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Lou Vlasho

Lou Vlasho’s career as an executive spanned over fifty years in positions 
with Fortune 400 corporations, and privately owned companies. A Certified 
Management Accountant (CMA), which he was awarded in 1975. He was born 
in Canton, Ohio to parents who immigrated from Aegean Macedonia to the 
United States looking for better opportunities. He grew up in Canton, raised his 
family and worked for most of his successful business career in Troy, Ohio. He 
now lives in Naples, Florida.  Although, he devoted most of his life to his career 
and community service, he never forgot his parents’ homeland and has made 
significant contributions to Macedonia and the Macedonians people. He has 
served as Honorary Consul to the United States from the Republic of Macedonia.



United Macedonian Diaspora 
Public Service Award

Обединета македонска дијаспора 
- Награда за јавна служба
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Preface

Life is a story!

So why did I decide to write my story?
Well, it starts with my regret that I never asked my father the questions I have 

to this day. I didn’t want my family to have the same regret I had.
I wanted to leave behind answers to some of the questions Megan, Alexis, 

Jackson, Ryker, Reid, Brittainy and those to follow might have about their 
Grandfather.

My good friend Zoran Kostov, during a long conversation, decided my story as 
someone American born, who had a big heart for Macedonia and Macedonians, 
would be of interest to many either living in Macedonia or in the Diaspora. He 
challenged me and said he would help in any way that he could to write the book 
and have it published.

The initial work on this book by Tanja Maleska and Venci Kurciski gave it its 
start and is much appreciated. 

Over the last couple of years Slave’ Katin Nikolovski, who has written countless 
books on Macedonia and Macedonians, insisted my story needed to be shared! 
He kept encouraging me to continue and finish the book when it would have been 
easy to just stop. Katin agreed to write a historical chapter on Macedonia and to 
translate my text into Macedonian.

Believe it or not, the Covid-19 pandemic of 2020 had a role in getting this book 
completed. After several frustrating starts and stops Zoran and I had with several 
writers for over 10 years, all of whose efforts I appreciate, the lockdown due to ini-
tial phases of Covid allowed me the time to document everything I could think of. 

I sat for days going thru the binders of events, listening to previously record-
ed tapes and getting things down on paper. Without the documents in those 
binders it would have been impossible to recall so much of my past. What I ended 
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up with was not a book but a data dump. But it provided the basis for this book. 
Good thing I did as Hurricane Ian in September of 2022 destroyed all my history 
binders, files, & photos.

It turned out that Harriet and John “Chick” Heithaus, who I knew from Troy, 
had also found the paradise know as Naples, Florida. I recall being part of the 
group that hired Chick, a University of Cincinnati graduate, to join the Hobart 
team. Harriet Howard Heithaus had been a reporter and editor with the Troy 
Daily News, and when they moved to Naples she joined the Naples Daily News 
(NDN). Chick is deceased and Harriet continues writing for the NDN. When I 
needed someone to put my story in a readable book, I called Harriet.

How could it be that someone who has known me for over 50 years, known 
Hobart, known my activities in Troy and also knew my activities here was right 
here in Naples? Well, as always, God had a Plan.

So my story is documented! A simple guy who did what he could to make wher-
ever he lived a little better place to live and especially to contribute to Macedonia 
and Macedonians in the ways his work and relationships made possible. Because 
it’s my story the word “I” is in it many more times than I like; for anything to be 
accomplished, there is always a “we” involved.

I also regret that it was not possible to include many details and individuals, 
who should have been mentioned and were not. 

But rest assured that everyone who played a role in my life is appreciated, 
remembered and loved. 

Vince Vlasho family at my 85th Birthday

Семејството Винс Влашо на мојот 85-ти роденден
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Introduction 

LOU (ILIJA) VLASHO - FAMOUS 
AMERICAN, BUSINESSMAN, 

HUMANIST AND HONORARY CONSUL 
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

Lou Vlasho was born American, but Macedonian by origin from the village of 
Breznica (Vatohori), Lerin (Florina) region, in the Aegean part of Macedonia. He 
is an intellectual, businessman, humanist, known and recognized in American so-
ciety, as well as an Honorary Consul of the Republic of Macedonia to The United 
States of America. He is a famous American who made a significant contribution 
to the Macedonian cause and dedicated his life to the service of human society.

Lou Vlasho, although born an American, his love for his ancestral coun-
try-Macedonia is great and is rooted in the upbringing he received from his 
Macedonian parents who left his native village of Breznica and immigrated to 
the United States, the big country, for better opportunities for his family.

The village of Breznica, where the roots of Lou, Ilija’s as his parents, relatives and 
friends called him, come from is located in Aegean Macedonia, about forty kilome-
ters west of Florina towards the Albanian border. It is a purely Macedonian village 
and is located northwest of the villages of Smrdesh and Dumbeni, not far from the 
town of Bilishta in Albania. There were about 120 houses in it, which, unfortunately, 
today nearly all are empty reflecting the great sorrow of the Macedonians from 
Breznica who for many reasons, some for a better life and some forced on them, 
have moved forever to different countries around the world.
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Lou Vlasho was born on May 26, 1937 in Canton, Ohio. He is the son of Ziso E. 
and Athena (Tina) (Malta). Lou Vlasho and his wife Jan had two children: Vincent 
Todd Vlasho and Steven Louis Vlasho. Canton, where Lou Vlasho was born and 
spent his childhood, is located about 60 miles south of Cleveland and some 25 
miles south of Akron in northeastern Ohio. According to the 2010 census, the 
population was 73,007, making Canton the eighth most populous city in Ohio.

Canton is the birth place of  25th US President William McKinley, who was 
elected in 1896. Today it is known as the birth place of The National Football 
League (NFL) and its Hall of Fame which is located in Canton. 

Lou Vlasho completed his education in his hometown of Canton and gradu-
ated with a Bachelor’s Degree with a major in Accounting from Ohio University 
in Ohio, interestingly located in Athens Ohio, in 1959. During his career he held 
various executive positions in financial management and systems management. 
He was a twenty-five year employee of Hobart Corporation, Troy, Ohio, 1959-
1984, and was vice president and controller from 1980-1984. He was Senior Vice 
President of Gold Bond, Inc., Green Bay, Wisconsin from 1984-1986. For over 10 
years he was Vice President of Rimaco Corp and Vergina Restaurant located on  
Fifth Avenue in Naples Florida. He was the editor of the 1983 Accounting 
Management Guide. In politics, he is a member of the Republican Party, and by 
religion belongs to the Methodist Christian Church and a dedicated Christian.

For a period of fifty years Lou Vlasho held senior positions in numerous com-
panies and various organizations in several US states. At the same time, Vlasho 
was a strong supporter of Macedonia’s independence. Among other things, he 
helped facilitate scholarship programs at Ohio University, which enabled numer-
ous Macedonian students, who received scholarships, to the United States. His 
vision for mentoring these students helped them integrate into American soci-
ety, have successful careers, and to be a kind of ambassadors for Macedonia.

Although he devoted most of his life to his career and service in the American 
community, he never forgot his parents’ homeland - Macedonia. Therefore, Lou 
Vlasho was a strong supporter of Macedonia’s independence, a recognition of the 
country that declared independence and the path to NATO membership.

Lou Vlasho as a Methodist by religion was a close friend of the late Macedonian 
President Boris Trajkovski, also a Methodist. As religious like-minded people, 
they helped spread the President’s vision for the World Conference on Building 
Dialogue between Religions in Macedonia and in the World, which continues to 
this day. For more than a decade, Vlasho was  actively involved in the Annual 
National Prayer Breakfast (NPB) in Washington, D.C. and was instrumental in es-
tablishing a Luncheon for guests from the Balkans. Together with his personal 
friend and former Ohio senator George Voinovich, he co-chaired this now-annual 
lunch, which is attended by over 100 people a year from the Balkans.



Лу Влашо  •  АМЕРИКАНСКИ СИН НА МАКЕДОНИЈА

Introduction 13

As a sign of gratitude to Lou Vlasho for his commitment to the work and prog-
ress of the Macedonian cause, the Government of the Republic of Macedonia 
appointed him Honorary Consul of the Republic of Macedonia to the United 
States of America in 2007. The Honorary Consulate opened in Naples, Florida, in 
February 2008. This is also the year in which Lou Vlasho was awarded the special 
cross of “St. Stanislav” (Kiev Ukraine) for his charitable services.

Also, Lou Vlasho is an honorary member of the Council of the United 
Macedonian Diaspora (UMD), for his contribution, especially helping in the devel-
opment of the first member of the Congressional Caucus on Macedonia and the 
expansion of Macedonian-American relations, as well as obtaining the necessary 
support from the Congress for Macedonia’s membership in NATO.

Lou - Ilija, as his parents and close relatives called him, has a great love for 
Macedonia, so his positive attitude and readiness is to help his parents’ country. 
He does this in many ways, one of which is thru the humanitarian organization 
Habitat, which has a very successful operation in Macedonia.

He is an honorary member of the board of “Habitat for Humanity in Macedonia”, 
which provides simple, decent and affordable housing solutions for those living in 
poverty. Thanks to the efforts of Lou Vlasho, in 2008 Collier County (Florida) “Habitat 
for Humanity” signed a partnership with “Habitat for Humanity” from Macedonia.

The records in the history of Lou Vlasho show that his first wife Janet (Jan) 
passed away after thirty-eight years of marriage at the very young age of 58. Lou 
met his second wife Patricia, a well-known American humanitarian and social activ-
ist. Patty and Lou are people of respect and example. They are hospitable, talkative 
and very interested in the situation in Macedonia, especially in Aegean Macedonia. .

Lou Vlasho has been a resident of Naples since 1989. He and Patty lived 
Pelican Bay, for many years and recently downsized to the downtown Naples 

area.  Lou and Patricia are members of the United 
Methodist Church of the North Naples. Lou has two 
sons, Vince, a graduate of the United States Naval 
Academy who currently lives in the Washington 
area his wife, Jerri, They have two daughters 
(Megan and Alexis). Megan is the mother of Lou’s 
first Great Grandson, Reid. His son Steve, a gradu-
ate of The Ohio State University. He and Tatyana 
live in the Dallas area with their son Ryker and his 
son Jackson. Patricia’s daughter, Erica, lives in New 
York City as does her grand daughter Brittiany

 Slave’ Katin



My father Ziso, Grandfather Ilija, and 
Uncle Todor in Breznitsa est 1920’s

Татко ми Зисо, дедо Илија и чичко 
Тодор во Брезница од 1920-тите
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Chapter  1
The first generation

Chapter 1. The first generation
Oh, what I would give to sit with my dad, drink some Macedonian rakija, and 

hear his story!
I was born in Ohio. But my parents came from Breznitsa, a small village in 

what’s now the Aegean Macedonia. My father, Ziso Vlasho, probably never trav-
eled far from that village as a child. In those days, just getting to the nearest 
town, Lerin (Florina), about 20 to 25 miles away, was quite a trip on donkey or on 
foot. So to even think about crossing the ocean was daunting.

Yet he came to the U.S. in 1914, at around age 16, with his father – my grand-
father, Ilo, after whom I was named – and his brother, Kano, booking a passage 
to New York. They stayed with relatives in Madison, Ill., before he moved to 
Cincinnati, and finally, Canton, Ohio, to find work.

My grandfather made his “fortune” – as much as he felt he needed –  in the 
U.S. and returned to Breznitsa. But my Tatko (father) came back in 1928 just to 
find a bride. And he found the perfect one in Tina (Athena Christou) Malta. I recall 
my Majka (mother) telling us she didn’t expect to be the one he and his family 
selected because she was too young – only 17.

But the Vlashos came calling, and it was arranged. It may sound strange in 
today’s culture, but a true love would develop between them. 
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My father returned to work in the U.S. in 1930. It was six years later when he 
sent for my mother and now, their son, my older brother, Steve.

What made him leave? What brought him back to the U.S.? Unbeknownst to 
me – he never talked about it – I believe my father was one of many Macedonians 
who left because of what Greece was doing to their country. Greece had annexed 
a big sector of Macedonia, including my father’s home village, in 1914, after the 
first Balkan Wars. They began an ethnic “cleansing,” changing names of people 
and villages so they would have a Greek appearance and sound.

It would only get worse. The Greek government began destroying history: 
burning books and documents, bulldozing cemeteries and changing building 
inscriptions. In the mid-1940s it revoked the citizenship of 44,000 Macedonian 
children and deported them to refugee camps outside the country; a side story 
with this chapter explains how my father’s family are now scattered all over the 
world because of that.

Even my mother’s passport was now Greek. The third-class ticket for her trip to 
the U.S. aboard the ship Italia had changed her married name from Vlasho to the 
Greek spelling, Vlassas. She arrived in New York with a son excited to see his father.

But young Steve had been learning Greek, not Macedonian, in the village 
school, under the rule of the Greek government. So he greeted dad in Greek. My 
mother remembered the moment clearly.

“Јас не сум Грк! (I am not a Greek!)” my father responded, apparently in no 
uncertain terms. My younger sister and I would never learn that language. And 
my brother would never speak it.

During our childhood, our parents did make exceptions for the Greek lan-
guage: They spoke it when they didn’t want us kids to understand what they were 
saying.  And when they took us to church for Easter, the closest Orthodox church 
in Canton was Greek. So that’s where we went — but only on Easter.

Our parents had Greek friends – our quarrel was with the government, not 
the people -- and mom and dad spoke Greek when those friends came to vis-
it. My parents may not have had education, but they spoke three languages — 
Macedonian, Greek and English. 

We didn’t have family in Canton, so the Macedonian Patriotic Organization 
(MPO) was the glue for family kinds of events. We would go to special events and 
picnics, maybe a couple times a year. There were enough people in the Canton 
area that they might get 50 to 100 people for a celebration.

We looked forward to it. They would have dances (vecherinki) with a Macedonian 
band. I wasn’t particularly a good dancer, but it was time to get together with peo-
ple who were friends. For many years, all I knew about the country of Macedonia 
was the MPO.
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The Old World transplanted
I like to tell people I was raised in the village, but it had moved to Canton, Ohio, 

from Macedonia 
Macedonian was our language. We spoke Macedonian all the time at home. I 

never learned to read it, but the stories we were told and the songs we sang were 
from the village. We ate Macedonian dishes to the point that I complained to my 
mother: “Why can’t we eat some American food like everyone else?” 

Today I would give anything to have my Majka (mother) here to prepare a 
Macedonian meal for me. 

We had stews, called mangia (mandza), just like the Italian word. But they 
could be all kinds of different things: One day it would be beef and potatoes, or 
you could have it with beans, and so on. The neighborhood kids didn’t understand 
that at all, and they gave us a hard time: “Why are you always eating mangia ev-
ery day – don’t you have anything else?”

We ate pita filled with cheese, with spinach, with leeks or sauerkraut. And 
there was a good reason for that: It was very filling and not expensive. We had 
fried hot peppers with Mom’s homemade bread. Halva was a rare dessert treat 
because it was so expensive to buy the butter and sugar. But it was my favorite. 

And that rakija.(brandy)  It was a family tradition to make as much as it was a 
Macedonian tradition to drink. My father would always make wine in the fall. He 
borrowed a grinder, like a press, to put the grapes through to make the pulp from 
which rakija came.

At night we would go down to one of our neighbors who had what I’d call a still. 
We had to sneak down in the dark to carry it so no one would see us – they could 
turn us for liquor law violations. 

The still was a big copper container, about the size of an oil barrel, and the cover 
had a curly-cue line extending out of it. You would boil the mixture of grape pulp 
and a few more ingredients in the still and condensation would rise up through the 
line. You’d capture the liquid from that condensation in bottles and you’d have your 
rakija. It didn’t make a lot – we were lucky to get two or three bottles. 

While we were making our rakija, every window and shade was drawn in the 
house. What a clue! The window shades were never drawn in our home any other 
time. 

That rakija came out for special events. The men drank it and beer -- we kids 
got Kool-Aid and root beer made from concentrate -- when we celebrated name 
days. Those were bigger than birthdays for us. You had an open house -- you 
didn’t have to invite people; your friends just knew. But back then, how could we 
invite them anyway? We didn’t have a phone. 
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My mother would prepare all kinds of food that would be set out – pita, cheese, 
feta, olives, maybe yogurt – but the kids weren’t allowed to touch it. People didn’t 
come expecting to be filled up with a big meal, however; this was a good chance 
to get together and sit around and talk. 

My name day -- Ilinden -- was in the summer, Aug. 2, which also happened to be 
Ilija Den, a major Macedonian holiday recalling a battle in which the Macedonians 
defeated the Turks in 1903. So it was the biggest name day celebration in the family.

I don’t really know where I learned English, but I would guess in the neighbor-
hood with the kids. In the Belden School District of Canton, we had all kinds of na-
tionalities -- Macedonians, of course, but also Greeks, Italians, Spanish, Syrians, 
Hungarians and a Romanian and even two Black (Afro-American) families. 

We didn’t have many toys, so all of us in the neighborhood made do with what-
ever we could find to play with.  We played football and baseball and kick the can; 
there were no organized sports – we made the rules every day.

We played on the street because there weren’t many cars on it. Not many 
people in the neighborhood even had cars. 

Malta Family- my mother upper left, my Grandparents, Great Grandparents, 
Uncles & Aunt in Village est early 1920’s

Семејство Малта - мајка ми горе лево, моите баба и дедо, супер Бабите и 
дедовците, чичковците и тетката во селото од почетокот на 1920-тите
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We also built a clubhouse of used lumber across from our home in a field. And 
by the time I went to school, I knew English.

From that mix of nationalities also came my lifelong friend, Charlie Candea. 
Charlie wasn’t Macedonian by heritage; he was Romanian. But we were both 
first-generation Americans with parents who had come here from their home 
countries, hoping to find a better life. 

We shared a lot of common experiences. Charlie and I decided to go to college 
together, and we decided it would be Ohio University, in Athens, Ohio. Charlie’s 
father drove us on the four-hour trip to our new lives. To this day, we talk on the 
phone, and if we don’t get in touch with each other for a year, it’s still as though 
we talked just yesterday. 

Other friends came from that neighborhood and my high school as well: 
Mike Sardone;  Bill Petroff, who like me, was of Macedonian heritage; and Ron 
Blackledge. Ron went on to became a coach in the National Football League.

Poor in dollars, rich every other way
We didn’t have money. I always joke that we didn’t have middle names be-

cause we couldn’t afford them.
There was no hospital for my delivery. I was born on the kitchen table of the 

small house my parents were renting on Penn Place in Canton. Only my younger 
sister had the luxury of being born in a hospital.

There were times when a 5-cent Coca-Cola seemed expensive because we 
didn’t have 5 cents. For our family, it was a treat to split a pint of ice cream and 
one of those Cokes five ways so the entire family could enjoy a bit of it. Like most 
in our neighborhood, our family didn’t have a car. We didn’t even have a refriger-
ator – we had an icebox, located in the basement. When my brother got his first 
job, his pay was used to help with family finances.

And when I graduated from high school, I came home from the ceremony 
and started work at Republic Steel on the midnight shift that same night. There 
would be no partying for me.

Vacations were unheard of for us in those days. We traveled twice to see fam-
ily, by train, and one of those trips was to Detroit so we could also be baptized in 
St. Clement Ohridski Macedono-Bulgarian Eastern Orthodox Church.

We may not have had much; however, we did have a priceless, loving Tatko 
(father) and Majka (mother). Typical of the times, my father was the provider and 
my mother raised the children. I can only recall two times that my father got 
upset with me and threatened me with his belt. But it was only a threat. He was 
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quiet and mild and left the “rough” stuff to my mother. But he was the final deci-
sion-maker in our family.

My mother had such a kind and loving personality, everyone loved her in re-
turn. She knew when to get my father’s opinion; otherwise, she did what was 
required for the family. And although we weren’t rich, my mother was always will-
ing to share what we had with our relatives who had little or nothing. I recall she 
sent what I called “care packages” filled with our old clothes to family members in 
Greece, Romania and what was then Czechoslovakia.

They were parents who always put family needs -- and sometimes our whims 
-- above everything else. I recall one special example: In 1945, just at the end of 
World War II, my mother took my sister and me downtown to shop, a rare treat, 
just before the holidays. We went into Sears, and right inside the front door there 
were stairs to the basement. (Our floor, probably.)

At the bottom of those stairs was a Christmas tree with lights and a display of 
boxes of lights. But it was just a display; during the war there were no Christmas 
lights for sale. Well, I threw a fit that we should buy some. Mom told me there 
would be more before Christmas.

2208 5Th Street NE, Canton, Ohio -  where we grew up 

2208 5-та улица NE, Кентон, Охајо - каде што пораснавме
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Guess what – there weren’t more. No lights to be found anywhere; my parents 
looked hard for them. I threw fit after fit, but we found none. We had to put up 
our live tree without any lights. To appease me, my parents took a lamp, removed 
the shade, put a red bulb in it and put it beside the tree so we would have colored 
light on our tree.

I remember that as if it was last week. 
I do not recall much about World War II, because I was so young. But I do re-

member the air raid warning signals; VE day (Victory in Europe), on which we put 
the date in drying cement; and VJ day (Victory over Japanese Day), when my broth-
er was allowed to go to downtown Canton for the celebration that night. I still have 
my Food Ration Book which was issued to everyone, with most of the stamps still in 
it, because we did not have money with which to use them for buying those goods. 

I also remember that my mother was responsible for our first television.
“The kids don’t have much. Get them a TV,” she pleaded with my father. So we 

were among the first families in the neighborhood to put a TV antenna up. Our 
TV was a big, black-and-white Bendix, the size of a dishwasher. But we couldn’t 
play it too much “because you might wear it out!”

In the home at 2208 Fifth St., Canton, where we lived for most of my childhood 
years, we were at the edge of the city. There was a school nearby, and between us 
and the steel mill were a couple fields. We walked everywhere.

All of us who worked at the steel mills walked through the fields, no matter 
which shift you worked. If you worked the midnight shift, you walked there. You 
weren’t afraid of anything.

Down at the corner was an Italian grocery store; a couple of blocks away was 
a Macedonian-owned grocery. We walked to both. When the A&P supermarket 
finally came close enough, several blocks away, my mother walked there, too.

Something in my head
Morash da imash neshto vo glavata; inaku nikogash nema da bidesh uspeshen. 

(to be in Latin) (You’ve got to have something in your head; otherwise you’ll never be 
successful)

Even though I went to a vocational high school, I always knew I was going to 
college. It was just a matter of where and when.

Both of my parents influenced my decision just by assuming it was going to 
happen. That was always implied, always inferred.

It wasn’t going to be on a sports scholarship, however. 
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At one time, I thought it might. I had become very interested in basketball and 
football. I started going to the YMCA, which had a team that played other area 
teams, about 10 city blocks away. I was small, but that didn’t stop me. I played 
guard and tackle on the football team.

But basketball was my sport. I played whenever I could, and by the time I was 
in the eighth grade I was good enough that our principal wanted to hold me back 
so I could play one more year for the Belden Beavers. 

Our basketball coach was Bob De Pietro, who was also an assistant coach at 
Canton McKinley High School. Canton McKinley at the time was known through-
out the state for the teams it fielded, and he thought I had the potential to play 
at McKinley. I signed up.

In the meantime, I was doing things boys my age did in that era to earn mon-
ey: caddying for golfers, and occasionally, before a machine took over the work, 
“shagging,” picking up balls hit for golfers’ practice shots at the local country club.

In the summer before I was going to start at Canton McKinley, I shagged for 
an assistant pro. I was just raising my head from getting one ball for him when 
another hit me on the bone above my left eye.

I was rushed to the hospital, where I spent 10 days. In fact, it has been the only 
time I’ve ever been a patient in a hospital. I lost most of the sight in that eye from 
a pinpoint injury in my optical nerve. The eye works, and I’ve been able to lead a 
normal life, but I cannot see much straight in front of me. I learned immediately, 
and over the next 70 years, that the good Lord gave us two eyes for a purpose. 

My sports days were over after that injury. It ended my football dreams. It 
ended my basketball dreams. The settlement for the damage to my eye at least 
helped me pay for college, my first car, and finally, my first house. I spent one 
year at McKinley and then transferred to the vocational school, Canton Timken, 
to major in bookkeeping.  

Still, Canton Timken prepared me well for college and beyond. It was a proud 
day when I received the school’s Distinguished Alumni Award in 2008, an honor I 
hadn’t expected but really appreciated. 

Even in high school I was becoming involved. I ran for class president my se-
nior year and lost by so few votes a recount was required.

I had other influences besides my parents working to keep me on the college 
track, too -- ones I wasn’t always aware of.

At my first summer job with Republic Steel, on the 11 p.m. third shift, they 
worked me hard. I got the worst jobs in the plant. Have you ever seen steel boil? 
I have. I’ve been outside the door, the hole. We’d have to put slag in there, and it 
was like a pudding or a soup. But red-hot.
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I also worked on the mason gang, which repaired the steel-making furnaces. 
When they took a furnace down to replace it, in the basement below the open-
hearth furnaces, there are what are called checkers. They’re little brick rows, and 
the soot from the furnace would come down on them, like ashes from a grill grate. 

One of my jobs would be to crawl in there with a hoe and a sled that had a rope 
attached. We’d hoe all that soot onto this thing and they’d pull it out. It was the 
dirtiest job there.

We had a foreman we called Spanish because he was Spanish, although I think 
his name was Fernandez. I could never figure out why he gave me all those hard jobs. 

His in-laws owned the bar down at the end of the street. One night, when I saw 
him there, I decided to go in.

“I don’t mean to complain. I’m glad to be working because I need the money,” I 
told him. But, why, I asked, was I getting all these tough jobs. 

“I did it on purpose,” he told me.
“Why?” I asked.
He replied: “I didn’t want you to become one of these guys who thinks ‘I’m 

working now and making money, and I’m not going to go back to school.’”
I let him know I was definitely headed for school that fall.
The next summer, I had easy jobs.

My favorite photo – my father, Ziso, with his Grand Kids

Мојата омилена фотографија – татко ми Зисо со неговите внучиња
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The Greek government and Macedonia
Imagine you could not speak your native tongue.
Imagine you were forced to change your name.
Imagine you never saw your parents again.
Imagine you were separated from your siblings.
Imagine you could never visit your birthplace.
Imagine you were tortured for who you are.
Imagine your families’ graves were destroyed.
Imagine your church was burned down.
Don’t imagine — this was the reality of being a Macedonian in Greece.
Facts from the short film “Exodus of Macedonians from Aegean Macedonia”

Writing about my parents’ depar-
ture from Macedonia means explain-
ing some history of the changes that 
happened there. Here is a timeline of 
things that were done to their home-
land that doubtlessly contributed to 
their decision to settle in the U.S.:
• 1913: Following the Balkan 

Wars, Greece annexes Southern 
Macedonia and starts a violent 
campaign of assimilation and Greek 
settlement.

•  1914, after WWI, to 1928: 
Enforced Hellenization — cultural 
and linguistic assimilation— of 
Macedonian speakers begins. 
Beginning in 1918, 825 Macedonian 
towns are renamed as Greek ones. 
In 1927, Macedonian last names 
and surnames are required to be 
changed into Greek ones.

•  1930s: Macedonian books and doc-
uments are burned; inscriptions on 

public buildings are changed; ceme-
teries are bulldozed. Grave inscrip-
tions are erased as early as 1928.

•  1936: Ioannis Metaxas, as prime 
minister of Greece, begins a 
campaign to totally eliminate 
Macedonian identity and culture. 
Macedonian language is outlawed; 
thousands of Macedonians are 
deported to the islands of Thasos 
and Cephalonia. By 1941,100,000 
Macedonians have been expelled 
from Aegean Macedonia.

•  1944-48: Mass exodus from Aegean 
Macedonia begins. Some 44,000 
Macedonian children lose their cit-
izenship and are placed in refugee 
camps around Eastern Europe.

•  1959: International reports of 
human rights violations surface. 
Macedonians in Greece are forced 
to take a language oath renouncing 
their own language.
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•  1991: Greece starts an aggressive 
international campaign against the 
newly independent Macedonia, which 
has emerged after the disintegration 
of Yugoslavia. Its admission to the 
European Community is delayed.

•  1993: Due to Greek objections, 
Macedonia is admitted into UN under 
“Former Yugoslav Republic” name.

•  1993-1995: Greece imposes a 
trade embargo on Macedonia, al-
most destroying the Macedonian 
economy, bringing about a 70 
percent unemployment rate af-
ter Macedonian President Kiro 
Gligorov refuses to rename the 
country, nation and language, or 
change the Constitution’s Article 
47, which  specifies that “the 
Republic of Macedonia cares for 
the statue and rights of those per-
sons belonging to the Macedonian 
people in neighboring countries, as 
well as Macedonian ex-patriates, 
assists their cultural development 
and promotes links with them.” 

•  1994: Human Rights Watch 
publishes a damning report that 
documents Greek abuses against 
Macedonians, including religious 
freedom issues.

•  1995: An Interim Accord is signed. 
Greece forces Macedonia to give 
up the 16-point Vergina Sun as 

its flag, arguing that it belongs to 
Agean Macedonia, an area which 
had been annexed by Greece.

•  2008: Greece vetoes Macedonian 
NATO accession.

•  2008: The United Nations pub-
lishes a report that documents 
continuing human rights abuses in 
Greece against Macedonians.

•  2009: Greece vetoes Macedonia’s 
EU accession.

•  2011: Macedonia wins an 
International Court of Justice case 
against Greece. The ICJ rules that 
Greece has breached its obligation 
under Article 11, paragraph 1, of the 
Interim Accord of 13 September 1995.

•  2018: Decades of oppression and 
vigorous campaigning result in the 
Prespa Agreement, which forces 
Macedonia to give up on its minority in 
Greece and change its history books.

The Bulgarians, too, have denied, 
since the Balkan Wars, that we exist 
as a people with our own language and 
culture. Tito gave us the only place 
called Macedonia, which had to fight 
for recognition and after the Prespa 
Agreement was renamed The Republic 
of North Macedonia, which I really hate 
writing here because it is The Republic 
of Macedonia.

Sources:
History of Macedonia --  historyofmacedonia.org
Human Rights Watch  -- hrw.org/legacy/reports/pdfs/g/greece/greece945.pdf
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In the diaspora

I can only imagine the discussion 
in the Vlasho household in Breznitsa 
during the rapid changes taking place 
that led to the decision that Ilo, Ziso 
and Kano would go to America. I found 
it interesting that my father’s journey 
paralleled the timeline of Greek control 
of our region, and its work to erase our 
history and culture.

My father left Macedonia before 
the Greeks began changing names 
of people and villages to give them 
a Greek appearance and sound. My 
Grandfather was Vlasho and my fa-
ther and his brother Kano (John) never 
changed the spelling of our name, so it 
goes back at least six generations.

I am not sure if Uncle Kano returned 
to Breznitsa to get married but believe 
he did, and then returned to the USA. 
He finally died in Ecorse, Michigan. 
My other uncle was still in Macedonia 
at the time of the name changes and 
his name was changed to Vlassis. My 
mother’s maiden name was Malta; it 
was changed to Maltas. The name of 
our village, too, was changed, from 
Breznitsa to Vatahorion.

My Grandfather, Ilo, eventually re-
turned to the village. But what about 
my father’s other brother and sisters? 
They all left Macedonia and the village.

His brother, Todor Vlassis, migrat-
ed to Australia with his wife, Lena.

One sister, Vasiliki (married to Kolo 
Kozary), also migrated to Australia.

Their other sister, Velika (married 
to Ilo Papageorgiu), was no longer 
with her husband; she stayed in the 
village until she was able to join her 
son in Czechoslovakia (now the Czech 
Republic). 

If things were not bad enough, 
during the 1948 Partisan War, over 
44,000 “Deca  Begalci” (children who 
could walk and were not old enough to 
join the army) were taken from their 
parents by Greece -- sometimes under 
the excuse of protection during the 
war; through cooperating relatives; or, 
sometimes, just taken. All of them were 
displaced. Scattered like seeds, ending 
up at Eastern Europe refugee camps 
in locations like Skopje, Belgrade, 
Budapest, Prague, Bucharest and even 
as far away as Moscow, Warsaw and 
Tashkent.

  My family was impacted in a big 
way from this:

Two of Todor’s and Lena’s chil-
dren -- my cousins Vasil Vlassis (Bill) 
and his sister Tsana -- were moved to 
Romania during that time. They were 
able to join their parents in Australia 
in 1956. Another sister, Sofia, went to 
Russia and finally joined the family in 
Australia in 1968. 
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Vasiliki and two of the couple’s chil-
dren, Don and Olga, managed to get 
out of the country before the remov-
al of children. Her husband, Kolo, had 
emigrated to Australia, and their other 
son, Chris Kozary, joined him there in 
1938.The other three were finally able 
to join Vasiliki and Kolo in Australia in 
1946.

Cousin Stavro Papageorgiu, Velika’s 
son, was in the partisan army and was 
injured. During his recovery he was 
sent to Czechoslovakia and later was 
able to bring his mother there.

Recently Vasil told me about life 
during the Partisan War. He remem-
bered times when he had to lie per-
fectly still among the rocks on the 
mountains because war planes were 
overhead. They shot at anything that 
moved. It had to have been terrifying. 

On my mother’s side, the story is 
much the same:

  Her sister, Sophia Panos, stayed 
in the village. Sophia’s husband, 
Nicola  Panos  was sent to Russia and 
later returned but with much difficul-
ty. Their child, my cousin Kosta Panos, 
was taken to Romania and was unable 

to return to Breznitsa. He migrated to 
Canada.

One of her brothers, Alex, and his 
wife, Tina, and their children – Chris, 
too young to be taken, and Lia, who 
was not born at the removal – all mi-
grated to Canada.

Her other brother, Vasil was sent to 
Poland and was later able to return the 
village. Vassil married in the 1950s; he 
and his wife, Arte, and their children, 
Katherina and Stavros, all stayed in 
Greece.

Look what the Greek government 
did to this small family! We are spread 
all over the world, not by choice, but 
because we were forced to. And no 
more than 5 of my blood relatives live 
in Aegean Macedonia today, out of 
several hundred scattered around the 
world. 

Our story has even become a drama: 
Cousin Vasil Vlassis’ story has been doc-
umented by his Australia-based neph-
ew, Stefo Nantsou, in a tragi-comedy 
play, “Mr. Balkans” (2010). Stefo has also 
written other plays about Macedonia’s 
heroes and its ravaged history.



Ziso & Tina Vlasho

Зисо и Тина Влашо

Jan, Vince, Steve, Jerri & my secretary Linda at Naa/
IMA Conference in Houston, Texas

Јан, Винс, Стив, Џери и мојата секретарка Линда 
на конференцијата NАА/IMA во Хјустон, Тексас
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Chapter  2
The American  
Dream Years

Chapter 2. The American Dream Years
Мозокот не е во џебот, туку во главата. Извор.
A brain is not in the pocket, but in the head. (Macedonian proverb)

Things were changing in America after World War II. Those changes came to 
our family, too. My father may not have finished third grade, but I was going to 
college. And even though we didn’t have much money, I became one of the best 
dressed guys in high school. 

For my first year of high school, my parents bought me a pair of Levis jeans 
and a tee shirt, and my mother made me a shirt. She made it on the old sewing 
machine we bought from a neighbor, and I remember having to go to another 
friend’s home to get the buttonholes sewn on. I wore those jeans and alternated 
the tee shirt and homemade shirt my entire first year of high school. (That old 
sewing machine, incidentally, is still in the family, in my son Vince’s home!)

By my second year, things became better. With my brother working, I had 
more clothing. But the dramatic change came in my third year, when I was hired 
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by Dickson Tailors, a custom maker of men’s suits. At that time the fad was cus-
tom-made slacks for the guys and skirts for the girls, if they could afford them. 
Dickson hired me to promote and sell trousers and skirts to my peers. 

To do this, I wore different tailor-made trousers to school every day. I went 
from no clothes to the very best of clothes!

And when I was turning 16, my brother and parents agreed to buy a car — a 
nice used Pontiac. It was considered the family car, so I could drive my parents 
on occasion. I got my license in June of 1953 and that same summer I drove my 
parents and sister 325 miles to Toronto, Canada, to visit my mother’s brother, 
who had immigrated there. 

It was quite a first driving trip for a 16-year-old. It was quite a trip for my 
mother, too — a really emotional reunion with the only member of her family she 
would be able to visit. She would never see her parents back in Macedonia again. 
It was the first time she had seen her brother since she was 20 years old, and now 
her own first son was already working and her second making his college plans.

College, with a future ahead
We were in for a 4-hour trip to Ohio University in the days before Interstate 

77, which would whittle that time down to 2 ½ hours. In fact, there were no inter-
states at all then.

The university was in the Appalachian Valley, surrounded by the rolling hills of 
southern Ohio, situated in the small town of Athens on the Hocking River. It was 
known, in fact, as “Harvard on the Hocking,” because it had been designed with 
the same ivy-walled look and the same goals for its curriculum as the Ivy League 
school back East.

But unlike Harvard, Athens wasn’t close to easy transportation home. I would 
have to hitchhike, which was common and much safer in those days. But there 
was no direct route, so I would have to zigzag up the state, getting rides from 
three, four, or as many as five different drivers.

Or if I were lucky, I could get a ride with one of the better-off students who had 
a car and was going north.

Charlie and I roomed together for the first year, living in the new — then — 
East Green dorm and eating our meals in an old military barracks. The post-war 
Baby Boom was coming on our heels and every spare building was needed for 
student life. 

I made a friend from Cleveland who was Macedonian, Ed Velkoff, and we be-
came close buddies – so close people thought we were cousins, and we didn’t 
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correct that error. We were dubbed the “Gold Dust Twins,” after the advertising 
schtick for a popular washday product.

After I pledged to Theta Chi, along with Ed, we were able to live in the fraterni-
ty house. Charlie’s cousin, alas, persuaded him to join a different fraternity, Sigma 
Nu, but it didn’t affect our friendship.

I still worked to pay for my meals and other incidentals. This time it was waiting 
tables in The Rainbow Restaurant in Athens, owned by the Anastas family, who 
were Greek; after it added a bar, I eventually worked my way up to bartender there. 

That is also where I met a very attractive young lady who had come in looking 
for work named Janet Constance Sears. We began seeing each other seriously, 
and were quietly married in March 1958. Being a married college student was not 
easy; sometimes Jan had to stay with her parents, and other times we had a room 
or an apartment where we could be together. In February of 1959, our first son, 
Vincent Todd Vlasho, was born.

Both Jan and I worked at the Rainbow until Vince arrived. Being a college stu-
dent and a new father and working and a new father, was not easy, but we man-
aged to get by. I fondly remember putting Vince on my one arm with his head in 
my hand and walking down the streets of Athens. 

He came just three months before I received my degree, which was another 
big, big day. I would be the first in my family to graduate from college.

A degree, and even better, a job 
By the time I graduated in 1959 I was married and had a child, so education 

wasn’t as important to me as it probably should have been back then. 
But I appreciated my education, and over the years worked to help others at-

tend OU, keeping in mind opportunities to bring Macedonians to its education, too:
Establishing the Sid Beckert Alumni Chapter in Miami County (Troy, Ohio) 

with the help of Jack Ellis, Dave Scott and Glenn Corlett at Ohio University.
Serving in The International Cutlers Scholars program (especially the Gusterov 

Macedonian program) for students who are studying to make an impact in their 
communities

Helping Macedonian students to attend OU in other programs as well as in 
Cutler

Working for the Global Competitiveness Project between OU and Macedonia 
Helping establish the Institutional Cooperation program between OU and 

Macedonia 
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Serving on boards – the School of Accountancy Advisory Council, the Library 
Advisory Board, the College of Business Advisory Board and the advisory board 
for the Voinovich Center, the school’s public leadership program

I didn’t do what I did for awards, but because I asked and felt I could contrib-
ute and wanted to support my university. So it was a nice surprise to receive 
the Distinguished Alumni Award from Ohio University in 2001. It was one of the 
proudest moments of my life; I never imagined my university would honor me. 

I only wish my parents could have been there to see it. And the benefits were 
wonderful: a black-tie dinner, even a car in the OU homecoming parade!

Still, as I finished my days in college, a job was on my mind, and, fortunately, I 
graduated with one waiting for me. Again, straight from graduation to work.

I already had gone straight from high school graduation ceremonies to my 
first summer job, on the night shift at Republic Steel, and had worked there for 
summers while I was in school.  

