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ДОНАЦИИ

ЗА ГОЛЕМИНАТА НА ВИСТИНСКИТЕ 
ПАТРИОТИ ГОВОРАТ ДЕЛАТА

ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ЈА РАЗУБАВИ НАШАТА 
АМБАСАДА ВО САД 

Активностите, хума ни-
тарните дела, дона ци-
ите на македонскиот 

бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Ата-
насоски не престануваат. Де-
новиве тој ја разубави Ам-
басадата на Македонија во 
САД, купувајќи нов мебел за 
конференциската сала, за 
приемната соба и за кан це-
ларијата на амбасадорот Ни-
кола Димитров. Практично 
ова е прва донација за Амба-
садата откако иселениците 
ве  тија дека ќе й помогнат на 
државава со внатрешното 
опремување на зградата, ко ја 
беше реновирана и отво ре-
на за време на престојот на 
премиерот Владо Буч ков ски 

Неговиот немирен дух, кога е во прашање Македонија, не стив-
нува. Секогаш е тука да помогне, да инвестира, да придонесе за 
до брото на  татковината. Покрај многуте до нации, големиот Маке-
донец, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски се потруди да ја направи и по-
претставителна Амбасадата на Република Ма кедонија во Ва шинг-
тон, САД.

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски помага и донира секаде. Тој стипендира 
голем број студенти, од кои најмногу наши деца - Македончиња 
од Мала Преспа, Голо Брдо и други. Го спо ди нот Атанасоски е до-
натор и на камбаната за црквата "Свети Никола" во Маврово, на 
која е вградено шеснаесеткракото сонце. Исто така, ја помага ра-
диостаницата во Мала Пре спа, како и многубројните македонски 
клубови и црковни општини низ светот.

во САД. Вредноста на до на-
цијата изнесува 14.000 до-
лари.

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски 
помага и донира секаде. Тој 
стипендира голем број сту-
денти, од кои најмногу наши 
деца - Македончиња од Мала 
Преспа, Голо Брдо и други. 
Господинот Атанасоски е до-
натор и на камбаната за црк-
вата "Свети Никола" во Мав-
рово, на која е вградено шес-
наесеткракото сонце. Ја по-
мага и радиостаницата во Ма-
ла Преспа, како и многу број-
ните македонски клубови и 
црковни општини низ све тот.

Исто така, тој даде и голем 
придонес за признавањето 

на нашето уставно име од ст-
рана на САД. Успешни прего-
вори води и со претстав ни-
ците на грчкото лоби во САД, 
засновани на дипломатија и 
висока политика.

"Во иднина не треба да се 
плашиме од вистината. Ние 
сме Македонци, директни по-
томци на Александар Ма ке-
донски и не смееме да от-
стапиме од нашата исто ри ја, 
од нашата култура, која ја 
имаме низ вековите", вели 
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски.

Со широко срце тој про-
дол  жува и со активностите за 
помош и поддршка на Ма ке-
донците кои живеат во со сед-
ните држави на Маке донија.

ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ВО МАКЕДОНСКАТА АМБАСАДА, ВО ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ВО МАКЕДОНСКАТА АМБАСАДА, ВО 
ДРУШТВО СО ДОНАЛД РАМСФЕЛД И ВЛАДО БУЧКОВСКИДРУШТВО СО ДОНАЛД РАМСФЕЛД И ВЛАДО БУЧКОВСКИ

ДОНАЦИИ


