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60-ГОДИНИ УНИЦЕФ

Под мотото 
"Обединети за 
децата", во хотелот 
"Алексадар палас", 
УНИЦЕФ го прослави 
своето 60-годишно 

постоење. Претставникот на УНИЦЕФ 
во Македонија, д-р Вахид Хасан, вети 
дека организацијата ќе ја продолжи 
својата соработка со Владата на 
Македонија во борбата за создавање 
еднаквост меѓу децата и остварување 
на нивните права. 

ПОКАНАТА ЗА НАТО ЗАВИСИ ОД МАКЕДОНИЈА

Јап де Хоп Шефер на македонскиот министер за надворешни работи, Антонио 
Милошоски, во Брисел му порача дека од сега до наредниот самит на НАТО во 
2008 година од Македонија се очекува спроведување на законите и реформски 
резултати. Истовремено, му потенцираше на Милошоски дека секогаш е 
добредојден во НАТО да побара совет или да презентира резултати. Република 
Македонија мора да ја зајакне правната држава и да реформира, а 
достигнувањата во одбраната, кои се несомнени, нема веќе да бидат доволни за 
да се добие поканата за членство на наредниот самит. 

Шефот на Алијансата го извести Милошоски за Самитот во Рига, повторувајќи 
дека и на оваа средба му било посветено должно внимание на проширувањето. 
Шефер вети дека на Самитот во 2008 година ќе учествува и Македонија, а дали ќе 
добие покана за членство ќе зависи само од неа.

АЛБАНЦИТЕ ЌЕ ИМ ЗЕМАТ ЗЕМЈА 
НА МАКЕДОНЦИТЕ

Македонците од подрачјето на Мала Преспа 
во Албанија стравуваат дека албанските власти 
ќе им одземат околу 70 хектари земјиште за да 
им ги поделат на Албанците во процесот на 
денационализација. Толку хектари биле вишок, 
кој го открила Централната државна комисија 
за распределба на земјиштето и за кое сега се 
предвидува да биде искористено како 
обесштетување за граѓаните на кои 
поранешните имоти не можат да им бидат 
вратени. Допис во кој се посочува конкретен 

"вишок" на земјиште, кое треба да го врати секое од десеттината македонски 
села, веќе бил доставен во регионалната управа во Корча, во чиј атар е Општина 
Мала Преспа.

МОЖНОСТ ДА СЕ ОБНОВАТ ГРОБОВИТЕ НА 
МИСИРКОВ И НА ПЕТРОВ

Обновата на гробиштата е цивилизациски чин. Во Бугарија никој нема да й се 
спротивстави на Република Македонија ако искаже желба да ги обнови 
гробовите на Крсте Мисирков или на Ѓорче Петров. Се разбира, во договор со 
роднините. Мртвите треба да се почитуваат. 

"Деновиве јас размислувам да иницирам обнова на гробовите на Мисирков и 
на Петров", изјавил Божидар Димитров, познат по ставовите кои го негираат 
постоењето на македонската нација. 

"ТАНЕЦ" ШТРАЈКУВА 
ЗА ПЛАТА

Дваесеттина 
играорци-хонорарци 
во Ансамблот за 
народни игри и песни 
"Танец", поддржани од 
вработените, веќе една 
седмица штрајкуваат 
зашто десеттина нивни 
колеги веќе осум месеци се со 
нерегулиран статус, бидејќи Музичка 
младина на Македонија одбива со нив 
да ги потпише договорите за работа.
Тие веќе неколку години работат 
хонорарно во "Танец", а биле примени 
преку Музичка младина на 
Македонија. Играорците се жалат и 
дека платите неколку пати им се 
давале со задоцнување. По 
извршениот притисок, Музичка 
младина на Македонија им ги 
исплатила хонорарите, но сè уште ги 
немаат потпишано договорите за 
работа. 



ШТИТОВИТЕ ДАР ЗА БОГА

Според археологот Драги Митревски, професор и 
раководител на Катедрата за археологија на 
Филозофскиот факултет во Скопје, македонските 
штитови од II век пред новата ера, пронајдени во 
околината на прилепското село Бонче, биле дарови за 
боговите. По археолошките ископувања спроведени во 
јамата, во која диви копачи пред повеќе од половина 
година ги откопале ексклузивните предмети, 
археолозите пронашле вотивна керамика, нож и садови кои насочуваат на 
дадената констатација на археологот Митревски.

15. МАТУРСКА ВЕЧЕР 
ВО ВИКТОРИЈА

На 3 декември 2006 година, се одржа 15. 
по ред матурска вечер на студентите од 12- 
та година кои успешно го положија испитот 
по македонски јазик во редовната настава 
во Викторија, Викториското училиште за 
јазици и Нов Јужен Велс. Оваа година 
испитот по македонски јазик го положија 
120 ученици, бројка која навистина радува 
ако се земе предвид фактот дека речиси 
една третина од студентите веќе се трета 
генерација Македонци во Австралија. 

Поради овој настан македонскиот 
премиер Груевски испрати честитка во која 
се вели дека "матурантите се дел од 
матичната држава и Македонија мора да 
гради мостови кон своето иселеништво, кое 
е составен дел од битието на нашиот народ". 

ЧЕСТВУВАЊЕ НА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
ВО АВСТРАЛИЈА

Црквата "Св. Климент Охридски" во Канбера, помогната од Амбасадата на 
Република Македонија го одбележа својот патронен празник со фестивал на 
македонската култура и храна. На фестивалот беа претставени народни 
носии, икони, везови, сувенири и елементи од македонска софра, како и 
теракотни икони од Македонија, паноа со фотографии и мотиви од 
Македонија и слики на уметници кои живеат во Канбера.

Во културно-уметничката програма се претставија македонски културно-
уметнички друштва од австралиските градови Квинбијен, Рокдејл, Волонгонг 
и од Сиднеј, а беше одржана и ревија на македонски народни носии. Беа 
претставени  традиционалните македонски инструменти, гајдите и тапаните, 
како и специјалитети од богатата македонска кујна. 