So I thought I might join that company full time after graduation.  I had worked 
in the mason department — hard, hard work. My father and my older brother also 
worked there, so I thought there may be something in its Cleveland headquar-
ters, where we could live close to my hometown. 

A job at Republic’s home office would have made it easy to visit my parents. In 
terms of travel time from my father’s village, it would be like going from Breznitsa 
to 20 miles beyond Bitola to come home to Canton — about 60 miles, or 32 ki-
lometers. Of course, our travel would have been by car instead of donkey, so it 
would have been a fairly easy drive. 

But guess what: Republic Steel had no jobs available for me.
It was in auditing class, with a professor of accounting named Ralph “Sid” 

Beckert, that I learned about Hobart. He read a letter from an OU grad, John 
Lafferty, saying the company was looking for people. (Sid would later become a 
good friend, and I got our chapter of Ohio University alumni named for him. He 
was ill and close to death by that time, and I hope it was something that made 
him happy in the last days he had.)

So I applied at Hobart. They called me for an interview. Eventually, after that, 
John called me on the phone, while I was at the fraternity house, with the magic 
words: “Lou, I’m just calling to tell you we’re offering a job. Let us know after you 
receive the offer what you think.” 

Then the letter came: 
“In line with our position we offer you a job in general accounting… Your start-

ing salary for the position is proposed to be at the rate of $425 a month, with a 
$25 adjustment at the end of two six-month periods.”
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It all happened very fast. I had an interview on May 26, which happened to be 
my birthday. By June 1  I had responded that I was taking the job. 

Today, in 2021, that starting salary would be $40,000, which is still under the 
$60,000-and-up range at most companies.   And I’m married and have a child 
who’s 3 months old. We got by, but, oh, it was tough.

I was able to rent an apartment. We bought a bed, we bought a crib, and we 
bought a TV.  I bought them on credit, which I got because I would be working at 
Hobart, Troy’s major employer. Everyone knew everyone back then. 

A settlement from my eye accident in high school gave me enough to buy my 
first car at the end of May that year and helped with the down payment on my 
first house. We packed up ourselves and baby Vince, put all our belongings in our 
trunk and drove to Troy, Ohio. 

Troy is almost 200 miles from Canton, Ohio, and my parents would say: “Кај 
го најде тој пусти Трој (КИРИЛИЦА ИЛИ ЛАТИНИЦА?)(Where in the world did 
you find that damn Troy)?” Mom and dad had hoped I would end up in Canton and 
marry a Macedonian, but it didn’t work out that way. As usual, parents’ and kids’ 
dreams are different.

Goodbye, college life; hello, corporate life
My life was going to change amazingly. And I was going to help bring some 

pretty amazing changes to the company I joined.
A photo of us shows at least three accountants in the class of four new em-

ployees: myself, Hal Willis, Ed Cox and Walter Young. The real surprise to me 
was that Walter would eventually become my brother-in-law! We became great 
friends at Hobart.

Another surprise would come when we learned why three of us were hired to 
replace one accountant.

Omer Tobias was that accountant’s name. It wasn’t that Omer’s work had be-
come so overwhelming that Hobart needed three people to replace him. He was 
embezzling, to the tune of around $400,000, a pretty handsome pay raise to his 
$95-a-week salary.

Omer was an art lover, and he filled his house with expensive art — about 
$200,000 worth. That’s according to estimates the New York Times got from 
galleries that had to auction it off to pay back Hobart. 

Omer’s attraction to embezzling didn’t end there. On parole after serving sev-
en years in the Ohio State Penitentiary, he was arrested again. Apparently he had 
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been given responsibilities for accounting in prison, and he embezzled from the 
other prisoners’ funds! 

The company wasn’t about to let one person have that kind of control again, 
understandably.

We newcomers would get to know all the people who made Hobart what it 
was:  John Lafferty, who had hired me; Carl Hoover, my first manager — the man-
ager of general accounting; Bill Becker, who supervised tabulating. I owe grati-
tude to all of them for “bringing me up” as a young employee. 

Carl was a long-time staff member, a nice man who took the time to explain 
things. Working for him in General Accounting (GA) was a blessing; I acquired a 
lot of business knowledge from him. For a while in GA, I worked in the Tabulating 
Department, my first venture into automation, as rudimentary as it was. The 
equipment, which held our general ledger, was programmed using wiring boards 
that told the machine what to do. 

I got to know Homer Finfrock, the Tabulating Department manager, and Bill 
Becker, the assistant manager. Bill became one of my best friends -- in fact, he 
was one of the reasons I came to Naples years later. He had retired down here.

Our managers were mostly common folks. I don’t think any of them, except 
maybe the top officers, people like John Lafferty, even had a college education.

Dick Siler – he was from a nearby farm town, Greenville -- put the financial 
reports together for a whole corporation.

Don Oglesby had a farm up in Piqua, and he was a good old boy. He handled 
our petty cash. 

Bernie Campbell handled Hobart’s taxes.

Carl Goldbach   -- he knew everything. If I had a question no one else could 
answer, they’d say, “Go see Carl. “ He would tell me to give him a few minutes to 
finish what he was doing. Then he’d say ‘C’mon with me.” And he’d get me the 
answer. 

None of them had college degrees. They didn’t think we were high and mighty 
because we had college degrees, either. They had something we didn’t have, and 
that was experience. 

The times were there to develop a unique company like Hobart.  It would be 
impossible to create that today, according to my friend — and at one point, boss 
— Harland Mischler:

“We didn’t have any group of people that were better than any others. They 
were family oriented.  You had a family-oriented company.”

That was Hobart back then. We were transitioning to a different Hobart.
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The learning curve
When I joined, I didn’t know just how good a company Hobart was. In 1959, 

Hobart was doing business in 100 countries. That number had increased expo-
nentially by the time I left. It was the Cadillac of the industry, back when Cadillacs 
were considered the best car on the road in America. 

It had both a commercial and a retail division, the latter titled KitchenAid. 
KitchenAid appliances are still regarded as top-end for home kitchens in the U.S. 
Every Hobart employee household aspired to have one of its incredibly durable — 
and expensive — dishwashers and mixers. 

The problem, actually, with Hobart equipment was that it was built so well it 
never wore out. There was no such idea as obsolescence in Hobart products.

A side note: In 1991, the company launched a contest looking for the oldest 
Hobart mixer still working. There were 6,000 entries, and the winner was a 1919 
C-210, a commercial 10-quart machine, that was still being used in a Fort Smith, 
Arkansas, bakery. That’s 72 years of operation!

We made mixers, sliders and choppers and grinders, weighing systems, dish-
washers of all sizes, from huge ones for hospitals to small ones that would fit on 
ships. And we were respected in the industry. With Mike Ellingson of the sales de-
partment working on it, we even helped develop, with the National Supermarket 
Association, the UPC codes you see on all kinds of consumer products today. 

Hobart was a very conservative company. There were no coffee machines, no 
Coke machines. We were there to work. You could have coffee on your lunch hour, 
not at your desk. But we did get them to let us have birthday parties with a cake.

One Christmas we somehow got permission from Carl Hoover to even bring 
in cookies. Carl Goldbach said, OK, since that’s the case, I’ll bring the coffee. Sam 
Kunkle, the office manager, stopped him. You can’t have coffee, he said.

He hadn’t gotten permission.

That really hurt Carl’s feelings. But there were rules for everything. Dark-
topped desks were for men. Women, even those coming in as marketing or per-
sonnel professionals, were issued a secretary’s white-topped desk. There was a 
specific list about what was to be rescued from the board room in case of fire.

We didn’t have air conditioning. We opened the windows to cool off. I remem-
ber being in the office of payroll manager Sy Siebold one afternoon when the 
temperature on his wall thermometer read 95 degrees! (35 Celsius). But it, like 
the country, would change.
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A new era, new jobs, a new headquarters
John Lafferty and I were not similar in many ways. He was older. He was an 

ex-military guy. He was a prolific writer. He was the first guy at Hobart who doc-
umented things. 

The officers probably were annoyed, but they were also probably tickled that 
he was the secretary of every committee, self-appointed. Of course, when you do 
a lot of that kind of writing, you know what can happen. You put a lot of your own 
influence into it. 

For years, I just knew he had hired me and had little contact with him. But when 
we decided to present the need for computers, he had to be the guy who said, 
“Put Lou on the committee.” It changed my trajectory substantially. If not for 
John, I could have spent my career in general accounting. 

When we moved to our home on Littlejohn Road in Troy, he lived a block over. 
I never felt it then, but looking back, I know he was watching out for me.

John had been the leader on a computer feasibility study for the company; 
without him, we never would have gotten into it when we did. We knew it had 
to be done. We also knew we were a bit late in the game. We didn’t know much 
about computers, and, truthfully, neither did the consultants.  

And once our feasibility study was completed, we organized a Data Processing 
Department. I was promoted to Assistant Supervisor of the new department in 
1965. We were to figure out how to computerize our company. Bill Becker and 
our first programmer, Bob Dilly, and I were essentially the department.

It became known as Disneyland. The perception was that we were doing 
Mickey Mouse work. But our results were going to bring Hobart into the Age of 
Technology.

There were no computer science courses at universities; I went straight to 
IBM to take classes. We eventually bought an IBM 360, which held less than our 
iPhones today, 16 kilobytes. But things were moving so quickly we changed the 
order to 32 kilobytes. We set up 15 applications that would be useful for us.

One thing we realized as we moved forward: We were going to have to build 
a new building. The computers had to be kept at a certain temperature; the old 
building couldn’t hold the offices and the computer equipment and the air condi-
tioning system.

And that changed Hobart. 
Of course, when we built the new headquarters we thought we ought to 

change the name. We hired a consulting firm, and when it was all done we said we 
don’t want to be manufacturing and we don’t need the “The.”
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So we changed it from The Hobart Manufacturing Company to Hobart Corp. 
That was “the big change”!

I had become a systems supervisor after we started the computer feasibility 
study — my first managerial position. I reported to my good friend Bill Becker, in 
data processing. Later, I became the manager of manufacturing accounting.

Harland Mischler was hired to become the controller. That meant I would be 
reporting to him. John told me: Don’t worry about it. It’s not going to affect you.  

So Harland was the controller. Yet I really was on Dwight Mill’s staff, because 
as manager of manufacturing accounting I was in all these manufacturing meet-
ings and discussions about plant expansions and changes. But I had the luxury of 
not reporting to Dwight. 

Dwight had been brought in as vice president of manufacturing, and he was 
the reason we had to have a manager of manufacturing accounting. He was used 
to having somebody who understood the business and understood the numbers. 
I was never a bookkeeping accountant; I could look at the data and knew how to 
analyze it, to explain what could and could not be done. 

That’s what accountants talk about today: how to understand the numbers 
so you can do something about them. I was doing it way back then. I learned a 
lot, and was even asked to use my knowledge as one of the editors for the third 
edition of Wiley’s Accountants Handbook, A Guide to Management Accounting. 

So many good things happened for me at Hobart. My secretary at the time 
nominated me for boss of the year, and I won it! There were those who said I got 
it because I was “too soft” on people. Maybe I’ve always been what they call soft; 
I think it’s easier that way. 

But sometimes you’ve got to have a hammer out, and pound your points in. I 
learned that, too.

More rooms, more responsibilities
Our first apartment in Troy is what I describe as the second floor of a one-sto-

ry house; it was basically an attic. Later we moved to a place not too far from 
Hobart so I could walk to work, and Jan could have the car. We went from two 
rooms to two bedrooms, a living room and a kitchen when we moved. We thought 
it was a palace.

We would build a small ranch house later and eventually move into the 
two-story home on Littlejohn Road where we spent the largest number of our 
years in Troy. 
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I was 21 when I joined Hobart, and 21 at that time was different than 21 is 
today. At Hobart, the family atmosphere meant there were family things to do. 
We were on the bowling team. We played golf. We had birthday parties – perhaps 
reminiscent of name day gatherings in Canton, but with that American food I had 
wanted as a kid.

Since we didn’t live near my parents, I made it a point whenever possible 
for us to visit them, and at least once a year for Vince and Steve to spend time 
with them. I wanted them to know their grandparents and to learn about their 
Macedonian heritage. Baba and Dedo enjoyed spoiling them and feeding them 
Macedonian food and goodies. 

Otherwise, my Macedonian heritage was going to take a back seat for a while. 
Getting involved in all these company things also got you involved in the com-
munity.

I think it was, again, John Lafferty, who , one day, in 1961 or 62,  suggested I 
help out Junior Achievement, a program in which adults worked with high school 
students to create and run a business. 

I became an advisor and enjoyed working with the young students. We only 
had sales of $373, but the principles of learning how to create your business, mar-
ket it and sell your product were there.  One of the students was Larry Blackmore 
who was our treasurer and I worked closely with him. He was recognized as the 
Outstanding Treasurer in our area that year. 

The spark was lit, and after that I didn’t know how to say no. I always say I 
never stepped forward, but I wasn’t smart enough to step back fast enough when 
everyone else did. 

We did a lot in Troy’s Jaycees:
Handled a city fireworks display for the Fourth of July. John Stanford, one of 

our members, said “I’ve done that. We can do it.” He was very concerned, as we all 
were, about safety. Everybody who wanted to help would get together a couple 
days before and get the fireworks ready. John would take a piece of fuse and say, 
“You want to listen to me – or not, if you can run faster than this.” He’d light it, 
and before we could turn around, the fuse had reached its end.

Started a sister city relationship with a town our size -- Offenberg, Germany. 
Troy has continued in sister city relationship programs to this day. 

Published a book about the city every year. Hobart never did anything official-
ly, but in practice did a lot of things for the community. We did many things in 
Troy as a company that were just quietly done to help.

Started an economic education class for teachers after seeing a void in the 
knowledge of most teachers in finance and the free enterprise system. We held 
a big celebration for the graduates.  The project was funded by Clayton Bruckner, 
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aircraft manufacturing legend who was among the founders of Waco Aircraft, one 
of the earliest producers of airplanes. It was based in Troy while it was operating. 

Got involved with selling the city water plant. The mayor was against us on 
this, for some reason, and we had to take him on. But we did persuade the city to 
sell the water plant.

Helped persuade the voters in 1967  that Troy needed a city income tax to 
keep providing quality services. Mal Timm, whom I asked to be the project chair-
man, worked with me, as Jaycees president, and it passed. 

I got to know Jim Hastings, who worked for Hobart while he and his wife, Carol, 
opened their own picture framing business in Troy. He became a lifelong friend 
-- sincere, smart and open -- and we stayed in touch until his death in 2014.

Jim and Carol and Jan and I had so many good times. Jim also was a terrif-
ic help in showing me the ropes in the Troy chapter of Jaycees, which are the 
Junior Chamber of Commerce, a community service group for young men, 35 and 
younger. 

I worked with Jaycees, eventually becoming president and got enough done 
that eventually I was named to the organization’s state board. But the thing I was 
really proud of was coming up with an award for people who were “on the fring-
es,” people who worked hard but were never going to win one of our four annual 
awards. I was named Troy’s Outstanding Young Man of the Year, and that put me 
on the committee who chose the future winners.  But every time we crossed one 
winner off the list there were two more who deserved an award. 

Since the Jaycees had taken over the fireworks, we would have a well attend-
ed event at the stadium every Fourth of July, so I decided, why waste that time? I 
came up with another award we could present to two or three people that night. 
It was right before the fireworks, so they’d have at least 5,000 people attending 
their recognition.

After the Jaycees, I joined the Chamber of Commerce and eventually became 
president there. And while I was president, two community supporters, Steve 
Hamilton and Carol Franks Synan, approached us with the idea of a festival, fea-
turing one of the two crops that are grown in the area, strawberries or corn. 

The idea of a Strawberry Festival took hold, and although I admit I wasn’t en-
thusiastic, it succeeded beyond our wildest dreams. A humorous side note is that 
in that first year, 1976, we had all kinds of strawberry themed things, but had for-
gotten to have just plain strawberries for sale! So my son Vince and his girlfriend 
were recruited to make trips out to Fulton Farms, the local strawberry producer, 
and keep bringing in fresh strawberries for buyers. 

That festival is still going on annually and is one of the biggest in the state now. 
It proves that sometimes you have to stand back and give room to other ideas. 
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There were other community groups that I found myself in: serving on the 
park commission and the committee that planned Troy’s bicentennial year; being 
auditor for the Troy Foundation and serving as auditor for our local hospital back 
then, Stouder Memorial Hospital. I was even lucky enough to become a trustee of 
Edison State Community College, a four-county associate degree school.

Never a baseball player, I was in Little League because my son was. They didn’t 
have a commissioner, so I served as commissioner. I saw two things:  There was 
no place for the teams to sit. So we got them benches. Further, there was no 
place for anybody to sit and watch. So we got bleachers. 

We used candy sales, and I was also the candy sales chairman. Then I also had 
patches made for the champs. I had an all-star game. We even had the mayor on 
our committee.

I tried to get involved with boy scouting because of my boys. But the only 
thing I can remember about it was the weekend we went camping.

It was one thing to grow up in a home with your icebox in the basement and 
no car. It was another to be camping outdoors when the weather turned cold and 
it started snowing. My shoes got wet. We all froze that night. 

We got up, made a makeshift breakfast and went home. That ended my scout-
ing days.

I was appointed to the first City of Troy Human Relations Commission by the 
mayor and city council during the 1960s, when the activity for civil rights was 
extremely high. During my term, our first encounter with integration came when 
a Black electrician moved into a white neighborhood, only a couple of blocks from 
where I lived at the time. Thanks to the presence of our group, the assimilation 
came about smoothly. 

As if I had nothing else to do, I became president of United Way in 1973. We 
reached $125,025 in pledges. That was a lot of money back then. Nearly 100 per-
cent of it was distributed, as it always is, to Troy’s charitable and nonprofit orga-
nizations. 

In 1968 January I was surprised to learn I was selected as the Troy, Ohio, 
Outstanding Young Man of the Year. This is an annual award and an independent 
committee makes the selection. What an honor! Not one I strived for, but one I 
really appreciated.

I worked on so many good causes. But one that was dear to me was the Heart 
Fund campaign. Jan had been born with a valve defect in her heart, and in 1961, 
after our first son, Vince, had been born, she was one of the earliest in the area 
to have surgery to fix it. I happily became chairman of it in Troy, and then the 
county.
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Being dad and Mr. Mom
I knew because Jan had had that birth defect all her life it was a problem, but 

it wasn’t a problem -- until there came a time when her doctor said, you really 
ought to have this fixed. 

It had reached a point where it was affecting her energy, and it would have a 
bigger effect without surgery.

We went to Good Samaritan Hospital in Dayton, and met Dr. Charles E. O’Brien, 
one of the pioneers in open-heart surgery there. I still have the St. Patrick medal 
he gave Jan the day of the surgery — March 17, St. Patrick’s Day, 1961. 

The heart-lung machine, which had to take over her blood circulation during 
surgery, was the biggest risk. I remember Dr. O’Brien saying that the surgery it-
self, even back then, was not much more complicated than having your appendix 
taken out. But everything around it needed to be just right. 

For a young couple, that surgery was a big freaking deal. Even with Hobart 
insurance it was going to cost us phenomenally.  Jim Mischler, who was executive 
vice-president and controller for Hobart, called me in to say, “We’ll lend you half. 
Go see Vern LeFevre (president of First National Bank) to get a loan for the rest.” 

They would deduct payments from my checks. How many other companies 
would do this?

Jan had a tough recovery. As we had been told, the heart-lung machine was 
the biggest problem; they almost lost her on it. I only know because they left 
with her for a minute, and I took a look at her chart when no one was in the room. 
When they brought her back to the room they put her on the bed of ice to keep 
her temperature down. The whole idea was so new and pretty scary.

However, a year later, when Good Samaritan held a ceremony for the patients 
who had undergone heart surgery, she was the only adult there among a number 
of children who were early heart surgery patients.

“There were two trying days in recovery, but I think those were a very small 
price to pay for my future,” she told the staff, patients and friends attending. 
“You will never know how grateful I am.”

My parents came down to help, but I’m not sure whether they weren’t more of 
a hindrance. It wasn’t a trip they made often, either, because my father still didn’t 
drive; they came by bus.

After Jan’s surgery, I could say I became Mr. Mom. But even before that, I prid-
ed myself in spending time with my son. I already did a lot of things to make life 
easier at home. And I took Vince everywhere with me. When teams would come 
pick up bats, balls and bases for Little League, he was helping. When I was selling 
candy, Vince was with me. Then Steve came along, and he was with me. 
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My own sports were not going to be possible with a family and growing com-
munity involvement. I found I didn’t have time for bowling any more, and the next 
year I didn’t have time for golf league. I could do a lot of the community work over 
the phone, however, so I could be at home, with the family.

My community involvement had its lighter moments. In 1973, after my fa-
ther had died, we took my mother to Canada for another family visit. When we 
returned, we were coming down the street when we saw a big to-do in front of 
the house. Nearby Tipp City had had a fundraiser, and our friends, Jim and Carol 
Hastings, had entered my name for a gag prize.

I had won it. Tied to a tree in our front yard was a goat. I had won this goat. 
What do you do with a goat? The kids had a ball with it, taking it for a walk 

around the block, like a dog. But we gave it to a friend with a farm, a much better 
place for a goat to grow up.

Loading it, however, was a puzzle; we couldn’t get it into the back of a van. We 
were chasing it all over, wrestling with it. My mother, who was still with us after 
the trip, solved the problem with her Old World skills. She picked it up, tied its 
legs together, then put it in the back of the van. 

Pretty simple. 
I vowed to get even with my friends, and I could do better than a goat. A year 

later, we had a circus coming to town, and I saw my chance. I made arrangements 
that the elephant keeper would put three of them in their yard.

I had everything ready, including signs.  But the weather turned cold the day 
my plot was about to hatch — so cold that it started snowing — and the elephant 
keeper wouldn’t allow his animals out of their cozy trailers. 

“I can’t take them out in this weather. They’re warm-weather animals!” he told me.
So Jim and Carol would never know how much free fertilizer they might have 

had deposited in their front yards. 
We were lucky to live in a neighborhood that had a sense of fun and a sense 

of community, too. We made many friends — our neighbors on both sides of our 
home, George and Kay Kratt and Dick and Bonnie Rashilla; Sheldon and Artie 
Kramer, who lived two doors down; Jim and Carol Hastings; and Ted and Dot 
Ristoff, who lived one street over.

Later Pete and Nancy Nims moved into the neighborhood to replace the 
Kratts, who moved away, and became a big part of our group. They also became 
really, really good friends.

These were friendships that would last a lifetime, and the five of them still 
with us – Pete and Nancy Nims, Ted and Dot Ristoff and Bonnie Rashilla – are 
still close friends. The Nims, the Hastings, the Rashillas and the Ristoffs have 
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been there for every major milestone of my adult life: Jan’s funeral in 1996; my 
wedding to Pat in 1999; and the presentation of my Distinguished Alumni Award 
at Ohio University in 2001.

We held get-togethers and played neighborhood pranks on each other, like 
the traveling TV. I don’t remember who started it, but someone had bought a 
new TV and needed to get rid of the nonworking old one – a monster of a set in 
one of those console cabinets.  Late at night, they quietly placed it on one of the 
neighbors’ porches. 

It wasn’t there long. The next night it appeared on another neighbor’s porch, 
and then another, until everyone had taken a turn getting it off their porch at 
night and onto someone else’s.  The set would disappear for a while, and then 
suddenly show up on some unsuspecting neighbor’s porch for another round.

We finally got rid of it, but not until everyone’s porch had been “visited” at 
least once or twice.

We had get-togethers with lots to eat and drink. And we always celebrated 
the first snow of the season with a bonfire in the open field behind our homes, 
grilling food and drinking to the coming winter. No invitations were needed; we 
just knew it was time for that seasonal party once more.

We were sad to see that field finally developed into homes. 

My family & sister Christine’s family at my 80th birthday 

Моето семејство и семејството на сестрами Кристин на мојот 80-ти роденден



Megan & Anthony’s wedding family wedding photo

Фотографија од семејната свадба на Меган и Ентони
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Chapter  3
A change of seasоns

Chapter 3. A change of seasons
Technology’s labor pains
We had already been through one major change at Hobart Corp. But an even 

bigger one was coming. This change meant I would leave the city where Jan and I 
had brought up our family, where we had made solid friendships and where I had 
worked my way up from general accounting to a corporate executive office as 
vice president and controller.

Along the way, in 1972, I was named coordinator of Financial Management 
Information Systems (FMIS), the first computerized system of budget reporting 
for every department. Developing it was like building a computer program AND 
the computer from scratch, and just as buggy.

First, we had to create the systems for financial reporting; then we had to 
train our managers at every level. Sometimes, of course, we were doing the learn-
ing because our system would not work for some departments, and we would 
have to tweak the system.

Our first program had too many problems. We called in Arthur Andersen 
Consulting, and eventually took their financial reporting package. But that still 
didn’t cover everything Hobart needed; we still needed to put together a compa-
ny-wide system.
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It became a 24-hour job; I might be called in at midnight to come in and check 
the results of computer tests we were running. 

“Dad, FMIS goes on night and day. What’s going on?” asked both my sons.
We were breaking ground, but getting stuck in our own ruts sometimes. We 

were developing, ground up, a Management Information System that would guide 
us to a detailed, realistic plan for long-range improvement. It would pinpoint prob-
lems, approaches to solving them and the costs for those solutions. To give us that 
information efficiently, it would need to have specific reports created and run. 

The task was tough, but with me were great people. Ken Kessler was the key 
to making that happen. I counted on Ken. He remembers it well:

“We were working in an environment where there might have been systems for 
payroll, for accounts receivable, for budgeting and others, and none of them com-
municated with each other. No one had had the foresight to pull them all together.

“Before we developed the new system, it took us six to eight weeks to formu-
late what had happened in the last quarter. By the time we had that picture, we 
were almost done with the next quarter.” 

“Lou had to work this relatively young task force. The exciting thing to me was 
that I was just this young buck and we were doing work that would usually be 
done by people with 10 more years of experience. But Lou was very empowering. 
He was always very professionally a gentleman, while he was dedicated to creat-
ing the highest quality process.”

“Our time window was four years to forge a system that could draw from the 
existing systems, with small modifications, and quickly present all the data. It’s 
a testament to his dedication to getting it right that when I retired from Hobart 
several years ago they were still using our system.

“The usual lifespan of something like this is three to five years.” 
During this time, my titles were changing as well. I was named assistant con-

troller in 1973, and then director of management information systems in 1974, 
which included all company systems as well as the financial management ones. 
By 1977, the title was once again assistant controller.

Climbing out of the nest
At the same time, our boys were growing up fast. 
Vince was an excellent student and did well in all his subjects. During his first 

two years of high school he was rather small for his age, but before his third year, 
junior year (3rd) he grew and became an excellent starting running back on the 
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Troy High School football team and a runner on the track team. He was part of 
the relay team who set a school record that stood until recently.

He attended The United States Naval Academy in Annapolis, Maryland. The 
U.S. government paid his education in exchange for a five-year commitment to 
serve in the Navy after graduation. Vince worked as an intelligence officer, serv-
ing two tours on the aircraft carrier, the USS Independence. 

Today Vince has a career with Accenture, a Fortune Global 500 company, it 
reported revenues of $44.33 billion in 2020 and 569,000 employees. He is se-
nior managing director of the firm’s work with the United States Department 
Defense and its intelligence agencies.

Steve had the advantage of being the little brother and did not need to expe-
rience the years when Jan and I learned how to be parents. He was a great child 
and did well in his schoolwork. As he entered high school he was bigger physically 
and became a starting lineman for the Troy High School football team. 

He earned his bachelor’s degree in English at The Ohio State University. But 
his quick mind, which retains detailed information very easily, took him to a job 
as a manufacturer’s representative. Steve joined Fuji Electric Corp. of America, 
part of Fuji Electric Co. Ltd., a multi-billion-dollar company, in 2021. He moved to 
Texas, where he is now Sales Manager for the U.S. Semiconductor Division of Fuji.

I can hear my mother’s response, if she had been alive, seeing her family move 
farther and farther away: “How did he find that damn Texas?”

She called Steve “Tascho,” his name in Macedonian. As a tribute to her and his 
Macedonian heritage he took on the name Tash. 

Family at my 85th Birthday 

Семејството на мојот 85-ти роденден
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The world outside
There had been other changes in my career life. The professional organization 

I had joined, the National Association of Accountants, would eventually catch up 
with the type of work I was doing, changing its name to Institute of Management 
Accountants in 1991.

I joined in 1959 – again, thanks to John Lafferty persuading the company to 
pay for the accountants to join the Dayton chapter, with its 600 to 800 mem-
bers. Hobart even paid our dinner costs and mileage to five meetings each year. 
In 1967 I was asked to join the chapter board of directors, and to be responsible 
for the chapter’s public relations. In 1968 I was elected Vice President.

Suddenly, in 1970, I was elected President for the year 1970-71 over the mem-
ber who had been next in line for the job. It is still a mystery to me why. But we 
had a good year and won recognition for our work.

We scheduled educational talks about the changing world of finance, with 
some fun titles like “Things Your Mother Never Told You About EDP Conversion.”

We planned an annual golf outing and got guests from the state’s -- and the 
nation’s -- oldest professional baseball team, the Cincinnati Reds, including Johnny 
Bench, its star catcher. The Reds won the World Series – the U.S. championship – 
in 1975 and ’76, while I was in NAA, and Bench was an impressive draw to our event.

Every month I had to write an article for our newsletter, The Balance Sheet.  

Two years later, I was asked to be on its national board of directors. I of course 
accepted this, with Hobart’s support, because this was part of my profession.

Being on the national board meant a lot at Hobart. Having been involved in 
community things was good, but this was meat and potatoes for your creden-
tials. I was eventually elected a vice-president, and we earned those honors as 
officers, too: The 12 vice-presidents traveled 184,000 miles a year, meeting and 
working with 271 chapters, and 161 chapters for the NAA, which would eventually 
broaden its name to the Institute of Management Accountants. The speakers for 
the annual meetings were well known: Art Buchwald, the syndicated columnist; 
officials from Chrysler; top accounting professionals and more.

But I kept them separate. I always said that when I left Troy I put on my NAA 
hat; when I came back, I put on my Hobart hat.

It became a family thing, different from professional associations today. The 
national convention was our family vacation. Wherever they went for their meet-
ing, we got a week to go there. So my kids grew up vacationing in Los Angeles, 
Chicago, Dallas and Miami because I had national board meetings there. We had 
good times, and we met a lot of good people.
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Part of my work as a district VP was visiting chapters in my region, and I trav-
eled a lot – thousands of miles in one year. But I never stayed at any of these 
places. I’d drive there, go to the meeting, and drive home.

None of this was happening in a vacuum. Some of my travel was done after 
the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in the Middle East 
had raised the price of crude oil by nearly 70 percent in October of 1973. Worse, 
the group had embargoed oil sales to the U.S. after it sided with Israel against 
Egypt and Syria in the Yom Kippur War.

So gas was both expensive and hard to find. There could be an hourlong line at 
a gas station – or it could be totally out of gas. We had to plan ahead about where 
and when we drove from 1973 to ’76.

At that time, the designation of Certified Management Accountants had just 
been created -- a title with tough standards that required you to pass five tests. I 
was one of the first to apply for it, at the urging of my friend, Ed Rogers, professor 
of accounting at the University of Dayton, and a member of the chapter. By 1975, 
I was a CMA, No. 260 in the U.S. 

I became NAA national vice-president for my first term starting in 1975-76. 
We met four times a year. That was travel of a different order; we were meeting 
four times a year to conduct business -- to review association activities, partic-
ipate in standards setting for our profession, schedule helpful experts to speak. 
I got to enjoy being in some places I honestly wouldn’t have gone to on my own, 
like the historic Greenbrier Resort in White Sulphur Springs, West Virginia.

I became national president for the1982-83 term and that would be a major 
responsibility for me.I was taking over an association with 90,000 members and  
big challenges.

During my time there from 1982 to 1984 we developed an accountant’s code 
of ethics, a first for the organization, and a huge undertaking. We also took the 
major step, a difficult one for us, of moving out of New York City into our own 
dedicated building at Montvale, New Jersey. I was at the groundbreaking; I had 
signed all the documents for the purchase of the land and for $4 million in bonds. 
(That would be $19 million in 2021 dollars.)

I had mixed feelings about NAA leaving New York, but the costs were becom-
ing astronomical for us.

The association is still in New Jersey, although now it also has staff located 
around the world in China, Singapore and Africa/Middle East, and even offices 
in Amsterdam and Zurich. Things I didn’t have to worry about then are part of it 
now: its own web page and social media network; Twitter, Instagram and LinkedIn 
accounts; even a YouTube channel online.
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I’m actually still a member of the Dayton chapter, but I haven’t been to a meet-
ing since 1984. Still, when the national organization for Certified Management 
Accountants held its 40th anniversary celebration in San Diego in 2019, they in-
vited me to come – and I did.

Letters from home
The personal ties to Macedonia continued. Correspondence was slow, but we 

maintained it. Among the letters I treasure from those years is one my uncle 
wrote from his village in Greece, from Oct. 5, 1982:

“Many weeks ago I received your letter, and felt very proud about your suc-
cess. I wish you, with all my family health and happiness, also to be successful for 
all your life. We are also happy about Vince’s success, too. We would be very hap-
py if he could meet us in Athens. Expect any other news of you and your family. 
Give my agreements (greetings) to your mother and your brother’s and sister’s 
family. Love, Uncle Vassily”

This was written during our son Vince’s years with the U.S. Navy, and Uncle 
Vassily had hoped, of course, that Vince’s ship might dock there.

It still amazes me the effort he went through to write this letter. He didn’t 
write in English, so he had to find a translator. And I couldn’t read Macedonian 
well enough to write him back in his language. Now, with Facetime and Google 
Duo, we could simply talk to each other in Macedonian. How great that would 
have been! Now, I talk with my cousins that way, virtually face to face.

We fought the wrong takeover
By 1980 Hobart was feeling ready for the future. But that was obvious to oth-

er people as well. This was a time when corporations began gobbling up others 
in the U.S., setting up mergers or, more often, buying them with little money and 
using their purchase’s resources to, in effect, make the company pay for its own 
takeover. It’s known as a leveraged buyout (LBO).

We were one of the earliest victims of the merger-LBO spree of the ‘80s. 
Canadian Pacific, a diversified company based in Calgary, first approached us. It 
wanted to get a bigger share in foodservice equipment than it had with Syracuse 
China in New York. 

We saw it as a disaster. In retrospect, it might have given us more years than 
we were about to get under our new owners.
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We fought hard -- our CEO, David B. Meeker, who actually had owned less 
than 3 percent of the company stock, invited every U.S. company he felt might 
be compatible to offer a better price than Canadian Pacific. He even appealed to 
the Canadian embassy in Washington to respect an American company’s inde-
pendence and took his case to the incoming Reagan administration.

I was part of the entire effort. I escorted all the interested companies’ execu-
tives on their visits to our operations. Names like Armco, American Brands and 
Raytheon were in the mix. When the best offer came -- $460 million, $40 a share, 
from Dart & Kraft in 1981 – we felt we had been saved by a white knight.

But not for long. It was all over for the traditions, the culture and for a good 
number of management.

The day after the acquisition, David Meeker was appointed chairman for 
our subsidiary -- a nice title, but a non-job. I can still recall a conversation with 
Harland Mischler the Saturday night after the first offer came. As we left the 
event we were at, we shook hands, and Harland said, “It’s been fun, but it’s over.”

He was so right. At the time of the takeover, I had had 20 years of experience. 
Over the next six months, I felt like I gained another 20.

Quickly, we had a new president, senior vice president of finance and vice-pres-
ident of manufacturing/engineering. Not long after, members of our executive 
management team began leaving. I was the youngest officer remaining and de-
cided to stay on.

Our new president chose to live in Dayton, 25 minutes away, and the story 
was that he advised any officers he brought in to do the same. It would avoid any 
community involvement, the very thing Hobart officers had been known for in 
the past.

The new president and I worked together fairly well.   But, although my title 
was still one of an executive officer, I began to feel as if I was, in fact, a plant ac-
countant.

I was in the process of figuring out how well I would fare in this new organiza-
tion when I received an offer too good to pass up: the international presidency 
of the NAA.

This was the premier management accounting association worldwide. It was 
a terrific honor. Still, it was a voluntary position and I would have to continue to 
work. Hobart’s new president encouraged me to do it. So for the next two years, 
1982 and ‘83, I traveled to countless cities with chapters, and a great number of 
new places for me -- Zurich, Paris, the UK and Mexico City.

I didn’t let my NAA post distract me from Hobart work, but I was losing my en-
thusiasm for the new Hobart. Its management team was critical of everything we 
had done. It was hard to listen to, but I wanted to see what it was like working for 
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a large corporation. To this day, I am still confused at their philosophy, however. 
It baffled me why anyone would buy a company because it was the leader in the 
world, and then start tearing it apart and changing it.

In the end, I decided it wasn’t for me. I joined Hobart not knowing much about 
working in a large corporation. The bottom line was, I stayed 25 years, and would 
have stayed on until I retired if the company hadn’t been acquired.

It had been 25 years with a good company. 
My official resignation was set for June 30, 1984, but I announced my plans 

in February and my last day at the office was March 31. The company held a lun-
cheon, and John Lafferty was there for me one more time: He hosted a cocktail 
party at the Troy Country Club with my fellow employees, former managers and 
executives. 

My comments that evening were along this line: Life is good, I’m young and I 
have plenty of opportunity ahead of me. My family was in good health, Vince was 
getting married in May and my mother was still alive. Everything is good. 

What I didn’t know was that my mother wouldn’t make it to Vince’s wedding: 
She died in April at age 73.

That was the end of my years working in a large company. In retrospect, I 
learned you make all kinds of decisions in management, but the most difficult 
ones are those that deal with people’s lives and their families. Perhaps I wouldn’t 
be considered a very good manager because I did take people’s personal lives into 
consideration. 

On the other hand, perhaps I was a good manager precisely because I did that. 
Who knows?

As I conclude the Hobart portion of this book, I know I have left out many im-
portant events and people from those 25 years.

For example, my secretaries, Sandy Heath and Linda Pottorf, were my right 
hand when they worked with me. This book would have not been possible if Linda 
had not started putting some of my files from Hobart and the NAA in binders, a 
practice I continued until very recently. These binders were a great memory jogger. 

John Lafferty’s secretary, Dorothy Shultz, was always helpful to me as well.
Again, I leave out so many I respected and appreciated. So many people 

should be mentioned; so many things should be included. I’ve tried to include the 
things that are most clear in my mind. But that doesn’t mean the others weren’t 
important; they all were and will remain in my thoughts forever. Everyone made 
it the great company it was!

Twenty-five years is a long time. But looking back at it here in 2022, it seems 
like a very short time.
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Macedonia comes to the NAA
I may not have seen much of 

Macedonia during my years at Hobart, 
but it was still with me. It was even 
in my address to the International 
Management Accountants annual meet-
ing in Washington D.C. as its president. 

There must have been 2,000 to 
3,000 people in the room for this 
event. It was special because my family 
was there, including my mother and my 
sister, Christine, and her husband, my 
friend from Hobart, Walt Young. 

It had already been a big day for 
mom. The daughter of a friend of 
mine who worked in the Republican 
Party took my mother everywhere in 
Washington, had all the passes, en-
joyed a tour of the White House. My 
mother couldn’t believe it. She’d never 
seen anything like that, certainly not 
in her own country. To be escorted in, 
treated right and given that tour -- she 
came back on Cloud Nine.

She would be at the dinner when I 
made my speech:

“As we sit here, in our nation’s capital, 
we are reminded again to the degree our 
current business and economic prob-
lems have been created by too much 
government. Now is the time for us to 
do our part to ensure our free enterprise 

system does not falter, so our children 
will have the opportunities we had.

“Yes, I’m very familiar with oppor-
tunity. My father immigrated to this 
country and my mother joined him in 
1936. I was born in 1937. I stand before 
you this evening as proof that oppor-
tunity plus a little effort can result in 
a young Macedonian-American from 
Canton, Ohio, and Troy, Ohio, appearing 
before this group of accounting leaders 
in the shadow of our nation’s capital.

“Mom and Dad, thanks for giving 
me the opportunity.”

