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ÑÐÅÄÁÈ
АМБАСАДОРОТ НА САД ЛОРЕНС Б   

Минатата година, еден 
топол августовски 
ден ми се обратија 

членовите на црковниот од-
бор на велелепниот храм 
"Света Троица", лоциран во 
градот Радовиш, во преу ба-

За приврзаноста на американскиот амбасадор 
Лоренс Батлер кон Република Македонија 
збо    рува и ангажманот кој тој од своја страна 
сесрдно го вложи во промовирањето на зе м-
јава, при што сигурно има и значителен удел 
во признавањето на нашава држава под неј   -
зиното уставно име од страна на Со еди не ти-
те Американски Држави.

Еден од случајните минувачи го праша госпо ди-
нот Батлер, што најмногу му се допаднало во 
Радовиш, на што тој без многу разми слу ва-
ње одговори: "Имате убав, чист, пла нин ски 
воздух и прекрасни луѓе".

виот радовишки крај. Тие ме 
информираа дека сум по ка-
нет како фотограф да при-
суствувам на средбата која 
се организира во чест на аме-
риканскиот амбасадор гос-
подинот Лоренс Батлер, при 
што се очекува да ги реги-
стрирам моментите од не го-
вата посета на овој маке-
донски град.  

Господинот Лоренс Бат-

лер, како што знаеме, нас-
коро ќе замине од нашава 
држава, односно веќе нема 
да ја извршува функцијата 
амбасадор на САД во Ре пу-
блика Македонија. Со својот 

спомен и за долго сеќавање 
на нашите граѓани од него-
вата посета на Радовиш, која 
ја направи овој голем при-
јател на македонскиот народ. 
За неговата приврзаност кон 

амбасадорски ангажман тој 
ќе продолжи да работи во 
Босна и Херцеговина. 

ДОБРЕДОЈДЕ

Овој напис му го посве-
туваме на американскиот 
амбасадор Лоренс Батлер, 
при што ни е намера преку 
прикажаните фотографии да 
го одбележиме неговиот 
престој во нашава држава, 
со желба тие да останат за 

Република Македонија збо-
рува и ангажманот кој тој од 
своја страна сесрдно го вло-
жи во промовирањето на 
зем   јава, при што сигурно 
има и значителен удел во 
признавањето на нашава др-
жава под нејзиното ус тав но 
име од страна на Со еди не ти-
те Американски Др жави.

Нашава Општина Радовиш 
и црковниот храм "Света Тро-
ица" ретко кога имаат мож-
ност да бидат посетени од 
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  АТЛЕР ВО ПОСЕТА НА РАДОВИШ

вакви авторитети и токму за-
тоа неговата посета беше ис-
клучително значајна за гра-
ѓаните од овој крај. По сетата 
на американскиот амбасадор 
Батлер беше ре ализирана со 
посредство на ктиторот на 
храмот "Света Троица", во-
едно и негов го лем пријател, 
господинот Ристо Гуштеров. 

Амбасадорот и неговата 
придружба ги дочека лично 
господинот Гуштеров, а пред 
дверите на храмот, на стар 
традиционален начин, со леб 
и сол, деца облечени во ма-

кедонска народна носија му 
посакаа добредојде на по чи-
туваниот гостин.

УБАВИНА

Внатрешноста на храмот 
очигледно ги воодушеви гос-
тите. Свештеното лице ги за-
позна со значењето на секоја 
икона и фреска во "Света 
Троица", кои ги из ра ботиле 
познати украински и руски 
уметници. Сакајќи да ги по-
несе со себе овеко вечените 
убавини на овој божји храм, 
амбасадорот Батлер на сво-
јот дигитален фотоапарат ја 
регистрираше речиси це ла-
та убавина со која беше оп-
кружен. 

За спомен на нашите гра-
ѓани и јас го фотографирав 
амбасадорот на САД, Лоренс 
Батлер,  а направените фото-
графии ги објавуваме во овој 
број на светскиот македонски 
неделник "Македонско сон-
це", за да им покажеме на на-
шите луѓе во дијаспората и во 
државава каков голем при-
јател имаме во највли ја тел-
ната светска сила, Сое ди не-
тите Американски Др жави.

Тој топол августовски ден 
лето Господово 2004, гос по-
динот Лоренс Батлер се про-
шета и низ улиците на Ра-

довиш, при што се поздра-
вуваше и разговараше со 
луѓето кои ги сретнуваше, на 
чии лица јасно се одразуваше 
задоволството од можноста 
да се сретнат со вака зна-
чајна личност. Еден од слу-
чајните минувачи го праша 
господинот Батлер, што нај-
многу му се допаднало во 
Радовиш, на што тој без мно-
гу размислување одговори: 
"Имате убав, чист, планински 
воздух и прекрасни луѓе".

Градоначалникот на Оп-
штина Радовиш проф. д-р 
Ристе Кукутанов, во чест на 
гостинот и на членовите од 

неговата придружба орга ни-
зираше свечен ручек. Во топ-
ла и пријатна атмосфера до-
маќините и гостите раз ме-
нија мислења, а воедно беа 
разгледани и многу проб-
леми од секојдневието, со 
кои се соочуваат граѓа ните 
на Радовиш и неговата око-
лина.

Ова е уште едно све дош-
тво за македонско-амери-
канското пријателство кое 
веќе многу пати во текот на 
овие петнаесет години од 
осамостојувањето на Репу б-
лика Македонија е по твр де-
но и осведочено преку дела. 


