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ДОБРОТВОРЕН КОНЦЕРТ ВО ПЕРТ 
ЗА НАШИТЕ БРАНИТЕЛИ

Повеќе од 186 семејства од селото Могила наскоро ќе 
добијат околу 30.000 евра како обесштетување за умрт-
вувањето на вкупно 5.606 кокошки и друга живина, со-
опш ти Министерството за земјоделство, шумарство и 
водо стопанство.

Во соопштението се наве-
дува дека живината која беше 
уништена поради сомневањата 
дека е заразена со птичји грип 
ќе се обесштетува по пазарна 
вредност. 

Според групацијата за живи-
нарство при Стопанската ко мо-
ра на Македонија, живинарите 
од ова село може веднаш да 
набават нови кокошки од македонските фарми, и тоа по 
цена од 250 денари.

ЗА МОГИЛСКИТЕ КОКОШКИ 
ОТШТЕТА 30.000 ЕВРА

Минатата сабота во органи-
зација на Македонската обе-
динета унија "Брат Љубе", под 
мотото "Македонијо, зошто се 
боревме", во Перт, Западна Ав-
стралија, се одржа еден од че-
тирите планирани доброт вор-
ни концерти за помош на на-
шите бранители, кои сè уште 
гнијат во хашките зандани - 
Љу  бе Бошкоски и Јохан Тар чу-
лоски. Со повеќе од 300 пла-
тени влезници и повеќе од 100 

млади кои дојдоа во доцните часови, Македонците во 
Перт докажаа и дадоа јасен сигнал до меѓународната и 
до домашната јавност дека не се откажуваат од борбата 
да им се помогне на нашите бранители. Одамна во Перт 
не владеела таква еуфорија, како кај старите така и кај 
младите, решени кој колку што може, морално и мате-
ријално, да помогне сè до конечното ослободување на 
нашите бранители.

Поздравен говор одржа координаторот на Маке дон-
ската обединета унија "Брат Љубе", Даме Крцоски, кој на 
крајот од говорот ги повика Македонците, каде и да се, 
да се сплотат и да покажат дека ќе направат сè што е во 
интерес на македонската кауза, финансиски да им се по-
могне на  бранителите и "повеќе да не ја наведнуваме гла-
вата и да чекаме некој друг да ни помага".

Во текот на добротворниот концерт телеграми со под-
дршка пристигнаа од патриотските друштва од Мелбурн, 
Сиднеј, Вулангог, Аделаида, Невкастел, како и од Ма ке-
донија. 

СПОМЕНИК НА БОРИС 
ТРАЈКОВСКИ ВО СТРУМИЦА

Во Струмица беше от-
криен споменик на тра-
гично загинатиот прет се-
дател Борис Трајковски. 

"Сите заедно спо делу-
ваме една единствена суд-
бина наречена Маке до ни-
ја. Борис Трајковски", пи -
шува на споменикот пос-

ветен на македонскиот претседател. 
На откривањето на споменикот присуствуваа неговата 

сопруга Вилма, децата Сара и Стефан, таткото Кирил, бра-
ќата Мојсеј и Александар, претседателот на Собранието 
на РМ, Љупчо Јордановски, како и градоначалникот на 
Струмица, Зоран Заев. 

Споменикот е висок 5,6 метри, од кои само бронзениот 
дел е 3,6 метри и тежи речиси 1 тон. Тој е во фигура на 
жена со подигната рака, во која држи крст и ореол, што ја 
илустрира Македонија, а пред нејзиниот лик е сместена 
бистата на Борис Трајковски. Целиот споменик е во облик 
на латинската буква V, што ја симболизира победата на 
Македонија, односно победата на Трајковски за мирот во 
земјава.

"ЗЕГИН" И "АЛКАЛОИД" 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА 
"ДИЈАЛИЗА"

По најавата на министерот Димов дека три странски 
компании ќе конкурираат за изградба на нови центри за 
дијализа, "Алкалоид" и "Зегин" се заинтересирани за при-
ватизација на "дијализата".

Во "Алкалоид" сметаат дека 
е препорачливо центрите да 
й се дадат на домашна фирма, 
која подобро ќе се гри жи за 
безбедноста и за ква ли тетот, 
от  колку што би се гри желе 
странските компании. За меник-
директорот на "Алка ло ид", Жив -
ко Мукаетов, истакна дека тие 
би отвориле и нови центри, 
би ги средиле старите и би 
влегле со некој странски силен производител на дија-
лизери. Тој вели дека веќе со години "Алкалоид" про-
изведува раствори за дијализа и до сега немало никакви 
забелешки за нивниот квалитет.