Lou with Teta Sophia in 
Lerin, Aegean Macedonia

Лу со тета Софија во 
Лерин, Егејска Македонија





Slave Jovanovski, his family, & “Uncle” Lou – Master’s degree 
graduation Stanford University, California

Славе Јовановски, неговото семејство и „Вујко“ Лу – мајстор 
дипломирање на Универзитетот Стенфорд, Калифорнија
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Chapter 4
First visit and 

returns to Breznitsa

 Chapter 4. First visits, and returns, to 
Breznitsa
I thought it was going to be my trip of a lifetime to actually visit Macedonia.
At the time, I was still with Hobart, working with a fairly new vice-president 

and chief financial officer, Chuck Solomonson. He was, in my opinion, the first, 
professional executive from the outside.

He was experienced; he’d been a chief financial officer for another company. 
He was really a good guy. Not only that, he became a really good friend.

After some of the Hobart functions at the Troy Country Club, we would sit on 
the bench at the golf course first tee and shoot the breeze. I learned a lot from 
him about what an executive should really be like.

In 1979, I was going to be going to Europe for Hobart, and I knew the time 
to try it was now. I asked Chuck if there was a chance to go to Greece, because I 
could visit my family home from there.

 “We’ll figure it out,” he said. And he told me to call the Greek distributor and 
set up a tour with him to see the operations in Athens.

That would be on my way back, however. First, I flew from Germany to Solun – 
Thessaloniki now, but you look at the old maps, it was part of Macedonia.



Lou Vlasho  •  AN AMERICAN SON OF MACEDONIA

First visit and returns to Breznitsa58

My uncle and my aunt’s husband -- came to meet my arriving flight.  They were the 
most traveled among the family there.  They had both left the country, one for Poland, 
one for Russia, during the partisan war in the late 1940s. But once they returned to 
the village, they hadn’t been many places. So this was a big event for them, too.

We took a train – a steam engine! -- from Solun to Lerin (now Florina under Greek 
rule), about a three-hour train ride for the 120 or so miles. The train was full, and to 
my surprise, they were all speaking Macedonian. I assumed, with the Greek rule, they 
would be speaking Greek. It was a relief to me; I knew no Greek whatsoever.

From Lerin, we took a cab to Breznitsa. And that was no short cab ride: It’s 26 
miles between the two, a 40-minute drive in the Prespa region, which is moun-
tainous. It was nightfall by the time we arrived, and I would not get a good look at 
my parents’ home village until the next day.

I was in a village, but I felt like I was in the middle of nowhere. There were no 
street lights, no convenience stores, none of the usual things you’ll see even in a 
small village.

Breznitsa is now named Vatohorion, changed by the Greek government during 
its campaign of enforced assimilation. That began after 1918, by changing the 
names of towns like Breznitsa, and was heightened in 1928 to change signage, 
including building inscriptions to Greek. Finally, in 1936, it required Hellenization 
of both first and last names of Macedonian residents as well as the town itself; 
schools were to teach Greek language only. (Source: Makedonija.info)

But I’m not sure today whether its people call it Vatohorion instead of 
Breznitsa; even some Greek tourism literature still calls it Breznitsa.

I was surprised at how small my parents’ home village was. To hear my mother 
talk about what a struggle it was, how far they had to go to school, I thought it 
was much bigger.

Actually, it had been much bigger.
The area has shrunk amazingly. When my parents were growing up, the popula-

tion there was close to 770, which was the 1940 census count. By 1951, the popu-
lation was reported to be 232. (“Studies in the Greek History of the Greek Civil War 
1945-49” by Lars Bærentzen, John O. Iatrides, Ole Langwitz Smith, 1987, p. 80). 

Full hearts, but empty village
By the time I arrived, the population had long since dipped below that; later, its 1991 

census recorded 51 people. (“Lerin in Mourning,” by Anatas Tane Maumovski, translated 
by Elizabeth Kolupacev Stewart, 2014, p. 87) At that only six people live in the village 
year-round. Most of those impressive red clay tile roofs were on empty buildings.
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Today no one lives in the village year-round.

My uncle still lived in my mother’s family home, however. It was pretty frugal: 
one light bulb in the main room, the living room. One spigot for water, and not a 
kitchen in the sense that we think of a kitchen, with appliances.

And, lo and behold, one television.

I met both my aunts, my mom’s sister and her brother’s wife. I met a couple of 
cousins, all of them on the Maltas side; there are no Vlashos left in Breznitsa. We 
had a great time that evening talking about how we had each come to where we 
were, and what their American family members were doing.

I can’t thank my parents enough for having taught me the language of my 
heritage.

My bedroom would be upstairs in a room that they told me my mother and my 
grandfather had slept in at various times. I had the whole second floor to myself. 
But that isn’t necessarily a good thing when the bathroom is outdoors!

In the morning, I walked the village. The mountains Skirka, the rocky one, and 
Boutche, the forested one, (both part of the Pindus mountain range) were there 
just as I had been told. There were two or three cows, and they had to take them 
out to the field. The cows were individually owned, but responsibilities were shared. 
Someone took the cows out to the fields every day. I joked about taking my turn to 
lead the animals out to pasture while I was there, but never got the chance to try it.

When I went back on my next visit, however, there were no cows left.

I wanted to see the Vlasho property, and we were able to look around and deter-
mine where the house had been. There was no house now. It was destroyed, bombed 
in one of the wars. I was shocked at how close it was to my maternal grandparents’ 
home; I thought my mother had gone quite a way to move in with my in-laws.

And my mother also had talked about going to work in the community garden, 
the gradina. I thought it was so far away. As a young boy growing up in the U.S. I 
guess I imagined everything was bigger.

The church, a Macedonian church, was still standing, with its white façade and 
small steeple and with a stucco fence around the church yard.  Now, of course, it’s 
a Greek Orthodox church. There were rarely services there by that time – mostly 
for a wedding or a funeral. But it was in my brother’s memory. Steve never talked 
about Macedonia; it was as though he didn’t want you to know he ever lived there. 
But he did recall getting in trouble once for shooting a cap gun in that church.

He also talked about playing in the stream near his grandparents’ home and I 
found that, too. It was a small stream, and it may be dry by now. But I had thought 
of it as the size of a river.
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Changes, only some for the better

The village school was still standing, still looking good. My mother had gone 
there for several years, and my brother as well. At that time, it hadn’t been re-
freshed, but later on it was renovated, and was used for military purposes. It was 
the most impressive building in the village. The church was the next most well 
preserved building.

The church faces the town square, with a fountain in the plaza. Back in time 
the fountain could supply the village, but it was no longer running. My Aunt 
Sophia’s house was right there.   She was like a twin to my mother and would 
become very dear to me as I went back and got to know her. After she died, and 
after Uncle Vasil died, my enthusiasm to go back dropped. I love my cousins, but 
it’s not the same.

During one of the wars, the house was bombed. They were able to restructure 
the house into a one-story house that still stands there – and I’ve slept there 
twice. Yes, Breznitsa was a battleground during World War II and was occupied 
by the Italians and Germans at different times.  

My two cousins, who were probably my oldest son’s age, were there. We had 
a great time. We kidded each other. We called my mother because my uncle was 
the mayor; the only phone in the village was in a small building in front of his 
home.

He teased my mother about me, “He’s eating all the meat!” I had been joking 
that we would kill a sheep or whatever pigs they had. I gladly ate whatever they 
had, which I think had been given some extra spices just for me. But we didn’t 
have that big pig roast!

It really struck me that they spoke the same dialect of Macedonian that I did. 
They would speak Greek when they spoke to each other, but Macedonian with 
me. It became obvious they spoke Greek every day.

I was there for two days and was getting really comfortable. I was supposed to 
stay another day or two, but then I saw the storming of the U.S. Embassy of Iran 
on TV. I couldn’t understand it because it was all in Greek. But I quickly became 
really uncomfortable.

Here I was, where there was one bus a day – maybe – that came through the 
village. Communication didn’t exist. And I didn’t even know which direction to 
go. The wrong way on that road would take me to Albania, where the border was 
closed at the time. I did some fabrication and said I had to be in Athens early and 
would have to leave. I would get a cab to Lerin.
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I had not brought gifts, so I dug into my suitcase. I gave one cousin a sweater 
I had been wearing, and another memento – a valuable one to me – to my other 
cousin. I really never expected to see these wonderful people again.

From Lerin, I took a bus to Solun (Thessaloniki). Another cousin met me there 
because I had to stay overnight to get my flight to Athens. I was happy to find my 
stay would be in -- the Macedonian Palace Hotel.

I needed to make this a business trip no matter how anxious I was to be back 
on U.S. soil. My distributor met me at the airport and said I’ll pick you up for din-
ner. At 11 p.m.! My first dinner in Athens was close to midnight.

I was far from the only person worried about being out of their home country 
while the fundamentalist revolution in Iran raged. When I left Athens for the U.S., 
a big cheer went up as our plane took off..

Onboard were a large number of Bell Telephone Co. employees who had es-
caped from Iran. But until their flight was wheels up, they were holding their 
breaths about getting back to the U.S.

I thought to myself: I’ll never go back to Breznitsa again. But I got to see it and 
I’ve got pictures.

Little did I know. My visits to Macedonia were actually just beginning. And I 
would find myself involved in not only more social life, but in its education, its 
diplomatic relations with the U.S.  Even religion.

My Mother, Tina, and her family in the Village. Her only return was in 1983

Мајка ми Тина и нејзиното семејство во селото. Нејзиното единствено  
враќање беше во 1983 година
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Brotherly reflections
Having been to our family’s home country, and seeing its vast difference, gave 

me a new perspective on how traumatic the change must have been for my older 
brother, Steve. 

Steve was 7 years old at the time he was moved from a village  -- with all his 
grandparents, uncles, aunts and cousins nearby and life revolving around that 
extended family -- to Canton, Ohio, where there was not one relative.

He started his first year of grade school not speaking any English. I suspect he 
was harassed and teased by the other kids. 

And as the oldest son, he worked for the family. Just three years later, at age 
10, he was picking crops in the nearby farm fields, and after that, he worked in a 
market downtown. He caddied from age 12 to 18 and then went to Republic Steel. 

Every penny of his earnings went to our mother for household expenses. If he 
needed money, he still had to ask mom.

Steve’s stint as the high school varsity football team kicker – using his soccer 
skill learned in the village -- was even cut short, after a doctor warned that he 
had a heart “issue” and should not continue playing. College did not work for him, 
either; he dropped out after a semester. 

I do not recall Steve talking about his childhood in Macedonia for almost his 
entire life. He had blocked it out. However, after I made several trips to Breznitsa, 
he would speak about a few memories of the village. But very few. 

Those that he did share mean a lot to me.

Spreading my Brother Steve’s ashes on the Vlasho propery, 
where he was born, in the Village

Ширење на пепелта на мојот брат Стив на имотот Влашо, 
каде што е роден, во селото
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A mother's homecoming
My mother, however, did see Breznitsa again. My father was afraid to fly and 

really had no desire to return to the village. But after he was gone, my mother 
went back, 40 years later at age 72, for my cousin Katherina’s wedding in 1983. 
Her brother Alex, who was living in Canada, invited her to go to the wedding with 
him and his family.

I used my earlier visit to encourage her. I like to think she felt safe about going 
because her son had been there. 

So my mother went -- and had a great time. I called while she was there, and, 
needless to say, she was as excited as a child would be. When she left the village 
she had never expected to return. Her brother and sister and their families were 
all there to meet her.

Her visit was at just the right time. My mother passed away the next year, at 
age 73.

My Mother return to the Village 1983

Мајка ми се врати во селото 1983 година



Lou receiving UMD Public Service Award in Washington DC from 
Alexander Mitreski, Chairman & Former Ambassador to тhe 
United States froм Macedonia, Ljubica Acevka

Лу ја добива наградата за јавна служба на ОМД во Вашингтон 
од Александар Митрески, претседавач и поранешен 
амбасадор во Македонија Соединетите Американски Држави 
од Македонија, Љубица Ацевка
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Chapter 5. Some sweetness in new beginnings
Long before I was able to come back to Macedonia, I was about to enter a new 

era in my career life. Joining Gold Bond Ice Cream in Green Bay, Wisconsin, was 
like being in a mirror image of my life at Hobart.

Instead of a family that ran the company as if they owned it, as the Meekers 
did,  the Lutsey family actually did own their company. Their father, Tom, in fact, 
founded it during the Depression, when he began selling ice cream from his dairy 
truck. Eventually he got the idea to cut the ice cream into bars and roll it in choco-
late and nuts.

The popularity of his ice cream made it the star of his company, and Tom 
stopped selling milk to concentrate on his ice cream bars.

We weren’t like companies such as Breyer or Blue Bunny because our ice 
cream didn’t carry our name brand; we produced it for other companies. So you’d 
never find a package of Gold Bond ice cream bars in your supermarket freezer. 
They had no real brands – except for a Mickey Mouse product  they were produc-
ing for the Walt Disney Company.
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Young Tom Lutsey, who was the president when I went to work there, came 
up with it -- it had ears and all. They had the license to produce that product, 
and just that one product. And, in fact, that single tie to Disney would eventually 
make our company grow like crazy.

Otherwise, our ice cream was in many institutions, with other names. Long be-
fore I arrived, the company was producing ice cream for the Good Humor trucks 
that drove around neighborhoods selling frozen treats from their windows.

By the time I left them, they had six plants around the country, churning out 
the results of the ideas that came from Green Bay. I ate a lot of ice cream during 
those years — a nice perk of the job.

That was another one of the other differences from working at Hobart. In Troy 
we were making foodservice equipment for commercial and home kitchen use. In 
Green Bay we were making food products that the customers ate.

There were very different concerns and trends in each of those markets.

Free rein in a time of opportunity
Tom Lutsey Sr. was an inventor. He patented a number of machines and pro-

cesses for making and conveying frozen ice cream treats. One of my best friends 
at the company, Rich Ratcheson, even held a patent on a bar featuring The Hulk.

In fact, comic book and cartoon heroes – which had nothing to do with the fla-
vor of our products, but really appealed to the kids – were a good part of our lines. 

Gold Bond brought me in as senior financial vice president, which gave me 
significant authority to do whatever needed to be done.

And soon, I was doing just that, with Rich Ratcheson, who is a friend to this 
day, as our new marketing VP. Rich recalls our partnership in a really heartwarm-
ing way for me:

“I think he was a consummate professional. Lou always kept an even keel. 
Sometimes I would go off the reservation. He was always on the reservation -- 
he kept people together when there was some internal stuff that needed to be 
handled.

“We acquired some brands. We licensed some brands. We were a private label 
manufacturer, but started to take control of our own destiny.

“I have to say that in that respect, Lou was really the point man, and I don’t hon-
estly remember a failure or a miss. He was pretty much on bullseye. I guess we both 
had a similar background, with me coming from Pabst Brewing. We just bonded.

“I couldn’t find a more loyal friend and a guy that’s more there when needed.”
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Rich and I got wind Disney was going to license someone else to make their ice 
cream bars and expand their Disney lines to other characters. We went to their 
offices in New York to verify that, and we were small potatoes compared to who 
they were talking to, we knew.

But while we were in New York, we made an appointment to talk at Disney 
headquarters in Los Angeles. Immediately. We flew back to Green Bay from New 
York, put together a presentation in a day, flew to LA and went to the Disney 
headquarters. We put on the presentation. And guess what? They said we would 
get the franchise!

We were in the big game. We made the deal. But we agreed to a $7 million 
marketing budget. At that time, we had zero dollars in marketing.

So I called Tom Lutsey and told him to sit down. Then we explained it. His re-
action was: “Well, if that’s what it took.” It was astounding, but gratifying, to hear. 
Now all we had to was make sure that money was coming in.

That deal led to all the Disney products – Disney character pops, Disney char-
acters on a stick. In two plants we built huge lines. These frozen pops would come 
out by the dozens: Pluto and Mickey and all of those creatures.  We had a great 
guy in manufacturing, Fred Schultz, who could make all that happen.

We were on a roll. Right after Los Angeles, we had to fly back for a meeting 
the next day with Haagen Dazs in Green Bay. We flew to Minneapolis and found 
a hotel . We didn’t sleep. We were there just to freshen up and take a shower. We 
laugh about it now, but it was so last-minute, the hotel was a crummy little place. 
We were afraid to put our feet on the shower floor.

Lou & his sons Vince & Steve cheering Ohio State University to 
National Championship in Dallas Texas

Лу и неговите синови Винс и Стив го навиваат Државниот 
универзитет во Охајо на националното првенство во Далас Тексас
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When we went in for the meeting, we had one line producing for Haagen Dazs 
– ice cream on a stick. All the key people were there, so we knew something big 
was coming. They told us they wanted to expand their ice cream bar lines.

So we made a deal with them to produce the bars on up to 6 or 7 lines. And a 
line a day produces a lot of bars.

They were so protective of their products, they would ship us the mix and 
the chocolate, because they didn’t want us to know the formula. (Of course, Fred 
Schulz could figure that out in a hurry.)

Rich had a great way of explaining our teamwork: “Lou was the finance guy. 
He helped with the acquisition and licensing agreements financially. My job was 
to go out and get share of stomach.”

Friendship wins the way for a big buy
And more was happening: We learned Popsicle was for sale. And we were ap-

proached. They were owned by Sara Lee at the time, and it was a lot of money. 
We were trying to figure out how to pay for it. We raised money locally; we raised 
money in Chicago. And somehow we got in touch with an Australian bank that 
had a presence in the U.S. I struck up a relationship with their representative on 
the phone, and on the last afternoon, the last day – we had to make a decision by 
5 o’clock – he agreed they would loan us $500,000.

They were all shocked at Gold Bond. I was shocked too. We were able to buy 
Popsicle direct.

And it was a great brand. Popsicle had 200 or so lines, all registered. We hired 
the same attorney that Sara Lee did to keep that brand safe: Every time you ran 
the word Popsicle in your newspaper and you didn’t have a trademark after it, 
they would send you a letter.

But Popsicle was a double-edged sword. It introduced us into the world of 
supermarket costs. We learned we actually had to buy shelf space. We hadn’t 
been in the retail side of the business, and when you had to buy that space, it was 
expensive. And you paid for it up front. It was a tough business.

“The brand was having its problems. We were able to stop the slide,” Rich re-
minds me. “There was a lot of competition in frozen novelties. In addition, Popsicle 
was thought of as generic.”

“We started to put emphasis on our sales force to work the market and we put 
marketing dollars behind it.
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“We also came out with a sugar-free version of Popsicle. We had a box of cray-
ons in terms of flavors, but our emphasis at that point was offering sugar-free. It 
became about 50 percent of Popsicle brand sales.”

We also had an agreement with Carnation to make ice cream bonbons. Frozen 
hard enough to eat in the hand and with a variety of ice cream fillings, they were 
delicious. But they eventually became our downfall.

Life in Green Bay
One of the comforts for Jan, who was moving with me to this totally new 

life, was a promise that she would get to build her dream house. And we did: A 
two-story white home that made a picture-perfect Christmas card in the winter.

That roomy house had a big freezer in the basement – a far cry from the days 
of our icebox in Canton, Ohio – stocked with all kinds and flavors of ice cream. 
We’d do a test, and what were you going to do with the rest of the product?

A little boy named Carl lived near us, and I’d often hear him knocking at the 
door. And I knew why. He wanted some ice cream!

Living in the Green Bay area also meant we were close to the home of the 
Green Bay Packers football team. And while they were grown at that point, some 
favorite visits from them included trips to Packers games. 

Trouble in the supermarket
We were doing very well with the Carnation Bonbons. But then the industry 

began to get a bug called listeria, which can live in a frozen state. Our product we 
can control, but with someone else’s, it’s hard. Somehow, in 1987, listeria got into 
one of the lines, and Carnation went bananas.

The Food and Drug Administration only found listeria in 5 batches, and no one 
reported any illness from them. I’m grateful for that. But the company recalled all 
of its Bonbons. I was called to go to Baltimore to defend our practices to the U.S. 
Department of Agriculture, which has oversight for dairy products.

I’m the senior financial vice president. Why was I the one going to defend us? 
Well, who else would go, I guess.

The whole experience led to a liability suit, and, eventually, to our company 
being sold in 1989.
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At this point Gold Bond was the largest producer and marketer of ice cream 
novelties in the United States, with large and very modern plants in seven states. 

Four years had passed since I had joined the company. Unilever Good Humor, 
whose product we produced, made an offer to purchase Gold Bond, an interesting 
turn of events -- we previously had our eye on acquiring Good Humor. Unilever, 
a British–Dutch multinational company, is one of the largest companies in the 
world, and the Lutseys quickly agreed to sell. 

The purchase required that all shareholders sell their stock and that the key 
management sign a letter of agreement to stay with the company. On the after-
noon of the closing, I was the only holdout. Tom Jr. came to my office and I told 
him: I’ll sell my shares but that it was time for me to leave Gold Bond.

I could see the same future that happened to Hobart coming to our company.

Goodbye to the frozen North
Guess what -- I could also see we were going to move again. The most likely 

place to move to was Naples, Florida, where we already had put down roots. After 
a brief discussion we decided to move there.

And Jan was more than ready. I asked when she wanted to move, and she said 
“Tomorrow?”

We did not want to spend another cold winter in Green Bay. We moved in 
November of 1989 and spent Thanksgiving Day in Naples. But there were signif-
icant things I recall from Green Bay: I enjoyed its Friday night fish fries; I became 
a Green Bay Packers fan; and I made a lasting friend in Rich Ratcheson, who even-
tually moved to Naples, too.

Regarding the Packers, a professional football team in such a small town is un-
usual and allows frequent contact with the team. We became good friends with 
Forrest and Barbara Gregg. Forrest was coach of the Packers. He had taken the 
Cincinnati Bengals to the Super Bowl in 1981, shortly before he came to Green 
Bay, and he was a Hall of Fame player himself. That opportunity for a friendship 
wouldn’t happen in a huge city like Chicago.

Naples wasn’t a large city, either. Naples was a mecca for Midwesterners like 
us, and there was even an informal “Troy Club” of people we knew -- doctors, 
lawyers, educators, even fellow Hobart officers -- living there. We had first been 
there to visit my friend, Bill Becker, who had made it his retirement home; Woody 
Woodson, an IMA friend from Canton, had also moved there. 

I joke that when I left Troy, Ohio, for a new job I thought I was headed south 
but got turned around and headed north instead.  And initially, I had accepted a 
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job in Miami, so I would have been headed south. The truth is, I really didn’t want 
to work in Miami, and the Gold Bond opportunity changed my mind – and my 
direction on Interstate 75 – pretty easily.

Playing pranks to the end, our neighbors filled our yard with plastic pink fla-
mingos just before we left for Wisconsin, with a cartoon sign saying, “We thought 
you said Miami!”

Now, however, we really were headed south, to the Gulf Coast, of Florida, 
where we would settle in a smaller, more relaxed city, Naples.

Naples was everything we expected it to be. It is referred to as “Paradise” and 
it really is, with warm, sunny days nearly year ‘round and miles of beaches. We 
moved into a subdivision called Pelican Bay, which was like living in a resort. 

Life was good.

Caption Lou & Patricia Vlasho
Наслов Лу и Патриша Влашо



Lou & Patty at the Pyramids in Egypt & Taj Mahal in India

Лу и Пет кај пирамидите во Египет и Таџ Махал во Индија

Ed and Evelyn Rogers

Ед и Евелин Роџерс



The world turns again 73

Chapter 6
The world  
turns again

Chapter 6. The world turns again
I wasn’t ready to really retire, so I looked at opportunities in Florida. I met 

David Budd, an attorney and an OU grad, and Carl Palmer, a local bank executive. 
They were very helpful in getting me leads on possible opportunities. I looked 
into several businesses but found very little in solid opportunities for me.

I spent time in two companies on the forefront of home automation and in 
home security, but I came to the conclusion neither were for me.  I really wanted 
to be in my own company, so I purchased a Fort Myers company that removed 
biological and chemical contaminants from home water supplies. 

It was a competitive business, which meant the margins were low and the 
sales effort high. When Jan became ill, I needed to stay closer to home and not 
have the heavy demands of that kind. After Jan’s death, I made the decision to 
dissolve the company. 

This time, no recovery
Jan had contracted hepatitis. We believe it was from the blood used during a 

surgery several years earlier. It was a new type of hepatitis, and it took a pretty 
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hard toll on her. With the help of some experimental drugs, she was able to lead 
a relatively normal life for several years.

However, in 1996 this issue, along with several others, resulting in her needing 
to make trips to specialists in Fort Myers, a larger city about 45 minutes from 
Naples. At one of those sessions, she was given a drug that they hoped would 
help her, and maybe for the first hour it did.

But after we returned home, I left the house to run an errand. When I came 
back, she was in bed -- sick enough that I called an ambulance. It worried me 
that doctors at our local Naples Community Hospital (NCH) medical people were 
working on her, although her doctors at the time were in Fort Myers, 45 minutes 
away.

The Emergency Room staff finally told me: “We have to do what we can do 
or she’s going to die.” In the middle of the night, I started calling our family. She 
went into a coma for 10 days. 

On the 10th day Jan woke up, a bit confused but fully wide awake! She came 
home, and slowly but surely, got her strength back. We were even making plans 
to go to the Festival of Trees event at the Naples Philharmonic Center for the 
Arts. It was to be her first social outing.

But just days before that, I was at my office in Fort Myers when I got a call 
from the Barnes & Noble bookstore in North Naples.

“Mr. Vlasho, your wife’s here and I think she’s had a bit of a problem,” said a 
voice I didn’t know. She had had a stroke; they had called an ambulance. 

Within 24 hours she passed away on Nov. 23. 
She was 58 and we had been married for 38 years. I lost my wife and the boys 

lost their mother, an unexpected and very difficult time for all of us. We had ser-
vices in both Naples and Troy and she was laid to rest in Troy.

I wanted the services to be just what she had wanted, and wanted them to 
be exactly the same in both Naples and Troy, down to the kinds of flowers, the 
music, the reception afterward. There again, our friends in Troy were there for 
us. Pete and Nancy Nims were invaluable: “It’s impossible,” Nancy worried – but 
made the impossible happen.

She even found Ted (Theron) Smith, the minister who had brought us into the 
United Methodist Church and who had baptized our sons, Vince and Steve. He 
had left Troy years ago, but came back to perform the service. At the graveside, 
with just the immediate family, as Jan had wanted, even he was overcome with 
emotion: I read the final prayer in his place.

I did much better at the burial than I would for the months that followed. 
Those were dark times. I cursed at God. But just as quickly apologized. I know, 
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with gratitude, that the Divine understood – and forgave. There were plans for 
me; I just couldn’t see them in my grief. 

My volunteer trip to the Republic of Macedonia in 1997, my first visit to the 
Republic, resulted in a big change of mind. The time away allowed me to clear my 
head and realize that what I had been told -- life goes on -- was true. 

Friends – and IMA friends
How did my involvement with The Republic of Macedonia start? I believe it 

was God’s plan!   Like so many things, it starts with friendships.
Our family had a number of Macedonian friends in Canton, Ohio -- several in 

our immediate neighborhood and quite a few in the Canton-Massillon area. We 
were friends with many of them and visited with them. We attended the local 
MPO dances and picnics. We were invited to most of the weddings. 

When I moved to Troy, Ohio, however, I was the only Macedonian in town. It 
was the same, I thought, when I first moved to Naples, I thought. For years when I 
was asked, ”What kind of name is Vlasho?” I would usually say, “Guess and I’ll buy 
you lunch.”

I never had to pay off that bet. No one had heard of Macedonia or knew where 
it was. Or cared.

Yet, amazingly, in Troy I was living within two hours of the offices of the 
Macedonian Tribune, the American newspaper for Macedonians in the U.S. It was 
published in Fort Wayne, Indiana, known as a town of German immigrants, with 
some Macedonians there as well. 

And after I settled in Naples, I was meeting someone at a local restaurant who 
asked that familiar question: “What kind of name is Vlasho?” When I responded, 
the waitress turned around said, ”The owner here is Macedonian.”  Wow! 

Zika Malo came over and introduced herself. She was from Ohrid and was of 
Turkish descent. She was the wife of one of the Albanian owners.  She had a friend 
Sepahat, who was also from Ohrid and was married to another one of the Malos. 
I would see one or both them when I dined at their restaurant. Now I knew two 
Macedonians in Naples. 

I began to meet others. Sometime in 1994, I was sitting at the bar at one of 
the Pelican Bay beach clubs along the Gulf of Mexico and overheard two men in 
conversation that sounded like Macedonian at the other end of the bar. I asked, 
in Macedonian, what language are you speaking?

One of them was Serbian; when he learned of my heritage told me his com-
panion was Macedonian. That’s how I met Tome Kecman and Mitcho Tranovich. 
Tome was from Skopje and had built his steel trading business in Warsaw, Poland. 
Mitcho was an artist and was from Serbia but also lived in New York City. I asked 
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what they are doing in Naples and Pelican Bay. Tome said he owned a condo here 
in Pelican Bay. 

“Wait a minute. A Macedonian has a place in Naples, Florida, in Pelican Bay?” 
I asked. My impression -- and it was the wrong one -- was that all Macedonians 
were poor and came from small villages.  I suggested that we get together with 
our wives and get better acquainted. 

Eventually they came to our home, and by the time we drank the wine 
they brought, and several bottles of mine, we were friends. Next fall anoth-
er Macedonian showed up in Pelican Bay and Tome told him about his new 
American/Macedonian friend. I was invited to Risto Gusterov’s home in Bay 
Colony, the most prestigious area in Pelican Bay.

He had two guests with him – well known Macedonian artist Tome Serafimovski 
and Vlado Rakocevic, an attorney in Skopje. Risto and I got to know each other 
during the winter of 1995 and that friendship would would mean much to my 
involvement in Macedonia later. 

From a speech to a mission

My speech – way back in 1983! – thanking my mother and father as 
Macedonian immigrants who came to give their children a better life was going 
to come back to me. 

It was what prompted a phone call from Lou Bisgay one morning in 1997. Lou 
was on the staff of National Association of Accountants, which later became 
Institute of Management Accountants, in New York City. So I was surprised to 
hear from him.

“I remember when you were installed as a National President of the National 
Association of Accountants and your mother was with you, and you made a big 
deal about your Macedonian heritage,” he reminded me. “Well, there’s an oppor-
tunity in Macedonia.”

The Financial Executives’ Institute had a project under USAID in Macedonia, 
known as the Financial Services Volunteer Corps, to help turn around troubled 
companies. Micron, in Prilep, Macedonia, was one of the companies losing the 
most money, based on a study which listed 50 Macedonian companies with trou-
bles. He thought perhaps I’d think about helping it.

“It is probably beneath you, but I could not pass the opportunity to let you 
know about it.” 

Another Big WOW! An opportunity in Macedonia.  So I said send me the infor-
mation and I’ll see. In November of 1996 Jan had passed away and it had been a 
very difficult time for me, so  I initially decided to say no. But Steve called me, and 
asked me, “Dad, are you going to Macedonia?”
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When I said I didn’t know, he said, “Dad, you are always doing something for 
somebody. Go do something for yourself.”

The next morning I called Bisgay and said I was taking on the Mikron project. 
USAID purchased my plane ticket and Mikron would find lodging for me and pay 
me a small per diem. I would be with them for a month and would have weekends 
off to see the country.

I stayed in Lipa hotel, which I kiddingly called the Ritz Carlton Lipa; it was 
modest, to say the least. The first morning I wanted to take a shower and got only 
cold water, I called the front desk, and they told me let it run for a while. I did, but 
never got hot water. During my stay at the hotel I got hot water on only two days.

I don’t know how many guests were at hotel, but I felt on most days I was the 
only one. Still, there was a restaurant on the first floor which I used most morn-
ings and evenings.

I arrived in Skopje on a Sunday, was met by a USAID representative, taken to 
their office, had a very brief overview of the project and then driven to Prilep, a 
city which had at the time about 90,000 people. I didn’t have any guidance, just 
the general idea. I was to analyze the company operations of Mikron, a producer 
of electric motors, to see what could be done to get it into a profitable situation. 

The first morning I showed up at the office and introduced myself and spent 
the day meeting the office employees.  I was surprised as to how everyone in the 
office was dressed -- especially the women -- so nicely. Then I learned they have 
not been paid for the last five or six months, which made it even more astound-
ing.

I was getting culture shock after culture shock. The question that immediate-
ly came to my mind was: Why do you keep coming back to work? 

“What else we are going to do? If we don’t come to work, we’ll never be paid,” 
was their reply. “And there is no other place to find a job.” 

I asked one of the women about their very nice dresses. She responded: “All of 
the ladies are wearing their only best dresses because you are here. If you were 
not here, they would not be dressed like this.”

Then I noticed, during those first days, that at around 10 o’clock in the morn-
ing, everyone would disappear. I learned they were going on their breakfast 
break, a tradition carried over from the days under socialism. They did not invite 
me, they said, because they thought I would not be interested. 

The next morning when they began to leave, I said I would join them. The meal 
was very simple; one day it consisted of bread with broth. But every morning 
thereafter I went to breakfast with them, meeting more of the employees, in-
cluding the kitchen staff. My joining them went a long way toward getting me 
accepted.
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I went about understanding their business.  I asked to tour the plant, which 
surprised them.  I explained that if I was to help with their finance, I needed to 
understand the operations. 

At one time it was a good plant, I could see, but it had deteriorated. The sys-
tem of control had changed: This was part of the movement from socialism to 
capitalism.  So it took until the end of the first week for Trajce Soluoski, the gen-
eral manager, to understand that: 

I am not there to take him out of his job.
I am not his enemy. 
I really am there to help. 
He opened up, and we began to have meetings with his key staff members.
I went through their budgets and financial statements, which were quite dif-

ferent from what I was used to. First, I had to lean business terms in Macedonian; 
speaking in everyday language was one thing; business terminology in the lan-
guage was another.

It became apparent to me that its financials were not of much help to man-
agement.  We developed a game plan and set up a simple budget against which 
actual financials could be compared. We established a roadmap on how to turn 
the company around and assigned responsibilities to each one of the manager’s 
staff. 

I got acquainted with the people and enjoyed being with them and considered 
many of them friends. They were all very helpful, but Vesna Spaseska, who could 
speak English, was especially of great help.

One story that depicts the situation I was seeing came from Gjorgi.  During 
the government of Josip Tito, when Yugoslavia controlled Macedonia and it was 
working under socialist regulations and priorities, Gjorgi had a good position. The 
transition to capitalism was slow and painful for him – and for most other people.  

He and his wife were building a new house. Every afternoon after work, they 
would go to the house. At the time the red brick was still visible with no facade. 
The roof was still not in place; there were no windows. They would sit on the front 
porch. They didn’t have enough money to finish it. It was a big house with three 
levels, one for them, the other two for their sons. I remember one time he drove 
me there to see it; I noticed that his tires were completely bald.

I wanted to buy him tires. But I didn’t want to embarrass him. 
My weekends were free, and every weekend Risto or one his friends would 

pick me up and we would go to Ohrid.   I met new friends like   Iliaja (Iko) Keciv, 
Majan and Ana Minovaki, Cvetanka Laskov -- a great Macedonian singer -- and 
many others.
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My circle of friends stared growing and expanding.  One of the weekends I got 
to go to Breznitsa and see my family.

When I finished my project, I used most of my per-diem, which I hadn’t re-
ally spent much of, to throw a party for the people I had worked with. I hired a 
band and made arrangements for food with the restaurant at my hotel. I hoped it 
would lift spirits and give them a happy start in a new direction.

It happened that I came to Macedonia a year later, and visited Prilep to see 
what was happening. The answer was: close to nothing. Their response was, “You 
didn’t call back,” “You didn’t follow up with us” and other rationalizations. My re-
sponse was: It’s your company and you should have followed the instructions you 
agreed to.

Unfortunately, other than making some good friends in Prilep, I saw nothing 
happening. Eventually the plant was shut down and sold. 

Over time I found out that the destiny of Mikron was mirroring the destiny 
of many other plants in Macedonia. They were not used to working in an atmo-
sphere in which they felt ownership of their work and where their fortunes were 
tied to the company’s.

These plants employed a lot of Macedonians and gave them a good standard 
of living in Yugoslavia. But they had no incentive to do better or to invest in their 
businesses under the socialist and communist paradigm. 

Eventually the plant was closed. Prilep itself has not done well, either; the 
population had dwindled to 66,300 in 2021. 

If it wasn’t successful, my Mikron project still gave me a knowledge base for 
the future. And now that USAID knew I was a Macedonian speaker, more projects 
were going to come my way.

As a side note: In 2008, though the effort of Vesna Abrashoska Spaseska, a good 
friend from my days at Mikron, I was elected as a honorary member of the Rotary 
Club of Prilep, I learned. I have not been able to take advantage of that membership, 
but this unexpected honor told me my work at Micron was remembered. 

I have had the pleasure to meet many Macedonians during my visits there, 
some well-known but most what I would describe as common but great, friend-
ly, and welcoming. One in particular became, and is today, a wonderful friend, 
ILija Keciv -- Iko, as he was called. He was always on my “must see” list when I 
visited and he and his wife Snezana would always have a full table of my favorite 
Macedonian food waiting, along with some homemade rakija.

Iko was always ready and willing to drive me wherever I needed to go be it a ride 
across town, to another city in Macedonia, or to my village in Aegean Macedonia. 
Iko visited Naples several winters, allowing us to host him. Most importantly he 
was fun to be with.
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Another friend is Cvetanka Laskova, who was at one time one of the best and 
famous Macedonian singers. She visited Naples once or twice and of course sang 
for our local Macedonian friends, a real delight.  

On one of my trips, I learned I had a relative on my father’s side living in Skopje. 
I was skeptical at first. I had never heard of any of his relatives living there. We 
met in Skopje, and I found that Mico Vlashevski knew same stories I did: of the 
two villagers who froze to death returning to the village over the mountains one 
winter, and of another villagers who died from picking up a bomb that had not yet 
detonated at the end of the war in 1945. 

We’ve figured that we are distant cousins – that my grandfather was a cousin 
to their own grandfather. 

We have gotten together every time I visited since then, and I’ve gotten to 
know Mico; his wife, Mimi; and their daughter, Anatasija. I was happy to help 
Anastasija out with a computer when she needed one for schoolwork. She looks 
amazingly like one of my own granddaughters. 

Although I think of Mico as a cousin, the family has given me “Dedo,” or grand-
father, status. And on the family chart we managed to piece together, that’s right. 

Back to Macedonia again
I became involved with another USAID program, aimed at introducing the 

principles of free enterprise to the managers of the Macedonian companies. We 
conducted classes and seminars talking about business in general terms, not in 
technical or theoretical sense, to make them understandable.

We started with the managing directors of the companies and then to other 
key directors.  It didn’t take long for me to realize that they were not interested. 
Perhaps they thought nothing would really change for the system they had been 
in so long. Some of them, perhaps, didn’t want the change.

When we began to concentrate on a younger audience, we were more suc-
cessful. 

The Accounting Development Project, the next one I was asked to work on, 
had sweeping goals:

• to help modernize the legal and regulatory framework for Macedonia’s 
businesses

• to bring it to their university curriculum and continuing education programs
• to update the practice of accounting and auditing in response to the 

change from a centrally planned economy to a market-oriented economy. 
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We worked with the Ministry of Finance and the universities in Macedonia. 
The project leader was John Hepp; it included Gary Scopes, whom I knew from his 
days as executive director of NAA (now IMA).  We made considerable progress, 
but the project still was ahead of the country in changing to a free enterprise 
system. This was the only project for which I received a fee; all my other projects 
were gratis and covered only expenses.

At the close of the project we participated in the Annual Symposium with the 
Macedonian Association of Accountants. I lobbied to to have the Certificate of 
Management Accounting (CMA) program brought to the county, but this was 
too early, too. 

What I took away personally was a friendship with Taki Fiti, who was minister 
of finance at the time, and Blazo Nedev, a professor of management accounting 
in the Faculty of Economics at the University of Saints Cyril and Methodius in 
Skopje. 

But Macedonian professionals were learning, too. The former vice-president 
of IM, Robert Bennett, worked with me on developing course material, and he 
summarized it this way in the March 2000 issue of Strategic Finance:

“I believe that IMA members who worked on this project really had an impact 
on the financial accounting and auditing professionals in Macedonia. I believe 
there are opportunities for IMA to become a real force internationally through 
the participation of IMA members in similar projects overseas.”

And things did begin to change. Macedonia (Northern Macedonia today) 
did enact legislation to adopt international accounting standards as set by 
the International Federation of Accountants (known as IFAC). Further, two 
Macedonia-based accountants, Rozica Filipoeva, of the Deloitte & Touche office 
in Skopje, and Dragan Dimitrov, a Macedonian consultant to USAID there, came 
to the 1999 IMA annual conference in Seattle with plans to create a professional 
accounting organization in their country.

