќе ги разбере и 
разграничи онака како 
што постојат во реал-
носта. Умот е разум на 
душата и затоа душата 

е разумна. 

Освен тоа ние ништо не 
правиме без предходно 
да испланираме кое, 
пак, не е ништо друго, 
туку особина на душа-
та, бидејќи знаењето за 
постоечкото не доаѓа 
однадвор туку таа сама 
според сопствените   
имагинации украсува се’ 
што постои. Таа најпрво 
во себе го изобразува 
предметот и така го по-

кажува на дело. 

 Особината на душата 
не се состои во ништо 
друго, туку во тоа дека 
се’ прави во согласност 
со разумот, оти таа по 
тоа и се разликува од 
чувствата. И тоа ни по-
твдува дека душата е 

разумна. 

Помакедончил:
Прота-ставрофор 

ИЛИЈА ДОНЕВ

Па кoга свeтитeлитe нe знаeлe, какo ќe 
знаат грeшницитe?

Преземено од порталот Премин

Нeкoи нeупатeни луѓe пoвeќe мислат за крајoт на 
свeтoт oткoлку за крајoт на свoјoт живoт, иакo e јас-
нo дeка за oнoј кoјштo ќe дoјдe крајoт на живoтoт, 

дoшoл и крајoт на свeтoт.

Нeкoј брат, стoeјќи прeд св. Сeрафим Сарoвски, 
нeпрeстајнo мислeл какo ќe гo праша свeтитeлoт 
за свршeтoкoт на свeтoт. Св. Сeрафим ја прoѕрeл 

нeгoвата мисла и му рeкoл:
“Радoст мoја! Ти висoкo мислиш за сирoмавиoт 
Сeрафим: какo јас мoжам да знам кoга ќe бидe 
крајoт на oвoј свeт и oнoј гoлeм дeн вo кoј Гoспoд 
ќe им суди на живитe и мртвитe и ќe им дадe сeкo-
му спoрeд нeгoвитe дeла! Нe, нe, тoа за мeнe нe e 
мoжнo да гo знам!” Па кoга свeтитeлитe нe знаeлe, 

какo ќe знаат грeшницитe?
И зoштo би гo знаeлe oна штo Самиoт Спаситeл 
нe нашoл за пoлeзнo да ни гo oткриe? Мнoгу e 
пoдoбрo да мислимe дeка нашата смрт ќe дoјдe 
прeд крајoт на свeтoт oткoлку дeка крајoт на свeтoт 

ќe дoјдe прeд нашата смрт. (Пролог)
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Благодарност до 
претседателката на 

Женската секција г-ѓа 
Милица Апостоловски 
и останатите членки 
, кои се погрижиа за 
цветното уредување 

пред храмот . 
Заради актуелната 

состојба , беа во огра-
ничен број.

Секогаш да се грижи-
ме за нашата заедни-
ца , за храмот , едни 
за други и да бидеме 
пример за останатите 
заедници .Бог да Ве 

благослови и умножи 
секое добро ,на Вас и 

Вашите семејства.

Отец Емил Атанасов
парохиски свештеник

 
Со радост во срцето, ве ин-
формираме дека нашата 

Црква Св. Никола во Винд-
зор, од наредната недела, 
ги отвора вратите за наши-
те парохијани и ги повику-
ва на заедничка молитва, 
на Литургија и на славење 
на Бога. Овој повик е во со-
гласност со неодамнешното 
олеснување на рестриктив-
ните мерки за одење во цр-
ква од страна на државните 
и здравствените власти. Се-
пак да напоменеме дека др-
жењето растојание едни од 

други треба да се применува 
и понатаму,

 како и другите мерки за за-
штита на здравјето. 

Колку е добро што повторно 
ќе си ги видеме лицата едни 
со други и ќе се прегрнеме 

со 
поглед и љубов и топлина во 

срцето, во името на Бога. 
Нека Господ Бог Света 

Троица ни ги озари душите 
со вера и радост, нека ни 
ги зајакне врските на бра-

тољубието и во слога да на-
предуваме како едно големо 
семејство, делејќи се што ни 

дал Бог. 
Бог Света Троица се јави !

„Колку е добро и колку е мило кога браќата живеат заедно..“Псалм 133

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

Phone: (519) 966-6257
Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

Спасовден во Македонската Православна Црква
 Св. Никола Виндзор

Св. Никола Виндзор, јуни 2020
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До кога браќа, мили Македонци

Осештам потреба да се 
произнесам по повод 
"трескајнето" на Денко, 
кому мислите како да 
баш и не му се средени. 
А можда и не му е арно 
на чоекот?! Ај се надевам 
дека немат ногу да го ту-
пам. Имено...
Се најдоф как шо се 
најдоф во Канада. После 

3-4 години, трошоците се 
зголемија и неможеше 
појќе да се издржит смо 
со музика. Мораф да нај-
дам и друга работа. Се 
вработаф ко обезбеду-
вајне во една школа.
Фторник и Четврток од 8 - 
10 навечер се одржвеше 
настава за новодојдени 
шо имаја потреба да за-
вршет повисок степен 
Англиски јзик.
Тие вучилници, јас по 
ходници. Недолго, ме 
сретна чоек кој ме поз-
драви на англиски, и ме 
опита дали сум јас Ма-
кедонец. Претпоставиф 
дека "ме прочита" по 
беџот на униформата. 
Потврдно му одговориф. 
"А ти?"- го опитаф јас.
"Јас сум Бугарин. Дојден 
сум во Канада пред 4 ме-
сеци" - ми одговори на 
почист од мојоф, маке-

донски.
"Жена ми е Македонка... 
от Петрич е та, јас сум 
от..." 
Јас зинаф! Ни речено, 
ни сторено, ни опитано... 
Бугариноф уш тро цела 
биографија ќе ми ја ка-
жит!?
"Ама чекај, тебе можам 
све да те разберам, дру-
ги Бугари појќе - помалку, 
тешко" - му рекоф.
"Тие шо мојш да ги разбе-
риш се Македонци. Јас 
научив од жена ми."
Та вечер тој не се врати 
вучилница.
Разговарафме уздуж и 
попреку до 10 сатот. Ногу 
работи шо ги слушнав 
от него, ги имаф чујано 
и порано, ама не сум ги 
заушил. 
Едно нешто шо ми го 
рече, ме натера да по-
дразмислам.

"Во Бугарија, порано, 
најопасните работи ги 
извршвеја Македонците. 
Сега ги извршвет најваж-
ните. Во Влада-та кључ-
ните играчи се Македон-
ци".
Се видофме и разгова-
равме во наредните 6 
месеци уше неколку пати. 
Така... површно. Никош 
појќе за политика.
Е сега, запнале Буга-
ро-татариве... те не има-
ло, те не немало, те сме 
биле, те не сме биле... 
Оптеретени се до небе-
са. Неуморни. А и ние... 
на секој нифни напад - 
ние одбрана.
Ар остај те ги. Нек си 
зборвет. Се рекло... кој 
губит, имат право да се 
љутит. Така ова ми гле-
дат.
Ама ова со Денко е друга 
работа.

Олку ниско да се падне-
ло... џабе му било шо бил 
"поткојан" ко професор. 
Така бар велет...
Колку бездушен требит 
да е чоек за да го потце-
нит сопствениот татко и 
на прво место да редит 
некое "треќеразредно 
пискарало" от New York 
Times. Толку за род-
ниските врски. Дури татко 
ти Владо (по индирек-
тно твое тврдејне) и да 
"ја фтнал" работата шо 
напишал "Македонците 
се борат"... зш пак да е 
точно то шо пишело во 
дотичниот весник?! Зш то 
да е меродавно?
Зто шо тебе така ти прна 
на умот? Аку го користиш 
правилно!?
Гоце, Крсте (аку) се де-
кларирале како шо ве-
лиш... дан случајно не го 
напрајле то од причини 

слични на денешните 
млади Македонци шо 
барет други пасоши како 
би обезбедиле егзистен-
ција?
Сум рекол и пак ќе речам: 
тие ни Гоце ни Јане, ние 
ни Тервел ни Кубрат. Пак, 
ист народ сме биле!!? 
А шо би рекле таквите ко 
тебе ак одлучиме да го 
зејме здраво за готово то 
шо мене ми го рече Буга-
ринот?
Шо тогаш??? И друго, 
Денко.
Никој тебе немојт да ти 
забранит да се осешташ 
то шо се осешташ. Твое и 
само твое е право.
Ама, непелцован еден, 
кој тебе ти дават право 
во мое име да зборвиш 
и мене да ме наречиш 
нешто друго од она шо 
јас се осештам дека сум?! 
Македонец!

Ристо Ристе
ristoriste@gmail.com

И после триесет години - лудило!!!
Тотален хаос!!!
Триесет години понижвење!
И од Вашите и од Нашите.
Во Југославија бефме Македонци, во Македонија сме 
Граѓани.
Шо уште требит да ни се случит, за да сфатиме дека е 
доста!? Шо е ногу - ногу е! Ама за_нас изгледа и ова е 
малу!

Ево, најново, квази-доктори и нази-политичари ф шише 
не' пикнаја и дома не затворија. Е ај сеа, аку сме мжи, 
ко шо не сме, на денот на изборите дома и да останиме. 
Колку е смо па
тетичен и лицемерен слоганот "во интерес е на граѓани-
те да се одржет избори"
Триесет години Вашите и Нашите истото ни го трубет, 
а ние уште во ниф се крстиме. Триесет години сфетоф 
се смејт со нас! Да му е срам на чоек да кажит од кј е 
и шо е!
И зто, дајте да ги казниме, еднуш засекогаш. Дајте да 

не излезиме тој ден на избори, па да видиме како и шо 
ќе му соопштет на нивните "налогодавачи" во Брисел.
Да покажиме дек несме "офци за стрижејне" и дек мојме 
да мислиме со свој мозок. Дајте да се надминиме себе-
си, и да ги казниме сите до еден!!!
И Вашите и Нашите
Друго и незаслужвет!!!
Ристо Ристе

Народе Македонски!
Сфести се не_спи ти!

Изборите се на прагот.
Све друго е споредно. Секој ден разговори и догово-
ри кој поголема корист да извлечит. А аку не се над-
минит себеси, пак народот ќе ја платит сметката од 
нифното пазарење.
Дното е допрено одавно. Требит да се казнет и едни-
те и другите.
Како? Ниеден да неизлезит на изборите шо ке ги 
распишет "во интерес на народот"
Ќе изгубиме нешто? А шо имаме, та да изгубиме?
Држава?Ни’ ја дадоја ко на слепци - ја изгубифме! Ја 
продадоја!!! Идентитет?
Во Југославија бефме Македонци, а во Македонија 
сме граѓани!!!
Ни’ рекоја дека ќе останиме Македонци - уууупс, 
граѓани сме на некоја си ладна земја.
Достоен живот? Шо беше то? Шо уште требит да ни 
напрает?
Квази-доктори и нази-политичари дома не’ затворија 
и секој ден нови мерки пласирет. Народот е збуда-
лен. Некој и от сенката своја се плашит, некој ништо 
не почитуват а некој и отпојќе!!! Тотален хаос!!! Луди-
ло!!!И, шо е следно???
"во интерес на граѓаните, избори морат да имат"
То шо крај со крај немојт да се врзит, то никому ни-
што!!!

Најважни се изборите!!!
Па нека гласет раководствата на "народогрижниците"
Ние да останиме дома! И така дома не затворија!
Колку избори досега имало?
Шо сме добиле ко народ?! Смо понижвење!!!
И от и от нашите и от вашите.
Светоф ни се смејт!!! Да му е срам на чоека да кажит 
от кј е и шо е! Дајте на денот на изборите, да оста-
ниме дома, таму кј шо и ни 
велет да останиме.
Аку то го напрајме, како ќе 
им поднесет рапорт на "на-
логодафците во брисел" 
дека "изборите се успешни"
Ај да покажиме дек не сме 
"офци за стрижење", дек 
уште сме способни да мис-
лиме со свој мозок. Дајте да 
покажиме дек постојме. Да 
покажиме дек мојме да сме-
ниме на подобро!
А дијаспората?
Дијаспората, и за нашите 
и за вашите постојт смо во 
два случаи. 

