
 

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

44  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 570 / 3.6.2005

Македонските исе ле-
ници во Торонто и 
во цела Канада про-

должуваат да ги негуваат не 
само културните традиции, 
туку и да ги одбележуваат 
најважните датуми од ма ке-
донската и од светската ис-
торија. Ако до минатата го-
дина задолжението за чува-
ње на историските датуми го 
имаше Друштвото на бор-
ците од Македонија во Ка-

"9 мај 1945 година е особено значаен за нас, 
затоа што не само што ни овозможи да се 
здобиеме со своја сопствена држава, туку го 
означи и крајот на една епоха којашто й  се 
закануваше на цела Европа", рекол ам ба-
садорот на Република Македонија во Ка на-
да, Сашо Насев.

нада, од 11 октомври 2004 го-
дина сите негови активности 
ги презеде Прилепското обе-
динето друштво, кое годи на-
ва слави 15 години од своето 
постоење. Тоа не е случајно 
затоа што во македонската 
историја Прилеп засекогаш 
ќе остане забележан како 
град херој во кој пукна пр-
вата партизанска пушка во 
Македонија во Втората свет-
ска војна. Во градот под Мар-

ковите кули се родија пове-
ќемина македонски пат ри-
оти, меѓу кои беше и Ме то-
дија Андонов Ченто. Сите тие 
се влезени во плејадата  нај-
заслужни Македонци во неј-
зината понова историја. 

На прославата на Денот 
на победата против фашиз-
мот во Торонто, како што нè 
информира Лилјана Ристова, 
главен и одговорен уредник 
на "Македонски вести", од 
почесните гости на оваа ма-
нифестација присутни биле 
амбасадорот на Република 
Ма  кедонија во Канада, Сашо 
Насев, генералниот конзул 
на Република Македонија во 
Торонто, Стефан Николовски 
и конзулот Петар Димовски. 
Бил присутен и Борис Ман-
гов, претседател на органи-
зацијата "Обединети Маке-
донци", Љупчо Анчески, пр е-
тседател на Управниот од-
бор на МПЦ "Света Не дела" 
од Ејџакс, отец Стефан Гру-
евски од МПЦ "Свети Дими-
трија Солунски" од Маркам и 
претседателот на Охрид ско-
то друштво, Јонче Доневски. 

УРНАТИ ОМРАЗАТА И 
ГЕНОЦИДОТ

На прославата бил про-
читан краток реферат за 9 
мај 1945 година, денот кога 
фашистичка Германија за ед-
но со своите сојузници беше 
принудена да капитулира. 

"Во рефератот - објаснува 
Ристова - беше нагласено де-
ка овој ден е од огромно 
значење за целата светска 
историја, бидејќи по четири-
годишната крвава војна во 

која на бојните полиња во 
Европа животите ги изгубија 
милиони луѓе, конечно по-
бедија правдата и разумот. 
Светлината победи над мра-
кот. Падна една идеологија 
која се базираше на омраза и 
на геноцид. Во Татковин ска-
та војна 1941-1945 година Ма-
кедо ни ја даде 24.000 свои 
чеда од сите нејзини делови. 
За жал, по завршувањето на 
Втората светска војна се ос-
лободи само еден дел на Ма-
кедонија, додека за деловите 
под Грција, Бугарија и Ал ба-
нија ропството продолжи и 
трае до ден денес. Сепак, на 
37 проценти од македонската 
територија, во Република Ма-
кедонија прв пат по мно гу-
вековните ропства се сл уш-
на македонскиот јазик, се от-
ворија школи, универ зи тети, 
институции, повторно зажи-
веа Македонската пра во слав-
на црква". 

Ристова раскажува дека 
на манифестацијата видно 
би  ло нагласено задовол ств-
ото на присутните затоа што 
на централната прослава на 
Денот на победата над фа-
шизмот, кој се одржа во глав-
ниот град на Руската Фе де-
рација, која во војната даде 
27 милиони жртви, ма ке дон-
ската државна деле га ција ја 
предводеше прет се дателот 
Бранко Црвенковски, како и 
тоа што во Скопје, во Ам ба-
садата на Руската Фе дерација 
на поранешниот претседател 
на РМ, Киро Гли горов, му 
беше врачено од ликување 
од претседателот Владимир 
Путин, за неговото директно 
учество во таа војна.

