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"ДЕН  Н А  ДРВО Т О "  ВО  ЧИК А Г О"ДЕН  Н А  ДРВО Т О "  ВО  ЧИК А Г О
Генералниот конзул на Република Македонија во Чикаго, 

м-р Јовица Палашевски, во присуство на претседателот на 
црковната општина "Св. Кирил и Методиј" во Чикаго, Зоран 
Тасевски, и други истакнати личности од локалната заедница, 
со засадување на дрво во црковниот двор на црквата "Св. Ки-
рил и Методиј" во Чикаго, ја одбележаа традиционалната 
манифестација "Ден на дрвото".

Оваа манифестација беше поздравена од македонската 
дијаспора присутна во сојузната американска држава Или-
ноис. Генералниот конзул Палашевски оствари средба со 
македонската дијаспора, на која ги презентираше владините 
приоритети, особено во делот на економијата и поволностите 
кои Владата на Република Македонија им ги нуди на за ин-
тересираните странски инвеститори. 

Јовица Палашевски, 
генерален конзул 

на Република Македонија во Чикаго

Почитувани! 

Кажав и повторно кажувам дека не постои спор за името. 
Постои агресија на Грција против Македонија. ДА, АГРЕСИЈА. 
Луѓето од власта тоа треба да го разберат. Ние како поединци 
треба да настојуваме власта да ја прифати таа вистина. И да 
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му каже на светот. Ние како поединци не сме употребни 
средства на власта. Сум сретнал повеќе луѓе кои травматично 
се погодени од грчката агресија.

Ми останува да кажам дека како поединци и како групи 
треба да наоѓаме начини за ангажирање против грчката 
агресија, а на власта да й укажеме дека кон нас треба да се 
однесува како кон луѓе, а не како кон предмети.

Коле Мангов

Во последно време група македонски интелектуалци, во 
Перт, Западна Австралија, интензивно работи на контакти со 
парламентарци, политичари и дипломати, лобирајќи во Пар-
ламентот на З. Австралија за званично признавање, пред сè, 
на македонската националност под уставното име на Маке-
донија. Во таа активност, на иницијатива на господинот Јанко 
Томов, гостин од Бризбен, Квинсланд, автор и публицист на 
повеќе македонски историски дела, се одржа работен соста-
нок на индивидуални македонски интелектуалци и некои па т-
риоти, кои секогаш се подготвени за давање помош на дви-
жењето: Зачувување на македонскиот идентитет и званично 
признавање на уставното име на Македонија. На состанокот 
учествуваа почесниот конзул на Република Македонија за За-
падна Австралија, г. Зоран Ќосески, и  македонски интелек ту-
алци од помладите генерации, како и историчарите Слободан 
Биневски и Даме Крцоски, кои ветуваат успех во иднина. Сос-
танокот се одржа во хотелот "Чарс", во Норт Перт, на 4.10.2008 г.

Со излагањето на гостинот Јанко Томов за денешната ак-
туелна положба, за званичното признавање на македонската 
националност од страна на меродавните органи на Западна 
Австралија и на австралискиот Парламент, како и за лоби-
рањата кои ги вршат македонските лоби групи и поединци во 
македонската дијаспора, се доби поцелосна претстава за ак-
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тивностите. Во тој контекст Јанко Томов ги спомна и заслугите 
на одделни групи (организации) и поединци, како што се, на 
пример, успесите на Обединетата Македонска Дијаспора 
(ОМД), чиј лидер е г. Мето Колоски, со ограноците на ОМД. 
Потоа активноста на лидерите Јордан Андреевски и Љупчо 

Учесниците на состанокот, со портрети на 
македонскиот антички цар Филип Втори Македонски, 
од лево на десно: Даме Крцоски, Ацо Шапкар, 
почесниот конзул г. Зоран Ќосески, Миле Милевски, 
"Македон", Јанко Томов, Крис Стојчев, Слободан 
Биневски и Трајче Трајчевски



Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

На овие простори, во Њу Џерси, САД, поточно во градот 
Тотова и градот Гарфиелд, недалеку од светската метропола 
Њујорк, завршија фундаменталните активности на 34. Цр-
ковно-народен собир, во организација на Американско-ка-
надската македонска епархија и би рекол гламурозниот, 
феноменален и атрактивен фестивал. Тој е традиционален и 
се одржува по втор пат, со сите обележја, обичаи и традиции 
на македонскиот етнос. Еве, по нив и прилепчани, на ини-
цијатива на претседателот на Македонската заедница во Њу 
Џерси, амбициозниот и секогаш подготвен за нови и безброј 
активности, Игор Секуловски, донесоа одлука да го форми-
раат прилепското друштво "Крали Марко" за доселениците 
од Прилеп и од Прилепско.

Основачкото собрание се одржа на 16 септември 2008 
година, во ресторанот "Дезаву" во Гарфиелд, во присуство и 
со поддршка на делегацијата од Прилеп, предводена од гра-
доначалникот на градот херој, г. Марјан Ристески, заедно со 
бизнис елитата од овој град.

