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Од 8 до 11 септември на 
повеќе локации во Битола 
ќе се одржи Европски мла-
дински интер-културен фес-
тивал "ИНДЕПЕНДЕНС Фест". 
Фестивалот ќе собере 70 
млади луѓе од 12 европски 
земји, кои преку нај раз лич-
ни културно-уметнички ак-

тивности ќе го одбележат Денот на независноста на Ма-
кедонија. Ова е прв фестивал од овој вид и прв кој во оп-
што се одржува по повод 8 Септември во изминатите 14 
години.

Фестивалот има тенденција да прерасне во тра ди цио-
нален, а го организира младинската организација УМКА - 
Македонија (YMCA-Macedonia), во соработка со Општина 
Битола, во рамките на проектот за младинска размена 
Јустинијанова Порта, поддржан од Европската комисија. 

Од 5 септември почна деветнаесеттото издание на ме-
ѓународната ликовна колонија "Свети Јоаким Осоговски" 
во истоимениот манастир во Крива Паланка. Во годи наш-
нава колонија учество ќе земат Берхнард Колеман од Ав-
стрија, Меги Тенесен од САД, Вала Валроун од Шведска, 
Александар Тихонивич од Русија, Билур Водина од Тур-
ција, Нехама Лавендел и Надав Блох од Израел, Алек сан-
дар Прибичевиќ и Јелена Боја-
ниќ од Србија и Црна Гора, Дан-
чо Григоров од Бугарија и на-
шите уметници Ана Темкова, 
Димитар Малидинов, Марга ри-
та Киселички, Пепица Јанач-
ковска и Анета Ивановска. 

Оваа меѓународна коло ни-
ја ќе трае до 20 септември, а 
соз   дадените дела ќе бидат из-
ложени во новоотворената га-
лерија во манастирот, кои по-
тоа ќе бидат претставени и во 
Скопје, Куманово, Штип, Коча-
ни и во други македонски гра-
дови.

МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА 
КОЛОНИЈА "СВЕТИ ЈОАКИМ 

ОСОГОВСКИ"

Годинава се навршуваат 8 години од денот на упо ко ју-
вањето на единствената нобеловка од Македонија, Мај ка 
Тереза, што се одбележа на 5 септември со положување 
цвеќе и палење на спомен-свеќа на споменикот во цен-
тарот на Скопје.

Цел свет ја запозна и во неа виде човек, жена која не-
себично беше посветена на сочувствувањето и пома га-
њето на болните и на оние кои страдаа. Својата хумана, 
воедно и животна мисија Мајка Тереза ја заврши во 1997 
година во далечната Калкута. 

"Ние сме возбудени, среќни во исчекување на чинот на 
нејзиното прогласување за светица, тие месеци се од бро-
јуваат", изјави Стојан Тренчевски, претседател на асоци-
јацијата "Мајка Тереза".

Во чест на Мајка Тереза во спомен-собата е отворена 
ликовна изложба од дваесетина дела на сликарката Анче 
Колева. 

ОСУМ ГОДИНИ ОД СМРТТА НА 
МАЈКА ТЕРЕЗА

МАКЕДОНСКА КУЛТУРА ВО 
РУСИЈА 

"Македонија беше извор на семето и верата и прос-
ветувањето. Семе кое во Русија падна на плодно тло и да-
де богат плод. Македонија е втемелена врз наследството 
на една древна култура, порта низ која светиот апостол 
Павле го почна ширењето на христијанството во Европа", 
рече македонскиот министер за култура Благој Сте фа нов-

ски на отворањето на мани фес та-
цијата "Денови на македонската кул-
тура", која деновиве се одржува во 
Москва и во Санкт Петербург.

Програмата на овој гала-концерт 
ја отвори "Танец" со "Тешкото", по 
што настапија оперската певица Вес-
на Гиновска-Илкова, Зафир Хаџи ма-
нов, кој беше и водител на вечерта, 
квартетот Даутовски и Влатко Сте-
фановски.

Меѓу гостите на приемот, кој по 
концертот го приреди македонскиот амбасадор во Мос-
ква, Ристо Никовски, беа присутни и повеќе странски дип-
ломати, академици, професори и црковни лица.

Главен повод е одбележувањето на Денот на др жав-
носта на нашава земја - 8 Септември, во чија чест во на-
редните пет дена, покрај во руската престолнина Москва 
и во Санкт Петербург, ќе се одржат и серија други кул-
турни настани.

Гостувањето на македонското Министерство за кул ту ра 
во Русија е возвратна посета на руското Министерство за 
култура и "Деновите на културата на Руската Федерација", 
кои лани се одржаа во Скопје. 

