
42  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 570 / 3.6.2005

  

"Француското од бива-
ње на европскиот Устав го 
до ве дува во пра шање на-
та мошното проширување 
на ЕУ, а за Македонија го 
отеж нува добивањето кан-
ди дат ски статус во де кем-
ври го динава", изјави за 
"Днев ник" германската ев-
ро пар ламентарка Дорис 
Пак.

"Мора да се признае де-
ка во вакви околности ќе 
биде тешко на Македонија 

да й се додели статус на кандидат во декември. Не 
велам дека тоа е невозможно и дека нема да се случи, 
но факт е дека француското 'не' можеби по себе ќе 
повлече и други земји, како Холандија, Чешка, Данска и 
Велика Британија, кои ќе му кажат 'не' на Ус та вот", вели 
Пак.

ФРАНЦУСКОТО "НЕ" ЌЕ ИМА 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАС? 
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ТРАЈКО СЛАВЕВСКИ, 
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ВМРО - ДПМНЕ

ВТОРА МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР НА 
ЗДРУЖЕНИЕТО "КОЧО РАЦИН" 

Во чест на Денот на македонските и сесловенски про-
светители Кирил и Методиј и по повод втората годишнина 
од формирањето на македонското здружение "Кочо Ра-
цин" и на Заедницата на Македонците во Србија и Црна 
Гора, во хотелот "Метропол" во Белград, се одржа Втора 
македонска вечер.  На неа поздравен говор одржа прет-
седателката на "Кочо Рацин", Лидија Демниева, која по-
тенцира дека се надева оти оваа Македонска вечер ќе 
стане традиција, која ќе нè обедини и зближи. 

"Средбите со драги луѓе се богатство кое треба да се 
чува. Затоа оваа вечер нека биде дел од златната нитка 
што нè поврзува. Културата, јазикот и писмото се един-
ственото национално богатство кое човек го носи со се бе, 
сè останато полека се губи во ова време на глобализација 
и преселби. Оваа вечер се одржува во мај, месецот на на-
шите просветители Кирил и Методиј, затоа да ги спо м-
неме денес, како наши светлоносци, како личности кои ја 
осветлија македонската и сесловенската историја, како 
личности со визија и волја, кои потекнуваат од Македо ни-
ја", истакна Демниева.

Таа ја прочита телеграмата испратена од претседателот 
на Република Македонија, Бранко Црвенковски, во која 
тој го изразува своето длабоко извинување за немож нос-
та да присуствува на традиционалната Македонска ве чер, 
поради однапред преземени обврски во наве дениот пе-
риод.

"Цврсто сум убеден дека преку организирањето на 
оваа вечер, Македонското здружение 'Кочо Рацин' фор-
мирано од Македонците кои живеат и престојуваат во 
Белград, ќе даде значаен придонес не само во унап ре ду-
вањето на положбата и афирмирањето на правата на Ма-
кедонците кои живеат и престојуваат во Белград, туку ќе 
придонесе и во збогатувањето на соработката меѓу бал-
канските народи. Искрено се надевам дека преку тра ди-
ционалното организирање вакви вечери, ќе ја прет ста-
вите Република Македонија во најдобро можно светло и 
уште повеќе ќе придонесете за промовирање на нашата 
држава во регионот и пошироко", се вели во телеграмата 
на претседателот Црвенковски.

На оваа вечер гости беа истакнати личности од Ам ба-
садата на Република Македонија во Србија и Црна Гора и 
од Министерството за човекови и малцински права. При-
суствуваше и претседателот на Македонската заедница 
во Србија и Црна Гора, Гојко Илиевски.

Македонската делегација ја предводеа Аце Димовски, 
секретар на Светскиот македонски конгрес и Исмаил Бој-
да, претседател на Сојузот на Македонците со исламска 
религија. 

Трајко Славевски, професор на Еко-
номскиот факултет, е нов потпрет се да-
тел на ВМРО- ДПМНЕ. Тоа едногласно 
го реши Централниот комитет на пар-
тијата, кој избра и пет нови членови на 
партискиот Извршен комитет: Коце 
Трајановски, Горан Ангелов, Љубиша 
Геор гиевски, Влатко Чинговски и Зо-
ран Ко њановски. Со новата петорка 

Из врш ниот комитет ќе има 14 члена. 
Претседателот на ВМРО- ДПМНЕ Никола Груевски на-

јави дека во септември е можно Извршниот комитет да се 
прошири и да се именуваат уште еден или двајца пот прет-
седатела, што беше најавено при распуштањето на ста-
риот состав на Комитетот.
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"Бродот на Моцарт" годинашниот претставник на Ма-
кедонија на 51. Меѓународно биенале во Венеција, про-
ект-инсталација на македонскиот ликовен уметник Ан то-
ни Мазнески тргна по сувоземен пат до Венеција, до ма-
кедонскиот павилјон во Палацо Ѕорси. Павилјонот све че-
но ќе биде отворен на 11 јуни додека, пак, свечената инау-
гурација на Биеналето е на 10 јуни во Џардини, во близина 
на италијанскиот павилјон. Наградата "Златен лав" годи-
нава ќе биде доделена на 10 јуни.

ОДРЖАНИ 34. "ГОЦЕВИ ДЕНОВИ" 
ВО ПОДГОРЦИ - СТРУШКО

Во струшкото село Подгорци се одржаа 34."Гоцеви де-
нови", манифестација посветена на негувањето и афир ма-
цијата на македонските национални и културни идеа ли, а 
годинава беше посветена на 102 години од смртта на Гоце 
Делчев и 60 години од победата над фашизмот.

Свечениот дел на манифестацијата почна со пола-
гање свежо цвеќе на бистата на Гоце Делчев и на спо-
меникот на паднатите борци од селото, што беше наја-
вено со уда ри на камбаната на црквата "Св. Никола", 
како и рафалното пукање од комитската чета, при дру-
жувана од при пад ниците на АРМ. Потоа се изведе 
симболично носење и кревање на обновеното илин-
денско знаме, симбол на манифестацијата, а Оливер Бој-
чески, претседател на Со ветот на "Гоцеви денови" ја 
прогласи манифестацијата за отворена.

За 102 години од смртта на Гоце Делчев и 60 години од 
победата над фашизмот зборуваше историчарот Ванчо 
Ѓорѓиев, а за творештото на годинашниот добитник на 
Го цевата повелба, највисоко признание на мани фес-
тацијата, Владимир Костов, зборуваше писателот Раде 
Силјан.

Традиционално манифестацијата заврши со ко мит-
ска визита во ајатите на црквата "Св. Никола", и кул-
турно-уметничка програма на КУД "Гоце Делчев" од 
Битола и музичкиот состав "Монистра" од Скопје, кој 
настапи со етно-музика.

Во Музеј на град Скопје беше отворена изложба со 20 
дела на долгогодишниот уметник Љубомир Донски од 
Штип. Ова е една од неколку десетици самостојни 
изложби, кои тој досега ги има реализирано како во 
Македонија, така и надвор од неа. Во далечната 1978 
година уметникот Донски имаше остварено изложба во 
Шафхаузен, во Швајцарија, во познатата галерија "Ro-
ten Aderri", а негови дела можеле да се видат и во 
Германија и поранешна Југославија. Љубомир Донски е 
познат и како автор на повеќе книги, меѓу кои е и 
"Враќање од пеколот" (научно-фантастичен роман), 
објавена уште во 1966 година. 

ДЕЛА ОД ЉУБОМИР ДОНСКИ

БРОДОТ НА МОЦАРТ


