КУД
"ЈАНЕ САНДАНСКИ" ОД АВСТРАЛИЈА
ГОСТИН НА МАКЕДОНИЈА
На 1 јули на аеродромот "Александар Велики" во Скопје
пристигна Културно-уметничкото друштво "Јане Сандански"
од Мелбурн, Австралија, кое дејствува при македонската етничка заедница во овој град. Заедно со фолклористите допатуваа и претставници на македонската заедница. Тие се
гости на Ансамблот за народни песни и ора "Гоце Делчев" од
Скопје, со кој ги врзува повеќегодишна плодна соработка.
По неколкудневната посета на роднините во Македонија,
членовите на КУД "Јане Сандански", почнувајќи од 15 јули,
кога ќе го имаат првиот настап на "Галичка свадба", ќе одржат
уште десеттина концерти во повеќе градови во Македонија.
На концертите ќе настапат и неколкумина наши познати
пејачи (Виданка Георгиевска, Војо Стојаноски, Ванчо Тарабунов, Орце Стевковски, Петар Нечовски, Маргица Антевска,
Круме Спасовски, Елена Велевска и други), кои во текот на
изминатите неколку години биле гости на австралискиот
континент во организација на КУД "Јане Сандански".
Прв град кој ќе го посетат гостите, по настапот на "Галичка
свадба", е Кичево, каде на 16 јули ќе одржат концерт. На 17, 18
и на 19 јули ќе престојуваат во Охрид, каде ќе се запознаат со
духовно-црковните, со културните и со други вредности. На
18 истиот месец во рамките на Фестивалот "Охридско лето",
гос тите ќе одржат концерт на сцената во Долни Сарај во
Охрид. Наредните денови ќе престојуваат во источниот дел
на Македонија. На 20 и на 21 јули членовите на КУД "Јане Сан-

дански" ќе престојуваат во Македонска Каменица, каде
првиот ден пред публиката ќе се претстават со својата богата
програма. Утредента ќе имаат концерт во Делчево. Потоа на
22 јули гостите од Австралија ќе ги водат во Стар Дојран, во
Радовиш на 24 истиот месец, а на 25 јули ќе го посетат легендарниот Лешочки манастир, каде на нивно барање ќе се
сретнат со најстариот архијереј по хиротонија во Македонската православна црква, митрополитот полошко-кумановски, г. Кирил, кој од 1967 година беше првиот македонски владика надлежен за Епархијата на МПЦ за Австралија, САД и
Канада.
На 26 јули членовите на КУД "Јане Сандански" ќе го посетат
Крушево, а утредента на 27 јули ќе бидат во Скопје, каде по
приемот кај градоначалникот Трифун Костовски, ќе бидат
гости на Општината Кисела Вода, каде ќе ги прими градоначалникот Ѓорѓе Арсов. Потоа ќе одржат концерт на рекреативниот локалитет "Три круши". Пред скопската публика
гостите ќе се претстават на 28 јули во рамките на "Скопско
лето", на концертот кој ќе се одржи на плоштадот "Македонија", на кој ќе настапат заедно со своите домаќини,
ансамблот "Гоце Делчев". Официјалниот дел од програмата
се заокружува на 29 јули со настапот на Фестивалот "Илинденски денови" во Битола.
Пеце Здравковски,
директор на ансамблот "Гоце Делчев"

ОД ПИСМОТО НА Д-Р НИКОЛА ЧИНГО
Неодамна во Редакцијата на ДНИД "Македонско сонце",
пристигна писмо од господинот д-р Никола Чинго, кој упатува одредени забелешки во врска со неодамнешното интервју со господинот Владимир Ралев, објавено во неделникот "Македонско сонце", бр. 670 од 4.5.2007 година.
Меѓу другото, д-р Чинго вели дека во интервјуто со господинот Владимир Ралев, тој е именуван како академик, што
всушност не е така, туку дека е магистер по политички науки
и доктор по историски работи, заради што му се извинуваме
за неправилно напишаната вокација.
Исто така, господинот Никола Чинго упатува критика кон
коментарот на господин Ралев, во истото интервју, велејќи:
"Што се однесува до изјавата на г. Ралев - не сака со мене да
разговара затоа што работата му била јасна - јас очекував
дека тој ќе дојде на промоцијата и морам да признаам дека
сакав со него да разговарам, ако за ништо друго, тоа барем

да се потсетиме на нашите разговори што сме ги имале пред
повеќе децении, откога не сме се виделе. Меѓутоа, по сето
ова и по неговите квалификативи за мене, со него ќе бидам
подготвен да прифатам разговор откако ќе ја прочита рецензијата што ја подготвив за ова дело, кое со потешкотии
веќе успеав да го прочитам. Високо ценејќи ги неговите
добри дела, неговите несебични спонзорства и неговиот
вистински македонски патриотизам, му препуштам самиот
од мојата рецензија да согледа какво дело всушност целосно
спонзорирал и какви штети од него можат да произлезат за
македонскиот народ".

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата
отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме
и текстови кои не се во со гласност со нашата уредувачка политика.
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ТЕАТАРОТ
"БУМЕРАНГ" ОД АВСТРАЛИЈА
НАСТАПИ ВО ЊУ ЏЕРСИ
Во организација на Македонската православна црква "Св.
Кирил и Методиј" од Сидер Гров, Њу Џерси, во САД, а во прекрасна двокатна сала со тространо надвиснати македонски чардаци со седишта, во грандиозниот црковен богохрам, театарската група на македонските кенгури "Бумеранг" од Австралија, оригинално, автентично и со спектакуларен настап ја
изведоа комедијата "Вујче од Америка, вујна од Мелбурн".
Текстот и режијата на комедијата се на господинот Мише
Автаровски, кој истовремено ја играше и главната улога.
Овие македонски кенгури-артисти на штицата, со исклучок
на Алиша, која по родителите е од Малта, а е родена во Австралија, ни приредија неделно незаборавно попладне пред преполнетата црковна сала. Го слушнавме оригиналниот македонски јазик, оној нашиот, селскиот дијалект, кој со векови опстојува на планетата Земја, во туѓина, во Австралија, презентирајќи
им го на нашите идни генерации, за тешката положба на Македонецот, кој морал да бара егзистенција надвор од мајката Македонија.

"Бумеранг" со комедијата "Вјуче од Америка, вујна од Мелбурн" е формиран пред 17 години. Досега има дадено повеќе
претстави, разни комедии и драми, речиси секаде низ светот,
при што во живо ја пренесува македонштината, а таа не може
да се губи, зашто 'рти како пиреј.
Годинава "Бумеранг" одигра повеќе претстави во Канада и
во околу 30 црковни општини во САД. Нема да биде лошо ако
барем еднаш ја посетат и Република Македонија за да ги
згреат и да ги задоволат срцата на нашинците, да се насмеат и
да развеселат од сè уште тешкиот живот од актерите од Македонците: Мише, Дона, Слободан, Драган, Вера, Алиша од
Малта и Томче.
Театарската претстава почна во 17 часот, испреплетена со
песни и со македонски ора траеше долго во ноќта, а публиката
постојано ги наградуваше со аплаузи.
Ламбе Мартиновски, САД