ПРВ ФЕСТИВАЛ ВО ЧЕСТ НА 8 
СЕПТЕМВРИ
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"750 луѓе од Македонски железници се отпуштени 
на дискриминаторски начин, а раководството на прет-
при јатието продолжува со заплашување на син дикал-

ните лидери". Американската фе-
дера ци ја на трудот му упати пис-
мо со ваква содржина на пре мие-
рот Вла до Бучковски.

Од името на 13 милиони луѓе 
Федерацијата бара од Владата на 
РМ да ги врати на работа отпуш-
тените синдикалци. За кршењето 
на работничките права и сомне ва-
њата за корупција, оваа Феде-
раци ја веќе ја известила и Светска 
бан ка.

Првиот човек на Федерацијата, 
Џон Свени, изразува загриженост, бидејќи ваквите слу-
чувања создаваат слика дека Маке донија сериозно ги 
крши работничките права и итно ја повикува Владата да 
престане со таквиот начин на од несување.

Отпуштањата во МЖ беа проследени со неколку штрај-
кови и протести. 

Вработените обвинуваа дека списоците се кројат 
по партиски клуч. 

Реагираше и Светска банка дека некои од кри те риу-
мите по кои се прават списоците се субјективни, но се-
пак тие не беа променети.

"МАКЕДОНИЈА ГИ КРШИ 
РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА"

  

Според најновите офи-
цијални податоци, во ура-
ганот "Катрина" загинале 
234 лица. Најмногу заги-
нати има во Мисисипи - 
160, во Луизијана - 59, во 
Флорида - 11 и во Алабама 
и Џорџија по две лица. Гра-

доначалникот на Њу Орлеанс, Реј Нејгин, стравува дека 
настрадале до 10.000 луѓе. Околу 300.000 жители останаа 
без покрив над главата и се наоѓаат во прифатни центри 
во 16 американски држави, соопшти сојузната Агенција 
за итни случаи.

Поради ураганот се затворени повеќе од 700 нафтени 
платформи, а според локалните власти штетата се про-
ценува на околу 100 милијарди долари.

Гувернаторката на Луизијана, Катлин Бланко, побара 
да се направи Маршалов план, сличен како планот за по-
мош на Европа по Втората светска војна, со цел обнова 
на сојузната држава погодена од ураганот.

Буш ги увери Американците дека тој лично и адми нис-
трацијата прават сè што е можно за да им се укаже по-
мош на настраданите од ураганот во јужните држави.

"КАТРИНА" ЗЕМА ГОЛЕМ БРОЈ 
ЖРТВИ

САЕМ НА ЗДРАВА ХРАНА ВО 
СТРУМИЦА

На Вториот еко-саем, кој го организираше Здру же ние-
то "Еко-градинар" од Струмица, а се одржа во овој 
град, земјоделците кои се грижат за природата изложија 
здра ва храна без пестициди 
про из ведена во чиста сре ди на.

Земјоделците пре зенти раа 
повеќе видови зеленчук и 
овошје, нивни преработки и 
млечни производи, нудејќи ја 
органската храна како алтер-
натива за конвенционалното производство. Интересот 
за неа е голем, но и покрај донесениот Закон за ор-
ганско земјоделство и постоење услови, произ води-
телите ве лат дека помошта од државата е неопходна.

Пред точно 25 го ди ни, 
на 5 септември 1980 го ди-
на, официјално е пот пи-
шан и му е врачен сер ти-
фикатот од UNESKO  на 
градот Охрид, со што овој 
македонски град влегува 
во списокот под заштита 
на Организацијата на Обе-
динетите нации за обра зо-
вание, наука и кул тура - 
UNESKO   (види при   лог 
копија од оригиналот на 
сертификатот). 

АКРЕДИТИВИ ЗА 
АМБАСАДОРКАТА 

МИЛОВАНОВИЧ 

Новонаименуваниот и опол-
но моштен амбасадор на Соеди-
нетите Американски Држави во 
Република Македонија, Нејзи на-
та екселенција г-ѓа Џилиан Арлет 
Милованович ги предаде своите 
акредитиви.

Миловановиќ има долгог одиш-
на дипломатска кариера. На ам-
басадорската должност во Македонија доаѓа од местото 
заменик-шеф на мисија на американската Амбасада во 
Преторија, Јужна Африка. Претходно била заменик шеф 
на мисија во Амбасадата на САД во Стокхолм и директор 
на Канцеларијата за нордиски и балтички земји во Стејт 
департментот.

ОХРИД 25 ГОДИНИ ПОД 
ЗАШТИТА НА УНЕСКО