Првиот, ко ќе им требет гласој, и фториот, ко ќе тре-
бит да напрает годишен статистички извештај колку 
пари македонците добивет од роднините од стран-
ство.
И зто, требит да ја осетет моќта на народот!!!
Требит да бидет казнети!!! Сите до еден!!!
Друго ништо и не заслужвет!!!

Нашите, вашите и изборите

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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Продолжува во наредниот број

Toronto, Jan. 2011 
 

Aleksandar Makedonski 
356 - 323 

p.n.e. 
 
I pokraj site napori na na{iot ju`en sosed, da se promenat nekoi 
definicii koi ne im se prijatni, i denes mo`at da se najdat 
enciklopedii od onie na koi im se veruva, kade, koga ke pobarame 
za Aleksandar Makedonski, stoi: Alexander The Great – Alexander 
of Macedon III (356 – 332) B.C. , son of Philip II and Olympia, king of 
Macedonia, conqueror of Greece, Persia and Egypt. 
Tvrdewata deka Aleksandar bil toa sto se tie, ne dr`at voda 
zatoa {to vo toj slu~aj toj bi trebalo da bide definiran kako 
tiranin, a ne pokoruva~. 
Tvrdewata pak, na na{ite sega{ni, zapadni sosedi deka majka mu 
bila nivna, u{te pomalku, bidejki spored anti~kiot istorio-
geografi~ar Strabo, tie doa|aat od Kavkaz. Kako se dojdeni na 
ovie prostori, koj i zo{to gi naselil, toa e druga tema. Tolku za 
ova, pa tie neka se mislat. 
 
Sega, da se vratime na Aleksandar Makedonski, da gi vidime 
negovite vojni~ki sposobnosti, golemi pobedi, te{ki pijanstva, 
napadi na bes, a i da gi vidime prilikite i neprilikite vo 
toga{niot svet posle negovata smrt. 
Fakt e deka Aleksandar kako za vreme na negoviot `ivot, taka i 
posle smrtta, bil mnogu po~ituvan. Kako od obi~nite lu|e, taka i 
od golemite imperatori, toj bil smetan duri i za Bog. 
Taka na primer, Aleksandar Makedonski, na svoja 30 godi{na 
vozrast, go imal pokoreno pogolemiot del od toga{niot poznat 
svet, dodeka na ista vozrast, Cezar (Gaius Julius, 100 – 44 b.c.) maka 
ma~el so Galite. Sogleduvajki go toa, Cezar padnal na kolena i 
gorko zaplakal. 
Zloglasniot Kaligula (Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, 
12 – 41) so godini go posetuval Aleksandroviot grob, se dodeka ne 
si voobrazil deka tokmu toj e reinkarniraniot makedonski kral. 
Paradiral na ulicite na Rim, a gradite mu go krasele {titnikot 
na golemoiot vojskovodec, koj predhodno bil bezobzirno trgnat 
od negovoto balsamirano telo. 

Sepak, najopsednat bil Karakala (Lucius Septimius Bassianus, 188 – 
217) Po vra}aweto od Aleksandroviot grob vo 215 god. tolku se 
so`iveal vo ulogata na makedonskiot kral, {to pobaral od 
svoite podanici da mu se obra}aat so Karakala - Aleksandar 
Veliki Rimski. 
Toa nai{lo na podsmev kaj demokratskoto gra|anstvo, pa 
Karakala se razbesnal i naredil osveta. Pose~eni bile 20 000 
glavi dodeka ne se smiril negoviot gnev. Dve godini posle smrtta 
na Karakala, ve~noto po~ivali{te na najslavniot osvojuva~ na 
svetot bilo prekrieno so vel na temnina. 
Za kralot na Makedonija ne smeelo da se zboruva, a kamoli da se 
posetuva negoviot grob. Ednostavno, Aleksandar Makedonski bil 
zabraneta tema. 
Taka bilo se dodeka Napoleon Bonaparta (Napoleon Bonaparte, 
1769 – 1821), imperatorot od Korzika, ne odlu~il povtorno da ja 
aktuelizira taa tema i naredil organizirawe idolo-pokloni~ki 
turi za poseta na Aleksandroviot grob. 
Toj so sebe vodel najpoznati arheolozi i anti~ki istori~ari, koi 
4 godini go “preoruvale” Egipet. Bez rezultat. 
Kade is~eznala grobnicata na Filipoviot sin??!! 
 
Vo Juli, 356 god. p.n.e. se rodil Aleksandar, sin na Filip II 
Makedonski i Olimpija. Na negovite 13 godini, u~itel mu bil 
golemiot filozof Aristotel. 
Vo 340 g.p.n. Filip Makedonski ja napadnal Trakija, a negoviot 
sin, koj toga{ imal samo 16 godini, upravuval so Makedonija. 
Koga makedonskata vojska navlegla dlaboko vo Trakija, 
trakiskoto pleme Maedi, koe grani~elo so severo-isto~na 
Makedonija, se pobunile i prestavuvale golema opasnost. 
Aleksandar nabrzina sostavil armija, gi napadnal Maedite, i 
poka`uvajki gi svoite vojni~ki sposobnosti, so brza akcija gi 
porazil. Go zavzel nivnoto upori{te, glavniot grad, i mu dal ime 
po sebesi - Aleksandropolis. 
Dve godini podocna, vo bitkata kaj Heroneja (Chaeronea) 338 god. 
p.n.e. Aleksandar e postaven na komandno mesto, zaedno so site 
generali na makedonskata armija. Tuka, kriloto koe bilo 
predvodeno od Aleksandar gi pobedilo Tebancite, nivnata 
elitna vojska, a toa bilo odlu~uva~ko za bitkata. Nekoi od 
anti~kite istori~ari zabele`ale deka Makedoncite ja dobile 

bitkata blagodarenie na nivnata hrabrost. Atiwanite, 
Tebancite i Beotijcite i den-denes se sozemaat od toj poraz. Toa 
go pravat preku lu|eto koi denes `iveat na tie prostori, a sebesi 
se narekuvaat Heleni, odnosno Grci. 
Nedolgo potoa, familijata na Filip II se raspadnala, otkako toj 
se o`enil so Kleopatra, devojka od makedonska blagorodni~ka 
familija. Posle 2 godini ubien e Filip II Makedonski. Nego go 
ubil mlad makedonski blagorodnik, Pausanias. Na prestolot 
do{ol negoviot mlad sin i vedna{ se proglasil za kral. Imal 
samo 20 godini. Istori~arite nemo`at da najdat pri~ina zo{to 
ba{ Pausanias??!! Toj vedna{ bil ubien od bliskite prijateli na 
Aleksandar, namesto da bide zaroben i izveden pred sud. Toa ja 
potkrepuva edna od tezite deka zad ubistvoto na Filip stojat 
Olimpija i Aleksandar.  
Doa|aj}i na vlast, Aleksandar brzo se oslibodil od site 
neprijateli na dvorot. So smrtta na Filip, porobenite Iliri, 
Trakijci i (denes Grci) toga{ Gradovi - Dr`avi, videle {ansa za 
svoe osloboduvawe, i po~nale da krevaat vostanija. I pokraj toa 
{to pati{tata koi vodele kon Gradovite - Dr`avi (dene{na 
Grcija) bile blokirani od Tesalijcite, toj stignal vo severniot 
del, povtorno ja vospostavil svojata vlast i u{te pobrzo 
vmar{iral vo Gradovite - Dr`avi (ju`niot del na dene{na 
Grcija). Negovata brzina gi iznenadila Gradovite - Dr`avi i 
nemajki drug izbor, do krajot na letoto 336 godina p.n.e. ja 
priznale negovata vlast. Aleksandar se vratil vo Makedonija. Se 
re-organiziral i ja napadnal Trakija. Gi potisnal se do Dunav i 
gi porazil. Trgnuvajki nazad za Makedonija, gi napadnal Ilirite 
i gi porazil za samo edna nedela, pred tie da uspeat da se sozemat 
i pregrupiraat svoite vojnici. 
Vo 334 god. p.n.e. so vojska koja broi 42 000 vojnici, ja napadnal 
Persija, i na rekata Granik (Granicus) i zadal te`ok poraz na 
persijskata vojska. 
Vo Gradovite - Dr`avi koi gi pokoril, bil do~ekan kako 
varvarin i porobuva~. Tamu kade {to ja zbri{al persijskata 
vlast, Aleksandar bil do~ekan kako osloboditel. Ottamu i 
izme{anite emocii sprema nego otkako Gradovite - Dr`avi se 
obedinile. Za edni bil varvarin, a za drugi Bog. 
So svoite 29 godini, Aleksandar Makedonski go imal pod noze do 
toga{ neosvoeniot bedem - mo}noto  Persisko Carstvo. 

Celata sledna godina kralot na Makedonija predvodel mnogu 
krvavi bitki. Na negovata vojska, koja se borela bez odmor, i 
do{lo “preku glava” pa se pobunila. Taa pobuna Aleksandar ja 
zadu{il i preminuvajki ja pustinata Gedrosija (Gedrosia), stignal 
do Indiskiot Okean. 
Narednite 3 godini, vladarot na svetot go zajaknal svoeto 
carstvo i vremeto glavno go pominuval vo Vavilon. Ve~erite 
bile protkaeni so zabavi, gozbi i te{ki pijanki, kade 
Makedoncite, a osobeno Aleksandar predna~ele. 
Takvite zabavi bile sekojdnevni i traele dolgo vo no}ta, taka da 
na u~esnicite homoseksualnosta i ne im bila nepoznata 
aktivnost. Koj, kogo, kako i kade - iskoristete ja va{ata 
rasuduva~ka mo} i vie odlu~ete! 
Posle edna takva no}, Aleksandar dobil treska. Nakratko se 
oporavil, no povtorno padnal v postela. Pove}e ne se oporavil. 
Opkru`en od negovata garda, umrel na 10-ti Juni 323 god. p. n. e. 
na 32 godi{na vozrast. 
 
Nau~nicite nemaat odgovor za pri~inata za smrtta na 
Makedonskiot kral. Prikaznite za Aleksandar koi bile 
prenesuvani od koleno na koleno, so mnogu poedinosti gi opi{al 
istori~arot-politikolog Plutarh (Plutarch, 46 - 127), koj iako 
`iveel 4 vekovi podocna, mnogu ostavil za idnite generacii.  
 
“Kolata trgnala nadolu” u{te pred toj da dojde vo Vavilon, za 
tuka da se zadr`i podolgo vreme i go proslavi svojot molskavi~en 
uspeh. Hefestion, negoviot dobar prijatel, umrel od treska, a na 
neute{niot Aleksandar gatari mu predvidele deka }e umre mlad, 
i nema povtorno da ja vidi svojata rodna Pela. I samiot toj 
svedo~el za kobnite predskazanija koi na son mu gi nosel 
nepoznat starec (negoviot tatko?) Se gledal sebesi kako sedi na 
prestolot i naedna{ pa|a vo trans. Seto toa, kako {to pi{uva 
Plutarh, mnogu go voznemiruvalo kralot. 
Po zavr{uvawe na gozbata priredena vo negova ~est, Aleksandar 
istata ve~er dobil treska i naredniot den go pominal vo 
oporavuvawe. Tokmu koga se mislelo deka mu e podobro, treskata 
povtorno se vratila i kralot ja predal du{ata na Boga. 
Bidejki i Hefestion umrel pod isti okolnosti, na dvorot 
po~nale da se {irat glasini za zavera. Aleksandroviot 

Lucius Septimius Bassianus, 

Ристо Ристе
ristoriste@gmail.com
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БУГАРСКИ СОПКИ ЗА МАКЕДОНИЈА  

 

 