Градоначалникот на Прилеп истакна дека присуствувал 
на покана од Македонската заедница во државата Њу Џерси 
(Macedonian Community of New Jersey), со цел збратимување 
на Прилеп со Гарфиелд, средба од која понел исклучителни 
впечатоци, при што изнесе показатели со кои се гарантира 
секаков напредок на Прилеп за подобра утрешна иднина на 
сите во овој град и идна европска Македонија. Воедно тој 
упати и покана до градоначалникот на Гарфиелд да ја воз-
врати посетата на градот на Ченто, на Македонија со бал-
канскиот Ерусалим - Охрид, потоа на Струга, Битола, метро-
полата на Република Македонија - Скопје и на другите места 
во неа, со кои поблиску ќе се запознае.

А К Т И В Н О С Т И  В О  Д И Ј А С П О Р А Т А  
-  Г А Р Ф И Е Л Д  Њ У Ј О Р К  -  С А Д

ФОРМИРАНО  ПРИЛЕПСКО  ДРУШТВО  "КРАЛИ  МАРКО "ФОРМИРАНО  ПРИЛЕПСКО  ДРУШТВО  "КРАЛИ  МАРКО "
На овој собир на прилепчани се избра и раководен орган: 

за претседател е избран Злате Гелески, за потпретседател 
Бранко Илиоски, за секретар Магдалена Димеска и за бла-
гајник Александар Велкоски.

Покрај многуте друштва на овие простори, друштвото 
"Крали Марко" ќе има за цел дружење на прилепчани и на 
останатите, се разбира, од Македонија, да се одржуваат пер-
манентни контакти со својот град Прилеп, да се организира 
дружење на едно место по повод нашите православни и 
државни празници, потоа да се организираат разни актив-
ности, а сè со цел хуманитарно да се помага при разни сос-
тојби во Прилеп и во Прилепско.

Градоначалникот на Прилеп, г. Марјан Ристески, на рако-
водството на ова друштво му подари карти на античка Ма-
кедонија, книги кои во иднина ќе ги украсуваат витрините на 
идната канцеларија.

Уште една организација на овие простори, уште една 
македонска клетка за зацврстување на македонското ев роп-
ско ткиво, а за доказ дека насекаде постоиме и 'ртиме, за 
многу успеси во иднина, а за влез во европскиот дом зашто 
таму ни е местото.

На крај, Друштвото "Крали Марко" му посака среќен пат 
на градоначалникот и на делегацијата од градот во кој пукна 
првата пушка во време на НОБ-Прилеп. Браво прилепчани и 
само напред!

Ламбе Мартиноски,
Гарфиелд, до Њујорк - САД

Станковски, од кои еден огранок е во Мелбурн, Интер на цио-
налната македонска организација за човекови права, Ма ке-
донската заедница на Викторија од Мелбурн, особено  ан-
гажираноста на г. Ицо Најдовски како секретар и на други 
активисти, кои ги поттикнуваа и организираа досегашните 
протести и демонстрации за зачувување на уставното име.

Во излагањето на почесниот конзул на Р Македонија, г. Ќо-
сески, беа опфатени досегашните успеси на некои интелек-
туалци Македонци од З. Австралија и контактите со меро дав-
ните претставници на власта и на опозицијата во Парламентот 
на З. Австралија. Накратко почесниот конзул ја истакна патри-
отската активност на гостинот од Бризбен, кој со децении 
живееше во Перт, каде имаа почеста соработка, за доброто на 
македонската кауза, почесниот конзул, како организатор на 
побитни македонски активности. Господинот Томов беше ор-
ганизатор на тајните патриотски активности, кои беа насочени 
против југословенството и комунистичкиот систем, кој вла-
дееше во Македонија, а во тие времиња и помош за создавање 
на ВМРО-ДПМНЕ во дијаспората. 

Историчарот г. Слободан Биневски ги истакна позначајните 
дипломатски контакти со одредени парламентарци од З. Ав-

стралија, како со парламентарецот Лук Симпинс, кој дава 
голема поддршка за званичното признавање на македонската 
националност на Македонците од Австралија. Остварени се и 
други позначајни контакти со некои парламентарци, кои ги 
овозможува почесниот конзул на Р Македонија. Г. Биневски ја 
поддржа идејата и неговата сугестија за поддршка на г. Лук 
Симпкинс на наредните предизборни кампањи со создавање 
македонска лоби група за тој да стане австралиски кон грес-
мен. За таа цел е предложено одговорен на групата да биде 
Ацо Шапкар, патриот од Перт.

Цел на овој патриотски состанок беше да се стимулираат и 
другите патриоти и интелектуални сили во останатите држави 
на Австралија и во светот, каде не функционираат званичните 
поранешни македонски заедници, за организирање актив-
ности за зачувување на националноста и уставниот суве-
ренитет на Македонија.

                                                                                   
Јанко Томов, Австралија