Macedonia comes to OU
At the same time, I was working on a relationship between my alma mater, 

Ohio University, and Saints Cyril and Methodius University. One part of it I was 
particularly proud of would bring Macedonian students, on scholarships, for lead-
ership training at the school in its Cutler Scholars program. It was endowed by 
none other than my friend, Risto Gusterov, who gave the program $500,000.

And we created a Memorandum of Institutional Cooperation, with Bobeck 
Suklov, dean of the faculty of economics at Saints Cyril and Methodius, and 
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Charles Ping, former president of Ohio University and myself at the signing 
meeting in Skopje.

This was one of the most -- if not the most -- successful projects I have ever 
had the privilege to be a part of.   We received a certificate of recognition from 
the University of Saints Cyril and Methodius, only the third one they had issued 
in half a century.

It was the result of several years of my working with both the Faculty of 
Economics at Saints Cyril and Methodius and the Business College at OU. The 
first step was for four economics faculty professors and the dean to visit OU in 
Athens, Ohio, for orientation and to establish the purpose and goals of the pro-
gram. Once those were set up, 15 OU MBA executive students went to Macedonia 
to work with a like number of Macedonian students on consulting projects.

I also worked with Slobodanka Ristova, a good friend who had been a leader 
for the initial privatization of industry in Macedonia. With her help and that of her 
consulting company, we were able to designate companies that needed specific 
problems solved and were willing to work with the students. 

The companies and the issues chosen were:
• Makpetrol: difficulties with their marketing and the distribution of gas to 

their gas pumps.
• Skopski Pazar: whether to expand their business into the grocery market.
Macedonian Telecommunication Company: how to penetrate the cell phone 

market. 
• Fersped: logistical problems with their truck fleet.
• Electrical Distribution Company: improving the electrical grid of the 

country.
• Commercial Bank: getting more efficiency in their branches. 
• Skopje Brewery: introducing Coca-Cola and bottled water as part of their 

product line. (Everybody wanted to be on this project!)

The students worked for two weeks. Each team made a concluding presen-
tation on their findings and recommendations to the board of directors of each 
company. I attended most of the presentations and was impressed and pleased 
with the quality of each review and their recommendations. 

The visiting students were even invited to visit the president of Macedonia, 
Boris Trajkovski, in his office. Boris was a man I admired, and we had become good 
friends. I invited him to the closing banquet, but he said it would probably not be 
possible.
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The night of the banquet came quickly, but we notice something different on 
our way to the hall – military were stationed at many of the corners. What was 
going on?

Our questions were answered when President Trajkovski walked into the hall, 
along with a number of his government officials. He had come to attend the ban-
quet.

As I was getting seated, Boris entered the room and as he came behind at the 
head table he whispered, “I came for you.” What a man. What a President. What 
a friend. 

Of course, we took time to show the visiting students some of Macedonia. 
Without exception they agreed: “Macedonia is a great place. We would love to 
come back.”

I definitely would come back, but in a very different role – in the service of 
faith -- next time. 

Becoming Uncle Lou
As a result of my relationship with Macedonia and Ohio University, I saw needs 

that I was able to help with myself.
I remember one request in particular that came Bobeck Suklov, dean of the 

faculty of economics at Saints Cyril and Methodius in Macedonia. He had been 
counseling a young woman, Anna Stavreska, who had studied there for two years, 
graduated from an Ohio school two later, and was promised support for her mas-
ters degree studies at that school – but somehow her aid had been cancelled

It was the middle of August and she had nowhere to turn. I picked up the 
phone and called the dean of the OU business school at the time, Glenn Corlett, 
who had become a good friend. 

I told him about this outstanding student – although I’d never met the young 
woman -- who wanted to get her masters but, through no fault of her own, had 
nowhere to go. Glenn told me he’d call back, and he did, but with a stipulation.

“I can’t fund some of the cash requirements. We need to get $7,000,” he said. 
I would have done it. But Glenn wanted to make it a shared effort. He wrote an 
email to seven people, including me, asking each of us for $1,000 for a scholar-
ship. Immediately I responded – of course, copying everyone else – a $1,000, and 
bang, bang, we had a scholarship! 

Anna went to school and became one of the best masters students they ever 
had. She even did a research paper for me, when a group I was involved in was 
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studying import tires from Slovenia. Her work was quality, and because of that, 
she had a job ready long before graduation. 

Or so she thought. When it unexpectedly fell through, just before graduation, 
she appealed to her American “Uncle Lou.”

“Anna, I’m out of that circle,” I warned her. I’d been retired for years. What 
could I do? I found a couple bankers I knew and began calling. One of them, Matt 
Matthias, was at Wachovia , soon to be merged with Wells Fargo Bank, at that 
time, and he was able to find an interview for her. She got the job; she went on to 
become the star of all my students.

Anna eventually went to a major New York firm. Then she went into a hedge 
fund and did very well. Eventually, she came back to Wells Fargo. She’s married 
to another OU graduate and they have a lovely daughter. 

I also remember the year when we finally had a male in the running the 
Macedonian Cutler  scholarships that Risto had so generously funded. He was 
neck and neck with one of the women, but lost in the final vote.

So the young man, Slave Jovanovski, was out. But I really wanted to help him. 
I’d developed a relationship with the dean of the engineering college, Dennis 
Irwin, ironically in Naples. The Ohio Engineering School advisory council were 
holding their meetings here, with the president; I was invited, thanks to Jack Ellis, 
associate director for the Cutler scholarship program, to their receptions. In turn, 
we entertained them with a dinner. I got to know Dennis that way. 

So I called Dennis.
“Dennis,” I said, “We’ve got a problem.”
“What do you mean, we’ve got a problem?” he asked.  So I told him Slave’s 

story, and promised him an outstanding student. Dennis agreed to get him into 
the college. 

As usual, there were complications, and when Slave finally reached the cam-
pus he knew one person: Dennis. So he made his way to his office. 

Later Dennis would tell me, “When he walked in, I said, ‘Lou Vlasho, what did 
you do to me?’”

But for four years Slave was the outstanding computer science student in 
OU’s Russ College of Engineering and Technology. When he graduated, he was 
honored as the outstanding student. His parents and his sister, Delfina, flew in 
from Macedonia to attend his graduation.

The next day, Dennis and I had a celebratory drink at the Ohio University Inn 
bar. We knew we had changed this young man’s life. And I already knew, at that 
point, that Delfina wanted to come to OU for her masters degree.

“Dennis,” I told him at the bar,”we’ve got a problem.”
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I explained Delfina’s hope to come there to school, and added my own touch: 
“I think she’s better than Slave.” 

Whether she was or not, she was one smart young woman. Delfina told me her 
dream was to work for Apple. “Sure,” I thought. 

But when she graduated, she interviewed with – and got hired by – Apple.
Slave took a job in Silicon Valley and then moved to Google. In California, he 

earned his masters degree at Stanford University, and along with his parents and 
sister, Delfina, “Uncle Lou” was at the ceremony. 

At the reception afterward, Slave took his stole and put it around me: “I want 
you to have this,” he said. I brought it home and kept it, but in the end, I knew he 
should have it. So I sent it back with Delfina, when she came for a visit.

These were two young Macedonians with a strong sense of gratitude. When 
we passed through California several years ago, we told them both we were com-
ing, but neither one was going to even be in the country at the time. But suddenly 
Slave said, “I’ll be there,” and Delfina, who told us she didn’t think she could make 
it, came, too. 

Yet one more young woman has come to think of me as her American uncle. 
Ana Gicova was a Cutler Scholar and received her undergraduate and masters at 
OU. She needed to work at an internship for one summer for her masters, and of 
course, she called me. 

So we actually developed an internship in Naples at the Chamber of Commerce, 
and I found a friendly Neapolitan to let her stay in an apartment free for a sum-
mer. Ana has had a great career, working at Facebook for a time and today works 
for ARM Ltd.

I count it a blessing to have a played role in helping all the Gusterov Cutler 
Scholars who attended Ohio University.  I was blessed to be a small part in each 
and every one of them becoming a Bobcat.

One connection, however, had nothing to do with the scholarship program. I 
learned, while she was there, that Irena Stavreska, Anna Stavreska’s sister, had 
also come to OU  -- but on a swimming scholarship. I played a very small role in 
helping with her masters there. Irena joined Wells Fargo after she graduated and 
today is a key vice president with the bank.
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Ohio University's loyal Bobcat
Getting a good education meant a 

lot to me, and I’ve been involved with 
Ohio University since graduating in 
1959. Here’s a list of what I’ve been in-
volved in:

Establishing the Sid Beckert Alumni 
Chapter in Miami County (Tory, Ohio)

Encouraging the foundation of 
The International Cutlers Scholars 
Gusterov Macedonian Program

Helping a number of Macedonian 
students, with and without Cutler 
scholarship, to attend OU

Working on the Global 
Competitiveness Project – OU and 
Macedonia 

Establishing the Institutional 
Cooperation partnership between OU 
and Macedonia 

Serving on four boards:  the School 
of Accountancy Advisory Council , the 
Library Advisory Board, the College 
of Business Advisory Board and the  
Voinovich Center Advisory Board 

In 2001 I was honored with the 
Distinguished Service Award by the 
Ohio University Alumni Association. 
I never had considered I would be 
selected for such an honor by the 
University and it was a truly wonderful 
experience, with a formal affair on the 
University Campus in Athens, Ohio. 

In addition to the black-tie affair, I 
was honored to be a part of the home-
coming parade and to be recognized 
during half time at the homecom-
ing football game. My wife. Patricia; 
sons Vince and Steve; and my sister, 
Christine Young, and her husband Walt, 
came. So did my very good friends 
from Troy and Green Bay – Charlie and 
Helen Candea, Ed and Kathy Velkoff, 
Dr. Peter and Nancy Nims, Richard and 
Joann Ratcheson, Ted and Dot Ristoff 
and Jim and Carol Hastings. Several 
Macedonian students at OU came, too.

Having these individuals come to be 
with me for this special weekend made 
it that much more special. 
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Chapter 7. Everyone returns home
Everybody knew about Macedonia because of me. I went through life with nobody 

knowing what Macedonia was, and I’d say I was Macedonian and we’d get into a dis-
cussion and nobody would understand. Finally, I’d commit the sin of saying I was Greek, 
and the subject would change to something else.

My brother would not go with me to Macedonia, even though I invited him 
more than once. “I don’t like to go across the street,” he’d say. “What do you mean 
I’m going to go to Macedonia?”

Steve acted as if he didn’t know anything about the village, that he didn’t re-
member anything. I think the truth is that he didn’t want to remember anything. 

He didn’t talk about Macedonia, except in the last two to three years before 
he died. If he had lived another year or two, I believe I could have gotten a lot 
more out of him.  But he had buried a lot of it.

Maybe it was that the first time he really met his father, Dad didn’t want to 
hear the Greek language my brother was required to learn in school. Maybe it was 
leaving a village where his grandparents, his aunts and uncles and cousins lived 
right around him to move to a new place where there was no family at all.
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Whatever it was, he had decided to become American and leave it all behind.
I was his opposite. I was championing Macedonia even in school. I was remind-

ed recently by Joyce Sardone, wife of my friend, Mike Sardone, of coming up to 
me when she was a freshman after hearing me speaking in Macedonian to one of 
the other Macedonians at Timken High.

“You’re Greek, aren’t you?” she asked. My father’s words came right back to 
me as I told her, in no uncertain terms: “I am not a Greek!”

When Steve died in 2007, however, I decided he should come back home in 
some way.  And while I was doing it, I would bring some sense of Macedonia to 
my own sons.

He was cremated, and his ashes were going to be buried with his wife’s in a 
lake on some property the family owned in Louisville, Ohio. He died quickly, of a 
heart attack, but the funeral home waited -- maybe it was because of my ethnic 
background -- until I arrived.  I was in Florida, so I flew up the next morning; they 
held him until I could see the body before it was cremated.

After the cremation, I asked for a little box of ashes. I had a double mission. I 
would use the ashes as a reason to get my boys there. And I would bring Steve 
back to the homeland he was forced to leave.

If Ohio State was in the football playoffs, I would use whatever contacts I had 
to get tickets for the boys and me, because they’d played football and it was a 
good way for us to get time together. So this time, at one of our events, I told 
them, “We’re going to Macedonia. We’re going to go to the village.”

Sons Vince and Steve in front of Church in Breznitsa where my Grandfather was a Reader

Синовите Винс и Стив пред црквата во Брезница каде Дедото ми беше питроп
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At first they were hesitant. And they were adults with lives of their own, I 
realized. But I said, “I’ve got Uncle Steve’s ashes. I’m going to take them and put 
some of them on the Vlasho property, because the house isn’t there anymore 
where he was born.”

They agreed -- probably because I wouldn’t take no for an answer. They prob-
ably understood, too, that this was a homecoming for their Uncle Steve, whether 
he had planned it or not. His ashes would be back near the community gardens 
where his mother and her family grew crops, near the creek he played in, near the 
church that sent him outside for shooting off his cap gun. 

By then my involvement in Macedonia was extensive, having made several 
trips on various projects.  When I showed up in Macedonia, I knew a couple of 
people – and made lots of friends. It’s not because I’m that popular; it’s because 
Macedonians are good, kind people.

I think they were amazed that an American-born person could be so much a 
Macedonian. They’d look at me and say, “American.” But my heart and my soul 
are Macedonian. I guess I’m 100 percent American and 100 percent Macedonian.

And there was my upbringing. I didn’t realize it as a child, but mother had 
come from this small village, and what else could she talk about? I learned all the 
folk songs, the language, the villages around Macedonia and history from there. 
They used to tell me stories that I remember now. They weren’t stories that peo-
ple in other parts of Macedonia would know, either; they were more localized.

Putting real people with stories

The first time I visited Macedonia, I didn’t have a vision of it. But I did. I knew 
about the mountains, Skrika and Boutche, and the story of two men who were 
trying to cross the mountains in the wintertime and froze to death.

It would be all new to my boys. When we were there, they got to meet my 
aunt, Tetka Sophia. A sweet woman, she reminded me so much of my mother. 
But she was a little girl when my mother left the village, so she never really got to 
know her own sister. I related to Tetka Sophia; I’d go see her and it was just like 
home. She passed away at age 94, a few years back.

Her daughter – my cousin, Rina – was there for the boys’ visit; so were my 
uncle’s wife, Arte, and her son, Stavros, and her daughter, Katerina, more cousins.  
I have photos of all of that. We walked through the village. They saw the inside of 
the church where my sons’ great-grandfather served as a chanter.
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We found the Vlasho property, now an empty field since the house had been 
destroyed during one of the wars.  I started spreading the ashes. I didn’t tell Tetka 
Sophia what I had planned, and at first she was upset.

“How could you do this?” she said. “I thought he was buried. He must be bur-
ied.”

I calmed her down, telling my brother’s soul was in heaven and that he was 
buried back in the U.S. This was just a bit of ashes to bring him back symbolically 
to his homeland.

This was a bad thing – my brother’s death – turned into a good thing because 
I was bringing my sons here. My younger son Steve told me, “I’m going to build a 
place here and spend time here.” And I said, “Sure.” But I totally understood his 
reaction to the village.  It does bring the kind of feeling you want to hold onto: the 
simple life in a peaceful village.

If my boys never go back they’ve at least seen Macedonia as I have. Our rel-
atives took us to some of the Greek shows; we saw all parts of Macedonia. We 
saw rakija being made on the streets – they were shocked. You could go right 
up to the kassin, the vendor’s stand, and buy it. “Right on the street!” they said. 
“Unbelievable!”

Learning the full story
In my first visit, it had taken time to get people to talk freely. Conversations 

were somewhat guarded. My aunt would say: “Why do you ask so many ques-
tions? Don’t ask so many questions.”

They teased me about being so Macedonian, buying me some little figurines 
of Alexander the Great that identify him as Greek. He’s Macedonian, of course. It 
was their polite way of kidding me.

My cousins were born in Greece, went to Greek schools. One of my cousins 
was heavily tied to the Greek church – like a nun – and for years she was a Greek 
advocate.

Early on they even tried to tell me they were Greek.  (Up to today, the Greek 
government’s official position is that there are no Macedonians in Greece.) I fi-
nally said to them: ‘How is it you know Macedonian, then? Isn’t it handed down?”

They never bothered me about being Greek after that because it was obvious 
they had learned Macedonian from their parents and grandparents. That’s where 
I learned it. They didn’t speak it often, but they communicated in it very well with 
me.
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The fact that they identified as Greek only made me work harder to convince 
them they were Macedonian. But in the end, I didn’t have to. They knew they 
were.

My uncles had come back there, not because it was Greece -- but because it 
was the Macedonian homeland they had been forced to flee. After several nights 
and some rakija, they became more willing to tell their stories. And what stories 
they were!

Uncle Vasil Malta had to leave the village to escape the oncoming partisans 
and Greek armies.  He would either be forced to join an army or be executed. He 
recalled having to cross the mountains with little preparation – in fact, he was 
wearing a suit, as if he were going to church or a job interview. He didn’t have 
water, and he became dehydrated and seriously worried about escaping alive.

Fortunately, a group of fellow Macedonians discovered him in Albania and 
gave him the much-needed water; he joined them to go to Poland. He found work 
there as a tailor, his trade, and even became fluent in Polish. He returned to the 
village after the war without much of a problem. 

Tetka Sophia’s husband, my uncle Nicola Panos, also had to leave the village 
to escape the oncoming armies. He met up with a group headed to Albany where 
they would find a way to leave the country. All of them boarded a ship – it was a 
cargo ship, with no amenities for passengers – in Albania, not knowing they were 
headed. 

It was a nightmare trip, he recalled. The conditions were horrible; people died 
aboard the cramped ship. Passengers would hear a splash at night and know that 
someone had died. The deceased person’s body was being thrown overboard.

The  passengers assumed they might be going to Turkey or some Eastern 
European country like Ukraine or Romania.  Imagine their surprise when their 
ship docked, and the announcement came: “Uncle Josef Stalin welcomes you to 
the people’s republic of Russia, comrades.”  Russia supported the partisan effort 
in this war.

And Russia needed workers. Nicola was assigned work in a steel mill and 
worked there all his time in Russia. He was paid a small wage in rubles and was 
able to save most of his earnings.

Nicola and Sophia were able to have some contact in a very creative way. One 
would write to the other and send the letter to my mother in the U.S.A. She would 
put it in an envelope and mail it to the other one because the couple could not 
send letters from or to Russia to each other. Very clever indeed.

After much effort Nicola was able to get out of Russia and return to the village 
after the war.  
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Chapter 8.  A new life and new initiatives
After 38 years of marriage, I said after Jan’s death, one marriage was enough 

for me. Little did I know what the Lord had in store!
I had known Patricia Ann Dickerson casually over the years. We would see 

each other at the beach and around Pelican Bay. On September 2, 1998, I was at 
the Pelican Bay south beach when she arrived. I greeted her with “I was hoping 
you would come to the beach tonight,” and our relationship began. She says to 
me today, “Those words were like magic.”

We began spending a lot of time together, all of it great. Our romance be-
came the talk of Pelican Bay. The Bible and a special card Patty gave me the next 
Valentine’s Day sealed the deal for me. On April 2, 1999, we were engaged.

It was a short engagement. “We are not kids, so why wait to get married?” I 
said, and on May 2 we did just that.

Fittingly, we were married at the south beach at sunset with a full ceremony. 
Patty had an altar made on the walkway to the beach and an archway made of 
pearl-white balloons. And believe it or not, we had a green flash, the fabled mo-
ment at which the sun sinks into the Gulf of Mexico.
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Afterward, we had a reception at the south beach restaurant. 
Patty had her very special friend, Arlene Nichols, as maid of honor and friends 

Gerri Shackelford, Joan Lee and Sue Osterink as bridesmaids. I had one of my 
sons, Vince, as my best man, and friends from every place that has meant some-
thing in my life served as my ushers – Pete Nims from Troy, Rich Ratcheson from 
Green Bay and Risto Gusterov from Macedonia. My granddaughters, Megan and 
Lexi Vlasho, were our flower girls. 

We had more than 100 friends attend, and my Troy friends surprised me by 
joining us with very little advance notice.

We continued to live in Pelican Bay, moving to four different areas inside it, 
until 2020, when we downsized and moved into the City of Naples.

Patricia – Patty – was and is a great supporter of all my activities and has 
played a role in many of them. Everything I had accomplished since our marriage 
would not have been possible without her and her support.

Patty is a true entrepreneur. A longtime Naples resident, she started her own 
accessory shop on Fifth Avenue in the late 1970s, a quite successful business. In 
the 1980s, she started a silk flower wholesale business that she grew into the 
largest in Southwest Florida. 

In addition, she has taken on community projects on her own. Patty has al-
ways financially supported many community and religious organizations, even 
when it was not easy for her to do so, and continues to this day. She was a found-
ing member of Grace Place for Children and Families, which was organized by 
Stephanie Campbell, the minister who worked with the church’s Youth Mission to 
Macedonia and who accompanied me to the Holy Trinity church dedication there. 

Patty has also supported Habitat for Humanity of Collier County and of the 
Republic of Macedonia; Boys & Girls Club of Collier County; Harry Chapin Food 
Bank; and many, many more good causes. 

She brought me new friends as well, people like Sue Erdel Atkins and her 
husband, Alan. Sue and Patty had been friends since their high school days in 
Missouri, and Alan and I became friends easily. We even get together at times 
for the ride to Celebration Community Church in Cambier Park on Sundays when 
they are in Naples.  

Most importantly, Patty and I just enjoy being together. Over the years we 
have traveled extensively, having visited every state in the USA, and more than 
100 countries in the world. We have traveled from the North Pole to the South 
Pole, Africa, most of Europe, South America, Central America, Australia and many 
places in between. We have visited the land where Jesus walked twice. We have 
taken land tours, ocean cruses, riverboat cruises and many driving trips, with 
Patty as our capable “tour director.”
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She has accompanied me on two trips to Macedonia and has been to the vil-
lage twice. Patricia Ann Vlasho has been the perfect person to spend the last 25 
years with.

I said at the time and continue to say so today: “The Lord sent me an angel when 
I needed one the most.” I have been blessed to be married to two great women.

Breakfast beginnings
It was Patty, in fact, who indirectly brought me the opportunity to help 

Macedonia in Washington D.C. It began in the fall of 2002, when we had break-
fast with a with one of Patty’s best friends, Sue Osterink, and her husband, Bruce. 
Bruce was involved with the National Prayer Breakfast. He asked me, “Would you 
like to go?” Of course, I said yes.

The National Prayer Breakfast originated in 1953 thanks to Abraham Vereide, 
a Methodist minister who had made it a point to organize breakfasts with lo-
cal business and civic leaders wherever he was a pastor. When he moved to 
Washington D.C. to become executive director of the International Christian 
Leadership organization, he brought his practice with him. His fellowship orga-
nized a breakfast that would include all of Congress and the U.S. President.

Beginning with President Dwight D. Eisenhower, who attended that first 
breakfast, the U.S. president has attended the National Prayer Breakfast every 
year. The event is so popular that attendance is by invitation only, with people 
from most countries in the world at it. The main dining room, at the Washington 
Hilton, holds 2,000 people and in recent years it has needed an overflow room 
where 1,000 have been seated.  

That first year was exciting. Patty and I were in awe that we had breakfast 
with the President of the U.S. and that we were in presence of more than 2,000 
people in the main ballroom. This is a two-day event, and all the meetings we 
attended focused on Jesus and prayer. 

Of course, among the reasons these people are in Washington for this is the 
opportunity to spend time with the president, his close confidantes and Congress 
without going through the usual chain of command. 

On the afternoon open for visits with members of the House and Senate, the 
Macedonians attending were invited to visit with my good friend since our days 
at Ohio University, George Voinovich. George was now one of Ohio’s senators. A 
group of around 12 went to his office and met in his conference room. It was too 
small to accommodate all of us, but we still had a productive meeting discussing 
Macedonian and Balkan-nation issues.
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As we prepared for the next Prayer Breakfast I made a proposal to George: 
Let’s invite the Macedonian delegation to the Senate Dining Room for a luncheon 
meeting.  It will make a huge impression on them. George was tight-fisted with 
money -- whether it was his money or anyone else’s – so it took some convincing, 
although he finally agreed.  

But when the 2004 breakfast date came, the Senate offices were closed. A le-
thal poison, ricin, was discovered in envelopes received by several Congressional 
members that Tuesday and The Capitol was effectively shut down.

I thought to myself: Now what do we do? The easiest thing to do was to cancel 
the meeting. But I wanted this opportunity for George to meet personally with 
the Macedonians and, at that point, people from other Balkan countries, too -- 
100 of them had signed up! The National Prayer Breakfast organizers came to 
the rescue, helping me find a room in the Washington Hilton that could be set up 
for lunch. 

George and his wife, Janet, came to the luncheon. Christians, Muslims, Jews 
and others joined us. It was a great meeting. My part was easy: I was master of 
ceremonies.  George was the keynote speaker. 

Thus was born The Balkan Luncheon at the National Prayer Breakfast. The 
luncheon continues today under the name South East Europe luncheon at the 
National Prayer Breakfast. I attended both the National Prayer Breakfast and 
the Balkan Luncheon and served as emcee until 2010. At that point Voinovich 
was leaving office. I felt it was time for me to move on as well, and I did.

Ohio University Masters Students with President Boris Trajkovski

Студенти магистри на Универзитетот Охајо со претседателот Борис Трајковски
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A President for all Macedonia
Among the people I worked with in bringing Macedonian concerns to the U.S. 

was Boris Trajkovski, president of the Republic from 1999 to 2004. Everybody 
was Boris’ friend, and I was privileged to be one.

He showed personal support of Macedonian causes I was working on, includ-
ing the economic student projects program between Ohio University and the 
University of Saints Cyril and Methodius and the new church being built by my 
friend Risto Gusterov. 

From my side, I took his needs to the senators and congressional members I 
knew to help Macedonia in its development. 

I first met Boris at a cocktail party I attended on one of my trips to Macedonia. 
It happened to be the night after the Presidential election, and Boris appeared to 
have won, but it wasn’t official at that point.

We had a brief conversation of how close it was. We kidded each other, saying 
Macedonia was learning from the U.S. about close elections, because this was 
happening around the time of George W. Bush’s disputed election over Al Gore 
in 2000. 

The official results came out the next day, confirming his election.  Boris had 
been nominated as a moderate reformist. He had principles and plans. He sur-
prised many, especially the prime minister, Ljubco Georgieveki, who apparently 
thought that Boris would be easy to control, because his position had limited 
powers and was more ceremonial. 

The new President made it a goal to organize NATO -brokered peace talks in 
2001 that ended the violence from Albanian rebels who were seeking autonomy 
from Macedonia. In doing that, he prevented a full-blown civil war.

Leaning on his faith in God, Boris showed people he was a strong leader under 
difficult circumstances. 

Every time I visited Macedonia I would call him to let him know I was in the 
country. He would say, “Come see me around five or six o’clock when I am done 
with work and I can clear the desk.” 

We rarely talked politics. He would play Macedonian or Christian music.  I 
would even bring in CDs for him from popular American Christian singers like 
Sandi Patty and William Smith. We mostly talked about our faith and other non-
political things. He openly spoke of how he was often chastised for not being 
Orthodox Christian in a country that held so many of them. 

You see, one of the things that bonded us was that we were both Methodists. 
I asked him how he became a Methodist, assuming he converted to the faith as 
I did. To my surprise, he said he had been born one. The Methodists have been 
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in Macedonia for many years in the area where he was born and his family have 
been Methodists for generations. 

When I came to visit in 2002, he was especially excited.
“I have something to show you,” he said, and put on a video of the 2002 cere-

mony at which he was presented with the World Methodist Peace Award for his 
work in averting civil war. This was a huge honor: Prior awardees have included 
Nelson Mandela, Kofi Annan, Mikhail Gorbachev, Jimmy Carter, and Anwar Sadat.  

Unfortunately, it was not appreciated, and not even really publicized within 
his own country because it was not an Orthodox Christian medal. What a shame. 
We are all believers in one God regardless of our religion, and recognition of out-
standing work should always be important. 

Political tension and tragedy
One of the few times Boris bought up politics he mentioned the difficulty he 

was having with the then-premier, Branko Crvenkovski. Crvenkovski took delight 
in mistreating him.  Boris tried to work with Branko, but was always rebuffed.

Another time, he tracked me down while I was in Washington D.C. to ask me 
to visit Congressmen and Senators in support for a controversial Macedonian 
cause.  He was under a lot of pressure to sign – or not to sign -- a document 
approving a new university in Tetovo. The U.S. administration was in favor of the 
university, and Boris wanted congressional support as well.

It would offer an Albanian-language curriculum, which many ethnic 
Macedonians, including those in government, strongly objected to. The country 
was still under some tension after separatist Albanian insurgents took up arms, 
but Trajkovski planned to support the new school.

“I must sign it, as I have worked for the peace among all the people in 
Macedonia,” he told me. “If I do not sign it, and give in to pressure, I must ask 
myself, ‘Who is Boris Trajkovski?’”  

He had a great relationship with U.S. President George W. Bush.  Both were 
Methodists and bonded when they met on several occasions. Boris told me that 
during the time of violent armed clashes with the Albanian rebels, after the 
Kosovo War, Bush would call him to let him know he was thinking and praying for 
him and the country.

During this time I also got to known Zoran Jolevski, then-secretary of the cab-
inet to the president of Macedonia. Whenever I would go to meet Boris at the 
Parliament Building, although he would say that he would be free, I would always 
have to wait for him. So I sat with Zoran and the two of us developed a strong 
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relationship over the many times I waited on the president to get free. I visited 
Boris about 20 times, so Zoran and I had plenty of time to get acquainted. 

Later, Zoran Jolevski became the Macedonian ambassador to the United 
States and then minister of defense. 

Boris Trajkovski was killed in plane crash in which all aboard, en route to an 
economic conference in foggy weather, died. February 26, 2004, was a sad day 
for his country, and for me personally.

I wrote a letter telling the Macedonians how I felt about him. But I made a 
mistake by not attending his funeral. The rationale behind my decision was that 
there would be thousands attending the funeral.

The bottom line is: Before he passed away, he could not get a dozen of people 
to walk with him down the street because of their ethnic and religious differenc-
es. But when he passed away, thousands walked with his casket. 

I thought of that for quite a while. It is a life lesson we should learn and pass 
on. Why do we do the right thing when someone passes and not when they are 
here with us on earth?

Mico, Mimi & Anastasija Vlasevski relatives in Skopje Macedonia

Роднини на Мицо, Мими и Анастасија Власевски во Скопје, Македонија
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Making the homeland known
Macedonians in leadership: 

Among the many events I attended be-
cause of my work with Macedonia was 
the Sept. 18, 2007, swearing in of Srgjan 
Kerim of The Republic of Macedonia as 
the president of the General Assembly 
of the United Nations in New York City. 
What a proud moment to be there as 
a Macedonian was installed into the 
highest office in the United Nations! 

Transmitting the history: In 2009 
a book entitled “Portraits of Fallen 
Freedom Fighters” was published in 
Australia by Victor Bivell. This book 
was a memorial for 370 Macedonians 
who lost their lives fighting for free-
dom in what is now Aegean Macedonia 
(Northern Greece).

I was so impressed with this book 
because it covered the region of my 
parents’ village, Breznitsa. One of the 
fighters it mentions was the father of 
my good friend, Chris Mangovski, who 
also lives in Naples. His father was 

killed in Breznitsa and was buried in 
the village. I consider Chris a cousin, 
and I was able to help him get a marker 
for his father’s grave in the village.

Chris also has an incredible tale of 
his own. He is one of the “Deca Belgalci,” 
the children taken from their homes in 
Macedonia on the pretense that they 
would be protected from the war going 
on there. Instead, they were sent to 
homes in other countries, with no in-
tention of returning them to their par-
ents. There are documentaries online 
like “Next Year, in Lerin,” that tell the 
story from their point of view.

“Portraits of Fallen Freedom 
Fighters” was only on the internet. I 
contacted the author, Victor Bivell,  
and he agreed to give me the copyright 
to print it in the US. 

I printed 100 copies and gave a copy 
to every Macedonian and any other in-
terested person until the supply was 
nearly gone. I wanted as many people 
as possible to know their story. 





Lou, Vince & Steve in Kostur, Aegean Macedonia

Лу, Винс и Стив во Костур, Егејска Македонија
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Chapter 9. Forward, with faith
We are all believers in one God, regardless of our religion.  But our approaches can 

be so different.

My religion is key to me. I’m a believer in Jesus Christ. But I’m not an evangelist; I 
try to do it by  an example. Maybe someone will say, “I like what he’s doing. What is 
it – maybe his faith?”

I’ve been through a couple of crises – thinking of when Jan, my first wife, died – and 
I don’t know how anyone would do it without a faith in God and Jesus. At a time like 
that, there’s nobody else to talk to. 

On one of my early visits to Macedonia, my friend Risto Gusterov invited me 
to go along to his birthplace, Radoviš, where a 40th day Pannikhida service was 
planned for his recently deceased sister. Risto was building a new church there, 
and it was going to be something really special for Radoviš, but was not finished 
at that time. There was a lunch after the service, and Risto asked me to join him 
with three priests of the church.

He introduced me to Pope Kosta and the other two, more junior priests. I sat 
right across from Pope Kosta and was enjoying the lunch. I wasn’t expecting the 
request that came out of the blue from Risto: “Tell them what you think of their 
church.” 
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Risto and I had discussed the differences between the Macedonian Orthodox 
church and my United Methodist Church, but I was not prepared to be put on the 
spot with three priests. Still, assuming I would probably never see them again 
-- and because I had no choice -- I gave them my thoughts on the differences. 

I explained how our service was less formal and included a different sermon 
every week, and how the congregation participated in the service. I especially 
talked about our youth programs. In fact, I concentrated most of my comments 
on those, because the youth are the future of any church. 

I told them about the youth programs at North Naples Methodist, where I’m 
a member, and suggested that Radoviš church should consider starting a youth 
program. Pope Kosta, who had listened very carefully, said, “I would like to see 
what you are talking about.”

Right there, on the spot, Risto said, “I’ll buy the plane ticket. You take care of 
everything else.”

Arrangements were made with my church, and Kosta arrived in Naples early 
in May of 1998. This turned out to be the day after Patty and I had been married, 
but we made the best of it.

I had arranged that he would stay with other members of the church; I didn’t 
want him to hear only from me but to get a perspective from other members.  He 
spoke no English and, needless to say, I was the only one who spoke Macedonian. 
But somehow they were able to understand each other. 

Pope Kosta was with us for 10 days. We showed him all the youth programs as 
they were happening. He was a guest at our Sunday service and was introduced 
to the congregation. Before he left Naples he had only one request: that we find 
a Michael Jordan jersey for his grandson. We did.

On my next visit in Macedonia, I made it a point to see him. 
“What do you think? Should we organize a youth group here in Radoviš?” I 

asked. The answer was an emphatic “Yes!”
We developed a program around sport activities, like basketball and volley-

ball. The idea was that if we could get the youth around the church for these 
activities, some of them would get interested in the church. We established a 
budget, and my job was to get the money required to purchase the equipment.

I still have one of the first fund-raising pleas I sent out:
“In AD 49 -57, Paul made two missionary journeys into Macedonia spread-

ing the word of Jesus.  Today the military action, war in the Balkans, has had 
a tremendous impact emotionally, financially and politically on the people of 
Macedonia. The need to increase Christianity in that part of the world has never 
been greater. We can make a difference in 2000. Support our youth as they reach 
out to Pope Kosta’s kids.”
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North Naples United Methodist Church agreed to help meet the funding needs. 
We held several fund-raising events, including one that was a Macedonian dinner 
with stuffed peppers, sausage, beans and a dessert, which several Macedonian 
ladies prepared. 

Without the support of our pastor, the Rev. Ted Sauter, the MYM project 
would have never happened. He gave his approval and his time. Most important-
ly he allowed his staff to help with the project (The Revs. Stephanie Campbell 
and Lisa Lefkow). When Pope Kosta was in Naples, Ted spent a full day with him, 
showing some of the sites others

would have not though to show him. He allowed time during services to 
promote the project and on several occasions used text from the Bible about 
Macedonia in his sermon.

From a trip there to a trip here
With enthusiasm for the Macedonian Youth Mission building, we came up 

with an idea to actually send American youth from my church to Macedonia to 
visit with the Radoviš youth and help with their program. 

With 15 kids, ages 9 to 14, selected to make the trip, we raised the funds and 
finalized plans for a trip in 2001. 

It never happened. 
The tensions between Albanians and Macedonians had been growing since 

glasnost began dismantling the Soviet Union and Yugoslavia was broken up into 
ethnic entities. Fueled by a newly formed Albanian National Liberation Army, 
ethnic Albanians in Macedonia decided they wanted autonomy, and/or the right 
to attach themselves to Albania. By 2001, the hostilities included gun battles and 
killings. When it began popping up on U.S. TV, parents started withdrawing their 
children from the trip. And I honestly couldn’t blame them.

But we didn’t give up the idea of an exchange. Instead, we said, why not bring 
the kids from Radoviš to Naples? 

With some calls to Radoviš, the plan was changed, and the Macedonians were 
coming to Naples. Pope Kosta and the people of Radoviš chose their 11 repre-
sentatives. Only one of them was over the age we had asked for – an older boy 
who had to accompany his brother; his parents wouldn’t allow the younger one 
to come without him.

He actually may have gotten most out of the trip.  Years later I saw him again. 
I was walking down a street in Radoviš when I heard someone call, “Mr. Lou, Mr. 
Lou!” It was that boy, a young man now, who was working for the city, digging 
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ditches. He was so excited to see me and couldn’t thank me enough for his once-
in-a-lifetime trip. 

Some of the youngsters, however, came with a misconception of the U.S. They 
thought they were going to find cowboys everywhere shooting guns. (It probably 
didn’t occur to them their parents would not have let them come if that had been 
the case.)

We hired a bus to pick them up at the Miami airport. Of course, they were 
hungry after their long trip and, of course, they wanted to go to McDonald’s; we 
took them to the first one we passed. 

A large group was waiting for us outside the church in Naples, where each 
of the guests, including a priest, Stoyan, who accompanied the group, were as-
signed host families for their two weeks here.

Some of the kids were fascinated with the lifestyles of the families they 
stayed with; for others, it was similar to what they had at home. When possi-
ble, kids were paired with host families who had children their age so they could 
share interests. Even without knowing each other’s languages, they found ways 
to communicate.

The group brought a fresco painting as a gift to the Naples church. During 
their week they attended our services, and we listened to them say the Lord’s 
Prayer in Macedonian for us. 

We arranged for the kids to see the best of the best and the worst of the 
worst. They saw the migrant workers working on the farms picking fruits and 
vegetables; they visited the resort areas of Naples. They visited the jail, so they 
could see that “freedom” here doesn’t mean you can do anything you want. They 
also visited a courtroom in the Collier County Government Center. 

They were seeing a different system of government in action: One of the 
questions of the judge who greeted our group was “Who do you report to?” “No 
one. I am the boss of this courtroom,” he told them.

The alligators were a huge attraction.  They loved the local beaches, and we 
took them for a boat ride, too. They were treated to lunch at Vergina, with its 
Macedonian connections. We also introduced them to Burger King, which they 
actually liked much better than McDonald’s. 

We even took them to one of the Habitat for Humanity sites, where they 
helped build a house. 

Of course, the major reason for the visit was the youth programs of North 
Naples

Methodist Church, and they saw and participated in all the programs. The lo-
cal newspaper, Naples Daily News, did several feature articles around the theme 
“Hooked on God.”
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All the Macedonian kids were great, but two became the unofficial leaders – 
Ljupco Dimetriev, and his sister, Vera Dimitrieva. They both are now in the legal 
profession, Ljupco in Radoviš and Vera in Skopje.

I still have the thank-you notes and the poems the kids sent, and whenever I 
returned to Radoviš after that, they were at the church to greet me with hugs, 
candy and flowers. I always asked them how their youth group is going and if they 
meet weekly. Their usual response was “not every week.” I also asked,” Do you 
read the Bible when you do meet?”

“We don’t. The priest reads it,” was the reply. There was still a big difference 
from the active participating with the kids that I am used to. 