Деновиве, повторно се крена 
голема врева околу бугарски-
те политики кон Македонија, 
иако се тие реалност веќе 
речиси два века. Одамна 
знаеме дека за Софија нема 
Македонци, дека ние сме “не-
освестени Бугари“, а ако веќе 
нас не нема, не може да има 
ниту македонски јазик, исто-
рија, традиција, култура, та 
ни малцинство кај нив... Ново 
е само што процедурите за 
наш влез во ЕУ, на Бугарија 
и даваат одлични можности 
да не касапи колку што сака 
и да го докажува недокажли-
вото. Откако го потпишавме  
капитулантскиот договор за 
пријателство (2017), со кој 
прифативме дека имаме за-
едничка историја и дека ја-
зикот ни е според Уставот, 
логично е тоа што (ќе) ни го 
прават. Во светот нема два 
народа кои имаат заедничка 
историја. Секој има своја а 
ако е таа заедничка, тогаш 
навистина се работи за еден 
народ. Во случајов – “бугар-
ски“. 
 Наспроти бугарското 
долгогодишно државничко 
искуство, нашите “политича-
ри“, особено во надворешна-
та политика, се однесуваат 
како обични аматери. Факт 
е дека немаме поголема ди-
пломатска традиција ама ова 
се пионерски грешки. Неспор-
но е дека се тие наметнати 
од странскиот фактор, кој 
и ја донесе оваа гарнитура 
на власт за да ги реализира 
нивните интереси, ама тоа 
не е никаква утеха камоли 
оправдување. Во основата, 
се работи за откажување од 
фундаменталните и страте-
гиски интереси на македон-
скиот народ, што се одлуки 
на врвната политичка власт, 
предводена од премиерот на 
државата и неговата партија, 
која безрезервно го поддржу-
ва.  Кога ќе помислите дека 
50-тина “Македонци“ од оваа 
партија, без да трепнат, кре-
ваа раце во Собранието за 
промена на Уставот за да се 
прекрсти државата и разне-
бити македонскиот народ... 
мора да се запрашате – има-

ат ли тие некакво чувство на 
патриотизам? Кадровската 
политика секогаш ни беше за 
никаде ама по независноста 
таа е – катастрофална. За 
министер за одбрана беше 
поставен командант на ОНА, 
одметнат од македонската 
армија каде имаше дадено 
заклетва, за да пука во неа. 
  Преку Ав-
стрија, јавноста дозна за до-
кументот на Софија испратен 
во Брисел, околу нивните ус-
лови за нашето членство во 
ЕУ. Според истите, нашиот 
јазик не може да се нареку-
ва македонски а има и други 
недоветности. Се криеше до-
кумент кој фрла додатен опул 
врз нашите преговори со ЕУ. 
Власта беше фатена со си-
мнати панталони иако веста 
од Брисел требаше да ни ја 
донесе барем МИА (порано, 
тоа значеше Македонска ин-
формативна агенција. Сега 
е Медиумска информативна 
агенција. Македонска не смее 
да биде). Ако била пратена, а 
морало, некој ја скрил. Реак-
циите на овој документ, пак, 
повторно покажуваат дека 
нашата власт не е достојна 
на моментите во кои се наоѓа 
државата.
 
По откривањето на докумен-
тот, народот се замајуваше 
дека Европскиот совет едно-
гласно одлучи да започнат 
преговорите со Македонија, 
за што гласаше и Бугарија 
и дека овој документ нема 
влијание врз таа одлука. Тоа 
е точно ама Софија цели на 
иднината која не чека, а не 
на тоа што веќе се случило. 
Сака да влијае на прегова-
рачката рамка за Македонија, 
која сега се подготвува, и ин-
систира Брисел да  прифати 
дека не постои македонскиот 
јазик, историја, култура, тра-
диција... како ни македонско 
малцинство во земјата. 
 
Претседателот Пендаровски 
реагираше несоодветно – 
“Бугарската изјава го истакну-
ва ставот на една земја, а не 
е заеднички став на Унијата, 
нема запирање на прегово-
рите“. Прво, Унијата работи 
под целосен консензус и бу-
гарскиот документ не може 
да се игнорира. Второ,  пре-
говорите не се започнати туку 
само се најавени и тоа без 
фиксен датум. И, трето, Со-
фија сака незините барања 
да се прифатат како услови 
за нас. Тоа нема лесно да им 
оди, бидејќи тие се нецивили-

зациски ама нешто секако и 
ќе помине, што веќе ќе биде 
погубно за нас. Впрочем, Со-
фија има право и на вето и 
самата безмерно ќе не уце-
нува во процесот кога ќе за-
почнат преговорите. Слове-
нија две години ја блокираше 
Хрватска околу границата во 
Пиранскиот залив. 

 Клучни се три работи: 
(1) ако Бугарија не ја прифати 
преговарачката рамка, нема 
почеток на преговори. Софи-
ја ќе биде многу внимателна 
при тоа и ќе тактизира, за да 
не се замери со другите член-
ки; (2) секоја членка може 
да ги услови преговорите во 
секое поглавје (од 35); (3) со 
новата преговарачка форму-
ла, членките се директно ин-
волвирани во процесот и нив-
ните злоупотреби ќе бидат 
неизбежни. Нема сомнение 
дека Бугарија и Грција тоа 
максимално ќе го користат. 
Нашите страдања во прего-
ворите ќе бидат неиздржливи 
и често непремостливи пора-
ди нивните бесрамни уцени. 
 
Кога Пендаровски смета – “не 
треба да се плашиме дека... 
ќе го изгубиме правото на-
шиот јазик да го нарекуваме 
македонски“, изгледа преви-
дува дека ние токму во до-
говорот со Бугарија прифа-
тивме дека нашиот јазик не 
е автохтон, и така го потпи-
шавме. Тоа е наша историска 
грешка. Прогласивме дека е 
тој според Уставот на земја-
та, што значи уставна катего-
рија а уставите се менуваат. 
Со тоа се сложивме и дека 
кога немавме држава а со тоа 
ниту устав (до 1945) – нема-
ше ниту македонски јазик! Са-
мите го избербативме јазикот 
и сега ќе си сркаме тоа што 
сме го дробеле. Впрочем, и 
Бугарија е спремна да “при-
знае“ дека по војната е стан-
дардизиран македонски јазик 
ама според некакви западни 
бугарски дијалекти, што зна-
чи дека е изворно - бугарски. 
Така, најмногу што можеме 
да добиеме во ЕУ е иста фор-
мулација како во договорот, а 
тоа е и целта на Софија: јази-
кот да биде македонски ама 
со додаток - според уставот 
на земјата. Тој ќе личи на из-
мислен, и со опашка, а нема 
да биде како јазиците на 
сите други членки - хрватски, 
француски, словачки... Тоа е 
срамна деградација која по-
кажува дека тој не е изворен. 
А, ако не е таков, може да 

биде само - дијалект. На бу-
гарскиот. Прекрстена држава 
и на пат кон федерализација, 
јазик со опашка, народ ос-
порен... така изгледа неко-
гашната македонска држава 
денес.
 Во интервју за мкд.мк 
Пендаровски покажува неос-
нован оптимизам. Вели – “и 
во минатото кога сме имале 
недоразбирања со Бугарија, 
сме ги решавале преку отво-
рена соработка“. Би било до-
бро претседателот да посочи 
барем еден таков пример. 
Такво нешто нема и нема да 
има, особено во процесот на 
преговори за ЕУ. 
 Реагираше и МНР 
Димитров дека – “оваа изја-
ва има многу еднострани 
услови што се спротивни на 
Договорот за пријателство... 
Македонскиот јазик е клучен 
и нераскинлив елемент на на-
шиот национален идентитет“. 
Тоа не одговара на вистината 
бидејќи, преку заедничката 
историја, ние со договорот 
практично прифативме дека 
сме еден народ до 1944 го-
дина. Факт е дека меѓу Ма-
кедонија и Бугарија има дел 
од историјата кој е заеднич-
ки ама ништо повеќе од тоа. 
Така е и меѓу сите соседи на 
Балканот та и низ цела Ев-
ропа. Софија инсистирала 
на таа формулација само за 
да докаже дека немало Ма-
кедонци пред 1944 кога Тито 
не прогласил за народ. Кога 
нешто ќе потпишеш, рабо-
тата е завршена. Нема веќе 
исклучоци. Во дипломатијата 
(и во светот) нема место за 
пишман аџии. 
 Се’ ни беше познато 
и без овој бугарски документ. 
Овие налудничави бугарски 
уцени кон Македонија прво 
ги формулира Владата за 
Парламентот да ги претвори 
во декларација. Тоа стана 
официјална бугарска др-
жавна политика на која ние 
реагиравме недоветно, со 
срамна фразеологија, како да 
не разбираме што тоа значи 
и каде води. Па еве стигна 
кај што требаше. Софија ги 
обелодени своите намери а 
ние, по обичај, спиевме. Тоа 
е нашата трагедија. Кога ќе 
не удри по глава оваа бугар-
ска иницијатива и нашите ќе 
се освестат, ќе биде доцна 
бидејќи ЕУ веќе ќе има пре-
говарачка рамка, макар со 
делумно вклучени бугарски 
барања. Потоа, чаре нема да 
има. Се наоѓаме пред нова 
европска блокада која, патем, 

е сосема очекувана и најаве-
на. Народот треба да ги 
знае фактите: (1) Бугарија 
го поддржа отворањето на 
преговорите со Македонија 
и тоа не го оспорува бидејќи 
и одговара за да постигне 
свои цели; (2) таа ќе уценува 
околу нивното започнување 
и ќе спроведува тактика на 
одлагање за да обезбеди 
погодности; (3) Софија веќе 
започна војна со Македонија, 
на која ние немаме ниту реак-
ција камоли одговор, слично 
како што долго ни се случува-
ше и во спорот со Грција; (4) 
текот на преговорите ќе биде 
неподнослив за нас бидејќи 
Софија ама и Атина речиси 
на секое поглавје ќе имаат 
неприфатливи уцени. Пре-
говорите ќе траат најмалку 
10 години а можеби и многу 
подолго. Клучно е што и Буга-
рија, и Грција сакаат да пре-
говараме со ЕУ за да ги реа-
лизираат своите безобѕирни 
барања кон Македонија ама 
ниту една од нив не сака да 
станеме и членка. Затоа, со 
сите сили ќе настојуваат пре-
говорите да бидат бесконеч-
ни. Силен е впечатокот дека 
на иста линија се и САД би-
дејќи, како членка на НАТО 
и ЕУ, Македонија ќе може да 
започне легитимен процес за 
враќање на уставното и исто-
риско име. Тоа е нешто што 
тие најмалку го посакуваат.
 
Бугарија нема по никоја цена 
да се откаже од своите исто-
риски синдроми околу Маке-
донците. Ова им е последна 
шанса за нивно наметнување. 
Токму за таа цел во договорот 
беше вклучено формирање 
на Заедничката експертска 
комисија за историски и об-
разовни прашања. Таа им е 
алатка за уцени, понижувач-
ка за Македонија, исто како и 
таа што е вклучена и во дого-
ворот со Грција. Иако нашите 
политичари го лажеа народот 
дека капитулантските дого-
вори со Бугарија и Грција ги 
решија меѓусебните пробле-
ми, овој потег на Софија само 
потврди дека со нив тие се 
само актуализирани и сега 
започнува затворањето на 
“македонското прашање“, со 
дефинитивно бришење на 
Македонците.

Скопје, мај 2020  
Ристо Никовски
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You Wouldn't Give Away Your Ethnic Identity. So Why Should Macedonians?

No politician, diplomat, 
bureaucrat 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 Macedonia, the 
redefi ning of what it has ever 
meant to be Macedonian, 
and the literal rewriting of 
Macedonian history is a “good 
thing because it resolves a 

diplomatic dispute”.
What they’re really telling 
me is that my ethnic group is 

lesser than theirs.

The artifi cial “name dispute” – 
admittedly created by Greece 
to eradicate the existence of 
Macedonians as an ethnic 
group – involved Greece (with 
Bulgaria hopping on board) 
vetoing Macedonia’s NATO 
and EU membership bids 
unless Macedonia 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, Macedonian 
history is being rewritten 
by Greek and Bulgarian 
“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.

But why did the EU and NATO, 
led by the United States, 
enable and support Greece 
and Bulgaria in their quest 
to annihilate the existence of 
Macedonians’ ethnic identity? 

Imperialism. Nothing will 
stand in the way of increasing 
their membership, especially 
human rights, democracy and 
international law. The one-
country veto rule in the EU 
and NATO ensures that one-
country racism rules these 

organisations.
Enter the ironically-named 

“Prespa Agreement” (that no 
Macedonian agreed to). This 
is the 19-page document 
that changes Macedonia’s 
name to “North Macedonia”, 
relegates our identity 
to “North Macedonian”, 
rewrites Macedonian history 
(see Article 8-5), renders 
Macedonians who live in 
Aegean Macedonia (the 
part of Macedonia annexed 
by Greece in 1913) as non-
existent (another yes, really – 
see Article 7-2) and redefi nes 
everything that it ever meant 
to be Macedonian. I’m asking 
the question in the title of this 

op-ed again…
Not to be outdone, Bulgaria 
has been emboldened in its 
insistence that all (and more) 
anti-Macedonian resolutions 
in their ironically-named 
“Friendship Agreement” with 
Macedonia be implemented. 

