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На 24 септември, во прос-
ториите на Македонска пра-
вославна црква "Св. Богоро-
дица" во Детроид, САД, се 
одржа промоција на моно-
графијата "Светозар-Светле 
Стамевски". Автор на ова дво-
јазично дело е познатиот ис-
тражувач на Македонците во 
дијаспората, новинарот и пуб -
лицистот Славе Николовски-
Катин, а делото го издаде 
кни  гоиздателството Ма ке-
дон  ска искра" од Скопје.

Оваа значајна и по многу 
нешта единствена моно гра-
фија од овој вид, претставува 
исцрпен осврт за потеклото, 
животниот пат и постигну ва-
њата на Светозар-Светле Ста-
мевски, истакнат македонски 
иселеник, сопартиец и личен 
пријател на претседателот 
на САД, Џорџ Буш Јуниор, и 
на неговото семејство. Во ис-
то време, книгата е огледало 
за семејството Стамевски, ка-
ко и за личноста на маке дон-
скиот бизнисмен, активист во 
политичкиот живот на Ми чи-
ген, актуелен претседател на 
Македонската православна 
црква "Св. Богородица" во 
Детроит, и човекот кој има 
голем удел за тоа Република 
Македонија да биде призната 
под уставното име од страна 
на САД. Книгата претставува 
луксузно издание и е печа те-
на на повеќе од 220 страници 
(А4 формат), со бројни фо-
тографии, од кои најголем 
дел се во боја, почнувајќи од 
стари снимки во Македонија, 
па сè до последните фото гра-
 фии на Светле Стамевски и 
неговата сопруга Светлана во 
друштво со актуелниот аме-
рикански претседател Џорџ 
Буш и со други видни лич-
ности од општествениот жи-
вот на Соединетите Амери-
кански Држави и маке дон-
ската комуна. Објавена е дво-
јазично, на македонски и на 
англиски јазик, во превод на 
Весна Стевковска.

Монографијата на Све то-
зар-Светле Стамевски од Сла-
ве Катин, во исто време е и 
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значајно дело за вистинска 
презентација и афирмација 
на минатото и на сегашноста 
на Македонија и на маке дон-
скиот народ, со посебна на-
гласка на Македонците во 
САД. Славе Катин, на нему 
својствен темелен и исцрпен 
стил, успешно го завршил и 
ова дело кое значи прилог и 
има голем придонес во исе-
леничката книжнина. Книгата 

е поделена на девет делови. 
Презентиран е краток осврт 
на историјата на Македонија, 
на Полошкиот крај и на род-
ното село Одри, Тетовско, на 
семејството Стамевски, потоа 
родословот на ова семејство, 
нивниот историјат во Маке-
донија и во САД, пријател-
ството на Светле со угледни 
американски личности од 
јавната администрација, не-
говите активности во Маке-
донската заедница, особено 
во Македонската православ-
на црква "Св. Богородица" во 
Детроит и други значајни нас-

тани, кои оваа книга ја пра-
ват интересна за читање.

Со оваа "Монографија" 
Сла ве Николовски-Катин уш-
те еднаш успеал да оттргне 
од заборавот и да овековечи 
дел од животот на маке дон-
ските иселеници, овој пат 
преку личноста и делото на 
познатиот и признат биз нис-
мен Светозар-Светле Ста мев-
ски.

          Бошко Рајчовски-
Пелистерски,

 Детроит, САД

СТАМЕВСКИ "СТАМЕВСКИ "
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најдобрите работи кои во 
старт й се случуваат на Ма-
кедонија по летечките "лаки 
пингвини", кои цело време 
"зјапаа" во борците на ДУИ. И 
доколку поради узур пацијата 
на нивната позиција од страна 
на ДУИ, ДПА имала некаква 
причина за бојкот на Собра-
ние то, но без такви за кани ка-
ко ДУИ, овие вториве не дос-
тоинствено и без при чина се 
бунат што не се дел од новата 
Влада и од неј зината прог ра-
ма, забора вај ќи на префиксот 
"Демократ ска" во името на 
нив  ната пар тија.

Толку колку што продаж-
бата на дел од електро сто-
панство му помогна на СДСМ 
да ја зачува власта, толку и 
демонстрациите, заканите и 
евентуално злосторствата ќе
й помогнат на ДУИ и на нив-
ната коалиција со СДСМ да 
се врати на власт. Како и да е, 
од целата таа слика во ме-

диумите за демонстрацијата 
на закани и на сила од страна 
на ДУИ, мене сепак голем 
впечаток ми остави веста 
дека партиското обезбеду-
вање на ДУИ не дозволило 
пресметка со полициското 
обезбедување.