On one of my visits, the Archpriest was with us. He was not involved in our 
discussion, but apparently overheard one of my comments and wanted to make 
a point, I think. He turned and asked me, in front of the young people, “Why don’t 
you tell them the truth and explain how the Catholics split from the Orthodox, 
and later the Protestants split from the Catholic?”

I think he was concerned that I was trying to influence them as to how they 
should practice their faith. This was the furthest thing from my thinking; I only 
was interested in them having faith in God and being regular church attenders. 

I held my breath and answered his question by pointing out the window to the 
trees on the hillside. “Once there was just one tree, but over time many others 
have grown there and now we have a forest,” I told the group.

I’m not that fast a thinker; those words must have come directly from God.
Later, I sat beside the Archpriest at lunch, and he was cordial and conversa-

tional, but I thought that would be end of the Macedonian Youth Mission. I’m 
happy to say it wasn’t. 

A memorable day for Trinity Church Radoviš
During many of my visits to Macedonia I had the pleasure to visit, with Risto, 

the new church he was building in Radoviš. Risto had funded it entirely as a gift 
to the people of Radoviš, and it is a magnificent gift.

Watching the detail that went into the church at various stages was amazing 
and educational. The structure is outstanding and the paintings of the Bible by 
Ukrainian painter Anatolij Gajdanaka that cover the walls are all beautiful works 
of art, as are its frescoes. 

It is so impressive that it is listed on tour sites as a must-see for people com-
ing through the city.
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I was invited to Radoviš for the consecration of the church Oct. 12, 2003. Pastor 
Stephanie Campbell, who had played a big role in my own church’s Macedonian 
Youth Mission, accompanied me to Macedonia for the dedication. 

It was going to be a monumental event. The weekend affair had guests from 
all over the world, including one who had not planned to come: The president of 
the country.

On the bus headed from Skopje to Radoviš, I learned that the President Boris 
Trajkovski was not coming to the opening of the church. 

“I asked, what do you mean he’s not coming?” I asked. They didn’t quite know 
why, and they were not even sure if he was invited. To resolve the issue, while still 
on the bus I picked up the phone and called him.  I can recall the conversation 
going like this:

“Mr. President, I heard you are not coming to Radoviš for the opening of the 
new church,” I said. 

“I don’t think I was invited,” he said. “Besides I would be uncomfortable, as 
that is an Orthodox Church, and I am a Methodist. I don’t want to call attention 
to that.”  

“You have to come. You don’t have a choice,” I told him. “This is a church of God 
that is being dedicated. You are the President of this country. You are a strong 
believer in Jesus Christ and God. You cannot not come just because there might 
be a little friction.” 

He ultimately agreed; he would come to the ceremony. 
Suddenly everybody was excited. It was a big deal that the president was 

coming to Radoviš. 
I gave Boris a hug when he showed up. He whispered in my ear, “You got me 

on this one.” 
The priests wanted to include him in the ceremony, but he said, “No, I am here 

as a visitor.” 
We proved a point: He didn’t interfere with the ceremony, but the number one 

Christian in the country was there.
The program for the weekend involved the new church in nearly every event: 

a service on Saturday evening, a concert in front of the church, the consecration 
service, a luncheon and a closing evening concert in the church. It was truly a 
memorable event, one I was very honored to be a part of. 

The building and dedication of this church, apparently the first new Orthodox 
Church in many years in Macedonia , was a wonderful gift to the people of Radoviš, 
the people of Macedonia and to the glory of God!

I am fortunate that a tree with my name stands in front of the church. 
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Macedonia becomes an ecumenical host
Nikola Gruevski was a rising star: Nearly every time I met him he was in a 

different role. I first met Nikola when he was a young banker in Skopje. The next 
time, he was with its national stock exchange. While he was minister of finance 
I do not recall having much contact with him, but I was impressed with him and 
followed his career closely. 

When he became leader of  VMRO-DPMNE (Macedonian Revolutionary 
Organization – Democratic Party for Macedonian National Unity), one of the 
nation’s two major political parties, I was pleased. Shortly after his selection we 
were both in Washington D.C. and we met at the Macedonian Embassy. I told him 
how happy I was to see young leaders getting involved in Macedonian politics 
and that I was looking for positive things to happen in the country. 

In 2006, on a trip to Skopje, I was asked to join a small group to discuss a reli-
gious program that Gruevski, now prime minister of the country, was interested 
in starting. The meeting was hosted by Macedonian Minister of Culture Elizabeta 
Kancevska.  Stephan, Archbishop of the Macedonian Orthodox Church, and oth-
ers were present.

I had already talked with Elizabeta and Stephan when an idea about calling a 
religious conference was floated. It was a great idea, we felt. It was a good concept 
and covered a variety of topics. We worked on several issues with Nikola and the 
government, but this was what I consider one of his most important initiatives. 

The idea, as we discussed it, was to hold a religious conference of all faiths 
and beliefs in Macedonia. My faith is important to me, and I felt this program 
would be of significant help to all the religions in Macedonia. The idea of a con-
ference, to be held once every three years, was approved and I was appointed 
to the organizing committee. The first World Conference on Interreligious and 
Inter-Civiliation Dialogue, with a theme of “Contribution of Religion and Culture 
to Peace, Mutual Respect and Co-existence,” was held in 2007.

It was a big success, with more than 250 people attending from 30 or 40 
countries , representing all religions and beliefs. The formal program covered 
varied topics, but the best part of the event was the time the attendees spent in 
conversations among themselves during the breaks, lunch and dinner. 

There were two more conferences, and I stayed on the organizing committee 
for and attended both the 2010 and 2013 conferences.  We were able to get more 
breakout sessions and reduced the number of speakers during those conferences 
to get more discussion time among ourselves. The formal topics interested me 
less; I would have liked to have seen them brought down to topics that involved 
the average lay person. But I may have been the only one thinking that.
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Still, all of them accomplished their main purpose: bringing people with a wide 
variety of beliefs together to talk. The concept was super. It was a great initiative 
for Macedonia as a nation.

Joining the Order of Saint Stanislas 
The Order of Saint Stanislas is a historic organization, formed in 1765, and 

today is a charitable order whose membership is by invitation. It is presented to 
persons who give significantly to charitable efforts in their communities in the 
area of leadership and service; members are from all around the world.

I was nominated by my good friend, Risto Gusterov, and was installed on May 
17, 2008 in Kyiv, Ukraine. I was awarded the Commander’s Cross at a very formal 
“knighting” event in a historic Orthodox church, although the order itself is not 
tied to the church. It’s a formal event, with special capes to be worn, and new 
members are actually knighted with a sword – a solemn and impressive event.

Its International Charitable Ball, which helps to raise money for good causes, fol-
lowed.  Eleven Macedonian members of the Order, including Risto and myself, attended. 

Macedonian Archbishop Stefan at World Religion Conference in Ohrid, Macedonia

Македонскиот архиепископ Стефан на Светската kонференција за религија во 
Охрид, Македонија





A monument of Gotse Delchev in Skopje

Споменик на Гоце Делчев во Скопје
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Chapter 10
Into the arena

Chapter 10: Into the arena
“Service to humanity is the best work of life.” 
The Jaycee Creed, which was important when I became involved back in Troy, 

Ohio, had a line in it that became my personal motto. It was my litmus test as 
I became involved in many civic, charitable, religious and political endeavors 
throughout my life.

I’d like to think that my involvement in politics has been to make life better for 
our community and the world. 

Politics, local and national
At one point during my life in Troy it became clear that a Men’s Republican 

Club was needed for our area. So John Lafferty, Jerry Brown and I, with the help of 
State Representative Robert Netzley, formed a club; it is still in existence today. 
Years later I would take that concept and cofound the Naples Men’s Republican 
Club with Jim Carter.

In Naples my political involvement increased. I was involved in key city, county 
and state elections, as well as in national presidential elections. 
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Locally, I took on the presidency of the Greater Naples Government Committee, 
which is known as the oldest continuously operating political action committee 
in Collier County. At that time, it included leaders from both political parties, and 
our aim was to interview every candidate for elected office in Collier County. 

That was no small job when you include city council; county commissioners 
and county offices such as appraiser and clerk; and the Collier County Public 
Schools board of education. Whew!

We also evaluated the effectiveness of elected officials in carrying out their 
campaign promises, and reviewed ballot referendums and constitutional amend-
ments. After seven years, I retired from the committee in 2009 – and just in 
time. Florida is one of a few states that allows amendments to its constitution, 
and the very next year there were six amendments on the Florida ballot to study. 
By the 2012 election it had ballooned to 12 amendments.

In national elections, I worked primarily raising funds, for the presidential can-
didacies of George H. W. Bush, Robert J. Dole, George W. Bush, John McCain and 
Mitt Romney. Prior to Donald Trump’s presidential campaigns I had moved away 
from active involvement but I personally supported him; I also raised funds and 
was 

actively involved in the governor of Florida elections and its United States 
Senate, and the Congressional

elections. At one of George W. Bush’s fund-raising events’ during the time 
Patty and I would have our

photo taken with the President, as the attendees did, I took that quick chance 
to whisper a message to him.

“Mr. President, I bring you greetings from Boris Trajkovski!” I told him.
“How do you know Boris?” he asked. I briefly explained it, and President Bush 

said to give his regards to Boris, which I did.
Not entirely political, my friendship with George Voinovich, a former OU stu-

dent like me and one of our two Ohio U.S. senators, grew through the years. We 
worked on many issues affecting The Republic of Macedonia, as well his election 
and re-election to the Senate. He was a true friend of the Balkans and did much 
good wherever he could. 

After Macedonian President Boris Trajkovski died in a plane crash, Sen. 
Voinovich initiated a Senate resolution recognizing Trajkovski. However, once 
again, influence of the Greek lobby threatened to block it unless the wording in 
regard to Macedonia was modified. We did that, and it passed. 

In addition, I got to know John Boehner, congressman from Ohio who served 
the congressional district I lived in, but long after I left Ohio. John, who served 
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in the government 14 years from 2001 to 2015, was elected 53rd Speaker of The 
House of Representatives, the third highest position in our government.

Of course, I made John very familiar with Macedonian issues to the point that 
he called me “Macedonian.” 

Newt Gingrich, who had also previously held the position of speaker of the 
House, became a friend and I helped on several occasions. Gingrich would ask 
me to arrange small group meetings of mostly six or so but not over 12, were he 
could engage in deep conversations and get the pulse of the local citizenships. I 
also developed a relationship with Sean Hannity, one of the top two conservative 
talk show hosts in America. When he was in Naples, he would dine at Vergina and 
it was a pleasure to have candid talks with him. 

I had the pleasure to attend one of the Republican Presidential Conventions, 
the one in Tampa in 2012. Interestingly, it was as a member of Prime Minister of 
Macedonia’s delegation!

Politics, international
In 2007 Zoran Jolevski, the friend I got to know waiting on my appointments 

with President Trajkovski had become ambassador to The United States from the 
Republic of Macedonia.  One day he called me with a surprising question: “How 
would you like to be Honorary Council of Republic Macedonia to the United States?”

“What’s the job description?” I asked.  
“Just keep doing what you have been doing,” he replied.
That didn’t seem hard, so I verbally agreed. He followed up with a formal letter 

-- and the Macedonian Parliament officially appointed me. 
I organized an office for it here in Naples, but I learned pretty quickly this 

would be a title with no budget. Still, Zoran and I planned the opening of the con-
sulate on Fifth Avenue South, the main commercial street in downtown Naples. 
A consulate in downtown Naples was a big deal for this winter home and tourist 
destination for many in the Midwest and East Coast of the U.S. This would be the 
first consulate in Naples, and to this day the only one. 

Mike Reagan, executive director of the Naples Chamber, agreed to be a part 
of the event. He and the Chamber were a tremendous help and we couldn’t have 
pulled it off with him. We were able to have several important guests join in the 
opening: 

• Antonio Milososki, Republic of Macedonia minister of foreign affairs
• Srgjan Kerim, president of the Assembly of the United Nations at that time
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• And, of course, Zoran Joleski, Macedonian ambassador to the United 
States 

• The mayor of Naples, Bill Barnett, participated and issued a proclamation: 

“The City of Naples wishes to recognize the excellent relationship between 
the United States of America the Republic of Macedonia. Therefore I, Bill Barnett, 
by virtue of the authority vested in me as Mayor of the City Naples, Florida, take 
pride in honoring the Consulate of The Republic of Macedonia and hereby pro-
claim February 8, 2008 to be Honorary Consulate of the Republic of Macedonia 
Day.” 

(It did not go unnoticed by Greek interests:  The Tampa Panhellenic Organization 
sent a letter to the mayor objecting to the proclamation and the newspaper arti-
cles reporting on the event, stating their own position on Macedonia.)

I used the opening to also form a relationship between Habitat for Humanity 
Macedonia and Habitat for Humanity of Collier County. I invited Zoran Kostov, 
head of Habitat Macedonia, and Sam Durso, president for Habitat of Collier 
County, to be a part of the program and to formally sign a Covenant of Partnership.

I had recently met Zoran in Macedonia and was impressed with the work he 
was doing and thought it would be great for them to have a relationship with the 
builder of the largest number of Habitat homes in the USA.  There might be good 
opportunities for idea sharing.

The event was a tremendous success, with a packed room, and the media cov-
erage was outstanding. 

We did have one moment of big concern. The opening was planned for the 
day following the National Prayer Breakfast in D.C., which both Zoran Joleski 
and I were attending. The ambassador and I were on a flight from D.C. to Naples 
the morning of the opening, scheduled to arrive in plenty of time for last minute 
preparations. 

Midflight one of the passengers had what appeared to be a heart attack.

The plane was diverted to Charlotte, N.C. for an emergency landing. 
Fortunately, the passenger was fine. But all the extra time we had to prepare 
the opening was gone, and we were late for it. I wish I had a video of the moment 
we finally walked into the restaurant to a big cheer of welcome from the mostly 
Macedonian guests. 

We were successful in getting permission to fly the Republic of Macedonia 
flag in front of our Consulate on Fifth Avenue South. Yes, the flag of The Republic 
of Macedonia flew over Fifth Avenue, the premier street in Naples, along with 
bronze plaque denoting The Republic of Macedonia Consulate.
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Over the years the Consulate had been called upon to help with many situa-
tions, some small and personal, some major.  A few I can recall :

• Helping a young couple adopt Macedonian babies
• Helping a young woman get a divorce from an Albanian Macedonian after 

she realized she had gotten into a bad relationship
• Visa help, reference help, securing specialized medical equipment and 

more were on the list of issues we handled. The people we were able to 
help have been very appreciative. 

Until I am officially notified differently, I remain proud to continue to serve my 
family’s homeland as Honorary Consul to the United States of America.

Giving a good cause room in politics
How is it that Habitat for Humanity came to be in the room when our consul-

ate was opened? Pat and I have been supporters of local Habitat for a long time, 
and even more so since Lisa Lefkow, our church youth director, left to join Habitat 
for Humanity Collier County. Lisa had been involved in our Macedonian Youth 
Mission at the church, and she told me that there was a Habitat in Macedonia.

That was a surprise to me, so on my next trip in 2007 to Macedonia I made 
it a point to call their office. I was connected to Zoran Kostov, executive director 
of Habitat for Humanity in Macedonia, who was surprised to hear someone from 
the U.S.  is interested in their operation.  He was literally shocked when I showed 
up later that day at his office.

But he graciously explained his operation and introduced me to his key peo-
ple. 

We immediately bonded as friends. When we opened the Consulate in Naples 
in 2008 I invited Zoran to join us and I was able to get my local Habitat to agree 
to a covenant of partnership as a part of the opening.  

Later that year Zoran invited me to be a part of the Habitat International 
Board of Directors meeting in Skopje. Of course I accepted. Having the world 
board meet in Macedonia was quite an honor and Zoran and the work Habitat 
is doing in Macedonia was responsible. During that meeting Habitat held its 
groundbreaking for their building project in Veles. Patricia and   I were privileged 
to be a part of the program.

At the meeting, I was appointed as a honorary board member of Habitat for 
Humanity Macedonia. To  this day I am honored to be a small part of Habitat 
Macedonia.
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Bringing the consul to the family
After we opened the Honorary Consulate of Macedonia in Naples Florida, 

we invited the President of Macedonia, Gjorgi Ivanov, to visit us and keynote a 
Consulate event. We could never make that happen. But since he was attending 
the 2011 National Prayer Breakfast in Washington D.C.  I proposed a different 
idea. What about a dinner at home of my elder son, Vince?

Vince and his family live in Mount Vernon, just south of D.C.  Ivanov agreed, to 
my surprise. Now to convince my son and my daughter in law to host the dinner.

Luckily they said, yes, too. They had large home and we figured we could ac-
commodate a good number of Macedonian dignitaries: 

• President Gjorgi Ivanov and his wife
• Macedonian Ambassador to the U.S. Zoran Jolevski and his wife
• Macedonian Minister of Culture Elizabeta Kanceska
• Supreme Court of Macedonia President Jovan Vangelovski and his wife
• Executive Director of Habitat Macedonia Zoran Kostov and his wife
• U.S. Ambassador to Macedonia Philp Reeker
• My son, my daughter-in-law, my two granddaughters and myself

Since the president was under U.S. Secret Service security, prior to the dinner 
they checked out Vince’s home and the neighborhood. Secret Service escorted 
Ivanov to the dinner, remained at the home during the dinner and escorted him 
back to his hotel. 

We had all planned to meet in the hotel lobby and our three vehicles would go 
in a group to Vince’s home. However, when I arrived at lobby the president and his 
security had already left for Vince’s.

Our van, which the Macedonian Embassy provided, included the Kostovs, the 
Vangelovskis, myself and the embassy driver.  He assured us he had the GPS cor-
rectly to Vince’s address, and we would get there without any problem.

As we were leaving downtown D.C., I asked him: “This route doesn’t look right. 
Are you sure we are OK?” 

He assured me he was following the GPS. About 45 minutes later I asked 
again: “This is taking too long. Are you sure we are on the right route?” I was get-
ting nervous. We should be there soon, he told me. A few minutes later I asked: 
“Where are we?”  Shortly after that he stopped.

“We’re here,” he announced. But “here” was not the here we wanted. He had 
put the wrong address in the GPS and we had travelled in the wrong direction for 
over an hour. We were still an hour away. 
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We finally showed up while the other guests were having an extended, and 
very relaxed by now, cocktail hour.

“I am amazed. I knew you are a very calm guy, but you probably wanted to kill 
that driver,” Zoran told me later. But the driver was a Macedonian who had recently 
come to the Embassy and didn’t know his way around. It was hard to be too angry.

We had a wonderful, albeit late, dinner and great conversation. And I accom-
plished two things:

The President of Macedonia was a guest of my family.
My son and his family had the opportunity to meet leaders of the Republic of 

Macedonia. 

Connecting with the country here
“I am not a Greek!” 
I can still imagine how my father’s words must have sounded when his first-

born son greeted him in that language. I can remember how I said it in high school, 
when a schoolmate mistook me for Greek. 

And I said this exactly the same way years later, when I read that my parents’ 
homeland was actually a Bulgarian breakaway – and reading it in the publication 
that was founded to defend Macedonia:

“I am not a Bulgarian!”
For years, especially before my involvement in Macedonia became exten-

sive in 1996, the only group that represented Macedonia to me was the MPO, 
the Macedonian Patriotic Organization (originally the Macedonian Political 
Organization). 

We were never too involved with the MPO, but when we were kids, whenever 
there was local MPO dance or picnic we would attend. We had a good time and en-
joyed being with Macedonians. They even had a youth group which my brother par-
ticipated in on a limited basis and I attended two of their conventions in the 1950’s.

They were my sole tie to Macedonia apart from our relatives and friends. 
I can recall, when I was very young, that the Macedonian Tribune would arrive at 

home, with pages in Macedonian text, on a monthly basis. When my parents passed 
away, I took up their subscription, so I have seen or read the Tribune for over 70 years.

For years the MPO worked for a free and independent Macedonia, and the 
Tribune reflected that. However recently they had become a pro-Bulgarian organi-
zation, insisting that we are Bulgarians -- and that there never was a Macedonian 
culture or language! In fact, the Macedonian Tribune had at least one editorial 
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that credited Tito, the president of a manufactured country -- Yugoslavia, from 
1945 to 1980 -- with inventing the Macedonian language. 

I quickly responded with an op-ed piece, saying that I didn’t realize how my 
father, with a limited education, was capable of inventing and speaking the 
Macedonian language long before there was a Tito.

I sent it to the MPO, and -- not surprisingly -- received no response. Nor was 
it ever published. 

Even when I was a youngster, Bulgarian influence was beginning to creep in. 
The MPO began addressing their correspondence to us with the name Vlashoff. 
We objected, reminding them we were Macedonians and not Bulgarians. 

The only other Macedonian group I knew of for a long time was the American 
Canadian Macedonian Orthodox Diocese’s Macedonian Convention.  I do not 
know much about it, but I have always thought anything that gets our people 
together had some merit. 

But when they, too, started an annual convention and planned it to fall on the 
same weekend in September, Labor Day, as the MPO, I was dismayed. 

We are handful of people, and yet we continue to work against each other. 
Why splinter our small group? Why not join together and have one big conven-
tion? Both groups continue to have separate conventions on Labor Day.  

There was a big need for real organization. So when I received phone calls 
from two young Macedonians about forming a Macedonian Diaspora, I was im-
pressed and really pleased that they sought me out. 

I was very anxious to meet with Metodija Kolovski and Aleksandar Mitreski, 
who had this idea of forming a Macedonian Diaspora. These two young men 
wanted to come to Naples and discuss their plan with me.  

Meto was the first to come to Naples. We sat down in downtown Naples out-
side of Vergina restaurant, and he laid out their plan for forming the UMD. I was 
very impressed with the detailed planning he and Aleksandar done. A few weeks 
later Aleksandar, his wife and child came to Naples and again we reviewed their 
plan in detail. Alek was also very impressive.

They planned to meet with others to get support for their organization. I was 
especially pleased that two young Macedonians had seen the need and were willing 
to form it and manage this organization. I told them I would support UMD and have 
done so since its inception in 2004. UMD will be key in keeping the Macedonia’s 
next generation together, loyal to their homeland, and helping it thrive.

I was one of original founders of UMD and served on the advisory board from 
its founding and do so to this day. The young leadership of the organization has 
done an outstanding job of representing the Diaspora in the continuing fight for a 
free and independent Macedonia. They take on the key issues and always present 
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their side of the cause in a clear and decisive manner. Its presence in Washington 
D.C. has never been better and its Caucus in the U.S. Congress continues to grow. 

UMD has become the number one organization in the world representing the 
Macedonian Diaspora. UMD’s representation in the USA, Canada, Australia and 
Europe has been firmly established and very importantly is staffed by young and 
dedicated Macedonians. This was done with dedicated and unselfish work on 
what is a very limited budget.

I digress here to give you my thoughts on the very giving Macedonians. They 
will give you the shirt off their back on a personal basis, but historically have not 
been willing to donate to causes they totally agree with. I hope to see that change.

I have helped UMD where I could. In one instance I worked with a friend who 
was one of the main fund raisers for President George W. Bush. You can imagine 
how many letters the president of the United States receives each and every day, 
and I wanted to be sure he saw this letter.

I was happy when my friend told me he able to personally hand the letter to 
the President before the 2008 NATO meeting in Bucharest, Romania. Although 
President Bush was supportive – he said that there will be two new members in 
NATO, Albania and Macedonia -- it didn’t happen. That showed me how strong 
the Greek government’s lobby is. 

The UMD gave me another opportunity to me with the country’s president, 
George Ivanov, in May of 2012, when he was presented with an award and spoke 

Macedonian Prime Minister Nikola Gruevski, Foreign Minister Antonio Milososki & 
Ambassador to the United States Zoran Jolevski World Conference in Ohrid Macedonia

Македонскиот премиер Никола Груевски, министерот за надворешни работи 
Антонио Милошоски и Амбасадорот во САД Зоран Јолевски Светска конференција 

во Охрид Македонија
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at the Chicago United Macedonian Diaspora Gala in Chicago. On one of my visits 
to Macedonia I had met with him, and we discussed the outstanding Macedonian 
Ohio University graduates who were having very successful careers.

They included Ana Stavreska , an extremely successful security investment 
executive; Irena Stravreska, now a credit executive with Wells Fargo; Ana Gicova 
Newman,  and is now with Arm Ltd., a division of NVIDIA; Slave Jovanovski, with  
Google; and Delfina Jovanovska , who works at Apple. 

George wanted to meet them and suggested they join us in Chicago. He had a 
meeting with them prior to the gala and told me he was impressed with each of 
them. He asked that they use their talents to help Macedonians and Macedonia.

They were also recognized at the gala and their biographies were included in 
that evening’s program. They have not forgotten their country and have been 
very loyal and supportive to it. They are Macedonians first!

In 2014 I was greatly honored when UMD presented me with its Global UMD 
Macedonian Heritage Public Service Award on the 10th Anniversary Gala in 
Washington D.C.

It was one of the most outstanding events in my life. The evening was made 
more complete because Patty and I were joined by my sister, Christine, and 
her husband Walt Young; my elder son, Vince, and his wife, Jerri, with their two 
daughters Megan and Alexis

And to make it complete, my “adopted nieces and nephew” from OU attended.

Opening the Macedonian Consulate in Naples, Florida. Foreign Minister Milososoki, 
Ambassador Jolevski, Habitat Collier County Sam Durso, Habitat Macedonia Zoran Kostov

Отворање на македонскиот конзулат во Нејпл, Флорида. Министерот за надворешни 
работи Милошосоки, амбасадор Јолевски, Хабитат Колиер Каунти Сем Дурсо, Хабитат 

Македонија Зоран Костов
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About Macedonia's new champions
Here is the framework of the organization I have been proud to support since 

it began:

United Macedonian Diaspora
IDENTITY STATEMENT
The United Macedonian Diaspora 

(UMD) is a leading international 
non-governmental organization pro-
moting the interests and needs of 
Macedonians and Macedonian com-
munities worldwide.

Headquartered in Washington, D.C., 
UMD’s presence is felt throughout the 
U.S., Australia, Canada and Europe, 
with membership spanning six conti-
nents.

VISION
We envision an influential, respect-

ed and united Macedonian diaspora 
committed to building and sustaining 
the global Macedonian community.

OBJECTIVES
• Safeguarding the rights of all 

Macedonians around the world
• Unifying the Macedonian 

Diaspora
• Collaborating with the greater 

international community by 
promoting universal ideals 
of peace, freedom, self-
determination, equality and 
justice

• Promoting the ethnic 
Macedonian heritage and 
identity

• Preserving Macedonian 
traditions via educational, social 
and charitable programs

Macedonia 2025
Another organization exists with 

the goal of bringing economic growth 
to the country. I haven’t been involved 

with it, but wanted to offer its descrip-
tion, abbreviated here from its website.
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IDENTITY STATEMENT
Macedonia 2025 is a non-profit, 

non-political organization with primary 
focus on economic and leadership de-
velopment, working in partnership with 
business, government and academia to 
generate opportunities and build ca-
pacities for economic growth, therefore 
helping build a stronger nation.

VISION
Our vision is for Macedonia to be-

come the leading economy and most 
prosperous country in the region.

MAIN STRATEGIC PILLARS
1. Accelerating the growth and 

competitiveness of Macedonian 
businesses

2.  Accelerate leadership development 
and support young talents

3.  Build strong partnerships and 
linkages worldwide

4.  Advocate to improve the 
Macedonian business environment

Lou & Patty Vlasho at Naples Consulate opening

Лу и Пет Влашо на отворањето на Конзулатот во Нејплс



My first community volunteering – Junior Achievement 1963

Моето прво волонтирање во заедницата – Јуниорско 
достигнување 1963 година



A monument of Alexander the Macedon (the Great) in Skopje
Споменик на Александар Македонски (Велики) во Скопје
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Chapter 11
Joining the 

community again

Chapter 11: Joining the community again
Once again, my community involvement was about to begin, this time in 

Naples. It felt like home here, and I wanted to make my home as good as it could 
be.

Becoming an involved homeowner
When Jan and I moved to Naples in 1989, we first settled in The Grosvenor 

in Pelican Bay, a planned subdivision just outside the city of Naples in Collier 
County. Around 1993 I was asked to serve on the Grosvenor’s board of directors. 

I agreed to serve, and a few years later I was elected president of its asso-
ciation and served two years. During my last year as president I was invited to 
attend a meeting of the Pelican Condominium Presidents Associations, which 
at the time consisted only of the seven high-rise buildings. It wasn’t long before 
I was elected president of that group and was re-elected seven times -- seven 
years.
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The purpose was to exchange ideas among the various associations, but I felt 
we needed to include more of them. One of the first things I did was open the 
membership to all Pelican Bay condominium associations, and today there are 
over 60 members representing over 7,000 housing units and over 14,000 indi-
viduals.

It helped tremendously when we were approached by a resident who want to 
start a Toys for Tots drive in Naples. Presenting her idea to an organization of 
that size was a wonderful kick-start to Toys for Tots here. 

After seven years, however, I felt it was time for someone else to shoulder the 
job of president: I told the board I would not run for re-election again. 

In the meantime, I had begun working in other community organizations that 
affected Pelican Bay. Pelican Bay has a special taxing district that the handles 
landscaping maintenance and beautification, water management and street 
lighting, Clam Bay maintenance and beach renourishment within its boundaries. 
The official name for taxing districts like this is Municipal Service Taxing Benefit 
Unit (MSTBU). 

I attended several of their meetings and was eventually appointed by the 
County Board of Commissioners to serve on the board.  I was happy to serve on 
the board and to have a say in the protection of my investment.  We felt Pelican 
Bay is one the most outstanding developments in the entire USA and we kept it 
that way! I served several terms from February 1999 to March 2003, including 
two as chairman.

Not everything we did for those goals was successful. One of the initiatives we 
undertook while I was chairman was to have Pelican Bay become as independent 
as a district as state law would allow. We hired the best attorney in the state cap-
ital and developed a proposal to present to Collier County commissioners. They 
approved it, and we began to plan on how to assume responsibility for things 
within Pelican Bay that we had not controlled previously. 

But fairly quickly, a small -- although very vocal -- group, who we think mis-
read the plan, formed in opposition to the new charter. Within weeks the entire 
community was against it, and the commissioners overturned their approval. 

It was at about that point that I realized there were four associations that had 
major influence on Pelican Bay future with no apparent coordination or commu-
nication among them. To improve both, I organized an informal luncheon group 
of the four chairs of the organizations. We met monthly and had candid discus-
sions on our activities. Although we had no official role, the meetings were very 
beneficial. 
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Joining the business community
I would get to know a good deal of Naples and how it operates by once again 

becoming part of a business. It hadn’t been in my plans, but it brought me more 
experience, and one more time, a chance to bring Macedonian heritage to the 
forefront. 

It started on day in 1998, when my friend Risto Gusterov called me and asked 
me to meet him on Fifth Avenue South, across from a couple of old buildings at 
the heart of the commercial district.  I soon found out why. 

“I want to buy that property and build a new building which would have a 
restaurant on the first floor,” he told me, nodding toward them. Further, he said, 
he wanted me to be a part of the project.

While the price seemed stiff, it was the exact right spot for his project. We 
hired Randall Stofft as the building architect, with John Coney, and we were for-
tunate that they had a Macedonian, Krste (Chris) Stamatovski, on their staff. 
Chris was assigned to head up the project; I was in charge of the permitting work 
and to be a liaison with the city. Once construction of the building began, I over-
saw the building project and met with the construction company weekly. 

These weekly meetings allowed me the privilege to work closely with the 
Chairman of Kraft

Construction, Bob Carsello, whom I consider an industry icon.
The design of the first-floor restaurant was given the look and feel of old 

Macedonia. And the name certainly was. 
But how did we come up with the name Vergina? Risto, I believe, suggested 

it. Using the Vergina flag was not allowed in Macedonia, but we could do what we 
liked in the U.S.A. So we chose that name, and the radiating star of Macedonia 
was used extensively in the restaurant and in our marketing. 

We opened Vergina in January 2001, right at the beginning of the tourist sea-
son. We had our share of opening challenges, especially dealing with the large 
crowds that began coming on day one. Vergina was an instant success and con-
tinued to be so for years to come.

But we had good help in Goce Sipinkoski, the front of the house manager, and 
his brother, Zak, who was the chef. In fact, we had many wonderful people on the 
staff of Vergina who were responsible for the great reputation we had; another 
worthy of special mention is my administrative assistant, Jane Schneider.

I was appointed vice-president and oversaw the operations of the building 
and the restaurant. Gligor Tuparov, who had worked with Risto in Europe, joined 
the operations in 2001. Later we opened a deli/pizza business on Fifth and two 
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restaurants and a bar on Marco Island. None of these achieved the success that 
Vergina enjoyed, however. 

While I was with Vergina, it also was the site of many of the Macedonian ac-
tivities in Naples. We opened the Macedonian consulate office in Naples with a 
luncheon there.

One of the highlight events in the restaurant was the unveiling of a paint-
ing, “The Battle of Alexander the Great Against the King of Persia Darius III,” by 
Nedayborshch Vloldymyr, an artist and art professor from Kyiv, Ukraine. Vasil 
Tupurkovski, an author who wrote and published a four-volume, “History of Anc
ient Macedonia,” spoke on its importance. The large artwork held a place on the 
major wall in Vergina restaurant for over 10 years. 

In 2012, after 14 years, I decided it was time for me to really retire. But Vergina 
is still there today, in 2022.

The name, due to its unfamiliarity to Americans, did draw some interesting 
pronunciations and some equally interesting comments at first. But it stuck. 
Even after the restaurant was eventually sold, the new owners tried to change its 
title, but kept getting customer calls wanting to make reservations at Vergina.

In the end, they returned to the title that worked – and that kept a bit of 
Macedonia in Naples’ Fifth Avenue landscape: Vergina.

Hobart Manufacturing in 1959

Хобарт Мануфактуринг во 1959 година
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Helping outside, in the county
My responsibilities were about to move beyond the restaurant. Mike Reagen, 

president of The Greater Naples Chamber of Commerce, invited me to have cof-
fee one morning to talk about the Chamber. This was familiar territory for me, as I 
told him, because I had served in the Troy, Ohio Chamber of Commerce years ago. 

Not long after our talk, I was elected to the Naples board in 2002 and later 
became vice chair, which I served as for several terms. I also served on the finance 
committee for several years. 

One of the initiatives I helped found in Naples was the Council for International 
Visitors in Collier County. It was a designated agency in Southwest Florida to host 
U.S. State Department-escorted VIP foreign visitors to Naples. With my involve-
ment in Fifth Avenue affairs I helped also guide the Chamber into a partnership 
with the Downtown Naples Association and with the expansion of the Naples 
Visitors Information Center on Fifth Avenue. 

But after having been president of the Troy, Ohio Chamber, I had no interest in 
moving up to the chairmanship. In 2017, after 15 years, I bowed out. 

I did receive some honors that were really special to me during that time: 
At the 2007 annual meeting of the Chamber, I received the Volunteer of the 

Year Award, a total surprise to me. Patty knew that I would receive it and some-
how kept it from me. My elder son, Vince, and his family even sent a video of 
congratulations, which was shown during the presentation.

In 2009 the Chamber recognized me as Outstanding Chamber Diplomat of 
the Year. I was very pleased to have the role I played in the Chamber publicly 
recognized. 

Also at the 2007 Annual Dinner, the Chamber, in celebrating its 60th year 
anniversary, recognized community leaders under the theme of “Celebrating 
60 Leaders.” I was honored to be among those selected as a Current Business 
Champion and to be listed among all those who have made Naples the great 
place that it is. 

There were number of other community organizations that kept me busy, too: 

Fifth Avenue South Business Improvement District Inc.: The economic 
downturn during 2008 resulted in many vacant storefronts on Fifth Avenue, and 
no one in a town that depends on tourist traffic was happy about that. A group 
of building owners and retail owners began to meet at Vergina for coffee once a 
week. We explored a lot of ideas on what to do to improve the business climate 
on the street. 
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Jim Smith, who became and still is one of my very best friends, took the lead 
with me. Skip Quillen, owner of several restaurants on the avenue, had intro-
duced the idea of forming a business improvement district on the street. We 
decided to join forces with him as the Fifth Avenue South Business Improvement 
District (BID). 

Its purpose would be to market and promote Fifth Avenue: to brand, promote 
and create awareness of the street to residents and visitors as THE destination 
in which to live, work, shop, dine, and play. The BID would be funded by assessing 
all property owners there based on the tax value of their property. 

This required getting the property owners to agree, which they did. Then we 
had to get the Naples City Council to approve the BID. The City would assess the 
property owners 2.5 mills, and collect the assessment for us. After the city ap-
proved it, we needed to get federal approval  from the Internal Revenue Service  
to operate as a not-for-profit entity. 

It worked. Naples has reached a worldwide reputation as a place to visit, I be-
lieve, and Fifth Avenue has become a venue that must be experienced. The va-
cant storefronts were filled and business was good. I like to say we took a historic 
and well known street, told people about it and made it great. 

Jim and I left the board after 10 years, and the BID is now in its second 10 
years. One of the programs I took a big interest in -- the lighting of the palm trees 
along the avenue -- may sound like a small thing, but it has had a big impact.

The city had put small white Christmas type lights on several of the Royal 
Palm trees along the Avenue and they looked great. The BID felt that the palms 
along the avenue should also be lighted and we were willing to pay the cost.

We started by getting city permission to light about 40 palms, and I got ap-
proval each

year to light 17 additional trees until the entire street was twinkling with little 
lights.

Today, six blocks of Fifth Avenue are lighted every evening, giving the street a 
festive look all year round. Its sparkling look has become its trademark. 

Naples Art Association: For several years, starting in 2007, I also served on 
the board of the Naples Art Association. Naples Art, as it is called today, has been 
at the forefront of the arts and cultural landscape of Naples since 1954. Although 
I have never been much involved in the arts, this was an opportunity to be a part 
of an organization that is really good for the community; it offers classes to kids 
in the Boys & Girls Club, veterans and more, as well as offering community class-
es in the arts. 
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Boys & Girls Club of Collier County: In 2003 I was asked by Arlene Nichols, 
Patty’s best friend, to join the Board of the Boys & Girls Club of Collier County. 
Knowing what a great job the Club did for the neediest children of our county, I 
happily agreed. 

I was elected vice chair, a position I held until 2008. During this period the 
Club grew from a small one building to a campus with a large activities center, 
full-size gym and a large swimming pool serving over 1,300 children.

A few years after I left the board, I was asked to introduce the club executive 
and officers to the people in Immokalee, which is the county’s neediest commu-
nity. Now a full campus operates in Immokalee, too.

In 2003 I proposed a fundraising event that became The Academy of Excellence 
and Achievement. Naples may have more retired major company executives who 
have moved here full time or who spend their winters here than any place in the 
country. The idea was to recognize some of these individuals annually as a gala 
fundraising event. In addition, we hoped some of them may become interested in 
the club and become supporters. 

Some of the honorees were Harold “Red” Poling, retired president and CEO 
of the Ford Motor Company; John Krol, retired chairman and CEO of the DuPont 
Company; John F.  Smith, retired chairman of General Motors; and a favorite of 
mine, Robert Carsello, chairman of Kraft Construction, a premier Naples con-
struction company.

One year we planned to honor Larry Bird of the National Basketball Association 
(NBA), but he was still actively involved with it professionally and we couldn’t 
make it happen. The event was held for three years and, although it was success-
ful, it never achieved our expectations and was discontinued. I still think this idea 
will resurface someday. 

Community Redevelopment Agency Advisory Board:  In 1994 the City of 
Naples had established a Community Redevelopment Agency (CRA) to guide 
private and public initiatives that would create economic development, improve 
physical characteristics and encourage investment in downtown Naples. It’s 
funded by the increase in tax revenue from higher property values within the 
district that results from the private redevelopment.

Phil McCabe, owner of The Inn on Fifth, and I decided not enough attention 
was currently being given to Fifth Avenue South. In 2003, Phil and I approached 
the city manager at the time, Kevin Rambosk, to form an advisory group for it. 
With his help we were able to convince City Council to establish the Community 
Redevelopment Agency Advisory Board. It would advise the CRA by providing 
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public input and technical advice on economic and other issues within the city’s 
redevelopment district.

I served on the Board from 2003 thru 2011 and as chairman for three years. 
During that time, we got things done:  With our guidance and the income from 
the tax on the increased property values, the CRA built a second parking garage 
in the Fifth Avenue District, replaced all street lights and power lines along the 
avenue and upgraded several streets within the district. 