ВО ТОРОНТО ПРОСЛАВЕН ДЕНОТ     

АМБАСАДОРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА, АМБАСАДОРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА, 
САШО НАСЕВСАШО НАСЕВ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРИЛЕПСКОТО ДРУШТВО СЛАВЕ БУНТЕСКИ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРИЛЕПСКОТО ДРУШТВО СЛАВЕ БУНТЕСКИ И 
АМБАСАДОРОТ САШО НАСЕВАМБАСАДОРОТ САШО НАСЕВ

ГОСТИ НА ВЕЧЕРТАГОСТИ НА ВЕЧЕРТА
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НАЦИИТЕ ГО 
ПОБЕДИЈА ЗЛОТО  

Амбасадорот на Репуб ли-
ка Македонија во Канада, Са-
шо Насев, во својот по здра-
вен говор нагласил дека Де-
нот на победата над фа шиз-
мот е еден од најголемите да-
туми во историјата на мо дер-
ното човештво.

"Македонија секогаш се 
наоѓаше на правилната, вис-
тинската страна, меѓутоа 
овој датум, 9 мај 1945 година, 
е особено значаен за нас, за-
тоа што не само што ни ово з-

можи да се здобиеме со сво-
ја сопствена држава, туку го 
означи и крајот на една епо-
ха, којашто й се зака ну ваше 
на цела Европа. Затоа, не са-
мо ние во Македонија, туку и 
вие овде правите го лемо и 
благородно дело што чес-
твувате на овој датум. Ние ја 
имавме таа чест за едно со 
најофицијалните ав торитети 
на Канада и дип ломатскиот 
кор, од наше име да поло жи-
ме венец на го ле мите жртви 
кои ги дала ва шата нова тат-
ковина за вре ме на Втората 
светска војна, да бидеме при-

фатени со другите нации, 
кои заед нич ки го победија 
тоа зло над човештвото и да 
чествуваме на начин на 
којшто доликува. Би сакал да 
ве поздравам од името на 
претседателот на Република 
Македонија, Бр анко Црвен-
ковски, и да ви ги пренесам 
поздравите од на шата ми-
нистерка за надво решни 
работи д-р Илинка Митрева. 
Истовремено, на Прилеп-
ското друштво сакам да му го 
честитам 15-годиш ниот ју-
билеј и да му се за бла го да-
рам во име на офици јалните 

утринските часови заѕвонеа 
камбаните и ја донесоа ра-
досната вест - 'падна Берлин, 
запре крвта што се лееше во 
четиригодишната крвава бор   -
ба на бојните полиња во Ев-
ропа'".

Гостите ги поздравил и 
претседателот на органи за-
цијата "Обединети Маке дон-
ци", Борис Мангов. Дома-
ќинот на вечерта, посветена 
на Денот на победата над 
фашизмот, претседателот на 
Прилепското друштво, Славе 
Бунтески, во име на целото 
Друштво на почесните гости 

     НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

ДЕН КОГА СВЕТЛИНАТА 

ПОБЕДИ НАД МРАКОТ
авторитети на Ре публика Ма-
кедонија што на свој грб ги 
презема обврс ките да се 
грижи за одржу вањето на 
овие значајни да туми во на-
шата и во светската ис то ри-
ја",  потенцирал ам ба са до рот 
Насев.

На вечерта бил присутен 
и Стефан Стерјовски, прет се-
дател на Друштвото на бор-
ците и доживотен по че сен 
претседател на Прилеп ското 
друштво. 

"Тој - ни објаснува Ристова 
- во својот говор се потсетил 
на 9 мај 1945 година, кога во 

им подарил копии од нај-
познатите македонски ико-
ни, додека на секоја гостинка 
и бил подарен црвен трен-
дафил. 

"Истата вечер - додава Рис-
това - Друштвото ја одбележа 
и 15-годишнината од своето 
формирање. На 4 февруари 
1990 година група иселеници 
од Прилеп кои живеат во 
Торонто решија да го форми-
раат ова Друштво, кое денес 
игра многу значајна улога во 
македонската заедница во 
канадската провинција Он-
тарио".

СЛАВЕ БУНТЕСКИ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА СЛАВЕ БУНТЕСКИ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ, БОРИС МАНГОВОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ, БОРИС МАНГОВ


