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ЗАВРШИ КОНКУРСОТ ЗА ЛОГОТО ПО ПОВОД 10-ГОДИШНИНАТА ОД
ФОРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА
Заврши конкурсот за логото по повод 10-годишнината од формирање
на македонско друштво “Илинден“-Тирана. Конкурсот кој друштвото
го објави кон крајот на јули се бараше логото да ги одразува досегашните активности на друштвото. Победник со најмногу лајкови на профилот на фејсбук на Македонско друштво “Илинден”-Tирана е предлогот
на Мартин Бибовски. Логото на Бибовски е облик на округло лого во
стил на монограм, со двете бои жолто и црвено, во центарот е претставен обликот на споменикот “Македониум“ во Крушево, како симбол на
празникот Илинден и во преден план е истакнато “10 години“ со сонцето од Кутлеш во нулата. На рабовите е испишано името на друштвото
на македонски јазик и албански јазик. Логото ќе се користи во сите официјални документи и сите активности на Македонско друштво “Илинден”-Тиранаод 1 февруари 2017 до шести февруари 2018 година се прават 10 години Македонско друштво
“Илинден”-Тирана.

МАКЕДОНСКO ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-TИРАНА И МАКЕДОНСКO ДРУШТВО
“ИЛИНДЕН”-TИРАНА ОГРАНОК ГОЛО БРДО ГО ОСУДУВА ДЕЛ ОД ИНТЕРВЈУТО
ДАДЕНО ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА Г-ДИН ДИТМИР БУШАТИ
Македонскo друштво „Илинден“-Tирана и Македонскo друштво
„Илинден“-Tирана Огранок Голо Брдо го осудува дел од интервјуто дадено од страна на министерот за надворешни работи на Република Албанија г-дин Дитмир Бушати воТоп Ченел на 09.01.2017
министерот го нарекува македонскиот народ славо македонци.
Македонскo друштво „Илинден“-Tирана и Македонскo друштво
„Илинден“-Tирана Огранок Голо Брдо сметаат дека изјавата на министерот за надворешни работи на Албанија г-дин Бушати не содветно, неодговорно и навредувачки.Македонскo друштво „Илинден“-Tирана и Македонскo друштво „Илинден“-Tирана Огранок
Голо Брдо бара од министерот за надворешни работи на Албанија
г-дин Дитмир Бушати во иднина да не направи дефиници без право и без основа. Ние мора да работиме
со храброст да се изгради искрени и пријателски односи меѓу Албанија и Македонија.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ОБЛАСТА ГОЛО БРДО БАРАТ ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН
ЏЕПИШТЕ - ТРЕБИШТЕ ОД ТРЕТА КАТЕГОРИЈА ДА ПРЕМИНИ НА РЕГИОНАЛЕН
ПРЕМИН ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо
ја изразуваат својата загриженост и посочуваат дека се згрозени од положбата на Македонците во областа
Голо Брдо. Поради тоа отворено ја повикуваат Владата на Република Албанија и Владата на Република
Македонија итно да преземи соодветни мерки за подобрувањо на состојбата во оваа обласат. Ваквото
барање на жителите на македонското национално малциство во областа Голо Брдо неколкупати било актуелизирано, но по него ништо не се презема. Македонците од бласта Голо Брдо барат од Министерството за
внатрешни работи на Албанија и Македонија и од царините на двете земји, граничниот премин Џепиште
- Требиште Голо Брдо кој беше отворен во мај 2013 година од локален премин од трета категорија да пре-
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мини на регионален премин од втора категорија. Со ова ќе му се помогне на населението од областа Голо
Брдо бидејќи ќе се зголеми економската соработка меѓу жителите од двете страни на границата, со што
економски ќе зајакне и ќе се развива оваа област. Воедно, ќе се овозможи на поголем број туристи да ја
посетат областа Голо Брдо која изобилува со природни убавини.