Men of Distinction: The Education Foundation of Collier County annually rec-
ognizes 10 Men of Distinction, and in 2008 I received that award. The Foundation, 
which also goes by the name Champions for Learning, exists to create life-chang-
ing learning experiences for every student. The Men of Distinction award was one 
of its main fundraising events.

To assure the event was a success I sponsored two tables of 10 each and in-
vited friends -- including several Macedonian friends -- to join Patricia and me at 
the event. 

Forty years ago I found paradise – Naples – and for the last 33 years it has 
been home, making it the city in which I have lived the longest. What a blessing it 
has been to call Canton, Ohio, my

hometown; Troy, Ohio, the town in which we raised our family; and Naples, 
Florida, the slice of paradise where I have spent my “golden” years.

John Laffery, Bill Becker and Lou Vlasho

Џон Лафери, Бил Бекер и Лу Влашо
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Honoring a community of one
During my short time as a bachelor, my friendship with John Michael Hannon, 

a fellow resident of Pelican Bay, who I met at our beach bar grew into the “best 
friendship” category. 

Jack ,or Jacko as we called him, was alone, divorced from his wife and estranged 
from his daughter. He was a World War II Army veteran and a great person who 
was liked by many but had few close friends. After I married Patricia, the three 
of us were often together. We enjoyed weekly dinners with Jack, and would meet 
once Sundays after Church for lunch at the Vanderbilt Turtle Club.  Jack always 
insisted on paying half the bill so that he could partially treat Patty. 

Unfortunately, the problems of aging began to catch up with him. When it 
came time to find assisted care for him, there was no one else to do it. So I did. 
As we watched Jack slip away in 2010, I made an attempt to reach his daughter, 
in hopes she, or at least his grandchildren, would come to visit him in Hospice. 

Those attempts were rejected. So when it came time to bury Jack, a man 
who had served his country, I traveled to Ohio to attend the funeral and burial in 
Cleveland, Ohio and I was the only one there to represent his family. 

There are things you need to do, respect you need to pay. I hope the current 
generation will feel the same way when the end comes for our generation who 
were ready to pay the ultimate price for our freedom. 

Hobart Corp Manufacturing Managers Conference with Vice President Dwight Mills

Конференција на менаџери за производство на Хобарт Корп со 
потпретседателот Двајт Милс
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Epilogue
We all honor what we think is important in our own ways. How successful we 

are doing that history will tell – and in its own way, too.

Being a part of organizing a Festival in Troy, Ohio, to raise funds for service or-
ganizations may not be a big deal. But it continues today and is one of the largest 
festivals in the state of Ohio.

Installing benches and bleachers at the ball fields in Troy so the kids and their 
parents could enjoy playing little league baseball may not seem like much, but it 
allowed families to be a part of their kids’ activities.

Stringing lights on palm trees may be a small part in the bigger task of pulling 
a downtown out of its financial doldrums, but it has become the calling card of 
Fifth Avenue Naples, appearing in nearly every booklet or article promoting the 
beauty of a business district that is now thriving.

Having a Balkan states luncheon with national leaders of those countries is only 
one annual event, but once those countries are identified with a human face and 
human voices, the impression is permanent. It opens the door for things to happen.

Bringing young Macedonian students to an American university may not be 
too difficult for us to do, but it was life-changing for those young people who have 
gone on to fulfilling and successful careers.

A visit by 11 youngsters to a church in America may have been only a small 
chunk of time – two weeks – in their lives. But the new perspectives it could give 
them, the friends they could make, the ideas it could inspire for them could be 
life-changing. And that is true for the church hosting them, praying with them, 
learning about their culture as well. 

My family, my faith, my heritage and my community have been my founda-
tion. How well I’ve honored their importance, I may not ever know personally. But 
I get to see hints of all of them, again, coming back to me in their own ways.

In my family life, one of the most rewarding moments was to be asked to of-
ficiate at my granddaughter Megan’s wedding. It embraced both my feelings for 
family and faith. I brought the Sears family Bible that belonged to her grand-
mother so Jan could be represented there, too. In August of 2023 I will have the 
honor and privilege to officiate at my other Granddaughter Alexis Vlasho and 
Steve Bobbitt’s wedding.

To bring an entire Macedonian delegation to Vince’s home, with his blessing, 
for an important dinner was another high point in both my feeling for family and 
heritage. My older son understood what this meant to me and, further, wanted 
to participate.
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Then there is my younger son, Steve, who has the Macedonian flag and 
Alexander the Great, Macedonia’s hero, tattooed on his arm. I may not like tat-
toos personally. But I know Steve is inviting conversation about Macedonia with 
everyone who meets him. He is proclaiming that heritage in a very public way and 
that is a joy to me. 

And to many of his friends, Steve is known as Tascho, or Tash for short – his 
Macedonian name, and the one his grandmother called him.

In other recognitions of my heritage, it was a surprise and delight to answer 
the phone one day and hear my granddaughter Lexi announce to me “Јас сум 
Македонец! (I am Macedonian!)” It told me she has studied the language that 
my parents and I spoke at home. It warmed my heart to hear that.

Lexi has even worked in the Macedonian embassy for a summer, which brought 
her in touch with the Vlasho roots firsthand. That means a lot to me.

My faith has played a part in everything that has happened that allowed me to 
help Macedonia. It has all come from God. We have plans, but God has a purpose.

How was that out of the blue, years after that Washington speech in which 
I mentioned Macedonia, it prompted the call from New York. How did that hap-
pen? Why did it happen?

And how was it that this call came months after the passing of Jan, when I 
needed new direction and purpose in my life?

How was it, too, that Patricia Ann Dickerson would come into my life shortly 
after my first visit to the Republic of Macedonia and become a strong supporter 
of my many Macedonian projects?

And if you run the scenario, how did I meet those two men at the beach and 
one of them turned out to be Macedonian – and through them, I met many more 
Macedonians? And how did it happen I had not one visit to Macedonia, but be-
came a regular visitor to the country and the village?

How was it I would meet the Macedonian president, Boris Trajkovski, at a 
cocktail party? How did I get to know Zoran Jolevski, the secretary of his cabinet, 
who would later become the country’s ambassador to the U.S.? He’s is my son’s 
age, so it’s not as if we would have been  buddies. 

And how did I have the nerve—or even the words -- to tell an ordained Orthodox 
archpriest in Radoviš the story about the many trees growing from one? It’s one 
of my favorites, but where did it come from? Without it, I would have been done. 
He would have said, “I don’t want him teaching these kids.”

And how would it be that George Voinovich, whom I didn’t know that well at 
Ohio University, be someone I’d come to know so closely in Washington? How 
would I end up working with the Cutler scholarship – and how did Risto go from 
offering $250,000. to $500,000 for them in a casual conversation? 
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And how would it happen that the advisory council to the Russ College of 
Engineering at OU would be meeting here in Naples because their major bene-
factor had a home here? And that Jack Ellis would invite me to their reception, 
and eventually I would be bringing them Slave and Delfina, brother and sister 
Macedonian students? 

It all comes from God.
I’ve always tried to help. When I received a phone call from a Macedonian din-

ing room server I met on an Oceania cruise years before, I listened to his plea to 
help him find work in Miami because his cruise line had been grounded under 
Covid-19 regulations. I didn’t remember either his face or name. 

But rather than just saying I don’t know who this kid is, which I could have said 
many times, I followed up and got him an introduction to people who might help him.

We do our little parts, and then we pass with the times. 
If I came back to Troy today, how many people would know me? Maybe a couple. 
When I was involved in the Business Improvement District on Fifth Avenue, a lot 

of the people who worked there, thanks to the Macedonians, I think, called me Mr. 
Lou, and teased me that I was “Mr. Lou, Mayor of Fifth Avenue.” Now it’s “Lou Who?”

I guess that’s the story of life. 
The story of my own life, so full of the things I worked on for Macedonia as 

well as for the communities I lived in, does leave me wondering: What thread of 
Macedonia are we passing  on to Reid Vincent Caddell, my first great-grandson? 
He is the fifth generation of Vlashos in the U.S. Ziso would have been so proud.

Oh, what I would give to sit with my dad, drink some Macedonian rakija, and 
tell him my story!

Malta relatives at Niece Susan’s wedding in Columbus, Ohio
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Appendix

Lou’s mothers, Malta, family in the village of Breznica
Мајката на Лу Влашо, фамилијата Малта во селото Брезница



Lou Vlasho  •  AN AMERICAN SON OF MACEDONIA

Appendix144

Lou Vlasho with his friend Boris Trajkovski
Лу Влашо со пријателот Борис Трајковски

Lou Vlasho became Honorary Consul of the Republic of Macedonia
Лу Влашо стана почесен конзул на Република Македонија
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Kids leaving Aegean Macedonia 1948
Децата ја напуштаат Егејска Македонија 1948 година

Order “St. Stanislav” with sponsor Risto Gusterov for Lou Vlasho
Орденот „Св. Станислав“ со спонзор Ристо Гуштеров за Лу Влашо
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The Village Breznitsa
Селото Брезница

Brother Steve Village photo. He is 3rd from  
left 2nd row with white dot over his head.

Фотографија на брат Стив Вилиџ во селото. Тој е 3-ти  
од лево 2-ри ред со бела точка над главата.
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Steve, Tatyana, Jackson & Ryker 
Стив, Татјана, Џексон и Рајкер                                     

Steve, Jackson & Ryker 
Винци и Стив

Ryker
Рикер

Vince & Steve 
Стив, Џексо и Рикер
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Vince & Jerri 
Винци и Џери

Vince 
Винс

Vince, Jerri, Megan & Lexi at Consulate Office
 Винс, Џери, Меган и Лекси во канцеларијата 

на конзулатот

Vince & Jerri Navy wedding 
Морнаричка свадба на Винс и Џери
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Steve and Alexis engagement photo

 Фотографија на свршувачката 
на Стив и Алексис

Steve & Lexi 
Стив и Лекси

Megan, Anthony & Reid 
Меган, Ентони и Рид

Steve Graduation photo 
Фотографија од дипломирањето 

на Стив
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The Troy Gang at Patty’s  
and my wedding 

Бандата Троја кај Пети
и мојата свадба

Patricia and my wedding  
at the beach 

Патриша и мојата свадба
на плажата

Mom at my National Association of Accountants installation dinner 
Мама на мојата вечера за инсталација на Националната асоцијација на 

сметководители
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My High School graduation photo 
Мојата фотографија од матура
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See Macedonian section for more photos
За повеќе фотографии погледнете го македонскиот дел 
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Macedonia - the  
Biblical Land 

Macedonia has existed since ancient times when the great and renowned 
Macedonian Empire of Phillip and Alexander of Macedon was formed. Today, 
Macedonia only continues and nurtures those roots and the renowned Macedo-
nian name. 

Macedonia is a biblical country, and the Macedonian people is a biblical one 
and Christian people, which its existence and survival through history probably 
owes, among other things то the holiday of Ilinden. This great day raised the reli-
gious and the national symbolism of the Macedonian people to the level of magic 
that connects them whether we are in Macedonia, Australia, Canada, USA, Euro-
pean Union or other place in the world. This Macedonian holiday is a day above 
days, symbol above symbols, magnet over magnets. 

The historical development of Macedonia is infinitely long and tough, filled 
with brilliant pages and magnificent endurance. Macedonia passed this same 
road through the labyrinth of time of a phenomenal exceptionality: a nation and 
Church that were finally constituted as late as the mid 20th century and a people 
with a European profile, located in the heart of the Balkans. 

Nevertheless, the Macedonian people survived under all the pressures and 
centuries of defacing, and have maintained themselves with the power of their 
primordial culture and tradition. Even though fate was not always kind to them, 
still, the entire logic of the centuries-old exhausting struggle accompanied by 
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uprisings and defeats, with defiance and triumph, taught the Macedonians to 
conquer the harsh school of survival successfully. 

The majority of the country’s population consisted of the Macedonian tribes 
of Oresti, Linkesti, Elimioti and Erodejtsi. King Alexander I (498-454 BC) was 
the first unifier of Macedonia. King Arhelley reinforced centralization strongly 
and introduced monetary and military reforms, while the Macedonian kingdom 
spread during the time of Phillip II (359- 336). He organized the army, liquidated 
the separatist tendencies, and inflicted the biggest defeat to the ancian Greeks 
(Hellenians) and the entire anti-Macedonian coalition in the battle near Chaero-
nea (338 BC), thus elevating Macedonia to one of the most powerful countries in 
the Balkans and beyond. 

The successor of Phillip II – his son Alexander of Macedon also known as Alex-
ander the Great (336-323 BC) continued the conquering expeditions. Alexander 
destroyed the hegemony of the Hellenians and of most of the Balkans, estab-
lished by the Corinth Congress of the League in 337 BC, and with his conquests in 
the East, he reached India. Macedonia then became the center of a huge country 
that spread across three continents and had reached the summit of its develop-
ment. However, after Alexander’s death, Macedonia as a country quickly began 
falling apart. 

This was followed by the arrival of the Slavic tribes towards the end of the 
6th century which lasted until the middle of the 7th century. In addition to Solun 
(present day Thessaloniki), they inhabited the entire territory of Macedonia in-
tegrating with the native settlers, and by doing so, creating the future amalgam 
of the Sclavinians or Macedonians, that is, the present Macedonians, who along 
with the ancient Macedonians have the right to bear the glorious name of Mace-
donia.

 During Tsar Samuel’s Empire that lasted from 976-1018 AD, Macedonia was 
one of the most powerful countries in the Balkans, with its capital first in Prespa, 
and then in Ohrid. Its church enjoyed the rank of a Patriarchate. 

After Byzantium had managed to defeat Samuel in the battle of Mount Be-
lasica, the centuries of slavery for Macedonia had begun. First was Byzantium, 
followed by the Bulgarian and Serbian wars and conquests, finally for the Turkish 
slavery to stretch for five hundred years till the beginning of the 20th century. 

Macedonians reached the epilogue of their activities with the Ilinden Uprising 
in 1903 when the ten-day Krushevo Republic was established in Krushevo. About 
ten years later, in the Balkan wars, the Ottoman rule in the Balkans and in Mace-
donia was brought to an end.

 However, even though the Macedonians participated actively on the side of 
the allied armies, Macedonia did not get its national freedom. With the Bucha-
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rest Agreement in 1913, Macedonia was partitioned among Serbia, Bulgaria, and 
Greece (divided into Vardar, Pirin, and Aegean Macedonia). Unfortunately, with 
the agreement in Neuilly in 1919, this partition was also approved formally. 

Macedonia won its centuries-old freedom, but only in the Vardar part, in the 
National Liberation War it waged during WWII against the German-Bulgarian-
Italian occupiers. In the course of the almost five years of bloody war in which 
Macedonia had more than 20,000 victims, and together with the other Yugoslav 
and Balkan nations, for the first time in its history the Macedonian people gained 
its own state-legal community. At the time this was the People’s Republic of 
Macedonia, later transformed into a Socialist Republic, and after the dissolution 
of the former Federal Republic of Yugoslavia to become the Republic of Macedo-
nia as an independent and sovereign state.

Macedonia - from ancient times to today
Many foreign and domestic authors have written about the historical devel-

opment of Macedonia from ancient times until today. Some of them tried to fake 
the Macedonian history while others did not hesitate to present the real historical 
facts about Macedonia and the Macedonian people. From the vast of literature 
we can conclude that during this long period rich in various events and turmoil, 
only two peoples have called themselves Macedonians: the ancient Macedonians 
and the present Macedonians, who now live in the area of ethnic Macedonia and 
all the continents. 

In the rich history of Europe it is difficult to find a people such as the Mace-
donian, who has had so much turmoil with its national constitution. It is diffi-
cult to find other people in the world who have had such a stormy history. Each 
storm hit the Macedonian people leaving certain consequences. Not one war has 
avoided Macedonia. During its history Macedonia was in the middle of all mis-
fortunes which occurred in that region, and the Macedonians received the first 
heavy strikes. 

The destiny of many people was their history and the history of the Macedo-
nians was their destiny. According to the chronology of the last thirteen centu-
ries, Macedonians have been under various occupations for nine centuries. They 
were under Ottoman rule for 517 years, 225 years under Byzantine rule, 76 years 
under Bulgarian occupation, 83 years under Serbian occupation, and Macedo-
nians have only felt freedom in the last 80 years.

 The people whose most beautiful song and best folk dance are called “Тes-
hkoto” (“the hard one”) could hardly have a different destiny and more difficult 
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past. Antic Macedonia has been not only cut by different swords and scimitars, 
sabers and daggers, but it was a place of many clashes and a crossroads of many 
different cultures. And precisely that Macedonia was and is the cradle of civiliza-
tion, not only being one of the oldest, but rather the oldest civilization. 

Кnown researchers of mythology are of the opinion that the word Zeus comes 
from the Macedonian word ‘star’, so the symbol of Macedonia was the star with 
sixteen solar rays or the Kutlesh sun with sixteen rays (Vergina - Palatica ).

 Many historical and archaeological findings, whose sources are from Mace-
donia and which Macedonians should be proud of, confirmed numerous facts of 
Balkan, European and world significance. Among the many characteristics of 
Macedonia are the following: 

Alexander III of Macedonia (Alexander the Great) was born In Macedonia. To-
gether with his father Philip II of Macedonia they represent a milestone in the 
history of warfare, tactics and supreme army leadership; 

Ancient Macedonia as the first European empire has established specific 
goals and behavior with the oppressed peoples, such as respect for the cultures 
of the conquered, non-application of violence and looting of those who voluntari-
ly agreed to join the Empire, determination of characteristic state insignia and 
organizing special defense of the territories; 

The Macedonians were the first in Europe to have adopted Christianity as a 
religion and spread it to Europe and Asia; 

The brothers Saint Cyril and Saint Methodius who translated the Christian 
church books into the original Slavic alphabet (Old Macedonian) with roots from 
Macedonia are of Macedonian origin; 

The first Slavic University - from which besides Christianity, a genuine Slavic 
culture was formed and spread - was also opened in Ohrid; 

The most famous Byzantine ruler Justinian, whose legal provisions are taught 
at all world universities even today, was born in the village of Taor, near Skopje; 

The “father” of modern Turkey, Kemal Atatürk was born in Macedonia; and 
One of the most human women in the world, St.Mother Teresa, was born in 

Skopje.
 Therefore, it is rightfully said that Macedonians always have, and will contin-

ue to exist for as long as the world exists, because it is difficult to uproot a people 
from the land where it has lived for centuries despite all the atrocities, violence 
and denial of its Macedonian nationality.

 It is widely known that, according to their characteristics and customs, the 
Macedonian people are linguistically and ethnically different from the peoples 
of the neighboring countries. It is for this reason that, since 1913, the foreign 
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bourgeoisies have spread their power over Macedonia, establishing a policy of 
physical extermination of the Macedonian people and changing the ethnic com-
position in their own favor. 

The decades-long process of ethnic cleansing, of Hellenization, Serbianisation, 
Bulgarianisation and Albanianisation, deletion of Macedonian history and its in-
terpretation according to the needs of the great powers is a process of erasing 
the Macedonian national identity and existence. The exodus of Macedonians as a 
result of wars and oppressive regimes is one of the most tragic ethnic cleansings 
committed to a people in recent European history.

 Since 1991, Macedonia has been experiencing 
a difficult period in its democratic transformation. 
It has been struggling with the tough economic, 
social, ethnic, religious and other problems which 
have disturbed the country. Despite having the 
status of a UN member, associate member of the 
European Union, the Council of Europe and many 
international organizations, the young Macedo-
nian state still cannot resolve the issues regarding 
the pressures from the neighboring countries and 
those concerning the global interests of the large 
states manifested in the Balkans.

 By Slave’ Katin
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Вујко Васил, тета Софија и вујко Никола во Брезница 

Uncle Vasil, aunt Sofia and uncle Nikola in Brezniтsa
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Лу Влашо

Кариерата на Лу Влашо како раководител се протега во период од педе-
сет години на разни работни места во корпорацијата „Форчун 400“ (Fortune 
400), и во компании во приватна сопственост. Овластен сметководител 
во менаџмент (ЦМА), звание кое му било доделено во 1975 година. Роден 
е во Кентон, Охајо, од родители кои емигрирале од Егејска Македонија во 
Соединетите Американски Држави, барајќи подобар живот. Пораснал во 
Кентон, основал семејство и поголемиот дел од својата работна кариера го 
поминал во Трој (Troy), Охајо. Сега живее во Нејплс (Naples), во Флорида. Иако 
поголемиот дел од животот го посветил на својата кариера и на општестве-
но корисна работа, тој никогаш не ја заборавил татковината на своите роди-
тели и дал значителни придонеси за Македонија и македонскиот народ. Тој 
бил почесен конзул на Република Македонија во Соединетите Американски 
Држави.  



Зисо, Стево и Лу Влашо (1955) 

Ziso, Stevo and Lou Vlasho (1955)
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Предговор

Животот е приказна!

Зошто се одлучив да ја напишам мојата приказна? 
Па, се започна со моето каење што никогаш не му ги поставив на татко 

ми прашањата што ги имам до ден денес. Не сакав и моето семејство да го 
почувствува истото каење како и јас. 

Сакав зад себе да оставам одговори на некои од прашањата кои Меган, 
Алексис, Џексон, Рајкер, Рид, Британи и оние кои ќе дојдат по нив, би можеле 
да ги имаат за својот дедо.

Мојот добар пријател, Зоран Костов, при еден долг разговор, одлучи 
дека мојата приказна, како некој кој е роден во Америка, а срцето му е во 
Македонија и за Македонците, би била интересна за многумина кои живеат 
во Македонија или во дојаспората. Тој ми зададе еден предизвик и ми рече 
дека би ми помогнал во секој поглед да напишам книга и да ја објавам.  

Иницијаивната работа на оваа книга на Тања Малеска и Венци Курчиски 
го даде својот почеток кој е многу ценет.

Во изминатите неколку години, Славе Катин Николовски, кој има напиша-
но безброј книги за Македонија и за Македонците, инсистираше на тоа дека 
мојата приказна треба да се сподели! Тој постојано ме охрабруваше да про-
должам и да ја завршам книгата, особено во моменти кога ќе беше наједно-
ставно само да престанам. Катин се согласи да напише поглавје за историјата 
на Македонија и да го преведе мојот текст на македонски јазик. 

Верувале или не, пандемијата на Ковид-19 во 2020 година одигра голе-
ма улога во завршувањето на книгава. По неколку фрустрирачки почетоци и 
застои, кои јас и Зоран ги имавме со неколкумина писатели во период од 10 
години, и чиишто напори навистина ги ценам, карантинот кој настана поради 



Lou Vlasho  •  AN AMERICAN SON OF MACEDONIA

Предговор172

почетната фаза на Ковид, ми овозможи доволно време да забележам сè на 
што можев да се сетам. 

 Со денови седев разгледувајќи ги папките со настаните, слушајќи ги прет-
ходно снимените ленти и запишувајќи ги работите на хартија. Без тие доку-
менти во папките, ќе беше навистина невозможно да се сетам на поголемиот 
дел од моето минато. Она што на крај излезе, не беше книга, туку еден куп 
податоци. Но, се покажа дека тие се добра основа за оваа книга. 

Се испостави дека Хариет и Џон „Чик“ Хајтхаус, кои ги познавав од Трој, 
исто така се најдоа во овој рај познат како Нејплс во Флорида. Се сеќавам дека 
бев дел од групацијата која го вработи Чик, дипломиран на Универзитетот во 
Синсинати, за да се приклучи на Хобарт тимот. Хариет Хауард Хајтхаус беше 
новинар и уредник на весникот „Трој Дејли Њуз“ (Troy Daily News), а кога се 
преселија во Нејплс, таа се вработи во „Нејплс Дејли Њуз (Ен-Ди-Ен) (Naples 
Daily News NDN)“. Кога ми беше потребен некој за моите приказни да ги пре-
точи во читлива книга, се јавив на Хариет. 

Која беше веројатноста некој кој ме познава повеќе од 50 години, кој го 
познава Хобарт и моите активности во Трој, а и тука, да се најде токму овде во 
Нејплс? Чинам, како и секогаш, бог си имал свој план. 

И така, мојата приказна е документирана! Еден едноставен човек кој 
направил се што може за животот во сите места каде што живеел да биде 
малку подобро место за живеење, а особено да придонесе за Македонија и 
Македонците на начин на којшто тоа му го дозволувала работата и неговите 
односи. Поради тоа што ова е моја приказна, зборот „јас“се спомнува многу 
повеќе од што мене лично тоа ми се допаѓа, така што, да постигнеме нешто, 
каде што можевме го вклучивме „ние“.   

Исто така жалам што не бев во можност да вклучам многу други детали и 
лица, кои требаше да бидат спомнати, но не се. 

Но, бидете спокојни, сите кои одиграа некаква улога во мојот живот, ги 
ценам, ги спомнувам и ги сакам. 
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Вовед 

ЛУ (ИЛИJА) ВЛАШО – ПОЗНАТ 
АМЕРИКАНЕЦ, БИЗНИСМЕН, 

ХУМАНИСТ И ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА

Лу Влашо (Lou Vlasho) е роден Американец, но Македонец по потекло од 
селото Брезница, Леринско, во егејскиот дел на Македонија. Тој е интелекту-
алец, бизнисмен, хуманист, познат и признат во американското општество, 
како и почесен конзул на Република Македонија за Флорида. Тој е познатиот 
Американец кој даде значителен придонес за македонската каузи и го посве-
ти својот живот во служба на човечкото општество. 

Лу Влашо иако е роден Американец, меѓутоа, неговата љубов кон праде-
довската земја-Македонија е голема и е вкоренета од воспитувањето што 
го добил од неговите македонски родители кои го напуштиле родното село 
Брезница, Леринско и емигрирале во САД, големата земја, за подобри мож-
ности за своето семејство.

Селото Брезница од каде му се корените на семејството на Лу - Илија, како 
родителите и блиските роднини го викаа. Тоа се наоѓа на околу четириесе-
тина километри на западната страна од Лерин кон албанската граница. Тоа 
е чисто македонско село и е на северозапад од селата Смрдеш и Б’мбел, не-
далеку од градот Билишта во Албание. Во него имало 120-тина куќи, кои, за 
жал денес се празни зјапаат и зборуваат за големата тага на Македонците од 
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Брезница кои од многу причини се преселиле за секогаш во различни земји 
по светот. 

Лу Влашо, пак, е роден на 26.05.1937 година во Кентон, Охајо. Тој е син на 
isизо Е. и Атина (Малтас). Лу Влашо со сопругата Јан ги имаат децата: Вин-
сент Тод Влашо и Стивен Луис Влашо. Инаку, Кентон, каде Лу Влашо е роден 
и го помина своето детство e сместен на околу стотина километри јужно од 
Кливленд и триесеттина километри јужно од Акрон во североисточен Охајо. 
Според пописот во 2010 година, бројот на населението бил 73.007, со што 
Кентон според бројот на жители е осми меѓу градовите во Охајо.

Кентон е главно познат по тоа што 25-тиот американски претседател Ви-
лијам Мекинли ја спроведе познатата кампања, што го освои претседател-
ството во Соединетите Американски Држави на изборите во 1896 година. 
Исто така, градот е познат по Националниот меморијал центар „Мекинли“ и 
Претседателската библиотека и музеј „Вилијам Мекинли“, кои го одбележу-
ваат неговиот живот и претседателствување. Кентон бил избран и за Нацио-
налното историско место на Првите дами, главно, во чест на неговата сопруга 
Ида Сакстон Мекинли.

Лу Влашо образованието го завршил во родниот град Кентон, а дипломаи-
рал Сметководство на  Универзитет „Троја“ во Охајо во 1959 година. Во своја-
та кариера имал различни позиции за управување со финансии и управување 
со системот „Хобарт“, Троја, Охајо, 1959-1982, а бил потпретседател и контро-
лор од 1982-1984 година. Бил потпретседател на „Голд Бонд, АД, Грин Беј“, 
во Висконсин од 1984-1986година. Потоа бил уредник на „Водичот за смет-
ководствено управување“ во 1983 година. Инаку, во политиката, тој а член на 
Републиканската партија, а по религија припаѓа на Методистичкта христијан-
ска црква и голем познавач  на Библијата. Како и на Стариот и Новиот Завет. 

Во период од педесетина години Лу Влашо бил на високи позиции во број-
ни компании и различни организации во повеќе држави на САД. Во исто вре-
ме Влашо бил силен поборник за независноста на Македонија .Меѓу другото, 
тој помогна да се олесни програмата за награди на стипендисти на неговата 
програма, на универзитет во Охајо, која донесе бројни македонски студенти 
кои добија стипендии во САД. Неговата визија за менторство на овие студен-
ти помогна тие да се интегрираат во американското општество и да бидат 
еден вид амбасадори за Македонија.

Иако, тој го посвети најголемиот дел од животот на неговата кариера и 
служба во американската заедница, тој никогаш не ја заборави татковината 
на своите родители - Македонија. Затоа, Лу Влашо беше силен поборник за 
независност на Македонија, признание по државата што прогласи независ-
ност и патот кон членството во НАТО. 
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Лу Влашо како методист по религија беше близок пријател на починатиот 
македонски претседател Борис Трајковски исто така методист. Тие како ре-
лигиски истомисленици помогна во ширењето на визијата на Претседателот 
за Светската конференција за градење дијалог меѓу религиите во Македо-
нија и во светот, која трае до денес. Повеќе од една деценија, Влашо беше ак-
тивно вклучен во Годишниот национален молитвен појадок (НПБ) во Вашинг-
тон, Д.Ц. и беше инструмент во воспоставувањето на Појадокот за гостите од 
Балканот. Заедно со неговиот личен пријател и поранешен сенатор од Охајо, 
George Воинович, тој беше ко-претседател на овој сега годишен ручек, на кој 
присуствуваат над 100 лица годишно од Балканот

Во знак на благодарност на Лу Влашо за неговиот ангажман за работата 
и напредокот на македонската кауза, Владата на Република Македонија го 
назначи за почесен конзул на Република Македонија во Соединетите Амери-
кански Држави во 2007 година. Почесниот конзулат беше отворен во Нејпл, 
Флорида, во февруари 2008 година. Таа е годината во која Лу Влашо беше 
награден со специјалниот крст на „Свети Станислав“ за добротворни услуги. 

Исто така, Лу Влашо е почесен член на Советот на организацијата „Обе-
динета македонска дијаспора“ (ОМД), за неговиот придонес, особено пома-
гајќи во развојот на првиот пратеник на Конгресменската пратеничка група 
за Македонија и проширување на македонско-американците односи, како и 
добивање на потребната поддршка од Конгресот за членство на Македонија 
во НАТО.

Лу - Илија, како родителите и блиските роднини го викаа, има огромна 
љубов кон Македонија, со што неговиот позитивен став и подготвеност е да 
помогне на неговата дедовска земја. Тоа особено го прави преку Хуманитар-
ната организација „Хабитат“, која има своја гранка и во Македонија.

Тој е почесен член на одборот на „Хабитат за хуманост во Македонија“, 
кој обезбедува едноставни, пристојни и достапни решенија за домување за 
оние кои живеат во сиромаштија. Благодарение на заложбите на Лу Влашо, 
во 2008 година, округот Колиер (Флорида) „Хабитат за хуманост“ потпишал 
партнерство со „Хабитат за хуманост“ од Македонија.

Инаку, „Хабитат-Македонија“ е невладина и непрофитна организација 
посветена на обезбедување едноставни, пристојни и пристапни решенија за 
живеалишта на оние што живеат во услови на сиромаштија, без разлика на 
нивната етничка, полова и религиозна припадност. На тој начин тие им овоз-
можуваат напуштање на условите на сиромашна животна средина и подоб-
рување на квалитетот на нивниот живот.

На оваа група сиромашни лица „Хабитат-Македонија“ им обезбедува екс-
пертиза за градба како и градежни материјали што ќе им овозможи поседу-
вање на сопствено живеалиште по отплаќањето на бес каматниот кредит.
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Во настојувањето да го збогати и подобри животот на сиромашните, т.е. 
нивниот партнер - семејства и нивните заедници, сите здружени во оваа ми-
сија се водени од четири суштински вредности - Посветеност, Почитување, 
Интегритет и Надзорство (грижа).

Во податоците во историјата на Лу Влашо  е забележано дека неговата прва 
сопруга починала по триесет и осум години брачен живот. По смртта на него-
вата сопруга Јан, Луј се сретнал со неговата втора сопруга Патриша, позната 
американска активистка на хуманитарен и општествен план. Патриша и Луј се 
личности за почит и пример. Тие се гостоприемвливи, разговорнии и многу се 
интересираа за состојбите во Македонија, особено за Егејска Македонија.  . 

Лу Влашо е жител на Нејплс од 1989 година. 
Таму престојува со сопругата Патриција, во зали-
вот Пеликан, на Флорида. Лу и Патриша се члено-
ви на Обединетата методистичка црква на Севе-
рен Нејплс. Лу има два сина, Винс кој е дипломи-
ран на поморската академија на Соединетите др-
жави, а во моментов живее во областа Вашингтон 
со сопругата и двете ќерки, и Стив, дипломиран 
на државниот универзитет во Охајо, кој живее во 
Лос Анџелес со неговата сопруга и синот. Ќерката, 
пак,  на Патриша, Ерика, живее во Њујорк со своја-
та ќерка.. 

 Славе Катин

The symbol of Vergina

Симболот на Вергина



Вујко Васил, писмо за мојот избор за Претседател на НАА/ИМА 

Uncle Vasil, a letter about my election as President of NAA/IMA



Фамилијата на Зисо Влашо (1940) 

The Family of Ziso Vlasho (1940)
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Поглавје 1
Првата генерација

Поглавjе 1. Првата генерациjа 
Оф, што не би дал да можам да седнам со татко ми, да се напијам една 

македонска ракија и да ја слушнам неговата приказна! 

Роден сум во Охајо. Но, моите родители дојдоа од Брезница, мало село во 
денешна Егејска Македонија. Татко ми, Зисо Влашо, веројатно никогаш прет-
ходно немал патувано подалеку од неговот село кога бил дете. Во тоа време, 
само да стигнеш до најблискиот град Лерин (Флорина), кој бил оддалечен не-
кои 20 до 25 милји, требаше многу да патуваш на магаре или пешки. Така што 
дури и помислата да го преминеш океанот била застрашувачка. 

Сепак, тој дојде во САД во 1914 година, на возраст од 16 години, заедно со 
неговиот татко – мојот дедо, Ило, чие име го носам јас – и неговиот брат Кано, 
и резервирале пат до Њујорк. Тие престојувале кај роднини во Медисон, пред 
да се преселат во Синсинати и на крај во Кентон, Охајо, да најдат работа. 

Дедо ми го заработил своето „богатство“ – колку што мислел дека му е 
потребно – во САД и се вратил во Брезница, но татко ми се вратил во 1928 го-
дина само да си најде невеста. И ја најде совршената невеста во Тина (Атина 
Кристоу) Малта. Се сеќавам дека мајка ми ни кажуваше дека таа не очекувала 
тој и неговото семејство да ја изберат бидејќи била премногу млада, имала 
само 17 години. 
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Но, фамилијата Влашо дошла во посета и се било договорено. Во денешно 
време тоа може да звучи необично, но меѓу нив се разви вистинска љубов. 

Татко ми се врати на работа во САД во 1930 година. Шест години подоцна, 
тој испрати абер да ја повлече и мајка ми и нивниот син, мојот постар брат, 
Стив. 

Што го натерало да си замине? Што го врати назад во САД? Зе мене голе-
ма непознаница – тој никогаш не зборуваше за тоа – но, верувам дека татко 
ми бил еден од многуте Македонци кои си заминале поради тоа што Грција 
го правела на нивната земја. Грција припои голем дел од Македонија, вклу-
чувајќи го и родното село на татко ми, во 1914 година, по Првата Балканска 
војна. Тие започнале со етничко „чистење“, менувајќи ги имињата на луѓето и 
на селата, за тие да звучат и изгледаат грчки. 

Ситуацијата само се влошувала. Грчката влада почнала да ја уништува 
историјата; палела книги и документи, уривала гробишта и ги менувала нази-
вите на градбите. Во средината на 1940-тите години, таа укинала државјан-
ство на 44 000 македонски деца и ги депортирала во бегалски кампови над-
вор од земјата; дополнителната приказна во склоп на ова поглавје објаснува 
како фамилијата на татко ми, од тие причини, сега е раселена насекаде низ 
светот. 

Дури и пасошот на мајка ми тогаш станал грчки. Билетот од трета класа за 
нејзиното патување во САД со бродот „Италија“ го имаше нејзиното сменето 
презиме, од Влашо, на грчка транкрипција Власас. Таа пристигна во Њујорк 
со син кој бил многу возбуден што ќе го види татка си. Но, младиот Стив учел 
грчки јазик, не македонски јазик, во селското училиште, кое било под управа 
на грчката влада. Така, тој го поздрави татка си на грчки јазик. Мајка ми јасно 
се сеќаваше на тој момент. 

„Јас не сум Грк!” татко ми одговори, навидум доста строго. Јас и мојата 
помлада сестра, никогаш не го научивме тој јазик. А мојот брат, никогаш по-
веќе нема да го зборува. 

Во текот на нашето детство, нашите родители правеа отстапки за грчкиот 
јазик. Тие го зборуваа кога не сакаа ние, децата, да разбереме што кажува-
ат. И кога не носеа во црква за Велигден, најблиската православна црква во 
Кентон беше грчка. Така што таму и одевме – но само за Велигден. 

Нашите родители имаа пријатели кои беа Грци – нашиот проблем беше со 
владата, не со луѓето – а мама и тато зборуваа на грчки јазик кога тие пријате-
ли ни доаѓаа во посета. Моите родители не беа образовани, но зборуваа три 
јазици – македонски, грчки и англиски јазик. 

Немавме фамилија во Кентон, така Македонската патриотска организа-
ција (МПО) беше таа која ги спојуваше сите за време на семејните настани. 
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Одевме на специјални настани и пикници, можеби неколку пати во годината. 
Имаше доволно луѓе во областа Кентон, што се собираа околу 50 до 100 луѓе 
за секоја прослава. 

Со нетрпение ги очекувавме прославите. Имаше игранки (вечеринки) со 
македонски свирачки групи. Не знаев баш добро да танцувам, но тоа беше 
време кога се дружевме со луѓе кои ни беа пријатели. Со години, се што знаев 
за Македонија како земја, беше МПО. 

Стариот свет пренесен 
Сакам да им кажувам на луѓето дека сум пораснал на село, но тоа село од 

Македонија се пресели во Кентон, Охајо. 
Нашиот јазик беше македонски јазик. Зборувавме македонски цело време 

кога бевме дома. Никогаш не научив да читам на македонски, но се раска-
жуваа приказни и песните кои се пееја беа од селото. Јадевме македонски 
јадења до толку што еднаш се пожалив на мајка ми: „Зошто не можеме да 
јадеме нешто американско, како што прават сите други?“

Денес, се би дал мајка ми да е тука и да ми направи едно македонско 
јадење. 

Имавме манџи, звучи исто како италијанскиот збор за јадење. Но, тие беа 
различни, секакви. Еден ден имавме говедско месо со компири, или грав и 
слични работи. Децата од соседството не разбираа што е тоа и постојано не 
задеваа: „Зошто секогаш јадете манџа – немате ли ништо друго?“ 

Јадевме пита полнета со сирење, со спанаќ, со праз или кисела зелка. А за 
тоа имаше и добра причина; навистина заситуваше и не беше скапа. Јадевме 
пржени пиперки со домашен леб кој го правеше мајка ми. Алвата беше редок 
десерт бидејќи путерот и шеќерот беа многу скапи. Но, ми беше омилена.  

А и ракијата. Беше семејна традиција да се направи, како што беше ма-
кедонска традиција да се пие. На есен татко ми секогаш правеше вино. Ќе 
позајмеше мелница, како преса, за низ неа да го истиска и испресува грозјето, 
за да направи ракија. 

Ноќе, ќе отидевме до кај еден од соседите кој имаше тоа што јас го викам 
казан. Ќе се прикрадевме во темница за да го однесеме и никој да не нè види 
– можеа да не пријават за прекршување на законот за алкохолни пијалаци. 

