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"Пред да заминам 
за САД уште еднаш 
ќе го посетам и ќе го 
разгледам Скопје, 
кој во семејството на 
Европа гордо ќе нè 
краси како метропола", 
вели господинот Ламбе 
Мартиноски. 

Пишува: Милева ЛАЗОВА

MАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

осподинот Ламбе Мартиноски, кој 
во Македонија последен пат бил 
пред 13 години, повторно стапна 

на неговата родна грутка. На 16 ок том-
ври 2007 година тргнал од светската 
метропола Њујорк, од аеродромот "Ке-
неди" до Будимпешта и конечно слетал 
во Скопје. По толку години поминати во 
далечната Америка, воодушевен и пре-
среќен прошетал низ, како што вели тој, 
грандиозниот центар на македонската 
метропола - Скопје, град со западен 
стил на живеење во независна и ут-
решна европска Македонија. 

По Скопје, господинот Мартиноски 
со голема желба да ги види и другите 
македонски градови, се прошетал во 
градот под Шара, Тетово, па низ Гос ти-
вар, Кичево, низ атрактивната и мо-
дерна населба, која веќе личи на град - 
Зајас. Неизбежен град на патешествието 
на господинот Ламбе беше и Охрид.

"Заедно со возачот Влатко Костоски 
од село Долно Лакочереј, Охридско, 
итавме кон мојот најубав град на светот, 
градот на УНЕСКО, градот на сло вен-
ската писменост и култура, балканскиот 
Ерусалим, градот на Климент и Наум, на 
Самуил, на Прличев, градот на сонцето, 

пријателите и сите кои свиле гнездо на 
ридот на Охридското Езеро, град кој 
никогаш не исчезнува, не умира, туку 
вечно и гордо живее и ќе живее низ 
вековите кои се пред нас", вели гос-
подинот Мартиноски.

По посетата на Охрид господинот 
Ламбе не можеше да ја скрие својата 
импресионираност од големите фун-
даментални измени на овој маке дон-
скиот древен град, но и од Струга, затоа 
што, за него, тие буквално добиле лик 
на западноевропски и светски градови, 
со најмодерен стил, грандиозни градби, 
богати трговски дуќани и, пред сè, де-

мократска трговија и соживот. 
"Сега уживам во прекрасниот Охрид 

и во Македонија, се среќавам со мојата 
генерација, постари и помлади при ја-
тели, но истовремено запознавам и 
нови. Во една таква прилика, во Охрид 
се запознав со Данко и со неговата 
сопруга Пара (Михали - по некогашниот 
албански режим, а по македонски - 
Милески), кои по долготрајната голгота 
во 1991 година се преселиле во Охрид, 
каде сега работат и среќно живеат. 
Меѓутоа, од разговорот со нив сфатив 
дека тие никогаш нема да го заборават 
своето родно место во Мала Преспа, 

НОСЕН ОД НОСТАЛГИЈАТА НОСЕН ОД НОСТАЛГИЈАТА 
"СЛЕТА" НА РОДНОТО ТЛО"СЛЕТА" НА РОДНОТО ТЛО
градот на најубавото езеро на светот, 
градот на светскиот маратон на пито-
мото и најбистро езеро, туристичкиот 
гигант за денешно време и за иднината, 
феноменалниот и неповторлив Охрид. 
Доколку еднаш се дојде во овој древен, 
волшебен град, посетителот ќе посака 
да остане. Така, како охриѓанец, кој е 
оддалечен од дома некаде во туѓина, за 
подобар животен стандард, по цели 13 
години, од таму, од САД ја прелетав 
барата, носен од носталгијата, со един-
ствена желба повторно да бидам член, 
сограѓанин на убавиот Охрид, да бидам 
со моите, со најблиските, другарите, 

ЛАМБЕ МАРТИНОСКИ ПО 13 ГОДИН     И КОНЕЧНО ВО МАКЕДОНИЈАЛАМБЕ МАРТИНОСКИ ПО 13 ГОДИН  
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поточно с. Долна Горица, Општина Пус-
тец. Данко ме покани да ја посетам 
Мала Преспа, каде има девет чисто ма-
кедонски села. Дамнешната желба да ја 
посетам Албанија ми се реализира. Па, 
така, со мојот пријател Данко ги посе-
тивме македонските села Горна Горица, 
Глобочани, Шули, Стење, меѓу кои беше 
и с. Туминец, Долна Горица. На една 
госпоѓа й ја предадов мојата книга 'Глас 
од далечината' за да му ја подари на 
директорот на основното училиште. Се 
фрапирав кога видов голем пакет од 
светскиот македонски неделник 'Ма ке-
донско сонце', кое таму редовно и бес-
платно се доставува благодарение на 
неговиот основач, донаторот Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски. Го посетивме и Пус-
тец, кој има своја општина и градо на-
чалник, Едмонд Темелко. Бевме пока-
нети на свечен ручек  во с. Зрновско на 