It renders Macedonians in 
Pirin Macedonia (annexed 
by Bulgaria in 1913) as non-
existent and Macedonian 
heroes as “Bulgarian”. 
Bulgaria is also claiming 
that Macedonians in Albania 
(Albania was handed 
Macedonian territory in 
1919) are “Bulgarian” and 

have started an international 
propaganda war to “convince” 
everyone that Macedonians 

suddenly disappeared.

As you can see, this is not 
just a “dispute” between 
the Republic of Macedonia 
and Greece/Bulgaria. All of 
Macedonia was partitioned 
in 1913 among Serbia (now 
the independent Republic of 
Macedonia), Greece, Bulgaria 
and, in 1919, Albania. The 
redefi ning of Macedonia 
affects all Macedonians, 
everywhere. And, as if stripping 
away an ethnic group’s right to 
self-determination in its own 
(supposedly) independent 
country and traditional land 
wasn’t bad enough, the 
slippery slope has started 
internationally and we’re 
now being told that we’re 
not Macedonian anymore 

by, in this case, Canadian 
government offi cials…

The avalanche (excuse the 
cold Canada references) 
of anti-Macedonianism has 
even further energised Greek 
and Bulgarian politicians to 
proudly and publicly celebrate 
that these “agreements” 
eradicate Macedonians’ ethnic 
identity. And what do their 
fellow NATO/EU members say 
in response? Nothing. I would 
say “silence is complicity” but 
that’s an understatement. 
NATO and the EU are actually 
complicit as they had also 
demanded that Macedonia 

change its name.
The brutal irony is that, after 
generations denying the 
existence of the “M” word and 
trying to wipe out any trace of 
Macedonia and Macedonians, 
Greece suddenly, in 1988, 
began claiming that the name 
“Macedonia” belonged to 
them. Surreal. Former Greek 
PM Constantine Mitsotakis 
even admitted in 1995 that the 
so-called “name dispute” had 
nothing to do with Macedonia’s 
name, but everything to do 
with hiding Greece’s policy of 
denying the existence – and 
cultural genocide – of the 
large Macedonian minority in 

Greece.
And speaking of brutal, the 
US interventionist machine 
has, since the Republic of 
Macedonia’s independence, 
stoked civil war, granted 
amnesty to terrorists, 
overthrew a government that 
they already controlled to 
install a puppet regime that 
they had even further control 
over, detained and threatened 

female MPs and their 
families, imprisoned those 
who dared speak out against 
US interventionism, defi ed 
international and Macedonian 
law, the Constitution, the will of 
the people, and all democratic 
principles that they so proudly 
espouse – to force through 
the name, identity and history 

change.
Of course, all, or any, of these 
actions should have stopped 
the “dispute” dead in its tracks. 
NATO and the EU should have 
reprimanded (or better yet, 
expelled) Greece and Bulgaria 
for the blatant violation of the 
rights their organisations 
claim to uphold, but instead 
they chose to aid them, all 
in the name of increasing 
NATO and EU membership. 
The international community 
should be condemning all 
parties involved in the cultural 
genocide of Macedonians. 
The aforementioned group of 
politicians, journalists, etc. – 
which espouses the defence 
of human rights, democracy 
and the rule of law – should 
issue condemnation, not 

celebration, of 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?
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For over 40 years, Fath-
er Ilija Dimitrieski has 
served the Macedonian 
Community as a Parish 
Priest in Macedonia, the 
United States and Can-
ada. For many of us, he 
has served as a spiritual 
leader and more import-
antly as a friend. Over his 
career, he has performed 
thousands of services, 
weddings, christenings 
and helped our commun-
ity deal with the loss of 
our loved. Most import-
antly, he has provided us 
with wisdom and experi-
ence when we needed it.
Well loved and respected 
within the Macedonian 
Community in the Greater 
Toronto Area, Father Ilija 
has always been known 
for his quiet and warm 
demeanor and his will-
ingness to help provide 
valuable biblical stories to 
help us manage through 
our daily lives. 
During his career in the 
Greater Toronto Area, 
Father Ilija served as Par-
ish Priest at St. Clement, 
St. Ilija and St. Nedela. 
No matter where he has 
been, Father Ilija has 
continued to develop and 
grow communities across 
the city and has been a 
great advocate and sup-
porter of the continuous 

growth of the Macedonian 
Community, the Ortho-
dox faith and our beloved 

churches. 
In 2015, Father Ilija joined 
St. Nedela as the Parish 

Priest. Since that time, 
he has been instrumental 
in the rebuilding of the 
Church, the installation of 
the Iconistas and the re-
installation of the Frescos 
within the Church. Cur-
rently, Father Ilija has 
been leading a project 
to help create a new en-
trance to the Church. As 
Father Ilija shared with 
us, “This will represent 
a key element to the 
Church. Our children will 
pass through these doors 
for weddings and chris-
tenings for many years to 
come”. This work is slated 
to be completed this year 
and we are so thankful for 
his vision and leadership 
to help create this unique 
entrance to St. Nedela.  
It is with mixed emo-
tions that we announce 
that with blessings from 
his Eminence Metro-
politan Metodij, on May 
31st, 2020, Father Ilija 
will be offi cially retiring 
from is position as Par-
ish Priest at St. Nedela 
Macedonian Orthodox 
Church. Unfortunately, 
due to COVID-19 we 
will not be able to host 
Father Ilija’s retirement 
celebrations as we had 
originally planned.  Once 

the COVID-19 restrictions 
have been lifted, we look 
forward to having Father 
Ilija and his family join us 
to celebrate his amazing 
achievements and sup-
port. 
On behalf of the Execu-
tive Board of St. Nedela 
and our devout parishion-
ers we wish Father Ilija all 
the best in his retirement. 
While we are sad to see 
him go and we wish him 
all the best in his retire-
ment.   
We hope this next chapter 
of his life is as rewarding 
and fulfi lling as the sacri-
fi ce he made to God and 
the Church through his 
working career. Father 
Ilija, may our savior bless 
you with excellent health 
and enrich your retire-
ment life with happiness 
and pride in your future 
endeavors. God has 
blessed us
with a wonderful col-
league and friend all 
these past years. 

Thank you for your time 
and enjoy your retire-

ment!
St. Nedela Macedonian 
Orthodox Church Exec-

utive Board

HAPPY RETIREMENT FATHER ILIJA DIMITRIESKI

Св. Недела, Ејџекс
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As announced by Premier Doug Ford on 
June 8th, we are pleased to announce 
that St. Nedela will be reopening our 
doors to our parishioners on Friday June 
12th: Services will resume in person on 
Sunday June 14th. Please be advised 
that we can only accommodate up to 70 
parishioners at one time. 

 Please note that during this time we 
ask all parishioners to follow these 
guidelines:

 1.    If you do not feel well, PLEASE STAY 
HOME. For your safety and the safety of 
others we ask that you continue to self 
mentor.
2.    Please ensure you are wearing 
a mask and gloves if you think you 
may be medically compromised. Hand 
Sanitizing stations will be provided at 
the church.
3.    Please do not kiss the icons. For 
sanitary reasons and for your own 
personal safety we ask that you refrain 

from the practice.
4.    Seating in the church will be limited. 
Please do not remove the barriers which 
have been setup to ensure proper social 
distancing.
5.    Please be respectful of others. Allow 
at least 2 metres of space between 
yourself and other parishioners.

6.    The coffee area and the banquet hall 
will be closed until further notice. We 
currently do not have permission from 
the government to operate these areas.
7.    As the Church will be reopening, we 
will stop our broadcast of the services 
through our Facebook page.

We thank you all for respecting these 
guidelines and measures which are so 
important to ensuring everyone’s safety.

 Here are some of the highlights were are 
proud to share since mid-March:

 Our gardens have been beautifully 
landscaped! We are so thankful to all of 

the volunteers that came to provide their 
time and efforts to help maintain the 
exterior of the Church.
 
Our Church was sanitized by Steam 
Doctors. Special thanks to them for 
their care and services provided to help 
ensure that our Church remains clean 
and safe for all parishioners when we 
are able to reopen to the public.
 
Our New Entrance to our Church has 
now been ordered and we expect it to 
arrive in Early August. We are so excited 
to create a beautiful unique entrance 
to our Church which will serve as a 
welcoming entrance for all of you and 
your families and future generations. At 
this time we are still looking for financial 
support for the doors. If anyone is 
interested in helping to support us 
through donations, please contact our 
Priest Father Aleksandar Zashov at 
905-431-4944. Donations can be made 
by Cheque, Email Money Transfer (st.
nedela.church@gmail.com) or through 

our GoFundMe page. 
 
Our Church office hours are as follows:
Mondays – Closed for Sanitizing
Tuesday - Friday 9 AM - 3 PM
Saturdays – Closed for Sanitizing
Sundays – Scheduled services at 10 AM.
 
We appreciate all of the support we 
have received over the past few months! 
While this time has been difficult for 
all, we are so thankful that we can once 
again open our doors.

 If you require any support or to arrange 
an appointment, please contact Father 
Aleksandar directly.

 May God Bless you and your families 
and keep you all healthy and safe.

 We look forward to seeing you all soon!

 Father Aleksandar Zashov
St. Nedela Executive Committee

MOC St. Nedela will be reopening the doors to the parishioners on Friday June 12th: Services will resume in person on 
Sunday June 14th 

We are excited to announce that our new Entrance to our Church has 
now been ordered. We expect to receive our new Entrance in early 

August with installation taking place up on its arrival. 

We are looking for your support to help us raise funds to complete 
the installation of the door. Due to COVID-19, our Church has 

remained closed since Mid-March 2020 and we need your help. We 
are asking for donations (any amount over $25 is tax deductible 
and a receipt will be issued) to help pay for the our beautiful new 

entrance.`
Thank you for your support and may God Bless you and your family.

With Sincere Appreciation,
St. Nedela Macedonian Orthodox Church

Со особена радост објавуваме дека наш'ата нова врата за глав-
ниот влез во нашата црква сега е нарачана. Очекуваме да ја при-
миме нашата нова врата на почетокот на август со инсталацијата 

што се одвива при пристигнувањето.
Ние ја бараме вашата поддршка за да ни помогнете да собереме 

средства за да ја завршиме инсталацијата на вратата. Поради 
СОВИД-19, нашата Црква остана затворена уште од средината на 
март 2020 година и ни треба помош. Бараме донации (која било 

сума над 25 долари е оданочена од данок и ќе биде издадена 
потврда) за да помогнеме да платиме за нашиот убав нов влез.

Ви благодарам за поддршката и Бог може да ве благослови вас и 
вашето семејство. 

Со искрена благодарност,
Света Недела - Македонска Православна Црква
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Управата на ма-
кедонската право-
славна црква Св. 
Недела од Ејџекс 
предводена од 
п р е т с е д а т е л о т 
Славе Бунтески 
му посакува среќ-
но пензионирање 
на отец Илија Ди-
митриески
пожелувајќи му 
среќни пензионер-
ски денови.
Бунтески по повод 

овој значаен мо-
мент за весникот

 Македонија изја-
ви:
,,Ми причинува 
огромно задово-
лство што имав 
можност да со-
работувам со 
професионалец, 
личност, човек 
со големо срце и 

душа.
М а к е д о н с к а т а 
православна цр-
ква Св. Недела 
од Ејџекс во те-
кот на изминати-

те години имаше 
извонреден духо-
вен татко, секо-
гаш смирен и со 
блага насмевка 
која на сите ни’ 
даваше позитивна 
енергија и елан во 
секојдневната ра-

бота.Завршивме 
фантастични про-
екти со ренови-
рањето на нашиот 
храм, со изработ-
ката на прекрас-

ниот иконостас, 
чија што реализа-
ција не ќе беше 
возможна без не-
говата посветена 
заложба.
Отец Илија Ди-
митриевски зами-
нува во пензија 
оставајќи неиз-
бришливи траги 
во животот на 
нашата црква , а 
то не е само мое 
лично мислење, 
туку и мислење на 
бројни верници, 
почитувачи, прија-
тели од македон-
ската заедница во 

Канада.
Да ги памтиме 
неговите зборови 
кои често ги изго-
вараше на нашите 
црковни банкети и 
со 
својот авторитет 
придонесуваше 
да ги собира вер-
ниците како никој 
пред него:
,,Помогни Боже 
браќата да се сло-
жат, па во слога 
и љубов братска 
вечно да живее-
ме. Амин."
Во име на мојата 
управа, во име 
на сите парохија-
ни, мојата сопру-
га Зора и во мое 
лично име на отец 
Илија Димитрие-
ски му благодарам 
за службување-
то во црквата Св. 
Недела и му поса-
кувам среќни пен-

зионерски години 
исполнети со ра-
дости со неговото 
семејство, деца-
та, внуците и не-
говата почитувана 
попадија Мирјана 
Димитриеска.

