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Прилепскиот професор по музичко, Блаже Јор да нов-
ски, е осуден на шест години затвор. Судијата Љубен Би-
носки, по тридневно судење, му ја изрече оваа пресуда 

за две кривични дела - об-
љуба и злоупотреба на служ-
бена должност. Јордановски 
нема да одговара за си лу ва-
ње, бидејќи Јавното обвини-
телство го повлече обвине-
нието, а и оштетената Д.П. не-
ма да го гони за ова дело. Ад-
вокатот на Јордановски сме-
та дека и оваа казна е пре-
строга и затоа ќе се жалат на 
одлуката на Основниот суд 
Прилеп во Прилеп. Во суд ски-

от процес против професорот по музичко беа сослушани 
десеттина сведоци и две оштетени ученички на Јор да-
новски - со едната од нив тој имал двегодишна сексуална 
врска.

Неодамна, во сиднејската населба Рогдаел, Маке дон-
ското писателско друштво "Григор Прличев" од Сиднеј, 
пред стотина вљубеници во македонскиот литературен 
јазик, ја одржа традиционалната литературна мани фес та-
ција.

Во првиот дел од ма нифестацијата беше про мо вирана 
книгата "Фамилијарните врски на македонскиот цар Са-
муил со Британ ска-
та кра лица Ели за-
бе та Втора" од ис-
торичарот и архео-
ло гот проф. Алек-
сан дар Дон ски, ко-
ја беше промо ви-
рана од професор-
ката по ис то риски 
науки Славица Рис-
теска. Ова дело на Алек сандар Донски побуди многу голем 
интерес меѓу ма ке дон ските иселеници во Австралија. По-
тоа, следуваше прог ласувањето на наградените дела од 
наградниот конкурс за најдобри раскази и песни за воз-
расни и за деца за 2005 година. Меѓу наградените беа: 
Митра Недановска, Цвета Велјаноска, Перо Дамчески - 
Коцин, Бранко Наумовски, Горјан Маслинковски и Новица 
Ангеловски.     

На крајот беа прочитани имињата на новите почесни 
членови на ова друштво, а тоа се академик Блаже Рис-
товски и проф. Александар Донски. 

Програмата ја водеше поетесата Емилија Тодорова, а 
меѓу присутните се наоѓаше и претставникот на маке дон-
ската Амбасада во Канбера, господин Костантин Дора-
ковски.

ЛИТЕРАТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
ВО СИДНЕЈ

Владата е подготвена од Буџетот да издвои 45 милиони 
денари за стимулација на лозарите во делот за промена 
на виновите расади, како што е смедеревката, која прет-
ставува проблем на откупот, како за нив така и за ви нар-
ските визби. Начинот на распределба на овие средства ќе 
го предвиди Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, во соработка со лозарите и со винар-
ските визби. Ова го ве тил премиерот Владо Бучковски на 
средбата со Вељо Тан таров, 
прет седателот на Сојузот на 
зем јо дел ците, Панчо Ми нов, 
градона чални кот на Кава дар-
ци и прет ставниците на лоза-
ри  те од Кавадарци, Не го ти-
но, Гевгелија и од Росоман.

"Тоа се малку сред ства, 
кои не покриваат ниту дел 
од она што го бараме. Бараме 200 милиони денари, а др-
жавата мора да најде затоа што од оваа категорија зем-
јоделци во Буџетот се слеваат 100 милиони евра", изјави 
по средбата земјодел скиот лидер Тантаров.

ПАРИ ЗА ЛОЗАРИТЕ

ТРАНСПОРТНА ТАКСА ЗА 
МАКЕДОНСКИ НАФТАШИ

Косово уште посилно го "затегна" извозот за ма ке дон-
ските нафташи со тоа што воведе нова давачка од 100 ев-
ра по цистерна за користење на патиштата во Покраината. 
Оваа нова давачка ќе мораат да ја плаќаат сите извозници 
на нафта. 

УНМИК ја потврдува оваа најнова одлука на Покра ина-
та. Давачката ја нарекуваат - транспортна такса. Маке дон-
ската власт и овој пат е затечена. И во Министерството за 
економија и во Царината ги креваат рамениците.

Класичен рекет, вака луѓето од овој бизнис го ко мен-
тираат последниот потег на Покраината и прашуваат, за 
какви патишта ќе се плаќаат по 100 евра, кога таму нема 
автопати. 

За само два месеца Покраината успеа да зададе повеќе 
сериозни удари за македонската економија. Во ќош ја 
при  тисна Владата. Без финиширан договор за слободна 
трговија - Косовците еднострано воведоа царини.

Веднаш потоа следуваше нов бизнис атак - ги обврзаа 
македонските транспортери да бараат лиценцирани ко-
совски фирми, ако сакаат да носат нафта во Покраината.