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ РАЗГЛЕДНИЦА СО НАРОДНИ НОСИИ НА
МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА
Ве известуваме дека излезе од печат разгледница со народни носии на Македонците од Албанија, благодарение на финансиската помош на Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП)
со седиште во Торонто, Канада.
Разгледницата со народни носи на македонско национално малциство во Албанија содржи слики на
кица облечени во народни носи од Голо Брдо, Мала Преспа, Гора и Врник. Ваква разгленица излегува за
прв пат и претставува авторско дело на Никола Ѓурѓај, преседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана. Кај Македонците во Торонто, Канада најдовме искрени соработници и борци за македонското дело.
Без нивната финансиска поддршка, разгледницата со народни носи на Македонците во Албанија немаше
да биде испечатена, за што искрено се заблагодаруваме сакаме да веруваме дека примерот на ММДЧП
ќе биде следен од други македонски организации од целиот свет. Финансиска помош ни дава можност и
сила и во иднина достоинствено да ја продолжиме праведната борба за македонската национална кауза.
Разгледницата со народни носии на македонско малциство во Албанија, ќе се дели низ Албанија но ке се
дистрибуира и сред дијаспората во светот.

ПО РЕАКЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА
ОБСЕ СО ФОРМУЛАРИ И НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Разгледницата со народни носи на македонско национално малциство во Албанија
содржи слики на кица облечени во народни
носи од Голо Брдо, Мала Преспа, Гора и Врник. Ваква разгленица излегува за прв пат и
претставува авторско дело на Никола Ѓурѓај,
преседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана. Кај Македонците во Торонто,
Канада најдовме искрени соработници и борци за македонското дело. Без нивната финансиска поддршка, разгледницата со народни
носи на Македонците во Албанија немаше да
биде испечатена, за што искрено се заблагодаруваме сакаме да веруваме дека примерот
на ММДЧП ќе биде следен од други македонски организации од целиот свет. Финансиска
помош ни дава можност и сила и во иднина
достоинствено да ја продолжиме праведната борба за македонската национална кауза. Разгледницата со
народни носии на македонско малциство во Албанија, ќе се дели низ Албанија но ке се дистрибуира и
сред дијаспората во светот.
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БЛАГОДАРНОСТ ДО МАКЕДОНСКАТА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
Македонско друштво “Илинден“-Тирана како и неколку години наназад, добива
бесплатни верски календари од Македонската Православна Црква- Охридска Архиепископија. Верските календари се даруваат
на Македонци во Репблика Албанија, имајќи
предвид дека бројот на заинтересирани лица
за овие календари секоја година е се поголем,
Македонско друштво “Илинден”-Тирана информира дека верските календари од Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија се веке достапни и само треба
да се оствари контакт со Друштвото. Воедно,
Македонското друштво “Илинден”-Тирана
од свое име и име на сите корисници на верскирте календари искрено се заблагодарува
на Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија за покажаната добра
волја да им подари на Македонците од Албанија дел од своите верски календари.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОСТВАРИ
СРЕДБА СО ИГУМЕНОТ НА БИГОРСКИОТ МАНАСТИР СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ
АРХИМАНДРИТ ПАРТЕНИЈ
Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај на 13.11.2016 година во
Бигорскиот манастир Св. Јован Крстител - Деабр, Република Македонија оствари средба со игуменот на
Бигорскиот манастир Св. Јован Крстител архимандрит Партениј. На средбата
претседателот на Македонско друштво
”Илинден”- Тирана, го информира игуменот на Бигорскиот манастир Св. Јован
Крстител архимандрит Партениј за активностите на друштвото и му подари
книги и весник ”Илинден”. На средбата
се нагласи потребата за повеќе соработка игуменот на Бигорскиот манастир Св.
Јован Крстител архимандрит Партениј
му подари икона Св.Никола на Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај. На
средбата се нагласи потребата за повеќе
соработка меѓу Македонско друштво
”Илинден”-Тирана и Бигорскиот манастир Св. Јован Крстител.
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КАТАСТРОФАЛНА СИТУАЦИЈАТА НА МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО
НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ВО АЛБАНИЈА
Македонско друштво „Илинден“-Тирана е
загрижена за катастрофалната состојба на медиумите на македонско национално малциство во
Албанија. Медиумите на македонско национално
малцинство се: еден национален весник што излегува еднаш месечно, три портали, и две програми,
програма во државното радио (Радио Корча) кој
емитува 30 минути програма дневно на македонски, и секој ден телевизијата Тв. Кристал во Корча
дава песни и Македонски ора. Овие медиуми се
минимум и не се доволни да ги задоволат потребите на македонското национално малцинство.
Меѓу проблемите со кои се соочува медиумите на
македонското национално малцинство се финансиски проблеми, немање искуство, немање обука
на персоналот. Најчесто тие се потпираат на привремени донации и грантови. Финансиски тешкотии го прави уште потешко работата на електронските
медиуми кои имаат многу повеќе трошоци. Радио Преспа, единствено радио на македонското национално
малцинство и единствено радио припаѓаше на малцинствата одамна престана да се емитува. Поради тоа
треба поддршка на овие медиуми и е потребна финанциски помош, дополнителна обука, и професионален кадар за понатамошен развој и зајакнување на овие медиуми на македонското национално малцинство во Албанија.