Срдечно,
Славе Бунтески

Претседател на 
управниот одбор 
во МПЦ Св. Неде-
ла од Ејџекс.

Управата на македонската православна црква Св. Недела од Ејџекс 
предводена од претседателот Славе Бунтески му посакува среќно 

пензионирање на отец Илија Димитриески
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ДЕЛОТО „ПРЕСПАНСКА РАЗГЛЕДНИЦА“ 
ОД СЛАВЕ КАТИН

Во издание на Книгоизда-
телството „Македонска искра“ 
од Скопје излезе од печат пу-
бликацијата „Преспанска раз-
гледница“ на Славе Катин, чиј 
рецензенти се:  примариус д-р 
Методија Томевски од Песпа 
и публицистот Свето Стефа-
новски од Охрид. Во неа на 
420 страници се објавени пе-
десеттина репортажи од дожи-
вувањата, активнотите, исто-
риските податоци, посетите, 
бројните културно историски 
настани и други текстови кои се 
однесуваат на родната Преспа 
на авторот

Во делото „Преспанска раз-
гледница“ Славе Катин пишува 
за Преспа како значаен дел на 
Македонија, за Македонците 
од поделена Македонија, осо-
бено за минатото и сегашно-
ста на етничка Преспа. Затоа 
тој вели дека да се пишува за 
Преспа е одговорна задача, 
но истовремено причинува 
големо задоволство. Во ова 
време на светска глобализа-
ција прекрасно е чувството 
кога ќе се најде на едно место 
дел од една историска вистина 
за настаните, личностите, за 
минатото, сегашноста и идни-
ната на еден убав македонски 
крај од незаборавот кој се вика 
Преспа.

Мајката природа на Преспа 
� подарила богатство на уба-
вини и атрактивности. Во исто 
време, историјата � оставила 
непроценливи траги од значај-
ни настани. Затоа преспанци 
каде и да се во родниот крај 
или надвор од него, се раду-
ваат со сето тоа што го има во 
Преспа, се гордеат и го чуваат 
ваквото богатство за идните ге-
нерации.

Она што на Преспа и на неј-
зината историја � дава посебен 
белег е нејзиното богатство 
со културно-историските спо-
меници, уште од времето кога 
била староримска крстосница 
и прва престолнина на цар 
Самуил, а денес е туристичка 
дестинација

Борбата за национално ос-
лободување од Отоманската 
Империја во овој крај органи-
зирано започнала многу одам-
на. Уште пред создавањето на 
Тајната македонска одринска 
револуционерна организација 
(ТМОРО) во 1893 година, Прес-
па била центар на многу наста-
ни од овој период.

Така, на 15 август 1894 го-
дина во куќата на Татарчеви 
во Ресен, било одржано сове-
тување со кое непосредно ра-
ководеле Даме Груев и Пере 
Тошев. Тука биле донесени 
значајни одлуки за натамош-
ниот развој на револуционер-

ното движење во Македонија.
Ова прво советување на 

ТМОРО, по своите историски 
одлуки се смета за „голема 
илинденска искра”. Во текот на 
Илинденското востание на овој 
терен дејствувале 12 комитски 
чети со над 2.000 востаници. 
Најжестоки битки се воделе во 
реонот на селата Крушје, Лева 
Река, Болно, Евла, Златари, 
Кривени, Љубојно, Брајчино, 
Долно Дупени, Герман и други 
песпански места.

Меѓутоа, незаборавен е фак-
тот дека првото слободно утро 
во Ресен и Преспа осамна на 
5 ноември 1944 година, кога 
борците на Петтата и Седмата 
македонска народноослобо-
дителна ударна бригада побе-
доносно влегоа во Ресен и го 
развеаја знамето на слобода-
та.

Co тоа се означи крајот на 
вековното ропство и почетокот 
на новиот слободен развој на 
Народна Република Македо-
нија, а во тие рамки и на Ресен 
и Преспа во целина. Во годи-
ните по Втората светска војна 
овој крај, од изразито заостана-

то аграрно подрачје, доживеа 
значајна преродба, израсну-
вајќи во модерен индустриски, 
земјоделски и туристички цен-
тар, со современа и развиена 
прехранбена и текстилна инду-
стрија.

Црквите и манастирите гра-
дени во времето на свети Кли-
мент и свети Наум Охридски 
(IX и X век) и во времето на 
Самуиловото Царство во X и XI 
век, биле разурнувани од раз-
ни антимакедонски завојувачи, 
многу од нив биле обновувани, 
но, пак, уништувани за време 
на владеењето на Турската 
Империја. Но, преспанци ги 
обновиле старите и изградиле 
нови цркви во сите населени 
места.

Co тоа се потврдува дека 
во Преспа се создале дела од 
највисок уметнички дострел 
во своето време кои ја збога-

туваат не само македонската, 
туку и светската ризница на 
уметноста и културата. Него-
вото христијанско население го 
негувало и го негува култот на 
Пресвета Богородица, на Исус 
Христос... Тоа се потврдува со 
фактот што во голем број прес-
пански села се изградени цр-
кви посветени на Дева Марија. 
Меѓу нив, црквите во селата 
Сливница, Брајчино, Јанковец, 
Евла, Љубојно, Арвати, Кра-
ни, Нивици, Курбиново, Долно 
Дупени, Бела Црква и други на-
селени места.

Треба да се нагласи дека не 
се памети кога населението ја 
има именувано котлината на 
Горна Преспа, Долна Преспа 
и Мала Преспа. Меѓутоа, запи-
шано е дека Горна Преспа го 
зазема северниот дел, Долна 
Преспа јужниот, а Мала Преспа 
југозападниот дел на Преспа. 
Горна и Долна Преспа ги одде-
лува ридот Веќе кај Претор, а 
Мала Преспа и Горна Преспа 
копнено се одделени со Преч-
на Планина. Делот на Долна 
Преспа, пак, со Малото Прес-
панско Езеро од Мала Преспа 

ги одделува планината Сува 
Гора.

Еден од бисерите на маке-
донската убава езерска земја 
на Балканот е Преспанското 
Езеро, познато по својот жив 
свет, крајбрежјето, изворите, 
природните убавини, геолош-
ките, геоморфолошките,хидро-
лошките, лимнолошките и 
други научни вредности. Тоа 
придонесува Преспа да биде 
позната со своите културни, 
естетски, воспитно-образовни, 
здравствени, туристички ре-
креативни и други стопански 
значења и вредности за опште-
ствена заедница.

Преспанското Езеро е карак-
теристично и единствено по 
тоа што во него има два остро-
ва, Голем и Мал Град. Остро-
вот Големиот Град е единствен 
во Република Македонија. При 

посетата на овој остров се за-
бележува дека тој е огромна 
карпа, која, веројатно, се от-
кинала од соседните планини 
од големи земјотреси. Таквите 
тектонски промени во минатото 
направиле големи измени во 
Преспа и пошироко.

Како природна реткост ост-
ровот Голем Град кој зафаќа 
површина од околу 2 киломе-
тра квадратни, е заштитен со 
закон и спаѓа во рамките на 
Националниот парк „Галичи-
ца”. Островот е познат како 
омилено излетничко место за 
посетителите на Преспа, како 
и археолошки локалитет со ос-
татоци од живеалишта, цркви и 
некрополи.

Општината Ресен има 44 на-
селени места. Долна Преспа, 
пак, со помал дел од Преспан-
ското Езеро и Малото Езеро, 
влегува во составот на Грција и 
Албанија. Оваа положба, всуш-
ност, резултира од поделбата 
на Македонија по Балканските 
војни и Првата светска војна.

Ресен се наоѓа на северниот 
дел од Преспанската котлина. 

Тој е овоштарски 
центар, познат по 
далеку прочуените 
преспански јабол-
ка. Ресен е особено 
познат по грнчар-
ството, заради што 
долги години во 
него успешно ра-
боти Керамичката 
колонија, на која се-
кое лето престоју-
ваат керамичари 
од разни држави и 
од Македонија. Во 
него посебно вни-
мание привлекува 
зградата на Музејот 
на Преспа, однос-
но некогашниот 
беговски дворец 

(Сарајот), изграден од Нијази 
бег уште за време на турското 
владеење.

Често се вели дека Ресен 
е градот на јаболката. Тој е 
општински центар сместен на 
северниот дел од Преспанска-
та Котлина. Ресен е овоштар-
ски центар познат по далеку 
прочуените преспански јабол-
ка. Но, овој крај од Преспа е 
познат и како туристички ре-
гион со убави летувалишта крај 
езерскиот брег.

Меѓутоа, миграционите дви-
жења во етничка Македонија 
си го направија своето. Така, 
Преспа стана крај во кој поч-
на рано да се оди на печалба. 
Денес Преспанции како печал-
бари можат да се најдат на 
работа и постојан престој во 
прекуокеанските земји Амери-
ка Канада и Австралија, во Ев-
ропа (Европската Унија), како 

и во некои делови на Хрваска, 
Србија, Бугарија, Турција и 
други држави ширум светот.

       Публикацијата „Прес-
панска разгледница“ е 60. дело 
на Славе Катин почнувајќи од 
неговото прво издание „Ан-
глиско-македонски лимноло-
шки речник“, што го издаде 
Хидробиолошкиот завод од 
Охрид во 1986 година, па до 
денес. Славе Катин како пу-
блицист и новинар кој го прокр-
старил светот и оставил траги 
за Македонците во дијаспора-
та, со големо задоволство се 
зафати да пишува и да даде 
придонес за етничка Преспа, 
да пишува за неговата родна 
Преспа која ја носи во срцето 
и е чест посетител на тој убав 
македонски крај.

      Инаку, Славе Нико-
ловски-Катин или како што е 
познат само како Славе Катин 
е голем вљубеник во својата 
родна Преспа, во Македонија 
и македонскиот народ како и 
во македонската дијаспора. 
Тој е познат на македонската 
и на меѓународната јавност по 
неговите бројни публикации, 
новинарски и научни трудови 
кои се посветени, главно на жи-
вотот на Македонците во све-
тот. Исто така, неговата работа 
се однесува и на низа други 
аспекти поврзани со македон-
ската дијаспора, како и со кул-
турата, литературата, јазикот, 
историјата, журналистиката и 
посебно религијата. 

      Славе Катин не припаѓа 
на политичка партија, бидејќи 
тој е припадник на етничка Ма-
кедонија, на Македонците во 
дијаспората и на Македонската 
православна црква - Охридска 
архиепископија (МПЦ - ОА), 
која како институција игра зна-
чајна улога во опфаќањето и 
сплотеноста на Македонците 
надвор од Македонија, особе-
но во прекуокеанските земји и 
насекаде во светот.

      Катин постојано патува, 
но секогаш се навраќа во не-
говото Љубојно, каде во не-
говиот македонски дом има и 
библиотека со 5.000 книги, За 
него Преспа е природен резер-
ват, еден од позначајните на 
Балканот кој има отворен хо-
ризонт. Раскошните планински 
визури на Пелистер, Галичица, 
Иван Планина и Преспанското 
Езеро, богатиот и редок рас-
тителен и животински свет и 
благородната клима од Преспа 
направиле вистинско чудо на 
природата во западниот дел на 
етничка Македонија.