Добро е и тоа што ДУИ има 
намера да ја по чи тува довер-
бата на своите гла сачи и да 
учествува во ра ботата на не-
кои собраниски седници. И 
ова приземјување не е лошо 
за почеток, под услов Груев-
ски да не от ста пува од нови-
от курс и да не се обѕира на 
влечењето за ракав на оние 
тутори кои се замислуваат ка-
ко партија над партиите. Јас 
многу порано сум кажал дека 
универ зи тет ски професор не 
значи и до бар политичар и 
задоволен сум од делото на, 
како што го нарекуваат, мла-
дото (докажано и искусно) 
момче, кое успеа да изгради 
фи нан сиски систем во Маке-

донија од урнатините на ми-
натиот систем, а доколку та-
ка рабо теа и останатите ми-
нис терс тва и институции Ма-
кедонија немаше сè уште да се 
иден ти фикува како рецидив 
на СФРЈ, туку како нешто ново 
што од тоа произлегло. Се 
наде вам дека и Груевски е 
задо волен од сопственото 
дело и од искажаните спо соб-
ности и ќе продолжи со ус-
пешната работа.

Но, што се однесува до 
СДСМ, можам да им порачам 
дека на нив не сметам, што й 
да реформираат, бидејќи не 
мо жам да преминам преку 
нив ните перформанси кои 
имаа катастрофално лоши 
после дици за Македонија. 
Но, тоа не значи дека ВМРО-
ДПМНЕ ќе има монополска 

улога ка ко фаворит за маке-
донските интереси, бидејќи 
освен СДСМ, тука има голем 
број можни алтернативи. Мно-
гу сум за доволен што ВМРО-
ДПМНЕ се однесува некарак-
те ристич но балкански, туку 
ка ко на Запад, постапува по-
зитивно и спо ред правните и 
политичките норми.

На при мер,   градоначал ни-
кот Три фун Костовски, кој ос-
вен со функ  цијата претседа-
тел на Форумот за наука, 
спорт, култура и што ли уште 
не, не знам на каква држав-
ничка функција е сликан пред 
зна мињата на РМ и на ЕУ. 
Имено, под раководство на 
Костовски ра кометот полека 
но сигурно про    паѓа на сите 
нивоа. Во тој кон текст ништо 
ново не е ни ту из лагањето на 
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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.

Г Е О Р Г И  Т ОМОВ  НИК А КО  Н Е  МИР У В АГ Е О Р Г И  Т ОМОВ  НИК А КО  Н Е  МИР У В А

Саркањац. Тоа е кажано ти-
пично балкан ски, ин фери ор-
но. Имено, тој сугерира да се 
занимаваме со Грците и нив да 
ги ме ну ваме како што тоа го 
правиме петнаесеттина годи-
ни со Ал банците во Ма ке до-
нија. Мо рам да кажам дека ап-
солутно не мислам така. Имам 
ис  кус тво со еден Грк во Гер-
манија, кај кого работевме не-
колку дена, кој своеволно и 
под бивно нè именуваше како 
Григориј и Василиј и покрај на-
шите имиња. Јас за тоа не гу-
бев време, туку си го чекав 

времето кога ќе добијам шан-
са да се именувам со моето 
вистинско име. Но, ете цела 
нација е против таа кратенка, 
која изврши маркетинг шки про   -
бив и која означува иден титет 
на македонското битие и тво-
рештво на македонскиот дух. 
Од целата таа бројност на ма-
кедонски медиуми јас немам 
шанса да го изнесам един стве-
ното поинакво раз мис лување 
за проблемот со името, од нос-
но да го бранам моето духовно 
чедо кое за среќа се роди жи-
во и здра во и како такво пос-

тои, но под македонската тол-
па (просте те тоа не можам да 
го на ре чам јавност), е иден ти-
фи ку вано и отфрлено како ко-
пи ле, односно како твор ба на 
глорифицираната Грција. И се-
га, во такви услови и со та ков 
третман, како би мо жел да тво-
ри македонскиот дух и да жи-

вее македонското битие? Ете, 
затоа е таа апатија и летаргија. 
Јас тоа ви го ве лам а вие мо-
жете да одлучите дали ќе при-
чекате тоа да ви го повтори 
папагалот, маско тата на маке-
донскиот прет седател.

Богдан Иванов

Само да се потсетиме. Бил и 
ќе биде активен до крајот на 
животот, а сè за македонската 
заедница во Соединетите Аме-
рикански Држави, како и за 
нашата независна и самостојна 
Република Македонија.

Господинот Георги Томов, кој 
повеќе од триесет години жи-
вее и твори на полето на фолк-
лорот во Њујорк и во Њу Џерси, 
Соединетите Американ ски Др-
жави, негувајќи го фолк лор но то 
богатство од сите де лови на 
Македонија, познат й е не само 
на македонската јав ност на овие 
простори, туку и во родната 
Македонија. За не го вата актив-
ност повеќе пати добивал по-
фалници и разни дру  ги приз-
нанија. Тоа се дол жи на неговата 
плодна актив ност на сите по-
лиња од опш тествениот живот, 
а особено е вљубеник во маке-
донскиот фолк лор. 