ЧЕСТИТКА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК НА АЛБАНСКАТА ДРЖАВНА ТЕЛЕВИЗИЈА
Продолжува традицијата новогодишна честитка на македонски јазик беше
емитувана на албанската државна телевизија во централната информативна
емисија - Дневник во16 и во 20 часот.
Честитката ја упати Нико Китани, член
на Државниот комитет за малцинства
при албанската Влада претставник на
македонското национално малциство.
Новогодишните празници се време кога
си ги потврдуваме нашите искрени честитки. Ги испраќам моите најискрени
желби да им ја честитам Новата 2016
година на сите Македонци било каде и
да се, и на сите граѓани на Република
Албанија. Ви посакувам добро расположение за време на новогодишните празници, со желба за добро здравје, среќа
и уште поголеми успеси во годината што доаѓа. Етничката припадност и политиката да ја тргнеме на
страна, да ни биде второстепен дел од нашиот живот. Да се здружиме сите заедно , само така можеме да
изградиме подобра иднина за сегашните и идните генерации, стои во честитката на Китани. За првпат
честитка и на македонски јазик беше емитувана на 2015 година.
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ВО СЕЛО ЕРБЕЛЕ, ОБЛАСТА
ПОЛЕ МАЌЕЛАРА ГО ОДБЕЛЕЖАА ГОЛЕМИОТ ХРИСТИJАНСКИ ПРАЗНИК
ПРЕОБРАЖЕНИЕ КАЈ ЦРКВАТА СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Македонците во Република Албанија во село Ербеле, Маќелара на
18-19.08.2015 година го одбележаа
големиот Христиjански празник
Преображение кај црквата Св. Преображение која датира од 12 век.
На прослава за празникот Преображение присуствуваа Македонци со
потекло од Ербеле кои што живат
во Тирана, Драч, Елбасан, Маќелара, Горно Крчиште, Долно Крчиште,
Дебар и од Македонија. Меѓу присутните беа и преставници на Македонско друштво “Илинден”-Тирана. Ноќта спроти празникот во оваа
црква доаѓаат не само православни
туку и муслимани. Спијат во овој
божји храм и се молат за излекување
од разни болести, зашто црквата има исцелителна моќ. Според жители на ова село голем број луѓе тука
го нашле лекот за својата болест,се излекувале. Пред неколку години на овој празник во селото Ербеле
започна да се воведува обичај, да се меси погача во која има паричка. Карактеристично за овој обичај е
оној на кој ќе му се падне паричката од погачата да го преземе кумството за наредната година. Црквата Св
Преображение во 1973 година албанските власти ја прогласија за споменик на културата.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА СО ДЛАБОКА ТАГА
ЈА ПРИМИ ВЕСТА ЗА СМРТТА НА ЕЛМАЗ ДОКЛЕ
Елмаз Докле 1939 - 2016 Борје Областа Гора. Неговиот живот е поврзан со три места на живеење, Борје,
Драч и Кукс. Во 2010 година го објави книгата „Борје
и Борјани“ монографија која беше многу добро прифатен од страна на јавноста. Тој неодамна објави уште
монографија „Стара Кукс“ а зад себе остави многу
други дела во ракопис за Областа Гора. Заминувањето
на Елмаз Докле е голема загуба како за неговото семејство, така и за македонската заедница во Република
Албанија. Македонците во Гора загубеја еден од најголемите поборници за остварување на нивните права.
Во име на Македонското друштво „Илинден“ -Тирана изразуваме најискрено сочувство кон семејството,
блиските и пријателите на Елмаз Докле.
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА СТАНА РАМНОПРАВЕН
ЧЛЕН НА МРЕЖА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИ ЗА ГРАДОТ ТИРАНА
Фидана Ќуланџиу како претставник на Друштвото присуствуваше на 22 јуни 2016 година на Генералното собрание на младински лидери на Тирана,
кое се одржа во Младинскиот центар во Тирана. Ова Собрание имаше за цел:
1. Презентација на резултатите од иницијативите, активности во лидерство за преземање
на заеднички активности во текот на првите 6
месеци од 2016 година
2. Градење на структура за управување ( управен комитет ) на младински лидерски Тирана
3. Дискусија по предложените внатрешни
правила на младинската мрежа.
Инаку „Младински Лидери“е младинска
мрежа во Тирана, која е составена од претставници од 30 младински организации и форуми на политичките партии на локално ниво во Тирана. Основана е во 2012 година, а до денес покажува
исклучителни резултати во ангажирањето на младите во Албанија.