Примариус д-р Методија То-
мевски
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Чекориме во 
месец  јуни, 
и уживаме во 
убавите сон-
чеви  денови  
и сино небо 
над Торонто, 
понесени со 
надеж  дека 
ќе го пребро-
диме ова не-
обично време 
но, ете, се 
наоѓаме  во 

средината  на глобалната пандемија со 
корона вирусот. Оваа неочекувана и не-
мила  „гостинка“ не стави во непријат-
на ситуација, ни ги снеубви деновите, 
стана  тема на разговор и секојдневна 
реалност која сите различно ја дожи-
вуваме. Размислувањата, сеќавања 
и навраќањата  кон минатото, ќе ги 
споделиме и согледаме од  денешен ас-
пект и со осетот  на сегашноста. Тоа 
се случува и со мене, добар дел од вре-
мето го поминувам во мојата работна 
соба. Деновиве вниманието ми го прив-
лекоа шкафовите со книги на полиците 
во мојата библиотека кои  наликуваа на 
една долга и широка  лепеза од учебни-
ци,  списанија, тетратки,  записници, 
фотографии и др., во кои се содржи 
долгогодишен труд и поетското тво-
рештво на членовите при првото Ма-
кедонско Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“- културна гранка 

при МПЦ „Св. Климент Охридски“ од 
Торонто, кои уште од почетокот ги 
покажаа нивните творечки вредности 
со првите напишани песни објавени во 
списанието „Литературна мисла“. 
Од таа поетска  лепеза,  еве како и со 
каква порака се обраќа поетесата Дра-
гица Димовска:

ДО  ПОЕТИТЕ
О, поети, пријатели млади,
пишувајте песни за радости, јади,
за нашата земја  убава и мила,
со векови таа во темнина била.
Песните ваши нека бидат оружје 
силно
вперено против душмани клети
што демнат ко волци диви
да не уништат бараат со сите сили.
Песните ваши нека бидат 
критика остра против секој оној 
што злоба гради 
од песните ваши благодарност нека 
зрачи за секој сал 
што добрини прави.

Со реалноста на тоа одминато, а сепак 
присутно време со поетски настапи, 
придружена со сите сеќавања и актив-
ности, мислите ме понесоа во долгиот 
времеплов на Друштвото; од неговото 
формирање, па до денес. Се продлабо-
чив  во записниците  кои датираат од по-
четокот на формирањето на Друштвото 
во далечната 1987- 1989 год. за кое ќе 
дојде до израз вистината и само висти-

ната за настаните.
Претходно ќе стане збор за книгата на 

Вера Вржовска Петревска,  „My broken 
heart“, издадена во 2018 год. дело на кни-
гоиздателството„Македонска искра“од 
Скопје на  сопственикот и издавач Славе 
Николовски Катин. Во биографските по-
датоци, забе-
лежано е дека: 
„Вера Пе-
тревска е прв 
претседател 
на Литератур-
ното друштво 
„Бр. Милади-
новци...“  кое 
апсолутно не е 
точно и коректно, а особено во случајов 
што таа знае дека  Блага Дафовска е 
првиот претседател, а истото, го знае и  
Славе, кој одпоодамна; 1994 г.веќе пи-
шуваше за активностите и првиот упра-
вен одбор  за кое ќе стане збор малку 
подолу во текстов. Токму биографските 

податоци на книга, како и други слични 
текстови, неодамна објавувани во весни-

ци, на фејсбук и на други ин-
формативни гласила, даваат 
повод  да се отвори записни-
кот кој точно и редоследно ќе 
ја каже вистината за почето-
ците на Друштвото. 
Имено на состанокот кој 
беше одржан на 16 март, 
1987 беше избран првиот 
УПРАВЕН ОДБОР на Лите-
ратурното друштво „Браќа 
Миладиновци“ во состав на 

следниве членови:
1.  БЛАГИЦА   ДАФОВСКА  -  ПРЕТСЕДАТЕЛ
2.  НИКОЛА    БЕЛЧЕВСКИ   -  ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
3.  ДРАГИЦА  ДИМОВСКА   -  СЕКРЕТАР
4.  РАТКА         ШАПАС          -  БЛАГАЈНИК
5.  ВЕРА      ПЕТРЕВСКА   - КООРДИНАТОР  

Поезија со повод/ јуни 2020

РАЗБРАНЕТИ МОМЕНТИ И СЕЌАВАЊА СО ПОЕТСКИ СТИХОВИ И РАЗМИСЛУВАЊА
Настаните и активностите на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ ја чуваат 

вистината на поетите

Значи, еве го точниот одговор:  Вера Пе-
тревска била КООРДИНАТОР, а не  „ПРВА 
ПРЕТСЕДАТЕЛКА“,како што насекаде се 
„расприкажал“ Славе!
 Должноста на прв претседател за две 
мандантни години (1987-1988 – 1988-
1989) и била доверена на Благица 
(Блага) Дафовска, наставничката и 
одделенски раководител во македон-
ското црковно училиште „Св. Климент 
Охридски“, како и во “ Runnymede” P.S. 
Toronto Board of Education. Сето ова се 
спомнува бидејќи временски се совпаѓа 
со работата и активностите на нејзиното 
претседателство (кое наспроти дезин-
формацијата)  точно така е запишано 
во монографијата „Македонски вознес“ 
посветена на триесетгодишниот јуби-
леј (1964 – 1994) на МПЦ „Св. Климент 
Охридски“ – Торонто, од авторите  Сла-
ве Николовски и Фиданка Танаскова 
од Скопје, каде на страна 191 даден е 
осврт за Литературното друштво со на-
слов „Значајни поетски остварувања“, и 
затоа нема потреба да се пишува пов-
торно горенаведениот Управен одбор. 
Но, на истата страница откако  корек-
тно се запишани членовите при  Упра-
вениот одбор, за нив, во продолжение 
запишано е следното  „... кои раководеа 
со активностите две години“,  што не е 
потполно точно и недовршено, бидејќи 
авторите на монографијата изоставиле  
да ја забележат  и втората мандантна 
1988-1989 година на претседателката 
со новодополнетиот  Управен одбор  кој 
беше избран на 1 април, 1988 год. во со-
став на Благица Дафовска-претседател, 
Светлана  Ефтимовска  -потпретседа-
тел,  Драгица  Димовска- секретар, Вера  
Струмениковска – благајник, Тони Мар-
ковски-координатор.
Еве, кажана е правата  вистината за 
оние што доволно не ја знаат  ( а тие не 

се многу), кои погрешно добиле инфор-
мации за Формирањето на Друштвото, 
(некои биле  членови и на раководни ме-
ста ) или не сакаат да ја знаат вистината, 
ја забораваат, не ги интересира кога е во 
прашање засегнато и навредено друго 
лице во името на вистината, или бог 
знае зошто и поради кои причини доаѓа-
ме до вакви невистинити ситуации.  Важ-
но е тоа што уште на почетокот Друштво 
наиде на голем интерес  среде македон-
ската заедница сонивните  активности
Првите настани за почетоците на Дру-
штвото, Танас  Јовановски, основач 
на весникот „Македонија“ во 1984 г. ги 
запиша во јули,1987 со наслов „Само 
почеток“ каде:  „На 5 јуни,1987 во То-
ронто, новоформираното Литературно 
друштво„Браќа Миладиновци“ за љуби-
телите на поезијата приредија литера-
турно читање воWalter Steward Library, 
East York. Првиот настап на „Бр. Мила-
диновци“ е и прв успех... Претседателот 
на Друштвото, Благица Дафовска даде 
уводно излагање за Формирањето на 
Друштвото како и за животот и делото на 
неговите патрони, Браќата Миладинов-
ци...“ и т.н. 
И сега да се надоврзиме; струшките 
браќа со вистината се бореа против 
погрчувањето. Вистината ни е јазикот 
наш македонски, присутна меѓу нас со 
силата на песната и поетскиот збор од 
поетите на браќата Миладиновци...Еве, 
во мислите во пресрет ми  доаѓа ликот 
на мојот покоен сопруг, МИХАЈЛО-КАЛЕ  
ДАФОВСКИ (1942-1993) еден од ини-
цијатоите  за формирање на Друштвото, 
а во 1992-93 год. бил и потпретседател. 
За него да се каже вистината и да се пее 
во името на вистината беше многу лесно 
и интересно со неговата песната: 
И покрај тоа што им се даде до знаење 
на горенаведените лица, дека е сторена 

грешка во биографските податоци на 
книгата на авторката, ништо не беше 
сторено и изменато...Издавачот Славе 
Николовски, од  денот на промоција-
та  на книгата, во 2018, па се до денес, 
насекаде продолжува да пишува: „Вера 
Петревска е првата претседателка на 
Л.Д.„Бр. Миладиновци“  Еве  неколку  
искажувања од информативните гласила 
и фејсбук:  Од публикацијата „Македон-
ски иселенички меридијани“  со наслов:„ 
Вера Вржовска-Петревска – вљубеник 
во пишаниот збор“; каде на почетокот 
запишал: „Името и делото на Вера Вр-
жовска-Петревска е тесно поврзано со 
Литературното друштво„Браќа Милади-
новци“ од Торонто, на кое таа беше прв 
претседател во1987 година“;  тоа не е 
вистина; Славе знае, бидејќи погоре,  во 
„Македонски вознес“ точное запишан пр-

виот Управен одбор. И не само тоа; во 
содржински богатата и „километарска“  
должина на текстот уште два-три пати 
е повторено и запишано истото...незнам 
зошто!?
Моите сеќавања  допираат и до средбата 
со Фиданка Танаскова, новинар на „Нова 
Македонија“ во Скопје,каде во весникот 
од  15 јули,1996 г. со наслов „Љубовта 
кон мајчиниот јазик“ меѓудругото пишу-
ва: „...Кога  веќе  говориме за активности 
на нашата сонародничка од Торонто,Б. 
Дафовска,  да додадеме и тоа дека таа 
беше и прв претседател на Литературно-

то друштво „Браќа Миладиновци“  и во 
1992 година беше учесник на Струшките 
вечери на поезијата,...“    
  
 Но, претходно, слични искажувања има-
ше во „Македонија“- списание на мати-
цата на иселениците, од септември 1992 
г. каде покојната Радмила Трифуновска 
во текстот  „Благодарница за Благица“ за 
време на Струшките вечери на поезија-
та, меѓу другото запишала: „...Благица 
Дафовска е прв претседател на најм-
ладото литературно друштво надвор 
од републиката, „Браќа Миладиновци“, 
негов  долгогодишен член...“ (На сите им 
благодарам)
 Крајно е време и сосема совестно сто-
рителите (авторите) на  горенаведените 
неточни и погрешни пишувања и инфор-
мации, наскоро да ги исправат и коре-
гираат, и да не се повторуваат.
Со реалноста, ехото на песната и сила-
та на пишаниот збор доаѓаме до секоја 
вистина, до вистината за јазикот, зашто 
јазикот наш македонски  на кого збору-
ваме, читаме, пишуваме и пееме е наша 
македонска вистина. Со таа вистина, 
нашите преродбеници од  19 век, Дими-
тар и Константин Миладинови; патрони 
на Друштвото, со кои го именував;  го 
штитеја  македонскиот јазик и култура; 
нивниот живот трагично заврши зад ре-
шетките на Царигратскиот затвор. Овој 
месец се навршуваат 159 години од 
излегувањето на нивниот „Зборникот“  на 
24 јуни, 1861 година, во Загреб.
Во овие разбранети моменти на сеќа-
вања и навраќања кон минатото,  ги 
поздравувам членовите при Л.Д. „Браќа 
Миладиновци“,со претседателката, Маја 
Доневска-Ивановска,  им честитам за до-
сегашните успеси во творечката дејност, 
со желба наскоро да се видиме во еден 
подобар, повесел и нормален живот.

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

- Петар Гиневски и Блага Дафовска со
 проф.Вера С. Антиќ и писателот Гане Тодоровски, 

на поетска средба во Л.Д. „Бр. Миладиновци“ – 25 јуни, 
1991 г. Торонто. )

 Првата претседателка 
на Л.Д. „Бр. Миладиновци“

 Блага Дафовска го чита Извештајот 
на изборното собрание;  со Тони 

Марковски, Вера Струмениковска и 
свештеникот Јован Босеовски.
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Стразбур, 28 мај 
2020 () – Во пресу-
дата донесена од 
Европскиот суд за 
човекови права, за 
која судот распра-
ваше кон крајот на 
мај, ја осуди Буга-
рија поради повреда 
на правото за здру-
жување по членот 
11 од Европската 
конвенција за чове-
кови права, во пред-
метот „Македонски 
клуб за етничка то-
леранција во Буга-
рија и Радонов про-

тив Бугарија.