ДИОНИСОВИ ЧЕСТВУВАЊА ПО 15. ПАТ

Возобновени древно македонски чествувања во чест на Дио-
ниса оваа Божја година по 15. пат. Семакедонски сред би во духот 
на Европа без граници. Обединување на маке дон ската култура 
од Пирин, Егеј, Преспа, Гора, Голо Брдо... пес ни и ора, прет ста-
вување книги, театарски претстави, филм ски проекции... беседи... 
Промоција на филмот "Дарување светлина", снимен во Мала 
Преспа кај Македонците во Алба нија. Женска вокална група од 
Мосомиште, Гоцеделчевско. Вокална група од Мала Преспа... дует 
Пиргови од Пиринско... претставување на книгата "Македонијада" 
од Иван Сингар тиски од Мосомиште... оркестарот "Македонија" 
од Гоце Дел чев, гости од Егејско..."Да си подадеме рака, да ги 
укинеме границите, да летаме слободно како птиците"- настап на 
култниот театар "Скрб и утеха"... филм за славењето на Ѓур ѓовден 
кај Македонците во Гора, учесник на меѓународниот фестивал во 
Нирнберг... дојдете да го доживеете македо низмот како култ на 
славење, песни и ора, дарување култура и човекољубие на 
"Дионисовите слави".

ЛАМБЕ МАРТИНОСКИ ПО 13 ГОДИН     И КОНЕЧНО ВО МАКЕДОНИЈА И КОНЕЧНО ВО МАКЕДОНИЈА

Неодамна во САД, во гратчето Гар -
филд, недалеку од Њујорк, со помош 
на спонзори, од печат излезе првата 
книга "Глас од далечината", чиј автор 
е Ламбе Мартиноски, која беше про-
мовирана во јули минатата година 
во градската библиотека "Григор Пр-
личев" од Охрид. Во Америка речиси 
две години господинот Ламбе учес-
твува во помагање на единственото 
списание со кирилско писмо "Маке-
донски глас".

Никола Костов, генерален секре-
тар на Фудбалскиот сојуз на Маке до-
нија, на господинот Мартиноски му 
подарил два дреса од фудбалската 
репрезентација на Македонија. Еден 
дрес ќе биде поставен во просто рии-
те на Фудбалскиот клуб "Македонија" 
од Њу Џерси, а еден во Редакцијата 
"Македонски глас". 

Поради овој гест, господинот Мар-
ти носки упатува голема благодар ност 
до господинот Костов.

"Пред да се вратам во ветената земја 
ќе го посетам вечниот дом на нашиот 
Тоше во Крушево, за да й се поклонам 
на македонската ико на и вечна ин спи-
рација за се кого. Чувствувам голема тага 
по ра ди загубата на нашата балкан ска, 
европска и светска музичка легенда, 
вечна икона, која во мене и кај сите ос-
тави неизбришливи траги. Но, Тоше и 
натаму живее во сите нас", истакна гос-
подинот Мар тиноски.

самиот брег на Преспанското Езеро, каде ни  под-
готвија специјалитет преспански крап, кој имаше до-
тогаш непробан вкус. Последно село на гра ни цата 
со Грција е с. Церје", раскажува Мартиноски. 

При оваа прошетка господинот Лам бе раз го-
варал со многумина кои му ка жале дека сега се 
живее многу подобро, особено од 1991 година, 
кога настанаа демократските промени. 

МАРТИНОСКИ МУ ПОДАРИ НЕКОЛКУ КНИГИ НА ДИРЕКТОРОТ МАРТИНОСКИ МУ ПОДАРИ НЕКОЛКУ КНИГИ НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ГИМНАЗИЈАТА, МИХАЈЛО ПОСТОЛИЧИН, ВО ПУСТЕЦНА ГИМНАЗИЈАТА, МИХАЈЛО ПОСТОЛИЧИН, ВО ПУСТЕЦ

ГОСПОДИНОТ МАРТИНОСКИ ВО ДОМОТ НА СПАСА И ТОМЕ ГОСПОДИНОТ МАРТИНОСКИ ВО ДОМОТ НА СПАСА И ТОМЕ 
МАЛЕВИ ВО С. Д. ГОРИЦА, АЛБАНИЈАМАЛЕВИ ВО С. Д. ГОРИЦА, АЛБАНИЈА


