ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОД ЖИВОТОТ
НА Д-Р ЛАМБРО ДИМИТРОВ ОД ФЛОРИДА

Д-р Ламбро Димитров е еден од доблесните Македонци кој својот живот го
посветил на науката, на здравјето на луѓето, на напредокот на новите
генерации во областа на медицинските науки во Соединетите Американски
Држави, со особена нагласка на македонскиот народ од сите делови на
Македонија.
Д-р Ламбро Димитров (Dimitroff, како што се води во документите во САД) е роден: по
стариот календар на 21 октомври, а по новиот календар на 3 ноември 1922 година,
меѓутоа во црковните книги е забелешан дека е роден на 18 ноември 1923 година во
познатото револуционерно село Д’мбени, Костурско, во егејскиот дел на Македонија.
Селото во кое се родени плејада предвоени македонски борци и интелектуалци, меѓу кои,
Лазар Поп Трајков, Лазо Москов, Лазо Трповски, Ташко Караџа, академик Антонијо
Шкокљев-Дончо, донаторот Атанас Близнаков и други, кои се бореле за афирмација на
македонските идеали и македонска вистина.
Инаку, родното место на д-р Ламбро Димитров, селото Д’мбени никогаш не го загубило
македонскиот дух и белег, иако постојано потпаѓало под туѓинско ропство. Неговото
население со векови го пренесувало борбениот дух, приврзаноста и љубовта кон родната
земја и дедовските огништа, кои со силна моќ безгранично ги привлекувало тие намачени
Македонци кои свиле гнездо насекаде по светот. Благодарение на нивните борбени
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традиции и дух, населението од овој крај на Егејска Македонија им остана докрај верно на
борбените револуционерни и патриотски позиции.
Д-р Ламбро Димитров е роден во село Д’мбени, кое грчките фанатици го запалиле во
1943 година. Тој оттаму го понел македонскиот човекољубив патриотски дух, и
македонската вистина, за да го развива и шири во целиот негов живот, да го шири
насекаде во светот. Во новата средина дојде до израз неговата надареност, талент,
образование, големата љубов и посветеност кон медицинските науки
Според пишаните документи д-р Ламбро Димитров, заедно со неговата мајка , на 6 април
1936 године, го напуштиле засекогаш нивното Д’мбени и се преселиле во Варна, Бугарија,
а потоа во Софија. Во главниот град на Бугарија, Ламбро студирал медицина на
универзитетот „Св. Климент“. Потоа од мај 1948 до јануари 1951 година студиран на
Универзитетот Сорбона во Франција, а се школувал и во Белгија. Во 1951 година заминал
за Соединетите Американски Држави во градот Хамонд, Индијана. Потоа се преселил во
Чикаго, Илиноис, каде и се оженил со Патришија која живеела во Детроит, Мичиген, каде
отворил и медицинска ординација. Меѓутоа, во 2002 година заедно со Патришија се
преселиле во Палм Бич во Флорида, каде и сега Ламбро живее.

Д-р Ламбро Димитров и Бошко Рајчовски - Пелистерски
Ламбро беше во среќен брак со Патришија цели 69 години. Taa почина на 72 годишна
возраст на 2 септември 2021 година и го остави Ламбра во рацете на Бога. Патришија е
мајка на синот Џон Ламбро Димитров, кој, за жал го загубе животот на 18 мaј 1979
година (на 24 возраст) како постипломец на Медицинскиот факултет во Скопје, а загина
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во сообраќајна незгода на патот кон Тетово. Тоа беше голема тага за семејството и за
пријателите и роднините на Ламбро и Патришија, меѓу кои беше и авторот на овие
редови, Славе Катин, како пријател на Џон. Вториот син на Патришија и Ламбро е Томас
кој се школувал во Соединетите Американски Држави, а како адвокат денес живее и
работи во Лондон, Англија.
Нашето познанство со д-р Димитрив датира од пикникот што го организираше
Македонската православна црква „Св. Димитрија“ од Флорида на 11 март 2018 година,
кога беше претставено јубилејното издание на монографијата за македонскиот
национален деец, иселеник и повратник од САД, Атанас Близнаков, чиј автор на овој
текст, Славе Катин. Промоцијата се одржа по повод 40-годишнината од формирањето на
фондацијата „Атанас Близнаков“ на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје.
Делото беше претставено пред голем број македонски иселеници од сите делови на
Македонија, особено од Д’мбенското друштво и од селото Д’мбени, Костурско, од каде
потекнува донаторот Атанас Близнаков и д-р Ламбро Димитров, кој посебно зборуваше за
неговиот соселанец, големиот донатор Атанас Близнаков
Според информациите на Македонскиот радио час „Оро Македонско“ чиј уредник е
познатиот публицист Бошко Рајчовски – Пелистерски, стотиот роденден на д-р Ламбро
Димитров бил организиран изненадувачки од неговиот син Томас Димитров кој живее во
Лондон, Англика, на 18 ноември во ресторанот „Виргина“ во градот Нејплс на Флорида. За
роденденот на д-р Ламбро Димитров биле присутни голем број роднини, пријатели и
обожаватели од Македонската заедница на Флорида.
Бидејќи Ламбро беше еден од значајните донатори на Македонската православна црква
„Свети. Димитрија“ од Флорида, претседателот на Црковната управа Васил Стeвановски
(Џајковски) му подари посебна Благодарница од име на Црквата за неговото
забележително дарителстсво.
Исто така,. За прославата на неговиот 100 годишен роденден Македонскиот радио час
„Оро Македонско“ му подари посебна Благодарница за неговиот придонец во
Македонската заедница во Флорида, со желба за добро здравје.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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