ПРИЛЕПСКИОТ ПРОФЕСОР ЗАД 
РЕШЕТКИ
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11. ИЗДАНИЕ НА "ТЕТОВСКИ 

ФОЛК ФЕСТ"

Судбината на младите охриѓанки Фросина, Деспина, 
Русе, опеани во староградските песни на музичката тај-
фа на охриѓанецот Климе Садило, кон крајот на шее сет-
тите години од минатиот век ги заинтересирала и аме-
риканските дискографски куќи. Прв пат во 1958 година 
"Fiesta records" на Бродвеј издала лонг-плеј плоча со 
овие надалеку познати песни, на чија обвивка било наг-

ласено дека тоа е му-
зика од Балканот, со 
напомена дека ста-
нува збор за маке дон-
ски песни и игри од 
"Охридските труба-
ду ри" на Климе Са-
дило и неговиот ор-
кестар. 

Се зборува дека 
посредник во објаву-

вањето на плочата бил некој наш иселеник од Ресенско, кој 
живеел во Њујорк. 

Пес ните "Бог да бие, Русе, твојата мајка Ангелина", "Фро-
сина седи на чардак", "Нишан за Деспина", настанале во 
периодот од 1780 до 1850 година.

НЕСРЕЌНАТА СУДБИНА НА 
ОХРИЃАНКИ ИСПЕАНА ВО 

АМЕРИКА

  
Бојан Бјелиќ од Србија и Црна Гора, со песната "То 

није љубав", е официјален победник на интерна цио нал-
ната вечер, во која учествуваа и најдобрите од прет ход-
ната, поп-вечер на фестивалот "Охрид-фест - Охридски 
трубадури", кој од 25 до 27 ав-
густ се одржа во Долни Сарај 
во Охрид. Тој освои најмногу 
гласови и од жири-коми сија-
та и од публиката. Третиот фес-
тивалски ден почна со про ме-
на на правилата на игра, а за-
врши со скандал. Иако Ѓоко 
Таневски имаше ист број гла-
сови (128), според гласањето 
на жирито и публиката, пр ва-
та награда, односно 150.000 денари, ја доби гостинот од 
Србија, а Таневски се утеши со второто место и со 
100.000 денари.  

Григор Копров, директор на фестивалот, го објасни тоа 
како евровизиски принцип на гласање, според кој по бедник 
е оној кој повеќекратно добил 12 бодови. На прес-кон-
ференцијата на последниот фестивалски ден органи за-
торот информираше за промена на правилата на игра. 
Иако тоа не беше предвидено, во интер на цио налната 
вечер влегоа девет пејачи и групи, кои по ни една фор-
мална основа на претходната поп-вечер не се ква лифи-
куваа за финалето. 

СКАНДАЛ НА "ОХРИДСКИ 
ТРУБАДУРИ"

"СКРБ И УТЕХА" НА ДВА 
МЕЃУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛА

Продукцијата "Дион" при К.Ц."Скрб и утеха" во ок том-
ври ќе биде учесник на два меѓународни филмски фес-
тивала. Со документарно-играниот филм "Камен меѓу 
две ниви", по сценарио на Тихомир Стојановски, во ре-
жија на Владе Денчов, сни мен во Голо Брдо кај Маке-
донците во Р Албанија, про-
дукцијата "Дион" ќе се нат пре -
варува за награди на Атин  -
скиот интернационален филм-
ски фестивал (Грција) и на Фес-
тивалот на филмската Ака де-
мија во Оломоук (Чешка). 

Во филмот се поместени де-
лови од претставата "Де но но-
сии" на театарот "Скрб и утеха", играна во Требишта и Ма-
ло Острени во Голо Брдо, во која се појавуваат ликови од 
античката македонска историја, како: Александар Ма-
кедонски, Филип Втори, Орфеј, Олимпијада. Оваа про-
дук ција досега гостувала со филмови на фестивали во 
САД, Чешка, Босна, СиЦГ, Турција, Грција, Шпанија и дру-
ги земји. 

На 28 август, во дво-
рот на Лешочкиот ма-
настир, се одржа 11. 
из дание на "Тетовски 
фолк фест". Посете нос-
та беше голема, а нај-
многу дојдоа млади лу-
ѓе за да ги проследат 
настапите на најпо пу-
ларните македонски 
фолк пејачи. Овој фес-
тивал традиционално 
нема натпреварувачки 
карактер, а награда до-
би само Екрем Зану-
лов ски за песната "За мојот народ", која беше прогласена 
за најслушана песна меѓу двата фестивала. Пес               ните кои 
се пееја беа љубовни и свадбарско-чалгаџиски. Сите из-
ведувачи понудија квалитетен настап, одлично беа при-
фатени, а според аплаузите, најдобро поминаа Сузана 
Спасовска, Миле Кузмановски, Маријана Мишева, Блага 
Петреска, Мишко Талески.