 Пресудата е донесена по 
жалбата поднесена про-
тив Р. Бугарија согласно 
член 34 од Конвенцијата 
за заштита на човековите 
права и основните сло-
боди („Конвенцијата“) од 
„Македонскиот клуб за 
етничка толеранција во 
Бугарија“, здружение со 
седиште во Благоевград, 
Бугарија и претседателот 
на нејзиниот одбор, Ангел 
Кирилов Радонов, бугар-
ски државјанин („апликан-
ти“), на 10 октомври 2013 

година.
 Случајот се однесува на 
прашањето дали е по-
требно во едно демократ-
ско општество бугарските 
судови да одбијат да реги-
стрираат здружение кое се 
залага за идејата дека по-
стои угнетено македонско 
малцинство во Бугарија и 
се обидува да ги зашти-
ти правата на наводното 
малцинство, со образло-
жение дека ( а) здружение-
то беше насочено против 
единството на бугарската 
нација и дека (б) нејзини-
те цели беа политички и 
затоа беа способни само 
да ги следат политичка 
партија отколку редовно 

здружение. 
Судот во пресудата меѓу 
другото ги дава следни-
те факти: Првиот апли-
кант, „Македонски клуб 
за етничка толеранција 
во Бугарија“, е здружение 
основано во 2012 година 
во Благоевград, Бугарија. 
Вториот жалител, Ан-
гел Кирилов Радонов, е 
државјанин на Бугарија, 
роден во 1954 година и 
живее во Благоевград; тој 
е претседател на одборот 
на здружението.  Жали-
телите беа претставени 
пред Судот од Т. Менки-
носки, адвокат кој работи 
во Скопје, Македонија, до-

дека  Владата на Бигарија  
ја претставуваше В. Обре-
ненов од Министерството 
за правда.  Фактите на 
случајот, како што е утвр-
дено од Судот, може да 
се сумираат на следниов 
начин. На 3 април 2012 
година деветте основачи 
на здружението подноси-
тел на барањето одржаа 
состанок на кој решија да 
го формираат здружение-
то, го усвоија статутот и го 
избраа неговиот одбор и 

претседател Тие притоа го 
задолжија вториот апли-
кант во предметот, да ги 
преземе неопходните че-
кори за регистрирање на 
здружението. На 13 јуни 
2012 година здружението 
се пријавило да се реги-
стрира во Регионалниот 
суд во Благоевград. На 7 
февруари 2013 година су-
дот ја одбил нивната реги-
страција Вториот жалител 
поднесе жалба на истата 
одлука. Тој, меѓу другото, 
тврди дека одбивањето да 
се регистрира здружение-
то е кршење на член 44 с 
1 од Уставот  на Бугарија. 
На 11 април 2013 година, 
Апелациониот суд во Со-
фија гo потврди решение-
то на судoт од Благоев-
град забележувајќи дека 
непрофитните здруженија 
главно се карактеризираат 
со нивните цели, поради 
што овие цели требаше да 
бидат наведени во нивни-

те статути.
 

Во знак на признавање на 
основното право загаран-
тирано во член 44 с 1 од 
Уставот, кое им припаѓа 
на сите луѓе без оглед на 
нивните етнички, верски 
или јазични разлики, здру-
женијата имаа со закон 
право да ги постават свои-
те цели. Но, како резултат 
на тоа, Уставот предви-
дуваше, како што беше 
дозволено според меѓу-
народното право, некои 
универзално применливи 
ограничувања на слобода-

та на здружување.

 Самоидентификување-
то на една личност како 
член на етничко малцин-
ство не претставува, спо-
ред тоа, ниту основа за 
привилегии во тој поглед, 
ниту основа за построги 
ограничувања. Во при-
фаќањето на жалбата на 
македонското здружение, 
Судот од Стразбур оцену-
ва дека таа не е ниту очи-
гледна неоснована ниту е 
недопуштена за која било 

друга основа утврдена во 
членовите 34 и 35 с 1-3 од 
Конвенцијата. Затоа таа 
мора да се прогласи за до-

пуштена. 
Притоа аргументира дека 
„одбивањето да се реги-
стрира здружението на 
жалители во 2013 година 
претставува „ограничу-
вање“ на правото на сло-
бода на здружување на 
неговите членови (види 
Обединета македонска 
организација Илинден и 
други против Бугарија, бр. 
59491/00, 53 с, 19 јануари 

2006 година; 
Обединета македонска 
организација Илинден 
и други против Бугарија 
(бр. 2), бр. 34960/04, 27 
и 30,, 18 октомври 2011 
година; Јордан Иванов и 
други против Бугарија, бр. 
70502/13, с 39, 11 јануари 
2018 година; и Обедине-
тата македонска органи-
зација Илинден и други 
против Бугарија (бр. 3), 
бр. 29496/16, 32 фунти, 
11 јануари 2018 година. 
Фактот дека здружението 
е во можност да бара пов-
торно регистрација според 
новиот механизам за реги-
страција, воспоставен во 
почетокот на 2018 година, 
не е од важност. Судот 
во голем број случаи тре-
тираше одбивање да се 
регистрира организација 
како „ограничување“ на 
целосно право, па дури и 
забележа дека постапки-
те за регистрација пора-
но или подоцна спаѓаат 
во делокругот на случајот 
што се однесува на тоа 

„ограничување“ (Обеди-
нета македонска органи-
зација Илинден-ПИРИН и 
други против Бугарија (бр. 
2), бр.41561/07 и 20972/08, 
70 §, 18 октомври 2011 
година). Според Судот од 
Стразбур, „нема потреба 
да се испита дали „огра-
ничувањето“ е „пропиша-
но со закон“ или има за 
цел легитимна цел (види 
Обединета македонска 
организација Илинден и 
други (бр. 2), с 32; Јордан 

Иванов и други, с 40; и 
Обединетата македонска 
организација Илинден и 
други (бр. 3), 33, сите ци-
тирани погоре) затоа што, 
дури и да претпоставиме 
дека тоа е случај, тоа не 
беше „неопходно во едно 
демократско општество“, 
од следниве причини. Апе-
лациониот суд во Софија 
го засноваше одбивањето 
да се регистрира здруже-
нието на жалители од две 
основи. Првото беше дека 

здружението се залагаше 
за идејата дека во Буга-
рија постои македонско 
етничко малцинство, што 
значеше дека се обидува 
да се посвети на такво 
малцинство – бидејќи тоа 
не постои во реалноста – 
и така тоа беше насочено 
против единството на на-

цијата. 
Втората беше карактери-
зирање на целите на здру-
жението како политички и 
оттука може да ги следи 

само политичка партија. 
Во Обединетата македон-
ска организација Илинден 
и други (бр. 2) и Јордан 
Иванов и други, за овие 
основи е утврдено дека 
не се доволни за да се 
оправда одбивањето да 
се регистрираат слично 

здружение. 
Овој случај не претставува 
значителна разлика. Отту-
ка, има повреда на член 
11 од Конвенцијата“,заклу-
чува судот од Стразбур. 

Судот од Стразбур утвр-
ди дека нематеријалната 
штета претрпена од жа-
лителите заради кршење 
на член 11 од Конвенција-
та може да се покрие со 
заедничка надомест од 

7.500 евра. 

Оваа пресуда е конечна, 
но може да биде предмет 
на ревизија. Таа е доне-
сена од Петтиот оддел на 
Европскиот суд за човеко-
ви права, кој се состанува 

како совет составен од: 
Андре Поточки, претсе-
дател, Лотиф Хусеинов 
и Ања Сејберт-Фор, су-
дии, и Виктор Соловеј-
тик, заменик секретар 
на секторот, судијата 
избран во име на Бу-
гарија, Ј.Грожев, се 
повлекол од учеството 
во разгледувањето на 

случајот. 
Оваа најнова пресуда е 
уште една од серијата 
на пресуди на Евро-
пскиот суд за човекови 

права во полза на здру-
женија на македонското 
малцинство во Бугарија, 
кое не е официјално при-
знато од земјата, и исти-
те се уште не се конечно 
спроведени и тие се под 
мониторинг на Комитетот 
на министри на Советот 

на Европа.

Европскиот суд за човекови права пресуди по седми пат во полза на 
Македонците во Бугарија

Македонија
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На 1-ви јуни 1992 година во 
Скопје, Македонија е поста-
вен камен-темелникот на До-
мот-музеј на народната музика, 
објект што на Македонија и го 
подарија македонските естрад-
ни уметници Есма и Стево Те-
одосиевски. Свечено е пуштен 
во употреба во мај 1996 година.
На 2-ри јуни 1945 година 
комисијата за јазик и правопис 
дефинитивно го усвои проектот 
на македонскиот правопис, кој 
е озаконет со решение на Министер-
ството за народна просвета на Демо-
кратска Федеративна Македонија од 
7 јуни 1945 година.  

На 12 јуни 1944 година кај село-
то Стрмашево, Неготинско, дел од 
Втората македонска НОУ бригада 
го нападна и го разби бугарскиот 
полициски одред „Бенковски“. Во 
оваа борба загина и Коце Стоја-
новски-Металец, истакнат борец и 
револуционер.

На 12 јуни 1945 година грчка воена 
единица го опколи селото Кономла-
ди, Костурско, Егејска Македонија. 
Притоа, командантот на единицата 
ги собра сите жители и со сила ги те-
раше да признаат дека се Грци. Но, 
тој не успеа во тоа, бидејќи насобра-
ните му изјавија дека се Македонци.

На 13 јуни  2017 година излезе по-
следниот број на дневниот весник 
,,Дневник,. кој  почна да излегува 
на 20 март 1996 година. Весниците 
„Вест“ и „Утрински весник“ престанаа 

да се печатат на 1 мај. Стотина меди-
умски вработени тогаш останаа без 
работа. година излезе последниот 
број на дневниот весник ,,Дневник,.

На 17 јуни 1990 година основана е 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 
Името на партијата доаѓа од МРО, 
организација создадена во 1893. Пар-
тијата се смета себеси за идеолошки 
наследник на истoрискoтo ВМРО. По 
смртта на Тито во 1980 започнал по-
степен процес на дезинтеграција на 
Југославија, а кон крајот на декадата 

се појавиле првите почетоци на пар-
тискиот плурализам во Македонија. 
Дел од вратените иселеници, како 
и новата генерација на македонски 
интелектуалци политички се офор-
миле во духот на македонскиот на-
ционализам, барајќи независност на 
Македонија од југословенската фе-
дерација. Од овие нови политички 
струи, на 17 јуни 1990 се формира-
ла ВМРО-ДПМНЕ, која било правно 
регистрано на 5 август 1990 година. 
За нејзин прв претседател е избран 

Љубчо Георгиевски.

На 19 јуни 1913 година започнало 
Тиквешкото востание — организиран 
масовен народен вооружен отпор 
против српската окупација на Маке-
донија и посрбувањето.