Пред многу години имал 
визија, која успеал да ја ос т-
вари, да успее македонскиот 
фолклор да го вгнезди во ср ца-
та на американските луѓе, така 
што сега тие играат и пеат ре-
чиси поквалитетно и од ма ке-
донските аматерски ансамбли.

Пред повеќе години фор-
мирал и регистрирал сопствен 
фолклорен ансамбл, чии чле-
нови се исклучително амери-
кански девојки и момчиња, со 
кој й го презентира маке дон-
скиот фолклор на тамошната 
публика. Американците се вос-
хитувале на виртуозноста на 
изведбите, на народните носии 
и на македонската со векови не-
згасната традиција и обичаи.

Покрај тоа што е кореограф 
на неговиот ансамбл, тој е 
кореограф и на Македонското 
фолклорно друштво од Њу Џер-
си "Гоце Делчев", со кое ре дов-

но настапува на сите маке дон-
ски прослави и пикници, а се 
јавува и во улога на водител, 
со еден збор Георги Томов е 
активен во сите пори на опш-
тествениот живот меѓу нашите 
сограѓани и Американците.

Неговиот американски ан-
самбл настапувал со маке дон-
ски ора и песни од сите делови 
на Македонија во 1997 година 
во салата на "DAK HAMARSAL", 
која е лоцирана во комплексот 
згради на Обединетите нации 
во Њујорк, а под покро вител-
ство на културно емигрант ска-
та организација во состав на 
ООН. За овој спектакуларен 
настап со неговите играорци, 
а за навистина невиденото и 
автентично презентирање на 
македонскиот фолклор, доаје-
нот и амбасадорот на маке дон-
скиот народ на овие простори 
доби специјална награда МЕ-
ДАЛ – ЅВЕЗДА ЗА ХАРМОНИЈА 
НА НАРОДИТЕ, лично од прет-
се дателот на Интернацио нал-
ната културна мисија и Ин тер-
националната емигрантска фон-
дација, господинот Едвард Џуа-
рез Паглиоко. Навистина тоа е 
признание кое дојде во вис-
тински раце, за човекот кој це-
лиот свој живот му го посвети 
на македонскиот фолклор. Гос-
подинот Георги Томов е жив 
пример каков треба да биде 
човекот за својот народ и за 
другите народи, а неговите де-
ла не останаа незабележани 
ни ту од американските асоци-

јации. Тие го поттикнуваат да 
продолжи со неговата хумана 
мисија, иако во друга земја го 
презентира македонското кул-
турно богатство и наследство. 
Заслужува и многу други приз-
нанија, зошто тој не знае да 
застане и да мирува, туку пос-
тојано настојува да помага, да 
иницира, да создава и да гра ди.

"Не мирувам - вели Томов - 
а најсреќен сум сега кога сум 
активен во Македонската пра-
вославна црква 'Св. Климент 
Охридски' на 20-05 124 th Street, 
во 'Kolege Point' во срцето на 
Њујорк, NY 11356, каде што го 
претставувам Одборот за из-
градба на иконостасот, со об-
раќање до сонародниците". 

Македонската православна 
црква "Св. Климент Охридски", 
која е во изградба блиску до 
аеродромот "Lagvardija", со сво -
јата положба се наоѓа во ср-
цето на светската метропола 
Њујорк и е единствена Маке-
донска православна црква ко-
ја во комплексот со сите други 
етнички цркви ќе претставува 
бисер во овој светски град, а 
Охридската школа на дрворез 
со познати фрески и икони во 
најубавата светлина ќе го прет-
ставуваат македонското под-
небје и нација. 

Господинот Георги Томов, кој 
во 2005 година стана носител 
на најголемиот американски ци-
вилен медал "Ellis island medal 
of honor", со своите сора бот ни-
ци во одборот иницира и апе-

лира - градителите на ико нос-
тасот, Павле и Јофка Палич, Бо-
гољуб и Славчо Николиќ, Пе-
тар Симоновиќ, Васко Попес-
ки, да се вклучат во доградбата 
со донација на верниците, за 
со својата оригиналност овој 
иконостас да биде верен на 
древ ните македонски иконос-
таси, кои се единствени во 
светот. 

Вашите донации испраќајте 
ги на следнава адреса:

Makedonska pravoslavna 
crk va, ''Sv. Kliment Ohridski" 

20 – 05   124 th  Street, 
Kolege Point

New York, NY 11356
 United  States of America

Зарем и ова не е активност 
на господинот Георги Томов, а 
особено сега кога во светската 
метропола Њујорк ќе блесне 
грандиозен црковен храм за 
сите верници на овие прос-
тори, а за век и векова, пред 
нашиот севишен БОГ.

Ламбе Мартиноски,
САД


