
42  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 560 / 25.3.2005

  
По повод 60 - годишнината од формирањето, Црвениот крст на Република Македонија одр-

жа свечена академија и седница во Домот на АРМ. 
"Благородноста на идејата на Анри Динан, основачот на Црвениот крст, е знак за пре поз-

навање на хуманите луѓе во цел свет. Денес кога нашата организација одбележува 60-годишен 
јубилеј, таа е на сите светски широчини и должини, за да покажеме дека земјата е мала, но му 
припаѓа на целото човештво. Седумте принципи на нашето организирање влегоа и во По вел-
бата на Обединетите нации. Гордост е да се биде дел од организацијата, која е носител на бла-
городни стремежи", истакна м-р Јован Дамјановски, претседател на Црвениот крст на Маке-
донија.

ШЕЕСЕТГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

КРЕДИТ ОД СВЕТСКА БАНКА ЗА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ?
Преговорите со Светска банка за добивање кредит во висина од 15 милиони евра наменети 

за трансформација на "Македонски железници", најверојатно ќе се одржат на 18 април. На раз-
говорите, претставниците од Министерството за транспорт и врски ќе треба да ја информираат 
Светска банка за сè што е сторено во рамките на процесот за трансформација на МЖ. Дали 
Светска банка ќе ни го одобри кредитот ќе зависи од впечатокот кој ќе го остават претставниците 
на Министерството. Доколку се одобри кредитот, тој ќе се искористи за неколку намени: за 
преквалификација на отпуштените вработени од МЖ, за обнова на старите вагони, како и за 
набавка на нови пред да се приватизира јавното претпријатие.

Фирмата ДАСТО СЕНТЕЛ со седиште во Босна и Херцеговина доби дозвола за работа 
како национален мрежен оператор во оваа земја за работа во сите сегменти во те ле ко-
муникациите. Поврзувањето во овие системи е безжично, за тоа се потребни соодветна 
опрема и уреди, кои фирмата ДАСТО од Скопје ги набави од реномираната норвешка фир-
ма HEPA. Во реализација на соработката и договорот помогна норвешката Влада преку 
нејзиниот Гарантен институт за поддршка на кредитирање на извозот. Договорот за со-
работка го потпишаа генералниот директор и сопственик на ДАСТО, Стојан Давчев, и пот-
претседателот на фирмата HEPA, Торе Тхуен.

ДОГОВОР МЕЃУ ДАСТО И НЕРА

Во рудникот за бакар "Бучим" кај Радовиш се вршат последните подготовки за свечено 
пуштање во работа, за што ќе бидат ангажирани 280 рудари и стручен кадар од рудникот, 
предводени од генералниот директор Василиј Барутскиј и неговиот заменик Николајчо 
Николов.

"Сега можеме да кажеме дека завршивме голема работа и дека 'Бучим' наскоро пов-
торно ќе биде во одлична состојба, а воедно ќе е и значаен капацитет кој на Македонија ќе 
й ги носи толку потребните девизи. Планиравме рудникот да влезе во редовно про из-
водство на 2 април, но поради доцнењето во испораката на резервните делови, тој рок ќе 
биде пролонгиран за неколку дена", истакна Николов.

ВТОР ЖИВОТ ЗА "БУЧИМ"

На адресата на македонскиот историчар и наш долгогодишен соработник господинот 
Александар Донски пристигна писмо од Бакингемската палата од Лондон. Во него бри-
танската кралица Елизабета Втора ја искажува благодарноста кон Донски за неговата 
книга, посветена на нејзината роднинска врска со македонскиот средновековен цар Са-
муил. Во краткото писмо од кралицата, Донски е известен дека таа ја примила книгата и 
искажала почит кон ваквиот гест. Книгата "Роднинските врски на македонскиот цар Са му-
ил со британската кралица Елизабета Втора" е објавена на почетокот од годинава на ан-
глиски јазик во издание на литературното друштво "Григор Прличев". 

КРАЛСКА БЛАГОДАРНОСТ ДО ИСТОРИЧАРОТ ДОНСКИ