Казанот беше голем бакарен сад, голем колку едно буре за нафта, а ка-
пакот имаше една закривена цевка – луле, која излегуваше од него. Во него 
се вареше смесата од грозје и уште неколку состојки кои се ставаа во каза-
нот, а кондензацијата излегуваше преку лулето. Течноста која излегуваше од 



Lou Vlasho  •  AN AMERICAN SON OF MACEDONIA

Првата генерација182

лулето се ставаше во шишиња и се добиваше ракија. Не излегуваше многу 
– бевме среќни ако добиевме две до три шишиња. 

Додека ја правевме нашата ракија, секој прозорец и секоја ролетна беше 
затворена во куќата. Каков показател! Ролетните на прозорците во нашата 
куќа никогаш не биле затворени во ниедно време. 

Таа ракија се изнесуваше само во специјални прилики. Мажите пиеја ра-
кија и пиво – ние децата добивавме сок и безалкохолно слатко пиво направен 
од концентрат – за прославување на имендени. За нас, тие беа поважни од 
родендените. Куќата беше отворена за сите – не мораше да ги каните луѓето, 
нашите пријатели едноставно си знаеја дека треба да дојдат. Но во тоа време, 
како и можеше да ги повикате? Немавме телефони. 

Мајка ми ќе подготвеше секаква храна и ќе ја поставеше масата – со пита, 
кашкавал, сирење, маслинки, понекогаш кисело млеко – но на децата не им 
беше дозволено да чепкаат по храната. Луѓето не доаѓаа подготвени за голем 
оброк, сепак, ова беше шанса да се собереме сите заедно, да седнеме и да 
помуабетиме.  

Мојот именден – Илинден – беше во лето, на 2 август, а тоа беше и денот 
на свети Илија, голем македонски празник на кој се празнуваше битката во 
која Македонците ги победиле Турците во 1903 година. Така што тоа беше 
најголема прослава на именден во семејството. 

Навистина не знам каде научив англиски јазик, но претпоставувам дека 
тоа се случи во соседството со децата. Во школскиот округ Белден во Кентон, 
имавме секакви националности – Македонци, но исто така и Грци, Италијани, 
Шпанци, Сиријци, Унгарци и Романци, па дури и две африканско-американ-
ски црни семејства. 

Немавме многу играчки, така што сите во маалото се снаоѓавме со секаков 
вид на работи што ги користевме за играње. Игравме фудбал и безбол и шу-
тиравме лименки, немаше организирани спортови – секој ден смислувавме 
нови правила. 

Игравме на улица бидејќи немаше многу автомобили на улициата. Во тоа 
време, немаше многу семејства кои поседуваа автомобили. 

Исто така изградивме и една клупска куќичка од стари користени дрва во 
полето кое се наоѓаше карши нашиот дом. И додека да тргнам на училиште, 
веќе знаев англиски јазик. 

Од таа мешавина на националности излезе и мојот долгогодишен пријател 
Чарли Кандеа. Чарли не беше по потекло Македонец, тој беше Романец. Но и 
двајцата бевме прва генерација на Американци со родители кои дојдоа тука 
од нивните татковини, во потрага по подобар живот. 
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Споделивме многу заеднички искуства. Јас и Чарли решивме заедно да 
одиме на колеџ и одлучивме тоа да го направиме на универзитетот во Охајо, 
во Атенс, Охајо. Таткото на Чарли не возеше на четиричасовното патување до 
нашите нови животи. До ден денес, зборуваме по телефон и, иако некогаш 
знаеме да не се чуеме и цела година, се уште разговорот ни е како вчера да 
сме се слушнале последен пат. 

Имаше и други пријатели од тоа соседство како и од моето средно учи-
лиште: Мајк Сардоне, Бил Петров, кој како мене, беше со македонско потекло 
и Рон Блеклеџ. Рон стана тренер во Националната фудбалска лига. 

Сиромашни во долари, но богати во се друго 
Немавме пари. Секогаш се шегувам и велам дека немаме средни имиња 

бидејќи не можевме да си ги дозволиме финансиски. 
Кога јас се родив, тое не беше во болница. Се родив на масата во кујна 

во малата куќа каде моите родители беа под кирија во Пен Плејс во Кентон. 
Само мојата помала сестра го доживеа тој луксуз да се роди во болница.  

Имаше периоди кога и Кока кола која чинеше 5 центи се чинеше скапа, 
бидејќи немавме ни 5 центи. За нашето семејство, беше честење кога ќе по-
делевме кутија со сладолед и една кока кола на пет дела, за да можат сите во 
семејството да уживаат по малку во сето тоа. Како и повеќемина во нашето 
соседство, немавме автомобил. Немавме дури ни фрижидер, имавме кутија 
со мраз, која се наоѓаше во подрумот. Кога брат ми ја доби својата прва рабо-
та, неговата плата влезе во домашниот буџет за да помогне во трошоците на 
семејството. 

А кога јас завршив средно училиште, си дојдов дома од церемонијата и 
веднаш почнав да работам во Репаблик Стил (Republic Steel) во ноќна смена 
уште истата вечер. За мене немаше забави. 

Годишен одмор беше нешто незамисливо во тоа време. Два пати сме 
патувале во посета на фамилијата, со воз, и едно од тие патувања беше во 
Детроит, за нашето крштевање во македонско-бугарска источна православ-
на црква Свети Климент Охридски. 

Можеби немавме многу, сепак, имавме еден бесценет, грижлив татко и 
мајка. Типично за тоа време, татко ми работеше додека мајка ми ги гледаше 
децата. Можам да се сетам на можеби два пати во мојот живот кога татко ми 
ќе се налутеше на мене и ќе ми се заканеше со каишот. Но, се остана на зака-
на. Тој беше мирен и умерен човек и ги оставаше „тешките“ работи на мајка 
ми. Но, тој го имаше последниот збор во нашето семејство. 
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Мајка ми имаше милослива и нежна природа, сите ја сакаа. Таа знаеше 
кога да побара мислење од татко ми, во сите други случаи, таа правеше се 
што е потребно за фамилијата. Сепак, иако не бевме богати, мајка ми секогаш 
сакаше да го сподели тоа што го имаме со нашите роднини кои имаа многу 
малку или немаа ништо. Се сеќавам кога испраќаше, јас што ги викам, „пакети 
за грижа“ полни со наша стара облека за членовите од семејството кои живе-
еја во Грција, Романија и во некогашната Чехословачка.  

Тие беа родители кои секогаш ги ставаа потребите на семејството – а по-
некогаш и нашите хирови – над се друго. Се сеќавам на еден конкретен при-
мер. Во 1945 година, токму пред крајот на Втората светска војна, мајка ми не 
однесе мене и сестра ми во центарот на градот да купиме нешто, што ретко се 
случуваше, пред празниците. Отидовме во Сиарс (Sears), а веднаш до влезна-
та врата од десната страна беа скалите кои водеа во подрум. (Веројатно тоа 
бил нашиот спрат.) 

На долниот крај од скалите имаше новогодишна елка со сијалички и излог 
со кутии со сијалички. Но, тие беа на излог, за време на војната не се продаваа 
новогодишни сијалички за елка. Тогаш, јас почнав да додевам дека треба да 
си купиме сијалички. Мама ми рече дека ќе има уште сијалички пред да дојде 
Божиќ. 

Можете да претпоставите – секако дека немаше повеќе. Никаде не може-
ше да се најдат, моите родители бараа насекаде. Постојано додевав и плачев, 
но не успеавме да најдеме. Моравме да ставиме елка без сијалички. За да ми 
го направат ќеифот, моите родители земаа една ламба, го извадија абажурот, 
ставија на неа црвена сијалица и ја ставија покрај елката за да имаме светло 
во боја покрај нашата елка. 

Се сеќавам на тој момент како да беше минатата недела. 

Не се сеќавам многу на Втората светска војна, бидејќи бев многу мал. Но, се 
сеќавам на сирените за предупредување од воздушен напад, на Европскиот 
ден на победа (ВЕ ден), кога датумот го врежавме во мокар цемент, и на побе-
дата над Јапонија (ВЈ ден), кога на брат ми му дозволија да оди ноќе во цента-
рот на Кентон за прославата. Се уште ја имам книшката за порции храна, која 
им ја издаваа на сите, и која се уште ги имаше повеќето од купоните, бидејќи 
немавме пари кои можевме да ги употребиме за да ги купиме тие продукти. 

 Исто така се сеќавам дека мајка ми беше таа што овозможи да го добиеме 
нашиот прв телевизор. 

„Децата немаат многу. Земи им еден телевизор,“ таа го молеше татко ми. 
Така станавме едно од првите семејства во соседството кои поставија теле-
визиска антена. Нашиот телевизор беше голем, во црно бела техника марка 
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Бендикс, голем колку машина за миење садови, Но, не смеевме многу да го 
пуштаме бидејќи „можеше да се потроши“! 

Нашиот дом на улица Фифт стрит бр. 2208 (2208 Fifth St.), во Кентон, 
каде живеевме поголемиот дел од моето детство, беше на крајот од градот. 
Во близина имаше училиште, а помеѓу нас и железарата, имаше неколку по-
лиња. Секаде одевме пеш.  

Сите ние кои работевме во железарата, одевме низ полињата, без оглед 
на тоа која смена работевме. Ако работевме ноќна смена, одевме пешки. Не 
се плашевме од ништо. 

На аголот од улицата се наоѓаше италијанска пилјара, а неколку улици по-
долу, се наоѓаше продавница која ја држеа Македонци. Одевме пешки и до 
двете продавници. Кога најпосле се отвори А&П супермаркет доволно бли-
ску до нас, неколку улици подолу, мајка ми и таму одеше пеш. 

Нешто во главата 
Мораш да имаш нешто во главата инаку никогаш нема да бидеш успешен. 
Иако завршив стручно средно училиште, секогаш знаев дека ќе одам на 

колеџ. Прашањето беше само каде и кога ќе одам. 
Моите родители, и двајцата, исто така влијаеа на мојата одлука само со 

тоа што претпоставуваа дека тоа ќе се случи. Тоа секогаш се претпоставува-
ше, се подразбираше.  

Сепак, тоа не се случи со спортска стипендија. 
Едно време мислев дека ќе можам. Многу се заинтересирав за кошарка и 

фудбал. Почнав да тренирам во Младинската асоцијација на млади христија-
ни (YMCA), каде имаше тим кој играше со други регионални тимови и беше на 
10 улици оддалечена од кај нас. Бев низок по раст, но тоа не ме спречи. Играв 
одбрана и бев одбранбен играч во фудбалскиот тим. 

Но, кошарката беше мој спорт. Играв кога можев, и додека стигнав осмо 
одделение, бев доволно добар за директорот на училиштето да сака да ме 
врати да можам да играм уште една година за тимот Белден Биверс (Belden 
Beavers). 

Тренерот на нашиот кошаркарски тим беше Боб Де Пјетро, кој исто така 
беше и помошник тренер во средното училиште Кентон Мекинли (Canton 
McKinley High School). Во тоа време, Кентон Мекинли беше познато насекаде 
во државата поради тимовите кои излегуваа од него, и тој сметаше дека имам 
потенцијал да играм во Мекинли. Се согласив. 
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Во меѓувреме, работев се што работеа сите момчиња на моја возраст за 
да заработат пари: носев стапови за голф на тие што играа голф и одвреме 
навреме, пред машините да ја превземат таа работа, работев на „берење“, 
собирање топчиња кои играчите на голф ги удираа за време на тренинзите 
во локалниот кантри клуб. 

Летото пред да почнам да одам во Кентон Мекинли, „берев“ за еден про-
фесионален асистент. Само што ја кренав главата откако му собрав една топ-
ка, кога ме погоди друга топка точно во коската над левото око. 

Веднаш ме однесоа во болница каде поминав цели 10 дена. Всушност, тоа 
беше единствениот период во мојот живот кога сум бил пациент во болница. 
Загубив повеќето од видот на тоа око од повредата на очниот нерв. Окото 
функционира, и можам нормално да си го живеам животот, но не можам мно-
гу да видам нешто што се наоѓа право пред мене. Веднаш научив, а во след-
ните 70 години потврдив, дека има причина зошто господ ни дал две очи.  

По таа повреда, завршија моите спортски денови. Им дојде крај на моите 
соништа за фудбал. Отштетата што ја добив за повредата на окото ми помо-
гна да платам за колеџ, за мојот прв автомобил, и на крај, за мојата прва куќа. 
Една година поминав во Мекинли и потоа се префрлив во стручното средно 
училиште, Кентон Тимкен, насока книговодство. 

Сепак, Кентон Тимкен добро ме подготви за колеџ и за периодот потоа. 
Беше навистина прекрасен и горд ден кога ја добив наградата за Заслужни 
поранешни ученици (Distinguished Alumni Award) во 2008 година, чест која не 
ја очекував, но сепак многу ја ценев.  

Дури и во средното училиште бев навистина ангажиран. Се кандидирав за 
претседател на класот во завршната година и изгубив за толку малку гласови 
разлика, така што се бараше повторно броење на гласовите. 

И други работи, покрај моите родители, влијаеа на тоа да останам на пате-
ката кон колеџот, иако не бев секогаш свесен дека тоа се случува.  

На мојата прва работа преку лето во Репаблик Стил, во третата смена од 
23.00, навистина ми беше напорно. Ми ги даваа најлошите работи во фабри-
ката. Сте виделе ли некогаш топилница? Јас сум видел. Сум бил надвор од 
вратата, од дупката. Моравме таму да ставаме згура, и личеше на пудинг или 
на супа. Но, вжештена. 

Исто така сум работел и кај ѕидарите, кои ги поправаа печките за правење 
железо. Кога ќе извадеа една од печките за да ја заменат, во подрумот под от-
ворените огнови на печките, имаше едни што се нарекуваа коцки. Тоа се мали 
тули наредени во редици и гарежот од печката паѓаше на нив, како пепелта 
од решетката за скара.
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Една од моите работи беше да влезам внатре ползејќи со копач во рака 
и една направа како санка која на неа имаше заврзано јаже. Ќе ја ископавме 
целата гареж на таа санка и тие ќе ја извлечеа. Тоа беше највалканата работа 
во фабриката. 

Имавме еден надзорник кој го викавме Шпанец бидејќи беше од Шпанија, 
иако мислам дека се викаше Фернандез. Никогаш не можев да сфатам зошто 
ми ги даваше сите тие тешки работи. 

Неговите баба и дедо имаа бар на крајот од улицата. Една вечер, кога го 
видов внатре, одлучив да влезам. 

„Не ми е намера да се жалам. Мило ми е што работам бидејќи ми требаат 
пари“, му кажав. Но, го прашав, зошто ми ги дава сите тие тешки работи. 

„Намерно го правев тоа“, ми одговори тој..
„Зошто?“ прашав. 
Тој одговори: „Не сакав да станеш еден од оние момчиња кои мислат „Сега 

работам и заработувам, нема да се вратам во училиште.“ 
Му реков дека есента дефинитивно се враќам во училиште. 
Следното лето, ми даваше лесни работи.  

Брезница 
Brezniтsa
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Грчката влада и Македониjа
Замислете си да не можете да го зборувате вашиот мајчин јазик.
Замислете си да сте принудени да го промените вашето име.
Замислете си никогаш повеќе да не ги видите родителите.
Замислете си да бидете одвоени од вашите браќа и сестри.
Замислете си никогаш да не можете да го посетите вашето родно место.
Замислете да бидете мачени поради тоа што сте.
Замислете гробовите на вашите семејства да бидат уништени.
Замислете вашата црква да биде изгорена.
Не треба да си замислите - ова беше реалноста на Македонецот во Грција.
Факти од краткиот филм „Егзодусот на Македонците од Егејска Македонија“

• 1913: По Балканските војни, Грција 
ја анектира Јужна Македонија и 
започна насилна кампања на аси-
милација и грчко населување.

• 1914 година, по Првата светска 
војна, до 1928 година: Започнува 
присилната хеленизација — кул-
турна и јазична асимилација 
— на македонските говорители. 
Почнувајќи од 1918 година, 825 
македонски градови се преиме-
нувани во грчки. Во 1927 година 
се бара промена на македонските 
имиња и презимиња во грчки.

• 1930-тите: се палат македонски-
те книги и документи; се менува-
ат натписите на јавните згради; 
гробиштата се урнуваат со булдо-
жери. Натписите на гробовите се 
избришани уште во 1928 година.

• 1936: Јоанис Метаксас, како пре-
миер на Грција, започнува кам-
пања за целосно елиминирање 

на македонскиот идентитет и 
култура. Македонскиот јазик е 
забранет; илјадници Македонци 
се депортирани на островите 
Тасос и Кефалонија. До 1941 го-
дина.100.000 Македонци биле 
протерани од Егејска Македонија.

• 1944-48: Започнува масовниот 
егзодус од Егејска Македонија. 
Околу 44.000 македонски деца 
го губат државјанството и се сме-
стени во бегалски кампови низ 
Источна Европа.

• 1959: Се појавуваат меѓународни 
извештаи за кршење на човекови-
те права. Македонците во Грција 
се принудени да положат јазична 
заклетва со откажување од соп-
ствениот јазик.

• 1991: Грција започна агресивна 
меѓународна кампања против 
ново независната Македонија, 
која се појави по распадот на 
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Југославија. Нејзиниот прием во 
Европската заедница е одложен.

• 1993: Поради грчките приго-
вори, Македонија е примена 
во ООН под името „Поранешна 
Југословенска Република“.

• 1993-1995: Грција наметна тргов-
ско ембарго на Македонија, речи-
си уништувајќи ја македонската 
економија, со што стапката на не-
вработеност се искачи на 70 про-
центи откако македонскиот прет-
седател Киро Глигоров одби да ги 
преименува земјата, нацијата и ја-
зикот или да го промени уставниот 
член 47, во кој се прецизира дека 
„Република Македонија се грижи 
за статусот и правата на оние лица 
кои припаѓаат на македонскиот 
народ во соседните земји, како и 
на македонските иселеници, го 
помага нивниот културен развој и 
ги промовира врските со нив“.

• 1994: Хјуман рајтс воч објави 
обвинувачки извештај кој ги до-
кументира грчките злоупотреби 
врз Македонците, вклучително и 
прашањата за верската слобода.

• 1995: Потпишана е привремена 
спогодба. Грција ја принудува 
Македонија да се откаже од 
Сонцето на Вергина со 16 краци 
како свое знаме, тврдејќи дека и 
припаѓа на Егејска Македонија, об-
ласт која била припоена на Грција.

• 2008: Грција стави вето на маке-
донскиот прием во НАТО.

• 2008: Обединетите нации објаву-
ваат извештај во кој се докумен-
тира континуираното кршење на 
човековите права во Грција врз 
Македонците.

• 2009: Грција стави вето на прие-
мот на Македонија во ЕУ.

• 2011: Македонија го доби слу-
чајот на Меѓународниот суд на 
правдата против Грција. МСП 
пресуди дека Грција ја прекршила 
својата обврска од член 11, став 1, 
од Времената спогодба од 13 сеп-
тември 1995 година.

• 2018: Децениското угнетување 
и енергичната кампања резул-
тираат со Договорот од Преспа, 
кој ја принудува Македонија да 
се откаже од своето малцинство 
во Грција и да ги промени своите 
книги по историја.
И Бугарите од Балканските војни 

негираат дека постоиме како народ 
со свој јазик и култура. Тито ни го 
даде единственото место наречено 
Македонија, кое мораше да се бори за 
признавање и по Договорот од Преспа 
беше преименуван во Република 
Северна Македонија, што навистина 
мразам да го пишувам овде бидејќи 
тоа е Република Македонија.

Извори:
Историја на Македонија (History of Macedonia --  historyofmacedonia.org
Human Rights Watch  -- hrw.org/legacy/reports/pdfs/g/greece/greece945.pdf
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Во диjаспората 
Можам само да ја замислам дис-

кусијата во домот на семејството 
Влашо во Брезница за време на бр-
зите промени што се одвивале и кои 
довеле до одлуката Илјо, Зисо и Кано 
да заминат за Америка. Интересно е 
што патувањето на татко ми се одви-
ва во иста временска рамка кога 
Грција ја превзема контролата над 
нашиот регион и работи на тоа да ја 
избрише нашата историја и култура. 

Татко ми си замина од Македонија 
пред Грците да почнат да ги менуваат 
имињата на луѓето и на селата и да из-
дејствуваат тие да звучат и да изгле-
даат грчки. Дедо ми бил Влашо, а та-
тко ми и неговиот брат Кано (Џон) ни-
когаш не го сменија изговорот и пишу-
вањето на нашето презиме, така што 
истото стои најмалку шест генерации. 

Не сум сигурен дали чичко ми 
Кано се вратил во Брезница да се 
ожени, но верувам дека го сторил 
тоа, па потоа повторно се вратил во 
САД. На крај, почина во Екорс, во 
Мичиген. Другиот чичко се уште бил 
во Македонија во времето кога им се 
менуваа имињата и неговото презиме 
било сменето во Власис. Моминското 
презиме на мајка ми било Малта, и 
тоа било сменето во Малтас. Називот 
на нашето село исто така било смене-
то, од Брезница во Ватахорион. 

Дедо ми Илјо, сепак на крај се вра-
тил во селото. Но, што се случило со 
другиот брат и сестрите на татко ми? 

Сите тие заминале од Македонија и 
од селото. 

Неговиот брат, Тодор Власис, еми-
грирал во Австралија со неговата со-
пруга, Лена. 

Другата сестра, Велика, (мажена 
за Илјо Папагеоргиу), не беше веќе со 
нејзиниот сопруг, таа остана во селото 
се додеке не се укажа можност да оти-
де кај нејзиниот син во Чехословачка 
(сега Република Чешка). 

И покрај сите лоши работи што се 
случуваа, за време на Партизанската 
војна во 1948 година, преку 44,000 
деца бегалци (деца кои можеа да 
одат, а не беа доволно стари да се 
приклучат на војската) биле одземе-
ни од своите родители од Грција – 
понекогаш под изговор дека сакаат 
да ги заштитат за време на војната, 
преку роднини кои соработувале со 
нив, или понекогаш, само биле одзе-
мени. Расеани како семиња, некои од 
нив завршиле во бегалски кампови 
во Источна Европа, на локации како 
Скопје, Белград, Будимпешта, Прага, 
Букурешт, па дури и подалеку, како 
во Москва, Варшава и Ташкент. 

Ова имаше навистина големо 
влијание врз моето семејство: 

Двете деца на Тодор и Лена – мои-
те братучеди Васил Власис (Бил) и не-
говата сестра Цана во тоа време биле 
однесени во Романија. Тие беа во мож-
ност да им се придружат на родителите 
во Австралија во 1956 година. Другата 
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сестра, Софија, отиде во Русија и ко-
нечно се соедини со своето семејство 
во Австралија во 1968 година. 

Василики и две од децата, Дон и 
Олга, успеаја да излезат од земјата 
пред да им ги земат децата. Нејзиниот 
сопруг, Коло, емигрираше во 
Австралија, а другиот нивен син, Крис 
Козари, им се придружи таму во 1938 
година. Останатите тројца конечно 
можеа да се придружат на Василики 
и Коло во Австралија во 1946 година. 

Братучедот Ставро Папагеоргиу, 
синот на Велика, бил во партизанска-
та војска и бил ранет. За време на не-
говото закрепнување бил испратен 
во Чехословачка, а подоцна можел 
да ја донесе мајка си таму.

Неодамна Васил ми раскажа за 
животот за време на партизанска-
та војна. Се сеќаваше на времиња-
та кога мораше совршено мирно да 
лежи меѓу карпите на планините за-
тоа што над него летале воени авио-
ни. Тие пукаа во се што се движеше. 
Сигурно било многу страшно. 

Од страната на мајка ми, при-
казната е речиси иста: 

Нејзината сестра Софија Панос 
останала во селото. Сопругот на 
Софија, Никола Панос беше испратен 
во Русија, а подоцна се врати, но со 
многу тешкотии. Нивното дете, мојот 
братучед Коста Панос, го однесоа во 
Романија и не можеше да се врати во 
Брезница. Тој емигрирал во Канада.

Еден од нејзините браќа, Алекс, 
и неговата сопруга Тина и нивните 

деца - Крис, премногу млад за да 
биде земен, и Лиа, која се уште не 
била родена при одземањето - сите 
емигрирале во Канада.

Нејзиниот друг брат, Васил бил 
испратен во Полска и подоцна можел 
да се врати во селото. Васил се оже-
нил во 1950-тите; тој и неговата со-
пруга Арте и нивните деца Катерина 
и Ставрос останаа во Грција.

Погледнете што му направи грч-
ката влада на ова мало семејство! 
Распространети сме низ целиот свет, 
не по наш избор, туку затоа што бевме 
принудени. Речиси сите семејства на 
моите родители ја напуштија Егејска 
Македонија, всушност никој од моето 
семејство не живее во Брезница, а не 
повеќе од петмина од моите роднини 
со кои сум во крвно сродство, денес 
живеат во Егејска Македонија, од не-
колку стотици расфрлани низ светот.

Нашата приказна стана дури и дра-
ма: приказната на братучедот Васил 
Власис е документирана од неговиот 
внук од Австралија, Стефо Нанцу, во 
трагикомедија „Г-дин Балкан“ (2010). 
Стефо има напишано и други драми 
за хероите на Македонија и нејзината 
опустошена историја.

Личен коментар за страничната 
приказна 1 и 2 – Немам ништо про-
тив грчкиот народ, всушност некои 
од нив ми се роднини, а многу други 
се добри пријатели. Јас се противам 
на грчката влада и нивното одне-
сување со Македонците во Егејска 
Македонија. 



Селото Брезница 

The village of Breznica 
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Поглавје 2
Години на 

американскиот сон

Поглавjе 2. Години на американскиот сон 
Мозокот не е во џебот, туку во главата. (македонска поговорка) Извор.

По Втората светска војна, работите почнаа да се менуваат во Америка. Тие 
промени исто така дојдоа и во нашата фамилија. Татко ми немаше завршено 
ни трето одделение, но јас одев на колеџ. И иако немавме многу пари, станав 
еден од најдобро облечените момчиња во средно училиште. 

Во првата година од средното училиште, моите родители ми купија пар 
фармерки Левис и една маица со кратки ракави, а мајка ми ми соши кошула. 
Таа ја соши кошулата на една стара машина за шиење која ја купивме од една 
сосетка, и се сеќавам дека требаше да отидам до кај еден друг пријател за да 
ми ги сошијат дупките за копчињата. Ги носев тие фармерки и ги менував маи-
цата и сошиената кошула речиси цела прва година од средно. (Таа стара маши-
на за шиење, патем, се уште е во нашето семејство, во домот на мојот син Винс!) 

Веќе во втората година, работите се сменија на подобро. Брат ми работе-
ше и имав повеќе облека. Но, драстичната промена со случи во трета година, 
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кога ме ангажираше Диксон Тејлорс, кој изработуваше машки одела по мер-
ка. Во тоа време беше мода момците да носат панталони изработени по мер-
ка, а девојките здолништа изработени по мерка, доколу можеа тоа да си го 
дозволат. Диксон ме ангажираше мене да ги промовирам и да продавам пан-
талони и здолништа на моите врсници. 

За да можам тоа и да го сторам, во училиште носев панталони скроени по 
мерка и тоа секој ден различни. Од некој кој немаше што да облече, станав 
некој кој носеше најдобра облека од сите! 

И кога наполнив 16 години, брат ми и родителите се договорија да купиме 
автомобил – солиден користен Понтијак. Се сметаше за семеен автомобил, 
така што повремено и јас можев да ги возам моите родители. Во јуни 1953 го-
дина, добив возачка дозвола и летото истата година ги возев моите родители 
и сестра ми 325 милји до Торонто во Канада, во посета на братот на мајка ми, 
кој таму емигрирал. 

За некој кој имаше 16 години, тоа беше навистина големо прво патување 
со автомобил. И за мајка ми беше доста незаборавно – навистина емотивна 
повторна средба со единствениот член од нејзиното семејство кој можеше да 
го посети. Таа никогаш веќе не си ги виде родителите во Македонија. Не го 
видела брат ѝ уште од кога имала 20 години, а сега нејзиниот постар син веќе 
беше вработен, а помалиот се подготвуваше да студира на колеџ.  

КолеŸ, со иднина пред себе 
Требаше да се возиме четири часа до Универзитетот во Охајо во времето 

пред да се изгради автопатот 77, кој ќе ни го скратеше тоа време на два и пол 
часа. Всушност, во тоа време воопшто немаше автопати. 

Универзитетот се наоѓаше во долината Апалачи (Appalachian Valley), оп-
кружена со високите ридови на јужно Охајо, сместен во еден мал град Атенс 
(Athens) кој се протегаше на реката Хокинг (Hocking). Всушност, тој беше на-
рекуван и како „Харвард на Хокинг“ (Harvard on the Hocking), бидејќи бил ди-
зајниран со ист изглед со ѕидови покриени со бршлен и со исти цели како дел 
од наставниот план како и престижниот факултет од Истокот.  

Но, за разлика од Харвард, Атенс не беше во близина на некој вид транс-
порт кој би ме однел дома. Мораше да одам со автостоп, кое во тоа време 
беше вообичаено и многу побезбедно. Но, немаше директна врска, па морав 
да одам натаму-наваму низ државата, каде ме возеа и по тројца, четворица, 
па дури и пет различни возачи.   

Или пак, ако имав среќа, можев да се возам со еден од побогатите студен-
ти кои имаа автомобил и одеа накај север. 
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Во првата година, јас и Чарли делевме соба, живеевме во новиот – во тој 
период – студентски дом Ист Грин (East Green) и ги јадевме оброците во една 
стара воена касарна. Повоениот зголемен наталитет (бејби бум), ни беше зад 
грб и секоја празна зграда беше барана за живеење на студентите. 

Се спријателив со еден Македонец од Кливленд, Ед Велков, и станавме до-
бри другари – толку бевме блиски што луѓето мислеа дека сме братучеди, а ние 
ги остававме да мислат така. Не нарекоа „близнаците со златен прав“ (Gold Dust 
Twins), по една рекламна забавна кампања за популарен производ за перење. 

Откако свечено се обврзав да влезам во Тета Чи (Theta Chi), заедно со Ед, 
можевме да живееме заедно во куќата на братството. Додека од друга стра-
на, братучедот на Чарли го убеди да се придружи на друго братство, Сигма Ну 
(Sigma Nu), но тоа не му наштети на нашето пријателство. 

Се уште работев за да можам да си ги платам оброците и други работи што 
ми требаа. Овој пат, работев како келнер во ресторанот „Реинбоу“ во Атенс, 
кој беше во сопственост на фамилијата Анастас, кои беа Грци, потоа отворија 
и бар, и со тек на време, станав таму бармен. 

Тука исто така запознав една многу привлечна млада дама која дојде да 
бара работа и која се викаше Џенет Констанс Сиарс. Почнавме да излегуваме 
заедно и бевме сериозни во врската, и потоа тивко се венчавме во 1958 годи-
на. Да се биде женет студент на колеџ не е лесно, понекогаш Џенет живееше 
со нејзините родители, а во други ситуации имавме соба или стан каде мо-
жевме да бидеме заедно. Во февруари 1959 година, се роди нашиот прв син 
Винсент Тод Влашо. 

И Џен и јас работевме во „Реинбоу“ додека не пристигна Винс. Да бидеш 
студент на колеџ и татко, а и нов татко и да работиш, навистина не беше лесно, 
но сепак се снајдовме. Со сеќавам со нежност како го ставав Винсент на едната 
рака додека главчето му беше на дланката и се шетав по улиците на Атенс. 

Тој само што наполни три месеци кога јас дипломирав, што беше уште еден 
многу голем ден. Јас сум првиот во моето семејство кој дипломирал на колеџ. 

Диплома, но уште подобро, работа 
Додека да дипломирам во 1959 година, веќе бев женет и имав дете, така 

што образованието не ми беше веќе толку важно во тоа време како што тре-
баше да ми биде. 

Но, го ценев своето образование и со текот на времето работев на тоа и 
други да се запишат на универзитетот, а особено да работам на тоа да доне-
сам Македонци да се образуваат, исто така. 
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Основав огранок за алумни Сид Бекерт во округот Мајами (Трој, Охајо) со 
помош на Џек Елис, Дејв Скот и Глен Корлет на Универзитетот во Охајо.

 Работев во меѓународната програма Катлерс Сколарс (Cutlers Scholars) 
(особено македонската програмата на Гуштеров) за студенти кои студираат 
за да можат да имаат влијание во нивните заедници

Помагав на македонските студенти да го посетуваат Универзитет во Охајо 
во други програми како и во Катлер

Работев за Проектот за глобална конкурентност (Global Competitiveness 
Project) помеѓу Универзитет во Охајо и Македонија

Помагав во воспоставувањето на програмата за институционална сора-
ботка помеѓу Универзитет во Охајо и Македонија

Работев во одбори - Советодавниот совет на Факултетот за сметководство, 
Советодавниот одбор на библиотеката, Советодавниот одбор на Колеџот за 
бизнис и советодавниот одбор за Центарот Воинович, програма за јавно ра-
ководство во училиштето 

Не го правев сето тоа за да добивам награди, го правев затоа што сакав 
и затоа што чувствував дека можам да придонесам и сакав да го поддржам 
мојот универзитет. Така што, беше навистина убаво изненадување кога ја 
добив наградата за Заслужен алумни од Универзитетот во Охајо во 2001 го-
дина. Тоа беше еден од најгордите моменти во мојот живот, никогаш не ни 
помислив дека универзитетот може да ми одаде таква чест. 

Посакувам само да беа тука моите родители и да можеа да ме видат. А 
придoбивките беа прекрасни, свечена вечера, дури и автомобил во парадата 
на дипломираните студенти на Универзиетот во Охајо. 

Сепак, додека моите денови на колеџот завршуваа, размислував за работа 
и, за среќа, дипломирав и работа веќе ме чекаше. Повторно, по завршување-
то на училиштето на работа. 

Веќе го имам тоа направено, да отидам веднаш од матурската на мојата 
прва работа преку лето, во ноќните смени во Репаблик Стил, а таму работев 
во текот на летните месеци додека одев на училиште. 

Така си размислував да се приклучам на таа компанија со полно работно 
време откако ќе дипломирам. Претходно сум работел во ѕидарскиот оддел – 
многу тешка работа. Татко ми и постариот брат и двајцата работеа таму, така 
што си помислив дека може да има некоја работа за мене во дирекцијата во 
Кливленд, каде би можеле да живееме поблиску до мојот роден град. 

Работа во главните канцеларии на Репаблик ќе ми овозможеше полесно 
да ги посетуваме моите родители. Што се однесува до времето на патување-
то тоа би било како на пример од на татко ми селото Брезница да се отиде 20 
милји подалеку после Битола, за ние да стигнеме во Кентон – околу 60 милји, 
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или 32 километри. Секако, патувањето ќе ни беше со кола, а не со магаре и ќе 
ни беше лесно да го направиме тоа. 

Но, можете да претпоставите, Репаблик Стил немаше слободни работни 
места за мене. 

За време на еден ревизорски час, со професорот по сметководство кој се 
викаше Ралф „Сид“ Бекерт, јас дознав за Хобарт. Тој ни прочита едно писмо 
од Џон Лаферти, кој дипломираше на Универзитетот во Охајо, кој велеше 
дека компанијата бара работници. (Сид подоцна ми стана добар пријател, по 
него го именував нашиот огранок на Универзитетот на Охајо алумни. Тој беше 
болен и во тоа време беше близу до смртта и се надевам дека тоа беше нешто 
што му ги разубави последните денови од животот.) 

Така, аплицирав во Хобарт. Ме повикаа на интервју. По некое време, Џон 
ми се јави по телефон, додека се уште бев во куќата на братството, изгово-
рајќи ги магичните зборови: „Лу, се јавувам само да ти кажам дека ти нудиме 
работа. Откако ќе ја прочиташ понудата, те молам извести не што мислиш.“ 

Потоа дојде писмото: 
„Согласно нашата позиција, ви нудиме работно место во општо сметковод-

ство… Вашата почетна плата за работното место се предлага да биде 425 до-
лари месечно, со прилагодување од 25 долари на крајот од два шестмесечни 
периоди.

Сè се случи многу брзо. Имав интервју на 26 мај, денот на мојот роденден. 
До 1 јуни одговорив дека ја прифаќам работата.

Денес, во 2021 година, таа почетна плата би била 40.000 американски до-
лари, што сè уште е под опсегот од 60.000 долари нагоре во повеќето компа-
нии. А јас сум оженет и имам дете кое има 3 месеци. Успеававме да преживе-
еме, но, оф, беше тешко.

Можев да изнајмам стан. Купивме кревет, купивме детско креветче и ку-
пивме телевизор. Ги купив на кредит, што го добив затоа што ќе почнам со 
работа во Хобарт, главниот работодавач во Трој. Во тоа време, сите меѓусеб-
но се познаваа.

Надоместот што го добив по незгодата со окото во средното училиште, 
ми беше доволна да си го купам првиот автомобил на крајот на мај истата 
година и ми помогна со готовинското учество за мојата прва куќа. Се спаку-
вавме, како и бебето Винс, ги ставивме сите наши работи во багажникот и се 
возевме до Трој, Охајо.

Трој е речиси 200 милји оддалечен од Кентон, Охајо, а моите родители би 
рекле: „Кај го најде тој пусти Трој?“ Мама и тато се надеваа дека ќе завршам 
во Кентон и ќе се оженам за Македонка, но не излезе така. Како и обично, 
соништата на родителите и децата се различни.  
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Догледаœе на факултетскиот живот, 
добредоjде на корпоративниот живот 
Мојот живот чудесно се измени. А јас ќе помогнам во тоа да настанат чу-

десни промени во компанијата на која се придружив. 
На нашата фотографија има најмалку тројца сметководители во класа на 

четири вработени: јас, Хал Вилис, Ед Кокс и Валтер Јанг. За мене вистинско 
изненадување беше тоа што Валтер ми стана зет! Во Хобарт станавме ви-
стински пријатели. 

Уште едно изненадување настана кога откривме зошто ние тројца бевме 
ангажирани на место на еден сметководител. 

Името на тој сметководител беше Имер Тобајас. Не беше дека обемот на 
работата на Тобајас нешто страшно се зголемила па требало тројца за да го 
заменат. Тој направи проневера на парите, во износ од околу 400.000 амери-
кански долари, навистина голема сума на пари, како покачување на плата од 
95 долари неделно. 

Омер беше љубител на уметност и својата куќа ја наполни со скапи умет-
нички дела – вредни околу 200.000 долари. Тоа е износ според проценките 
кои Њујорк Тајмс ги доби од галериите кои ги дадоа делата на аукција да се 
врати долгот кон Хобарт. 

Привлечноста на Омер кон проневерата не заврши тука. Откако отслужи 
седум години затвор во Државниот затвор во Охајо и беше пуштен на условна 
казна, повторно го уапсија. Наводно, му била дадена одговорноста во затво-
рот да води книговодство, и тој ги проневерил и средствата на другите затво-
реници во затворот!  

Беше разбирливо што компанијата не сакаше повторно да му даде таква 
контрола на само еден човек.  

Ние, новодојденците, ги запознавме сите луѓе кои го направија Хобарт тоа 
што беше: Џон Лаферти, кој ме вработи, Карл Хувер, мојот прв менаџер – ме-
наџерот на општото сметководство, Бил Бекер, кој ја надгледуваше табула-
цијата. На сите нив сум им благодарен што ме „израснаа“ како млад вработен. 

Карл беше долгогодишен член на персоналот, фин човек кој знаеше да 
застане и да ги објасни нештата. Работењето за него во Општото сметковод-
ство (ОС) беше вистински благослов, се здобив со големо знаење за бизнисот 
поради него. Некое време во ОС работев во одделот за табулација, мојот прв 
допир со автоматизацијата, колку и да беше на основно ниво. Опремата, која 
ги содржеше нашите главни сметководствени книги, беше програмирана со 
употреба на разводни плочи кои и кажуваа на машината што да направи. 
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Се запознав со Хомер Финфрок, менаџерот на Одделот за табулација и со 
Бил Бекер, асистент менаџер. Бил стана еден од моите најдобри пријатели – 
всушност, тој беше и причината поради која дојдов во Нејплс години подоцна. 
Тој таму се пензионираше. 

Нашите менаџери главно беа обични луѓе. Мислам дека ниту еден од нив, 
освен можеби повисоките службеници, како Џон Лаферти, немале ниту фа-
култетско образование. 

Дик Силер – тој беше од едно фармерско гратче во близина, Гринвил – ги 
составуваше финансиските извештаи за целата корпорација. 

