MAKEDONCITE VO SVETOT
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ВО ПОСЕТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ВО КАНАДА
"Немојте да дозволите, како што имало примери
и периоди во минатото
да се подвојувате или
да се делите меѓу себе
по тоа кој од кој дел на
Македонија дошол, од
Егејска, Пиринска или
од Вардарска..." , нагласи претседателот Црвенковски.
како Македонец, дека се гордеам со тоа. Покажавте дека
имате почит во мултикултурна
Канада и ви благодарам што
помагате да се зголеми угле-

ДОБРЕДОЈДЕ СО ЛЕБ И СОЛ ПРЕД ВЛЕЗОТ НА ЦРКВАТА
"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЗА СИТЕ МАКЕДОНЦИ ДА ПОСТОИ
ЕДНА ПАРТИЈА, ЗНАМЕ И ИДЕЈА МАКЕДОНИЈА
Пишува:
Лилјана РИСТОВА
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ретседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, на
покана на македонската православна црква "Свети Климент Охридски" во Торонто,
прв пат ја посети најголемата
македонска заедница која живее надвор од Македонија.
Според изјавата на претседателот на Црковниот одбор, Џим Шарковски, повод
да му се упати покана на Црвенковски да допатува во Торонто беше 40-годишнината
од постоењето на "Свети Климент Охридски". Прославата
на овој јубилеј официјално ќе
се одржи кон средината на
октомври и се очекува на неа
да присуствува висока државна делегација од Македонија
на чело со премиерот Владо
Бучковски.
Оваа посета на Црвенковски предизвика голем интерес кај иселениците. Пред
влезот на црквата тој беше
пречекан според македонската традиција, со леб и сол.
Потоа се сретна со претседателите на македонските здруженија и организации, по

што беше организиран коктел на кој Црвенковски беше
пречекан со традиционалниот македонски инструмент
гајдата и со бурен аплауз од
многубројните гости. Маке-

Претседателот Црвенковски истакна: "На средбите кои
ги остварив со премиерот на
Онтарио, Далтон Мекгинти,
на која присуствуваа и канадски бизнисмени, се уверив во

ЦРВЕНКОВСКИ СО ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА
"МАКЕДОНКА" И КОРЕОГРАФОТ АЛЕК ПЕТЛИЧКОВ

донскиот претседател го придружуваа амбасадорот на Република Македонија во Канада, Сашко Насев, конзулите
Петар Димовски и Бранко Трајковски, како и неколкучлена
македонска државна делегација.

угледот и во значењето кои
ги уживате, како и за вашите
активности преку асоцијациите и здруженијата, со што
придонесувате за севкупниот
развој на Канада. Ве уверувам,
како претседател на Република Македонија но, пред сè,
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дот на Република Македонија
во Канада".
Тој нагласи и дека најважно
е единството на нашето иселеништво: "Немојте да дозволите, како што имало примери и периоди во минатото
да се подвојувате или да се
делите меѓу себе според тоа
кој од кој дел на Македонија
дошол, од Егејска, Пиринска
или од Вардарска, кој за која
политичка партија во Македонија навива, дали за СДСМ,
за ВМРО или за некоја друга,
кој кое знаме го почитува, дали државното или шеснаесеткракото. Сакам да ви порачам
дека за нашите луѓе ширум
светот, за сите Македонци треба да постои само една партија, само едно знаме и само
една идеја - тоа е Македонија.
Убеден сум дека во наредниот
период ќе оствариме многу
поуспешна соработка ние од
Република Македонија и вие
од дијаспората. Вие ни требате нам, ние ви требаме вам.
Заедно обединети, единствени, можеме многу да направиме и ќе направиме. Да живее Македонија!"
Пред нашата државна делегација настапи фолклорната група "Македонка" од Торонто.