ПОТРЕБА ОД ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИСТВА ВО АЛБАНИЈА
Во Албанија неодложна е потребата од
носењезакон за националните малцинства
со кој ќе се уреди признавањето на македонското и другите национални малцинства на
целата територија на земјата. Законот е потребен посебно да се овозможи образование
намакедонски јазик за етничките Македонци
во областа Гора и ГолоБрдо, како и во другите населени места воАлбанија каде што има
потреба и барање за тоа. Ова беше основната
порака од Собирот кој се одржа овој викенд
во Џирокастро во организација на Народниот Правобранител на Албанија, Игли Тотозани, во соработка со ОБСЕ и Советот на Европа, а со поддршка на Кралството Данска.
На собирот присуствуваше и македонскиот
амбасадор во Тирана, Стојан Карајанов, преставникот на Македонското национално малциство во Државниот комитет за Малциства Нико Китани, генерален секретар на Македонската Алијанца за Европска
Интеграција Васил Стерјовски. Народниот Правобранител, Игли Тотозани се заложи за носење на закон
за националните малцинства со цел воспоставување на законски критериуми за нивно официјално признавање. Процесот на изготвување на законот треба да биде транспарентен и инклузивен. Треба да се
промени законот против дискриминацијата, да се додадат причините за дискриминација, да се спроведат
препораките на Европската комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРИ), да се ратификува Европската повелба за регионалните јазици, да се спроведе нов попис којшто ќе биде прифатен од сите врз основа на објективни критериуми, и да има поактивно учество и вклученост на малцинствата во локалната
и централната власт, - додаде Тотозани.
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ПО ПОВОД РЕЗОЛУЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“ ОД ТИРАНА
КОЈА ЈА ИЗГЛАСА ФУЕН
По повод одлуката на Федералната Унија на Европски националности (ФУЕН) што се одржа од
18 до 22 мај во Вроцлав, Полска, на чија сесија,
од Конгресот, беше усвоена Резолуција за правата
на Македонците во Албанија, поднесена од Македонското друштво „Илинден“ од Тирана, Претседателот на Македонската Алијанса, Ѓорѓија Џорџ
Атанасоски, го соопштува следното: Македонската Алијанса го поздравува усвојувањето на резолуцијата за правата на Македонците во Албанија,
од страна на Федералната Унија на Европски националности (ФУЕН). На Претседателот на Македонското друштво „Илинден“ од Тирана, Никола
Ѓурѓај, како и на сите наши браќа и сестри од Албанија им честитаме за овој сериозен успех. ФУЕН како многу сериозен меѓународен форум, со оваа своја
одлука дава целосен легитимитет на напорите на Македонците во Албанија да ги уживаат универзалните
основни човекови права. Сите шест точки од резолуцијата, кои се барања до Албанските Државни институции - за ратификација на повелбата за регионални и малцински јазици на Совет на Европа, за признавање на Македонското малцинство, за еднаков третман на Македонците од Голо Брдо и Гора со оние
од Мала Преспа, изучување на Македонски јазик, како и преиспитување на административната поделба
од 2015, се барања за чие остварување заедно се бориме со децении. Македонската Алијанса ја повикува
Албанската Влада да ги исполни барањата утврдени во резолуцијата и со тоа да направи уште еден чекор
напред во обезбедување на фундаменталните човекови и демократски права за Македонците од Албанија.
Ја користиме оваа прилика уште еднаш да потенцираме дека како политички субјект, континуирано и
недвосмислено ја подржуваме демократската борба на нашите браќа и сестри од регионот. Усвојувањето
на резолуцијата на “Илинден“ од страна на ФУЕН треба да биде дополнителен мотив за нашите браќа
и сестри кои живеат во Албанија да ја продолжат својата политичка и демократска битка за основањето
на Македонски културни центри, фолклорни групи, обезбедување на програма на Македонски јазик на
Државната Албанска телевизија.

СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС (СМК) ИЗРАЗУВА ЦЕЛОСНА ПОДДРШКА
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА УСВОЕНА ОД ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ
НАЦИОНАЛНОСТИ (ФУЕН)
Светскиот Македонски Конгрес (СМК)
изразува целосна поддршка на Резолуцијата за унапредување на положбата и правата на Макдонците во Република Албанија,
усвоена со тајно гласање на Федералната Унија на Европските Националности
(ФУЕН) усвоена на нејзиниот 61. Конгрес,
одржан од 18 до 22 мај 2016 година во
Вроцлав, Република Полска, а по предлог
на Македонското друштво “Илинден“ - Тирана во својство на член на ФУЕН.СМК
верува дека ФУЕН ќе ја достави Резолуцијата за унапредување на положбата и
правата на Македонците во Република Ал-
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банија, до владата на Република Албанија и до меѓународните институции.СМК го поддржува Македонското друштво “Илинден“ - Тирана во напорите за унапредување на положбата и правата на Македонците
во Албанија, посебно имајќи предвид дека ваква Резолуција за Македонците во Албанија од Вроцлав е за
првпат усвоена на меѓународен форум.СМК оценува дека активностите на ФУЕН ќе придонесат: (1) Република Албанија да ја потпише и ратификува Повелбата на Советот на Европа за регионални и малцински
јазици; (2) Албанските власти да ги признаат Македонците на целата територија на Република Албанија;
(3) Сите права што им припаѓаат на националните малцинства, да ги уживаат и Македонците на целата
територија на Албанија, а не само во областа Мала Преспа; (4) Албанската влада да го воведе учење на
мајчиниот македонски јазик во државните училишта во областа Голо Брдо и Гора, како и на целата територија на Република Албанија каде што живеат Македонци; (5) Македонците во Албанија повторно да
ги добијат општините Голо Брдо и Гора коишто со последната територијална организација на локалната
самоуправа беа укинати; и (6) Министерството за култура и Министерството за образование и спорт на
Албанија да финансираат проекти во областите на културата, образованието и спортот на Македонците во
Република Албанија.СМК посакува Македонско друштво „Илинден“ - Тирана и понатаму да се бори пред
меѓународните институции за правата на Македонците во Република Албанија.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА УЧЕСТУВАШЕ
НА ОБУКАТА “МЛАДИТЕ РАЗГОВАРАТ”
На 28.06.2016 година Фидана Ќуланџиу
претставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана учестуваше на обуката „Младите
Разговарат“ се одржа 3-та и последна обука на
тема „Подготовка и пишување на статија.“ Акција, „Младите Разговорат“ беше иницирана
од страна на „Младински Лидери“ од Тирана,
Националната мрежа за млади во Албанија и
CRCA Албанија со поддршка на Меѓународниот центар Олоф Палме во Албанија. Оваа инициатива има за цел градење на капацитетите и
зајакнување на претставниците на младинските организации на граѓанското општество, политичките форуми младите во Тирана.

MИТРОПОЛИТОТ КУМАНОВСКО-ОСОГОВСКИ Г. ЈОСИФ ОСВАРИ СРЕДБА СО
АРХИЕПИСКОПОТ НА АЛБАНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Г. АНАСТАСИЈ
На 10 октомври 2016 година, Неговото Високо преосвештенство митрополитот Кумановско-осоговски
г. Јосиф во архиепископската резиденција во Тирана, оствари средба со Неговото Блаженство Архиепископот на Тирана, Драч и цела Албанија г. Анастасиј.
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Ја посети и Духовната академија „Воскресение Христово“ во манастирот на свети Власиј во Драч,
каде беше пречекан од Неговото Преосвештенство, Епископот на Билис г. Асти, викар на Албанскиот
Aрхиепископ. Со благослов на Неговото Блаженство архиепископот г. Анастасиј, во академијата студира
дипломираниот богослов Теофил Гроздановски, како прв студент од Македонија.