А, Благој Механџиски, сопственикот на "Зегин", ќе гра-
ди центар за дијализа во Берово, со американски центар. 
Ќе донесе 120 нови апарати и 500 кревети и овој центар 
ќе биде приватен, но нема да ги враќа пациентите кои се 
товар на Фондот за здравство.

Во обиколка на центрите за дијализа неодамна биле и 
унгарски бизнисмени. Но, директорите сè уште ништо не 
знаат за плановите на министерот Димов. За концесионер 
во Македонија биле заинтересирани реномираните про-
изводители на дијализери - "Фрезениус", "Гамбро" и "Браун".
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Фондацијата МобиМак за Македонија, во соработка 
со Сојузот на студенти на Универзитетот "Св. Кирил и 
Методиј" - Скопје, го отвори специјалниот број за до-
нации 070/143-444, како дел од хуманитарната акција 

под име "Студентите 
дадоа иницијатива - 
сакаме нов сту дент-
ски дом".

Цел на оваа ху ма-
нитарна акција е пот-
тикнување на гра ѓа-
ните на Македонија 
да земат активно 
учес тво во со би ра-
њето средства за из-
градба на нов сту-
дентски дом.

По јавувањето на 
телефонскиот број 070/143-444, откако ќе добиете пов-
ратен сигнал треба да ја прекинете врската. Со тоа Вие 
сте донирале 100 денари. Потоа парите ќе бидат пре-
фрлени на жиро-сметката на ССУКМ, која е отворена 
за оваа намена.

НОВ БРОЈ ЗА ДОНАЦИИ НА 
МОБИМАК

ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛАТА НА 
МАТЕВСКИ

Во Македонската ака де-
ми ја на науките и умет нос-
тите, во соработка со Матица 
македонска, на 12 декември 
2005 година, се одржа про-
моција на избрани дела во 
10 томови од академик Ма-
теја Матевски. Воведен збор 
имаше академик Петре М. Ан-
дреевски, а за избраните де ла 
говореа: академиците Ми-
лан Ѓурчинов, Георги Стар-

делов и Катица Ќулафкова. Избор од поезијата интер-
претираа актерите Софија Гогова-Врчаковска и Славко 
Нинов.

На 9.12.2005 година во До-
мот на АРМ во Скопје се одр-
жа 40-годишниот јубилеј од 
постоењето на рок&рол гру-
пата "Канго". Љубителите на 
оваа музика имаа можност да 
проследат мултимедијална 
ре  троспектива од чети ри де-
цениското постоење на оваа 
кочанска група. 

Воведен говор имаше Љу-
бомир Бранѓолица, кој со пофални зборови се изрази за 
творештвото на "Канго". 

Други учесници на оваа вечер беа Страшо Ми ло шев-
ски, Тихомир  Стојановски и др.

УМЕТНИЧКА КАНГО ВЕЧЕР

Поранешниот шеф на Царината, Драган Даравелски, 
кој се товари дека заедно со неговиот колега Киро До-
цевски, раководител на Секторот за организациски, кад-
ровски, имотно-правни и финансиско-материјални ра-
боти, во 2001 и во 2002 година ја злоупотребиле својата 
должност и го оштетиле др-
жавниот Буџет за околу 105 
милиони денари, им се об-
раќаат на македонските су-
дови и медиуми. 

Даравелски е изненаден 
од одлуката на Кривичниот 
совет на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје да биде от-
фрлено барањето за пов ле-
кување на потерницата про-
тив него.

Даравелски, од својот дом 
во Белград, им се обраќа ре-
чиси на сите судови во др-
жавава и на медиумите, за 
да им одговори на, како што 
пишува "одредени судски кругови, кои како полтрони ги 
слушаат своите партиски наредбодавци".

Тој тврди дека четири пати досега уредно го из вес-
тувал судот за својата достапност и за адресата на жи-
веење, но судот не му ги доставил кривичната пријава, 
барањето за спроведување истрага, решението за спро-
ведување истрага со кое е изречена мерката притвор, 
како и обвинителниот акт. 

Даравелски забележува дека Кривичниот совет е дол-
жен на секои 30 дена да проверува дали постојат при-
чини за изречената мерка, што ниту еднаш не е нап ра-
вено, а што говори дека таа е правно невалидна и ис то 
како да не постои, а врз таа основа е издадена ме ѓу на-
родна потерница.

ДАРАВЕЛСКИ ИМ ПИШУВА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ СУДОВИ И 

МЕДИУМИ


