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Македонија не треба да 
стравува за својата иднина, 
особено ако креира пра вил-
на, вистинска политика со 
најразвиените светски земји, 
но не да се запостават и оние 
кои се борат за подобар еко-
номски живот, зашто само со 
заедничка соработка, разби-
рање, дијалог и висока кул-
тура се оди напред во секој 
поглед, а особено на економ-
ски план.

Многу е значајно тоа што 
Соединетите Американски 
Др  жави, на чело со претсе да-
телот Џорџ Буш, ја признаа 
Република Македонија под 
неј зиното уставно име, пок-
 рај Кина и Русија, а во доглед-
но време најверојатно и дру-
гите ќе го сторат своето, така 
што токму од овој момент Ма-
кедонија економски зажи-
вува со нејзините, со маке-
дон ските производи ширум 
Америка, а сè тоа се реа лизи-
ра и благодарение на нашите 
бизнисмени кои несебично се 
залагаат и се активни за овоз-
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можувањето подобра перс-
пектива на Македонија. 

Господинот Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски, бизнисмен кој ви -
соко котира во амери канс ки те 
деловни кругови, е личноста 
која значително лобира во ко-
рист на неговата татковина 
Ма кедонија. Тој често присус т-
вува на сите видови собири 
кои се одржуваат во Америка 
и во Европа. Се разбира, бла-
годарение на него и на мно-
гумина други за активностите 
кои ги преземаат, низ Сое ди-
нетите Американски Држави, 
буквално во сите големи тр-
говски и угостителски ком па-
нии, масовно се презен ти ра-
ат производи од Република 
Македонија.

На американските прос то-
ри, во државата Њу Џерси се 
продава нашето "Скопско" пи-
во, на големо во продажба го 
има прилепското пиво "Зла-
тен даб", како и сите видови 
прехранбени производи, ка-
ко што се, традиционалните 
македонски специјалитети: 

ајвар, пинџур, лутеница, пи-
пер ки подготвени на раз лич-
ни начини, повеќе видови тес -
тенини, а и вината од на шето 
поднебје.

Ако вака продолжи трго-
вијата со Америка и со држа-
вите од другите континенти 
по сè изгледа во блиска ид-
нина Македонија ќе треба да 
се вброи во средно, ако не и 
во доброразвиените земји во 
светот, темпо на развој кое 
ќе се забележува и во дру-
гите сфери од општествениот 
живот. Македонскиот човек 
ќе успее да достигне пови со-
ко ниво на севкупниот раз-
вој, што ќе се одрази на не-
говиот животен стандард, а 

што е и крајна цел. Водењето 
мирољубива и правилна по-
литика, е корисна за сите, и 
за едните и за другите. Треба 
да бидеме оптимисти, кога 
нашата Влада прави напори 
што поскоро да станеме чле-
нови на европското семеј-
ство, факт е дека нема да из-
губиме, туку многу ќе до бие-
ме, а со тоа еден ден, дај Бо-
же, да бидеме "Швајцарија во 
мало", развиена и еднаш за 
секогаш напредна самос тој-
на, суверена и независна др-
жава Република Македонија.

Ламбе Мартиновски,
Гарфилд, Њујорк

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.