МОНОГРАФИЈА ЗА СТЕРЈО СПАСЕ
На 19.06.2016 година во просториите на
Европскиот универзитет во Тирана, беше
промовирана Монографија за животот и делото на писателот Стерјо Спасе, Македонец
по потекло од село Глобочани, општина
Пустец во областа Мала Преспа, Албанија.
Монографијата е авторско дело на неговиот
син, Илинден Спасе, кој ја изврши и нејзината промоција. Стерјо Спасе, е роден 1914
година во Глобочани, а починал во 1989
година во Тирана. Тој е познат писател од
македонско потекло и еден од најзначајните
претставници на современата албанска поезија. Познат е и како антологичар, преведувач, учебникар и собирач на македонски
народни песни.

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА “МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ВО АЛБАНИЈА“
АВТОР СПАСЕ МАЗЕНКОВСКИ
Во организација на Иницијативата за семакедонско обединување од Прилеп,
на 4 февруари 2017 година, во градската библиотека “Борка Талески“ во Прилеп, се одржи промоција на книгата “Македонскиот народ во Албанија“ чиј автор е Спасе Мазенковски од Леска, Мала Преспа. Промотори на книгата се професор д-р Виолета Ачкоска. Книгата содржи повеќе податоци за Македонците
во Република Албанија, нивниот живот, културна афирмација и организација.
Промоцијата на книгата е по повод одбележувањето на 145. годишнината од
раѓањето на великанот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев.

ПОП СТАНКО ИЛИА КОЈА
Роден е на 1896 година во Ѓиновец, областа Голо Брдо. По завршувањето на
училиштето,тој служел 3 години како поп во Шпат Елбасна. После враќањетоод Елбасан во Голо Брдо служел како поп додека живел. За време кога служеше како поп во родното место Ѓиновес, Голо Брдо добил закани за убиство.
Еден ден вторник, тргна од Ѓиновец за Врница да крштева дете, по пат 3 лица
во заседа го убиеа. Атентаторите, исто такаимале други преседани. Причината за овој грозен криминал чин беше дека Поп Станко Која го ширеше православната религија во областа Голо Брдо.Тој почина во 1944 годинаоставајќи ја
неговата сопруга и две деца сираци. Двајца од убијците биле егзекутирани од
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страна на државата во Пешкопеја, еден од нив од страв од одмазда се мрда и умре во психијатрија.Тогаш
пожар што ја зафати селото изгорени сè, но црквата на Свети Никола, каде работел Поп Станко Која, за
среќа преживеал. Но по попосле некое непознати лица го запалиле црквата после падот на режимот на
Енвер Хоџа, црквата Св. Никола се обнови повторно.

ЦРКВА СВ.НИКОЛА СЕЛО ЃИНОВЕЦ ГОЛО БРДО

Стани и ти дописник на Македонски Весник Илинден
Известувај од својето место за Македонците кои живат во твојот крај, случките за кои мислиш дека се интересни за
објавување, поврзи се и стани дел од Македонскиот весник Илинден. Прати порка на: drustvo.ilinden.tirana@live.com

Издавач: Македонско друштво “Илинден” – Тирана
Главен и одговорен уредник: Никола Ѓурѓај
Заменик на главен и одговорен уредник: Незир Меча
Лектура: Естела Ѓурѓај
Компјутерска обработка: Тримакс - Тирана
Печати: ДСИ - Тирана
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редакцијата
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3. Ламбе Шатровски – Македонија
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6. Цветан Богдановски – Горно Крчиште
6. Алдана Лоровска – Врбник
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8. Ернеста Дука – Драч

Контакт:
0692401778 АЛ
Адреса: ул. „Михал Грамено“ 183 - Тирана, Албанија
е-mail: drustvo.ilinden.tirana@live.com
Web: www.ilinden-tirana.com

Весник Илинден - Сите права се загарантирани.
За умножување, изнајмување и соопштување
на јавноста во било која форма, вклучувајки
го и интернет, како и за преработка на дел или
во целост на ова издание, потребно е писмено
одобрение од издавачот.
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