Востанието е предизвикано од наси-
лствата вршени од српските окупа-
торски власти врз населението при 
напорите за асимилација и посрбу-
вање. Српските власти упатуваат 
јавна закана до населението дека се-
кој оној којшто ќе се спротивстави на 
новата власт ќе биде погубен.
 Во црквите и училиштата е воведен 
српскиот јазик. Теророт на власта 
се засилува, а со тоа и револтот на 
населението од ден во ден расте сè 
повеќе, не само кај првенците, туку и 
кај обичните жители. Со поддршка на 
ВМРО е свикано собрание со деле-
гати од речиси сите места во Тикве-
шијата. На собранието едногласно 
е решено да се крене востание и е 
создаден востанички штаб, составен 
од видни војводи од тој крај коишто 
учествувале и во Илинденското вос-
тание, меѓу коишто биле: Дончо Ла-
заров, Михаил Шкартов, Коце Сеи-
зов, Диме Пинџуров, Тодор Камчев и 
други. Бројот на востаниците изнесу-
ва околу 1.000, од коишто 200 луѓе се 
обични граѓани коишто земаат пушка 
в рака, а останатите се комити од че-
тите на ВМОРО.
Востанието започнало на 19 јуни 
1913 година, и покрај Неготино и Ка-

вадарци, ослободени се и педесети-
на села во областа Тиквеш. Четите 
на Дончо Лазаров и Михаил Шкартов 
ги напаѓаат и ги протеруваат српските 
војски од Неготино. Српските власти 
испраќаат свои чети од околните села 
кон Неготино, но сите тие 
се разбиени. Востаниците 
продолжуваат понатаму и 
успеваат да ги протераат 
српските чиновници и писа-
ри од општинската зграда 
во Кавадарци и симнувајќи 
го српското знаме, го по-
ставуваат тиквешкото ре-
волуционерно знаме. На 
20 јуни е одржано и све-
чено собрание на коешто 
е избрана и градска упра-
ва составена од 12 видни 
кавадарчани, а слободата 
траела само 7 дена.
После седум дена Србите испраќаат 
голема војска предводена од Васи-
лие Трбиќ, како и од Јован Бабунски 
и Јован Долгач. На помош на српска-
та војска иде и башибозук на Јаја Ага 
со 250 вооружени души. Тиквешки-
те востаници, заедно со четите на 
војводите Христо Чернопеев и на Пе-
тар Чаулев се оставени сами да се 
соочат со српската војска, но не успе-
ваат во своите напори. Во востание-
то загинале околу 1.000 тиквешани 
од коишто на 500-тина имињата со 
сигурност им се знаат меѓу кои голем 
број мажи, жени, деца и старци биле 
убиени, заклани и живи изгорени.
150 кавадарчани се врзани на колје 
во центарот на градот и се оставени 
да висат 30 часа под пеколното сон-
це, а после тоа заедно со уште 50 
други кавадарчани се одведени во 
месноста Полјаната и стрелани. За-
палени биле над илјада куќи, а околу 
2.700 луѓе биле затворени. Војската 
вршела страшен терор и во реонот 
околу Криволак - колеле луѓе, а во 
фурни ги гореле децата.

На 22 јуни 168 п.н.е.  Четврта ма-
кедонско-римска војна: Во битката кај 
Пидна, Римската Република ја пора-
зила војската на македонскиот крал 
Персеј од антигонидската династија.

На 24 јуни 1944 година  македон-
ска делегација во состав: Методија 
Андонов - Ченто, Емануел Чучков и 

Кирил Петрушев на Вис се среќаваат 
со Народниот комитет за ослободу-
вање на Југославија на чело со Јосип 
Броз Тито, на средбата делегацијата 
го поставува прашањето за обеди-
нување на Македонија по ослободу-

вањето од окупацијата. Тито начелно 
се согласува, но не смета дека тоа 
треба да биде непосредна задача. 

На 26 јуни 1976 година во Торон-
то е отворена телевизиската кула 

CN TOWER, во тоа време највисо-
ката градба во светот. ЦН Кула-
та (англиски: CN Tower) се наоѓа 
во центарот на Торонто, Канада 
и е комуникациска и туристичка 
кула со висина од 533,33 метри. 
Таа била своевремено повисока 

од Останкинската кула во СССР 
уште во текот на градбата, и от-
тогаш останала највисока градба 
на светот, се' до 2007 година кога 
била надмината од зградата Бурџ 
Калифа.
ЦН Кулата и понатаму е највисока 
градба на американскиот конти-
нент, и привлекува по 2 милиони 
туристи годишно. 
Името „ЦН“ првобитно се однесу-
вало на Канадските национални 
железници (англ. Canadian National 
Railway), бидејќи железничката 
компанија ја изградила кулата. 
Подоцна таа ја пренела кулата на 
Канадската земјишна компанија, 
но името останало, сега како „Ка-
надска национална кула“ (англ. 
Canada's National Tower).
На 28 јуни 1993 година Република 
Македонија станува членка на УНЕ-
СКО.
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CV

Како на македонски се 
вика: повелете моето CV?
– Ме испрати чичко Зоки.

Одмор

– Душо каде ќе одиме на 
одмор?
– Каков одмор ма, шо ти е 
тебе? Треба да мислиме 
како да го вратиме креди-
тот.
– Па и таму можеме да 
мислиме…

Парадокс

МАКЕДОНСКИ ПАРА-
ДОКС:
– На работа си и мислиш 
како да заработиш пари!

Проблем
Цветко на доктор:
– Докторе, имам проблем, 
многу рчам.
– Знам, непријатно е, жена 
ви сигурно не може да 
спие по цела ноќ.
– Не, не е тоа, не сум же-
нет.
– Тогаш во што е пробле-
мот?
– Ами, од три работни ме-
ста ме бркат до сега!

Разлика

Што е разликата помеѓу 
политичари и крадци?
– Политичарите ги бираме 
ние, а крадците не бираат 
нас.

Обични, секојдневни 
работи во време на 

пандемија 

Премиерот кон мини-
стерот:
– На оваа Луј Витон 
чанта со 2 милиони се 
најдени твоите отпеча-
тоци!
– Жалам што зедов пот-
куп!
– И сто пати да жалиш, 
исто ти се фаќа. Зошто не 
си носел ракавици? Са-
каш ли сите да не испоза-
разиш?

Планови за одмор во ле-
тото 2020 

– Какви ти се плановите 
за летото? Кои места ќе ги 
посетиш?
– Островот Терасос, Куј-
нистан, Хололандија и 
Обединетите Спални Не-
мирати.

Прва работа после пан-
демијата 

Прва работа што ќе ја 
направам кога ќе заврши 
пандемијата ќе биде…
Бидејќи ми е хаос во гла-
вата, викам такси, седну-
вам во Автокоманда и му 
велам на таксистот:
– Мајсторе, вози до Ѓорче.
Па да ми објасни таксис-
тот што точно се случува-
ло.

Кога имаш другар кој се 
разбира од компјутери

– Ало брат, помагај! Ком-
пјутерот нон стоп ми се 
рестартира! Што да пра-
вам?
– На подот ли е?
– Да.
– Смени си ги чорапите, 
губи сознание…

45-ти ден карантин (црн 
хумор)

45-ти ден карантин. Ма-
жот стои до прозорецот, а 
жената го прашува:
– Што правиш бе толку 

време на прозорецот?
– Се чудам мори, дали да 
го затворам или да скок-
нам!?
– Ај скокај, јас ќе го затво-
рам…

Разговор меѓу маж и 
жена во карантин (црн 
хумор)

– Душо, не ли мислиш, 
дека сум малку здебелена 
со овој карантин?
– Пиленце, ти никогаш не 
си била слаба…
Час на смртта: 15:20.
Причина за смртта: коро-
навирус.

Кои мажи не се тепани 
од жените? 

Во машко друштво.
– Ајде кажете сега, кој од 
вас го тепа жена му?
Гк-мк, еден по еден сите 
си признаваат. Само нај-
ситниот си молчи.
– А ти бе?
– Зошто да ме тепа бе, јас 
си слушкам.

Како еволуираше Маке-
донија од 45-та до де-
нес? 

Македонската еволуција:
„Другари и другарки“
„Дами и господа“
„Вмровци и Сдсмовци“

Дневникот на еден сту-
дент 

01.04 Гладен сум.
02.04 Гладен сум.
03.04 Гладен сум.
04.04 Гладен сум.
05.04 Гладен сум.
06.04 Гладен сум.
07.04 Дадоа сти-

пендија.
08.04 Не памтам.
09.04 Не памтам.
10.04 Не памтам.
11.04 Гладен сум.
12.04 Гладен сум.

За женската љубомора
 
Адам се враќа доцна дома 
и Ева веднаш му прави 
сцена на љубомора.
– Ти луда ли си ма? Со 
која да те изневерам, нели 
сме само ние двајцата на 
Земјата.
Преку ноќта се буди Адам 
од чудно скокоткање.
– Ева, што правиш?
– Ти ги бројам ребрата.

Татко на близнаци 

Во болница на породилно, 
таткото возбуден извику-
ва:
– Близначиња!!!
– Не, едно е! – го смирува 
медицинската сестра. – И 
следниот пат дојдете тре-
зен.

Како да живееш вечно? 
Оди еден човек да се 
исповеда и му вели на 
свештеникот:
– Попе, сакам да живеам 

вечно. Што да направам?
– Ожени се – му рекол по-
пот.
– Навистина, тоа ли ќе ми 
помогне да живеам вечно?
– Не, – одговорил попот, – 
но ќе ти помине желбата 
да живееш вечнo!

Девојката знаела стран-
ски јазици 

– Маче, ти си прекрасна, 
ми личиш на филмска 
ѕвезда.
– Еј да, како позна? Јас 
дури имам глумено и во 
еден странски филм!
– Па ти знаеш и странски 
јазици?!!
– Па не, лесно беше, имав 
само една иста реплика: 
„Ya, ya! Das ist fantastisch!“
Разликата меѓу првото, 
второто и третото дете 
Прво дете – екстремна 
хигиена, провриваш се' и 
внимателно пеглаш.
Второ дете – ретко пег-
лаш, гледаш да не јаде од 
чинијата на мачката.Трето 
дете – ако детето јадело 
од чинијата на мачката, 
тоа си е проблем на мач-
ката…

МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

 ► Не ја фали жената по 
телото, туку по делото.

 ► Кога со работа би можело 
да се збогати, тогаш марињата 
би носеле златни самари.

 ► Кој оди во кафеана, туѓи деца рани.
 ► Пијаниот гледа двојно, а 

вљубениот не гледа ништо.
 ► Лекарот ги лечи 

телесните, а времето душевните рани.
 ► Не би рекол дека сите се исти, има и полоши.
 ► Да се сфати жената и афоризмот 

не може секој и секогаш.
 ► Чувај се од малите трошоци, мала 

пукнатина може да потоне голем брод
 ► Да беше животот толку убав 

немаше да почнува со плачење.
 ► Најстари знаети на светот: Проституцијата и политиката.
 ► Кај богатиот оди на муабет, кај сиромавиот на ручек.
 ► Подобро е една пчела, отколку еден грст муви.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
 ► Не прашувајте како умрел. Прашајте како живеел.

НАПРАВИ САМ

Во оваа рубрика НАПРА-
ВИ САМ ќе може да се 
запознаете како да на-
правите прекрасен дизајн, 
декорација, украс, нова 
облека, разни акцесорис 
за вас лично или во ва-
шиот дом. Изработката на 
сите предмети е рачна и 
понекогаш на машина за 
шиење. Материјалите 

кои ги користам во изра-
ботката на предметите 
и облеката се веќе иско-
ристени или постоечки во 
некој друг дезен и вид, кој 
се разбира не ни треба 
повеќе. Рециклирањето 
е број еден за заштита 
на нашата убава планета 
земја. Затоа да бидеме 
инвентивни и да направи-
ме нешто убаво и корисно!
Да почнеме:

Денес ќе ви дадам идеја 
да си сошиете блуза-еле-
че без ракави и прерамки 
и сукња од мек тексас.
  1. Меко тексас платно;
2. Ножици;
3. Машина за шиење;
4. Ластик;
5. Каиш.
Овој лесен летен комплет 
можете да го сошиете на 
следниов начин, најпрвин 
одредувате колку ви е по

требно парче за горниот 
дел. Кроите и оставате 
горе и доле материјал за 
подрабување. Во овие 
делови ставате ластик. 
Можете да ставите коп-
чиња на предниот дел 
како украсен дизајн. 
Сукњата е едноставна на 
4 парчиња составени во 
едно. Горе има ластик, а 
доле е подрабена. Овој 
комплет е добар да се 

носи самостојно или врз 
кошула и друга сукња која 
ќе биде подолга. Следете 
ги чекорите на шиење и 
овој дизајн ќе биде спре-
мен за вас! 
                                                               
Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 
                                                 
Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

Па да ми објасни таксис-
тот што точно се случува-
ло.

Кога имаш другар кој се 
разбира од компјутери

– Ало брат, помагај! Ком-
пјутерот нон стоп ми се 
рестартира! Што да пра-
вам?
– На подот ли е?
– Да.
– Смени си ги чорапите, 
губи сознание…
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

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

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

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

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

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

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

wwww.foresthillyorkville.
com

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

dimovskid@rogers.com
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