Дон Оглсби имаше фарма во Пика и беше од оние добри стари момци. Тој 
ја држеше касата за тековните трошоци. 

Берни Кембел се справуваше со даноците на Хобарт. 
Карл Голдбах – тој знаеше се. Ако имав некое прашање на кое никој друг 

не знаеше да ми одговори, сите велеа „Оди кај Карл“. Ќе ми кажеше да поче-
кам неколку минути додека да го заврши тоа што го работеше. Потоа ќе ми 
речеше „Дојди со мене.“ И тогаш ќе ми одговореше. 

Никој од нив немаше завршено факултет. Тие пак, нас не не сметаа за важ-
ни и моќни поради тоа што имавме диплома од колеџ. Тие имаа нешто што 
ние го немавме, а тоа беше искуство. 

Времето беше токму како што треба за да се развие една уникатна компа-
нија како Хобарт. Денес, тоа би било невозможно да се направи, според мојот 
пријател – а едно време и шеф – Харланд Мишлер: 

„Немавме некоја група на луѓе кои беа подобри од другите. Луѓето беа 
посветени на своите семејства. Имавме компанија посветена на своите 
семејства.“ 

Тоа беше Хобарт во тоа време. Ние го претворивме во поинаков Хобарт. 

Крива на учеœе 
Кога и се приклучив, не знаев колку е Хобарт добра компанија. Во 1959 го-

дина, Хобарт соработување на деловен план со 100 земји. Тој број експонен-
цијално се зголемуваше до времето кога јас си заминав. Таа беше Кадилак во 
индустријата, во времето кога Кадилак се сметаше за најдобар автомобил на 
патиштата во Америка. 

Имаше и комерцијален и малопродажен оддел, овој вториот се викаше 
Киченеид (KitchenAid). Нивните апарати за домаќинство се уште се сметаат 
за врвни за домашни кујни во САД. Секој вработен во Хобарт се стремеше да 
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има по една од овие исклучилено издржливи – и скапи – машини за миење 
садови и миксери. 

Всушност, проблемот со апаратите на Хобарт беше што беа толку добро 
направени што никогаш не се расипувале. Кај производите на Хобарт немаше 
поим за застареност. 

Забелешка: Во 1991 година, компанијата организираше натпревар во по-
трага по најстариот Хобарт миксер кој сè уште работи. Имаше 6.000 пријаве-
ни, а победник беше C-210 од 1919 година, комерцијална машина од 10 квар-
ти, која сè уште се користеше во пекара во Форт Смит, Арканзас. Тоа се 72 
години работа!

Правевме миксери, лизгачи и секачи и мелници, ваги, машини за миење 
садови од сите големини, од огромни за болници до мали што може да се по-
стават во бродови. И бевме почитувани во индустријата. Со Мајк Елингсон од 
одделот за продажба кој работеше на тоа, ние, со Националната асоцијација 
на супермаркети, дури помогнавме да се развијат UPC кодовите што денес ги 
гледате на сите видови производи за широка потрошувачка.

Хобарт беше многу конзервативна компанија. Немаше апарати за кафе, 
немаше автомати за кока-кола. Бевме таму да работиме. Можеше да се напи-
ете кафе за време на вашиот ручек, но не на вашата маса. Но, ги натеравме да 
ни дозволат да правиме роденденски забави со торта.

Еден Божиќ некако добивме дозвола од Карл Хувер дури и да внесеме 
колачиња. Карл Голдбах рече: Добро, бидејќи е така, јас ќе си донесам кафе. 
Сем Кункл, менаџерот на канцеларијата, го запре. Не можете да пиете кафе, 
рече тој. 

Тој не доби дозвола. 

Тоа навистина ги повреди чувствата на Карл. Но, имаше правила за се. 
Масите со темна горна површина беа за мажите. На жените, дури и на оние 
кои доаѓаа како професионалци за маркетинг или персонал, им беше изда-
дено секретарско биро со бела горна површина. Имаше специфичен список 
за тоа што требаше да се спаси од просторијата за состаноци на одборот во 
случај на пожар.

Немавме климатизација. Ги отворавме прозорците да се оладиме. Се сеќа-
вам дека бев во канцеларијата на менаџерот за плати Сај Сиболд едно по-
пладне кога температурата на неговиот ѕиден термометар покажуваше 95 
степени! (35 Целзиусови). Но, тоа, како и земјата, ќе се измени. 
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Ново доба, нови работни места,  
нова дирекциjа 
Џон Лаферти и јас не бевме слични во многу работи. Тој беше постар од 

мене. Тој беше поранешен војник. Тој беше плодотворен писател. Тој беше 
првиот човек во Хобарт кој ги документираше работите. 

Службениците веројатно се нервирале, но и веројатно им пречело тоа што 
тој е секретар на секоја комисија, самоименуван. Се разбира, кога пишувате 
многу на тој начин, знаете што може да се случи. Вие вметнувате сопствено 
влијание во тоа.

Со години само знаев дека тој ме вработи и немав многу контакти со него. 
Но, кога решивме да ја претставиме потребата од компјутери, тој мораше да 
биде типот што рече: „Ставете го Лу во комисијата“. Тоа суштински ја промени 
мојата патека на движење. Да не беше Џон, можев да ја поминам кариерата 
во општо сметководство.

Кога се преселивме во нашиот дом во Литлџон Роуд (Littlejohn Road) во 
Трој, тој живееше една улица подолу. Никогаш не го почувствував тоа тогаш, 
но гледајќи наназад, знам дека внимаваше на мене.

Џон беше лидер на компјутерска физибилити студија за компанијата; без 
него, никогаш немаше да навлеземе во тоа во времето кога влеговме. Знаевме 
дека тоа мора да се направи. Знаевме и дека малку доцнивме во играта. Не 
знаевме многу за компјутерите, а искрено, не знаеа ниту консултантите.

И штом нашата физибилити студија беше завршена, организиравме Оддел 
за обработка на податоци. Бев унапреден во асистент супервизор на новиот 
оддел во 1965 година. Требаше да дознаеме како да ја компјутеризираме на-
шата компанија. Бил Бекер и нашиот прв програмер, Боб Дили, и јас во сушти-
на бевме единствените во одделот.

Стана познат како Дизниленд. Перцепцијата беше дека го правиме Мики 
Маус. Но, нашите резултати требаше да го доведат Хобарт во ерата на 
технологијата.

Немаше курсеви по компјутерски науки на универзитетите; Отидов дирек-
тно во IBM да земам часови. На крајот купивме IBM 360, кој имаше помалку 
работи од нашите iPhone телефони денес, 16 килобајти. Но, работите се дви-
жеа толку брзо што ја сменивме нарачката во 32 килобајти. Поставивме 15 
апликации кои би ни биле корисни. 

Додека се движевме нанапред сфативме една работа: ќе мора да изгра-
диме нова зграда. Компјутерите мораа да се чуваат на одредена температу-
ра; старата зграда не можеше да ги собере канцелариите и компјутерската 
опрема и системот за климатизација.
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 И тоа го промени Хобарт.

Се разбира, кога го изградивме новото седиште, мислевме дека треба да 
го смениме името. Ангажиравме консултантска фирма и кога сето тоа беше 
готово рековме дека не сакаме да произведуваме и дека не ни треба „The“.

 Така, ја сменивме од Хобарт Mанифакчуринг Kомпани (The Hobart 
Manufacturing Company) во Хобарт Корп (Hobart Corp). Тоа беше „големата 
промена“!

Откако ја започнавме компјутерската физибилити студија, јас станав си-
стемски супервизор - мојата прва менаџерска позиција. Се пријавив кај мојот 
добар пријател Бил Бекер за обработка на податоци. Подоцна станав ме-
наџер за сметководство за производство. 

Харланд Мишлер беше ангажиран како контролор. Тоа значеше дека тој 
ми е надлежен. Џон ми рече: Не грижи се за тоа. Тое нема да има никакво 
влијание врз тебе.

Така, Харланд беше контролорот. Сепак, јас навистина бев во персоналот 
на Двајт Мил, бидејќи како менаџер за сметководство за производство бев 
на сите состаноци на производството и дискусии за проширување и промени 
на фабриката. Но, го имав тој луксуз да не морам да му поднесувам извештаи 
на Двајт.

Двајт беше донесен како потпретседател за производство, и тој беше при-
чината да имаме менаџер за сметководство за производство. Тој беше навик-
нат да има некој што ја разбира работата и ги разбира бројките. Никогаш не 
сум бил класичен сметководител; Можев да ги погледнам податоците и знаев 
како да ги анализирам, да објаснам што може, а што не може да се направи.

За тоа зборуваат сметководителите денес: како да ги разберете бројките 
за да можете да направите нешто со нив. Јас тоа го правев уште тоа време. 
Научив многу, па дури и ме замолија да го искористам моето знаење како 
еден од уредниците за третото издание на Прирачникот за сметковод-
ство на Вајли, Водич за менаџмент во сметководство (Wiley’s Accountants 
Handbook, A Guide to Management Accounting).

Толку многу добри работи ми се случија во Хобарт. Мојата тогашна се-
кретарка ме номинираше за шеф на годината и ја добив наградата! Имаше 
и такви кои рекоа дека ја добив затоа што бев „премногу мек“ со луѓето. 
Можеби отсекогаш сум бил она што тие го нарекуваат мек; Мислам дека така 
е полесно.

Но, понекогаш мора да покажеш цврста рака и малку да ги стегнеш рабо-
тите за да ја докажеш поентата. Го научив и тоа. 
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Повеќе простории, повеќе одговорности 
Нашиот прв стан во Трој беше на втори кат од куќа која имаше еден кат, 

во суштина беше таван. Подоцна се преселивме во едно место кое не беше 
многу далеку од Хобарт и можев пеш да одам на работа, а Џен го користеше 
автомобилот. Кога се преселивме, од две простории се проширивме во две 
спални соби, дневна соба и кујна. Тогаш мислевме дека живееме во палата.  

Подоцна, изградивме мала куќа со ранч и се преселивме во дом кој имаше 
два ката на улицата Литлџон Роуд, каде го поминавме поголемиот број од 
годините кога живеевме во Трој. 

Кога се вработив во Хобарт имав 21 година, а во тоа време да имаш 21 
година се разликуваше од тоа да имаш 21 година денес. Во Хобарт, семејната 
атмосфера значеше дека имаше и фамилијарни работи кои мора да ги пра-
виш. Бевме членови на кугларскиот тим. Игравме голф. Организиравме ро-
денденски забави – ме потсетуваа на собирите кои ги имавме за имендени 
во Кентон, но со американска храна која толку многу сакав да ја имам кога 
бев дете.  

Бидејќи не живеевм блиску до моите родители, направив напори да ги 
посетуваме колку што е можно почесто, а Винс и Стив да поминат со нив не-
кое време барем еднаш во годината. Сакав тие да ги запознаат своите баба и 
дедо и да научат за нивното македонско потекло. Баба и дедо уживаа во тоа 
да ги размазат и да ги хранат со македонска храна и слатки. 

Инаку, тоа време моето македонско потекло малку отиде во втор план. 
Додека бев ангажиран во сите овие работи во компанијата, морав да се анга-
жирам и во заедницата. 

Мислам дека повторно беше Џон Лаферти тој кој еден ден, во 1961 или 62 
година, предложи да им помогнам во Џуниор Ачивмент (Junior Achievement), 
програма каде возрасни луѓе работат со ученици од средни училишта за тие 
да можат во иднина да основаат и да водат бизнис.   

Станав советник и уживав во работењето со младите ученици. Остваривме 
продажба од само 373 долари, но приниципте на учењето како да создадеш 
свој сопствен бизнис, да го рекламираш и да го продадеш својот производ 
беа застапени. Еден од тие ученици беше Лери Блекмор, кој беше нашиот 
благајник и бевме блиски соработници. Таа година, тој беше прогласен како 
почесен благајник на нашата област. 

Искрата се запали, а после тоа веќе не знаев како да кажам не. Секогаш ве-
лам дека никогаш не сум зачекорил нанапред, но не бев доволно разумен да 
направам еден чекор наназад доволно брзо, кога сите други тоа го направија. 

Многу направивме за Џејсис во Трој (Troy’s Jaycees): 
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Го организиравме огнометот во градот за 4 јули. Џон Стенфорд, еден од 
нашите членови рече, „Веќе го имам правено тоа. Можеме заедно да го на-
правиме.“ Тој беше многу загрижен, како и сите ние, за безбедноста. Секој кој 
сакаше да помогне доаѓаше на местото каде се собиравме неколку дена пред 
настанот и го подготвуваме огнометот. Џон ќе земеше едно парче фитил и ќе 
речеше: „Сакате послушајте ме, сакате не, но мора да трчате побрзо од ова“. 
Тој ќе го запалеше фитилот и пред да се свртиме, фитилот веќе беше на крај. 

Инициравме збратимување на нашиот град со друг град со иста големи-
на – Офенберг (Offenberg) во Германија. До ден денес, Трој ја оддржува оваа 
програма на збратименост. 

Издававме книга за градот секоја година. Хобарт немаше ништо офи-
цијално, но во пракса тој стори многу работи во заедницата. Како компанија, 
направивме многу работи да помогнеме на Трој, но тоа го сторивме тивко. 

Започнавме курс за економска едукација на наставниците откако видо-
вме дека постои празнина во знаењето на многумина наставници во полето 
на финансиите и системот на пазарната економија. За тие што дипломираа, 
оорганизиравме голема прослава. Проектот беше финансиран од Клејтон 
Бракнер, легенда во воздухопловното производство, кој беше еден од осно-
вачите на Вако Еиркрафт (Waco Aircraft), еден од најстарите производители 
на авиони. Додека работеа, седиштето им беше во Трој. 

Бевме вклучени во продажбата на градскиот водовод. Градоначалникот 
беше против тоа, но моравме да му се спротивставиме. Но сепак, го убедивме 
градот да го продаде водоводот. 

Помогнавме во тоа да се убедат гласачите во 1967 година дека на градот 
му се потребни приходи од данок на добивка за да може да обезбеди по-
квалитетни услуги. Мал Тим, кого го замолив да биде менаџер на проектот, 
работеше со мене како претседател, и законот беше изгласан.  

Се запознав со Џим Хејстингс, кој работеше за Хобарт додека тој и него-
вата сопруга Керол, отворија сопствен бизнис за врамување фотографии во 
Трој. Тој ми стана добар пријател – искрен, паметен и отворен – и останавме 
во контакт се до неговата смрт во 2014 година. 

Џим и Керол и Џен и јас имавме многу убави дружби. Џим исто така ми 
беше од огромна помош во огранокот на Џејсис во Трој, која е Стопанска ко-
мора за млади, група на општинската служба за млади луѓе до возраст од 35 
години. 

Работев со сите од Џејсис, а станав и претседател и направив доста рабо-
ти, така што ме номинираа за член на државниот организационен одбор. Но, 
она со што навистина се гордеев е наградата која ја организирав за луѓето 
кои беа „на маргините“, луѓето кои работеа напорно но, никогаш не можеа 
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да освојат ниту една од нашите четири годишни награди. Бев именуван за 
Истакнат млад човек на годината на Трој, и ме ставија во комисијата која ги 
бира идните наградени. Но секој пат кога ќе изберевме еден победник на 
списокот, се појавуваа уште двајца кои исто така заслужуваа награда.   

Бидејќи Џејсис го превземаа огнометот, секој 4ти јули имавме одлично 
посетен настан на стадионот, така што одлучив, зошто да го пропуштиме тој 
момент? Смислив уште една награда која можевме да ја доделиме на двајца 
или тројца луѓе таа вечер. Тоа се случуваше токму пред да започне огнометот, 
така што најмалку 5 000 луѓе беа сведоци на доделените признанија. 

По Џејсис, влегов во Стопанската комора, па станав и нејзин претседа-
тел. Додека јас бев претседател, двајца лојални членови на заедницата, Стив 
Хамилтон и Керол Френкс Синан, ни предложија идеја за организирање на 
фестивал и посочија на една од двете култури кои се одгледуваа во нашата 
област, јагоди или пченка. 

Идејата за Фестивал на јагоди се задржа и признавам дека немав некој 
голем ентузијазам за идејата, но таа доживеа огромен успех, дури многу по-
голем отколку што сме очекувале. Една интересна забелешка е дека прва-
та година на оддржувањето, 1976 година, имавме секакви видови настани и 
производи на тема јагоди, но заборавивме да донесеме обични јагоди за про-
дажба. Така, мојот син Винс и неговата девојка беа ангажирани да отидат до 
фармата Фултон, локалниот производител на јагоди, и да носат свежи јагоди 
за купувачите.  

Тој фестивал се уште се оддржува секоја година и сега е еден од најголе-
мите во државата. Тоа е доказ дека понекогаш треба да се тргнеш настрана и 
да им овозможиш и на другите да ги остварат своите идеи. 

Имаше и други општински групи во кои се најдов како член: бев во коми-
сијата за парковите и во комисијата која ја планираше двестегодишнината 
на Трој, бев ревизор во Фондацијата Трој и работев како ревизор во нашата 
локална болница која во тоа време се викаше Стаудер Меморијал Хоспитал 
(Stouder Memorial Hospital). Дури имав среќа да станам и управник на држав-
ниот колеџ Едисон (Edison State Community College), виша школа за четири 
области. 

Никогаш не сум играл бејзбол, но бев во Малата лига бидејќи син ми игра-
ше во неа. Тие немаа секретар, така што мене ме ангажираа за секретар. Прво 
видов две работи: немаше место каде да седат тимовите. Така што им наба-
вивме клупи. Второ, немаше место каде луѓето можеа да седат и да ги гледа-
ат. Набавивме и седишта за публиката. 

Продававме слатки работи, така што ме назначија и за претседател на 
продажбата на слатки. Потоа нарачав да се направат и ознаки на дресовите 
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за нашите шампиони. Создадов игра на сите ѕвезди. Во нашата комисија дури 
членуваше и градоначалникот. 

Се обидов да се ангажирам и во извидничкото друштво поради моите си-
нови. Но, единственото на кое се сеќавам беше викендот кога отидовме на 
кампување.  

Една работа беше да пораснеш во дом со кутија за мраз во подрум и без 
автомобил. Но сосема друга работа беше да кампуваш на отворено кога вре-
мето е ладно и почнува да врне снег. Чевлите ми се намокрија. Таа ноќ, сите 
се смрзнавме. 

Станавме, направивме појадок на брзина и си отидовме дома. Така завр-
шија моите извиднички денови. 

Бев назначен за член на првата комисија на градот Трој за односи со јавно-
ста од страна на градоначалникот и градскиот совет во текот на 1960-те го-
дини, кога активностите за граѓански права беа во полн ек. За време на мојот 
мандат, нашата прва средба со интеграцијата настана кога еден електричар, 
Афроамериканец, се пресели во соседство каде живееја само белци, неколку 
улици подолу од мојот дом во тоа време. Благодарение на нашата група, аси-
милацијата се одвиваше сосема непречено.  

Јан, Винс, Стив и јас во Хјустон

Jan, Vince, Steve and Me in Houston 
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Како да немав доволно ангажмани, во 1973 година станав претседател на 
Јунајтед веј (United Way). Достигнавме до 125.025 американски долари во за-
лог. Тогаш тоа беа многу пари. Речиси 100 проценти од тоа беше распреде-
лено, како и секогаш, на добротворните и непрофитни организации во Трој.

Во јануари 1968 година бев изненаден кога дознав дека сум избран за за-
служен млад човек на годината во Трој, Охајо. Ова е годишна награда и неза-
висна комисија го прави изборот. Каква чест! Не се стремев кон оваа награда, 
но е нешто што навистина го ценев.

Работев на толку многу добри цели. Но, една што ми беше особено драга 
беше кампањата Харт Фанд (Heart Fund). Џен беше родена со мана на зали-
стокот од срцето, а во 1961 година, откако се роди нашиот прв син, Винс, таа 
беше една од првите во областа која направи операција за тоа да го подобри. 
Со радост станав претседател на кампањата во Трој, а потоа и на округот.  

Да бидеш и татко и маjка 
Знаев дека Џен, поради тоа што ја имаше таа срцева маана од раѓање и 

дека е проблем, но не беше проблем се додека не дојде време нејзиниот док-
тор да и рече, ова навистина треба да го средиш.  

Достигна до точка каде тоа влијаеше на нејзината енергија, а ќе стануваше 
уште полошо без операција. 

Отидовме во болницата Гуд Самаритан (Good Samaritan Hospital) во 
Дејтона, и се запознавме со др. Чарлс Е. Обрајан, еден од пионерите во опе-
рациите на отворено срце. Се уште го чувам медалот на Ст. Патрик кој тој и 
го даде на Џен на денот на операцијата – 17 мај, 1961 година, денот на Св. 
Патрик.   

Машината за срце и белите дробови, која требаше да ја регулира циркула-
цијата на крвта за време на нејзината операција, беше најголемиот ризик. Се 
сеќавам дека Др. Обрајан рече дека самата операција, дури и во тоа време, 
не е многу покомплицирана од вадење на слепо црево. Но, се поврзано со 
операцијата требаше да биде во ред. 

За еден млад брачен пар, таа операција беше огромна работа. Дури и со 
осигурувањето кое го имав во Хобарт, ќе чинеше многу пари. Џим Мишлер, 
кој беше извршен потпретседател и контролор во Хобарт, ми се јави и ми 
рече, „Ние ќе ти позајмиме половина од износот. За другата половина оди кај 
Верн Лефевр (претседателот на „Фрст Нешанал Банк“ (First National Bank) да 
добиеш кредит за останатиот дел.“  
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Од платата ќе ми одбиваат рати за отплата. Колку други компании ќе го 
стореа тоа? 

Џен тешко се опоравуваше. Како што ни рекоа, машината за срце и бели 
дробови беше најголемиот проблем, за малку ќе ја изгубеа поради неа. Знам 
поради тоа што на кратко сите излегоа од собата заедно со Џен, а јас го по-
гледнав картонот кога немаше никој внатре. Кога ја вратија назад во собата, 
ја ставија на подлога од мраз за да и ја намалат температурата. Целата идеја 
беше нешто ново и сосема застрашувачко. 

Сепак, една година подоцна, „Гуд Самаритан“ одржа церемонија за паци-
ентите кои имаа операција на срце, таа беше единствено возрасно лице меѓу 
бројни деца кои биле пациенти со операција на срце на рана возраст. 

„Зе време додека се опоравуваше од операцијата, имаше два многу тешки 
денови, но мислам дека тоа е многу мала цена која ја платив за мојата ид-
нина.“ таа им рече на персоналот, на пациентите и на сите пријатели кои беа 
присутни. „Дури не можам да искажам колку сум благодарна.“ 

Моите родители дојдоа да ни помогнат, но не сум сигурен дали помагаа 
или одмагаа. Тие не патуваа често, затоа што татко ми се уште не возеше, 
дојдоа со автобус. 

По операцијата на Џен, можам да кажам дека станав и татко и мајка. Но, 
дури и пред тоа, се гордеев што поминував доста време со синот. Веќе на-
правив доста работи да го олеснам животот дома. А Винс го носев со мене 
насекаде. Кога тимовите доаѓаа да си земат палки, топки и бази за Малата 
лига, тој ми помагаше. Кога продавав слатки, Винс беше со мене. Потоа дојде 
и Стив, и тој доаѓаше со мене. 

Моето спортување не беше возможно со семејството и со зголемениот ан-
гажман во заедницата. Видов дека веќе немам време за куглање, а следната 
година веќе немав време ни за голф лигата. Но, поголемиот дел од општин-
ската работа можев да ја завршам преку телефон, така што можев да бидам 
дома, со семејството.  

Ангажманот во заедницата имаше и свои весели моменти. Во 1973 година, 
откако почина татко ми, ја однесовме мајка ми во Канада во уште една посета 
на нејзиното семејство. Кога се вративме, се возевме по улицата кога видо-
вме бркотница пред нашата куќа. Во градот до нас Тип Сити (Tipp City), имало 
настан за собирање финансиски средства и нашите пријатели, Џим и Керол 
Хејстингс, го ставиле моето име во трка за шеговита награда.  

Сум ја добил наградата. Заврзана за дрво пред нашата куќа имаше една 
коза. Сум ја добил козата како награда.
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Што да правам со коза? Децата играа топка со неа, ја шетаа низ соседство-
то, како куче. Но на крај, му ја дадовме на еден пријател кој имаше фарма, 
многу подобро место за козата да живее. 

Сепак, беше навистина голем проблем да се натовари козата во комбе, ни-
како не ни успеваше. Ја бркавме насекаде, се боревме со неа. Мајка ми, која 
беше со нас после патувањето, го реши проблемот со вештините од нејзиниот 
Стар свет. Ја крена во раце и ги врза нозете, и потоа ја стави во задниот дел 
од комбето. 

Навистина едноставно. 
Се заколнав дека ќе им вратам на пријателите за ова, а можев да смислам 

подобро од една коза. Една година подоцна, во градот дојде циркус и си ја 
видов шансата. Се договорив со човекот кој ги чуваше слоновите да донесе 
три слона и да ги стави во нивниот двор. 

Се ми беше подготвено, дури имав поставено и знаци. Но, тој ден кога тре-
баше мојот план да се оствари, времето залади – толку беше студено што 
почна да врне снег – и човекот со слоновите не сакаше неговите животни да 
излегуваат од удобната приколка.

„Не можам да ги изнесувам на ова време. Тие се животни кои живеат во 
топла клима!“ ми рече. 

Така Џим и Керол никогаш не дознаа колку многу природно ѓубриво мо-
жеше да им биде оставено во градината пред нивната куќа. 

Имавме среќа што живеевме во соседство со луѓе кои имаа смисла за ху-
мор и за заедништво. Имавме многу пријатели – соседите од двете страни на 
нашата куќа. Џорџ и Кеј Крат и Дик и Бони Рашила, Шелдон и Арти Крамер, 
кои живееја две куќи подолу, Џим и Керол Хејстингс, и Тед и Дот Ристов, кои 
живееја преку една улица. 

Подоцна во соседството се доселија Пит и Ненси Нимс, кои дојдоа на ме-
стото на семејството Крат, кои се отселија, и станаа дел од нашата голема 
група. Тие исто така станаа и навистина добри пријатели.

Ова се пријателства кои ќе траат цел живот, и оние петмина кои се уште се 
со нас – Пит и Ненси Нимс, Тед и Дот Ристов и Бони Рашила – се уште се бли-
ски пријатели. Семејствата Ним, Хејстингс, Рашила и Ристов, беа тука за секоја 
голема пресвтртница во мојот возрасен живот: погребот на Џен во 1996 годии-
на, мојата венчавка со Пат во 1999 година, и на доделувањето на наградата за 
Заслужен поранешен студент на Универзитетот во Охајо во 2001 година. 

Се собиравме заедно и правевме мајтапи едни на други, како патувачкиот те-
левизор. Не се сеќавам кој го започна тоа, но некој купи нов телевизор и мораше 
да се ослободи од стариот – чудовиште од телевизор кој стоеше во конзола за 
телевизор. Доцна навечер, тие тивко го оставија на тремот на еден од соседите.   
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Не беше долго таму. Следната вечер се појави на тремот на друг сосед, 
па потоа на друг. Некое време ќе исчезнеше телевизорот, но потоа наеднаш 
повторно ќе се појавеше на тремот на еден од соседите за нова тура. 

На крај успеавме да се ослободиме од него, но не додека сите тремови не 
добија „посета“ од телевизорот бареш еднаш или два пати. 

Два најголеми мајтапи кои беа незаборавни се - 
Годината кога купивме твор како подарок за роденденот за Пит Нимс. Го 

намирисавме целиот и неговите девојчиња мислеа дека е сладок и дека ќе 
им биде одлично милениче. Пит и Ненси секако не губеа време и веднаш се 
јавија во службата за животни да дојдат да го земат од кај нив.  

За мојот 40ти роденден, моите пријатели и соседи правеа планови речиси 
цела година за да ми подарат гранитен надгробен споменик на кој пишуваше 
„Лу сега има 40 години и тргнува по патот удолу.“ Го ставија на тревникот 
пред куќата, заедно се цвеќиња кои ги земаа од гробиштата, кога си дојдов 
дома на роденденска забава која беше изненадување. Со години го чував, но 
потоа се преселив во Нејплс и морав да се ослободам од него. Патем, мојот 
живот не тргна удолу откако наполнив 40 години.   

Се собиравме заедно со многу храна и пијалак. Секогаш го славевме први-
от снег во сезоната со логорски оган на отворено во полето зад куќите, пра-
вевме скара и наздравуваме на претстојната зима. Не беа потребни покани, 
сите знаевме дека е време да се собереме за таа пред-зимска забава. 

На крај ни беше жал кога видовме дека полето го претворија во станбен 
простор со други куќи. 

Со Винци и Стив во Чикаго за Божик (1986)

With Vince and Steve in Chicago for Christmas (1986)



Лого на системот за финансиско известување

Financial Reporting System Logo



НАА/ИМА изградба на терен за нова зграда

NAA/IMA construction site for new building
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Поглавје 3
Сезонски промени

Поглавjе 3. Сезонски промени
Породилни болки на технологијата 
Во Хобарт корпорацијата веќе претрпевме една голема промена. Но, до-

аѓаше една уште поголема. Оваа промена значеше дека ќе го напуштам гра-
дот каде јас и Џен го одгледавме нашето семејство, каде изградивме цврсти 
пријателства и каде работев напорно да се искачам од општо книговодство 
до корпоративната извршна канцеларија како потпретседател и контролор.  

Додека тоа се случуваше, во 1972 година, бев назначен за координатор 
на Системи за управување со финансиски менаџмент (ФМИС) (Financial 
Management Information Systems - FMIS), првиот компјутеризиран систем за 
пријавување буџет за сите сектори. Неговата изградба беше како да правите 
компјутерски програм и компјутер од нула, а беше и исто така мачно. 

Прво, требаше да создадеме системи за финансиски извештаи, потоа тре-
баше да ги обучиме нашите менаџери на сите нивоа. Понекогаш, се разбира, 
ние бевме тие кои ја вршевме обуката, бидејќи нашиот систем не функциони-
раше во некои сектори, и требаше да го средиме системот. 

Првиот програм имаше премногу проблеми. Ги повикавме Артур Андерсен 
Консалтинг и на крај го превземавме нивниот пакет за финансиско известу-
вање. Но тоа сепак не беше доволно да покрие се што му беше потребно 
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на Хобарт, требаше уште да направиме и систем кој ќе ја покрива целата 
компанија. 

Тоа стана работа која ја работевме 24 часа дневно, можеа да ме повикаат 
на полноќ да дојдам и да ги проверам резултатите од компјутерските тести-
рања кои ги правевме. 

„Тато, ФМИС трае и дење и ноќе. Што се случува?“ прашуваа моите два 
сина. 

Поставивме темели и го пробивавме патот, но понекогаш заглавувавме 
во сопствените рутини. Ние развиваме, од темел, Информативен систем за 
менаџмент кој би не водел во детален, реалистичен план за долгорочно на-
предување. Тој би ги посочил проблемите, насоките кон нивно решавање и 
трошоците на тие решенија. За да ни се овозможат тие информации на ефи-
касен начин, требаше да се создадат и да се работат специфични извештаи. 

Задачата беше тешка, но со мене работеа одлични луѓе. Кен Кеслер беше 
клучниот човек кој овозможи тоа да се оствари. Се потпирав на Кен. Тој добро 
се сеќава на тоа: 

„Работевме во опкружување каде требаше да има системи за плати, за поба-
рувања, за буџетско финансирање и за други работи, а ниту еден од нив не кому-
ницираше со другите. Никому не му падна напамет да ги состави сите во едно.“ 

„Пред да го развиеме новиот систем, ни беа потребни шест до осум недели 
за да формулираме што се случило во последното тромесечје. Додека да ја 
добиеме целосната слика, второто тромесечје веќе беше пред завршување.“ 

„Лу мораше да работи со овие релативно млади работни групи. За мене 
беше возбудливо што бев едно младо теле, а ние извршувавме работа која 
обично би требало да ја работат луѓе кои имаат најмалку 10 години искуство 
во тоа. Но, Лу беше навистина авторитативен. Секогаш беше крајно профе-
сионален господин, џентлмен, додека во исто време беше посветен на тоа да 
создаде процес од највисок квалитет.“ 

„Нашата временска рамка беше четири години за да создадеме систем кој 
може да повлекува од постојните системи, со мали модификации и брзо да 
ги претстави податоците. Може да служи како доказ за неговата посветеност 
за тоа сè да биде совршено самиот факт што, кога се пензионирав од Хобарт 
пред неколку години, тие се уште го користеа нашиот систем.“

„Вообичаениот рок на траење на нешто такво е од три до пет години.“ 
Во текот на тој период, моите функции исто така се менуваа. Бев назначен 

за помошник контролор во 1973 година, а потоа и за директор на системите 
за управување со информации во 1974 година, кои ги вклучуваа сите системи 
на компанијата како и оние за финансиско управување. До 1977 година, уште 
еднаш ми ја доделија функцијата помошник контролор. 
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Излегуваœе од гнездото 
Во исто време, нашите синови брзо растеа.  
Винс беше одличен ученик и добро му одеа сите предмети. Во текот на пр-

вите две години од средното училиште, тој беше навистина ситен за својата 
возраст, но во третата година, кога стана јуниор, тој порасна и стана одличен 
бејзбол играч во фудбалскиот тим на средното училиште Трој, а беше и тркач 
во атлетскиот тим. Беше дел од штафетниот тим кој постави училишен ре-
корд кој не беше соборен до пред некое време. 

Тој се запиша во Морнарската академија на САД во Анаполис, Мериленд. 
Владата на САД го плати неговото образование поради тоа што се обврза да 
служи пет години во морнарицата на САД по дипломирањето. Винс работе-
ше како агент за разузнавање и служеше две тури на носач на авиони, „УСС 
Индипенденс“ (USS Independence). 

Денес Винс има кариера во „Аксенчр“ (Accenture), „Форчн Глобал 500“ 
(Fortune Global 500) компанија, која прикажа приходи од 44.33 милијарди до-
лари во 2020 година и има 569 000 вработени. Тој е виш управен директор во 
фирмата за Министерството за одбрана на САД и за разузнавачките агенции. 

Различни фотографии од моето семејство

Various photos of my Family
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Стив ја имаше таа придобивка да биде помал брат и не мораше да ги трпи 
годините кога јас и Џен учевме како да бидеме родители. Тој беше прекрасно 
дете и добро му одеше школувањето. Кога се запиша во средно училиште, 
беше со крупна физичка градба и веднаш почна да игра како одбранбен 
играч во фудбалскиот тим на средното училиште во Трој. 

Тој дипломираше англиски јазик на Државниот универзитет на Охајо. Но, 
неговата моќ брзо да учи и лесно да помни детални информации, му овозмо-
жи да работи како претставник на продажба. 2021 година, Стив се вработи во 
„Фуџи Електрик Корп.“ (Fuji Electric Corp) на Америка, дел од „Фуџи Електрик 
Ко. ЛТД.“ (Fuji Electric Co. Ltd), мултимилионска компанија. Тој се пресели во 
Тексас, каде сега работи како менаџер на продажба во Американскиот сектор 
за полупроводници на Фуџи. 

Можам да го слушнам и коментарот на мајка ми, да беше се уште жива, 
додека гледа како семејството и се преселува се подалеку: „Каде ли го најде 
тој проклет Тексас?“

Таа Стив го викаше “Ташо“, неговот име на македонски јазик. Во нејзина 
чест и за своето македонско потекло, тој го задржа името Таш. 

Надворешниот свет 
Во мојата кариера имаше и други промени. Професионалната организа-

ција на која што и се приклучив, Национална асоцијација на сметководители, 
после извесно време почна да го достигнува нивото на работата што јас ја 
работев, и во 1991 година го смени името во Институт за сметководство на 
менаџмент.  

Јас се приклучив во 1959 година – повторно благодарение на Џон Лаферти 
кој ја убеди компанијата да плати за да се приклучат сметководителите во 
одделот во Дејтона, каде имаше 600 до 800 членови. Хобарт дури ги плати и 
нашите трошоци за вечера и превозот за петте средби кои ги имавме секоја 
година. Во 1967 година, побараа од мене да станам член на управниот одбор 
на одделот и да бидам одговорен за односите со јавноста на одделот. Во 1968 
година, бев избран за заменик претседател. 

Одеднаш, во 1970 година, бев избран за претседател во периодот од 1970 
до 1971 година, заобиколувајќи го членот кој беше на ред да ја добие работа-
та. Се уште ми останува мистерија зошто тоа се случи. 

Организиравме образовни разговори за светот на финансиите кој што се 
менува, со некои интересни наслови како „Работи кои мајка ти никогаш не ти 
ги кажала за ЕДП конверзијата.“ 
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Испланиравме годишен турнир за голф и ни дојдоа гости од државниот 
и националниот најстар професионален безбол тим, Синсинати Редс, вклу-
чувајќи го и Џони Бенч, нивниот врвен фаќач на топките. Редсите го освоија 
Ворлд сериес (World Series) – шампионатот на САД – во 1975 и 79 година, 
додека јас бев во НАА, а Бенч беше впечатлива атракција на нашиот настан.   

  Секој месец, морав да напишам по една статија за нашиот билтен, „Баланс 
шиит“ (The Balance Sheet). 

Две години подоцна, ме поканија да се приклучам на националниот упра-
вен одбор. Се разбира дека прифатив, со поддршка на Хобарт, бидејќи тоа 
беше дел од мојата професија..

Членувањето во националниот управен одбор значеше многу за Хобарт, 
Инволвирањето во заедницата беше сосема во ред, но ова беше „леб и сол“ 
за вашата акредитација. По некое време ме избраа за потпредседател, но ги 
заслуживме и сите почести како службеници: дванаесетмината потпретседа-
тели патуваа 184 000 милји секоја година, за средби и работа со 271 ограно-
ци, и со 161 огранок на НАА, кој подоцна ќе го прошири називот во Институт 
за сметководители на менаџментот (Institute of Management Accountants). 
Говорниците на годишните средби беа добро познати: Арт Бухвалд, колум-
нист на синдикалните организации, претставници на Крајслер, врвни сметко-
водствени професионалци и многу други. 

Но, јас ги чував одделно, секогаш велев дека кога си заминувам од Трој, 
ја ставам НАА капата, но кога се враќам назад во Трој, си ја ставам Хобарт 
капата. 

Тоа беше фамилијарна работа, поинаку од денешните професионални 
асоцијации. Националната конвенција беше нашиот фамилијарен одмор. 
Каде и да одевме за да одржиме средба, имавме една недела за тоа. Така 
што моите деца пораснаа на одмори во Лос Анџелес, Чикаго, Далас и Мајами, 
бидејќи таму ни се оддржуваа состаноците на управниот одбор. Убаво си по-
минувавме и се запознавме со многу добри луѓе. 

Дел од мојата работа како регионален потпретседател беше да ги посету-
вам ограноците во мојот регион, и многу патував – илјадници милји во текот 
на една година. Но никогаш не останав во ниедно од овие места. Се возев до 
таму, ќе одев на состанокот и ќе се вратев дома. 

Ништо од ова не се случуваше во вакум простор. Дел од моите патувања 
настанаа откако Организација на земји извознички на нафта (ОПЕК) на 
Блискиот Исток ја покачија цената на суровата нафта за речиси 70 проценти 
во октомври 1973 година. Уште полошо, групата стави ембарго на продаж-
бата на нафта во САД откако застана на страната на Израел против Египет и 
Сирија во војната на Јом Кипур (Yom Kippur War). 
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Така, беше многу скапо и тешко да се најде бензин. На бензинските пум-
пи имаше редици на кои се чекаше со часови или воопшто немаше гориво. 
Моравме однапред да планираме каде и како ќе се возиме од 1973 до 1976 
година. 

Во тоа време, титулата за овластени сметководители на менаџмент што-
туку беше создадена - титула со строги стандарди што бараше од вас да по-
ложите пет тестови. Бев еден од првите што се пријавија за тоа, со поддршка 
на мојот пријател, Ед Роџерс, професор по сметководство на Универзитетот 
во Дејтона и член на огранокот. До 1975 година, јас бев ЦMA, бр. 260 во САД. 

Станав национален потпретседател на НАА во мојот прв мандат почнувајќи 
од 1975-76 година. Имавме средби четири пати годишно. Тоа беше патување 
од поинаков карактер; се состанувавме четири пати годишно за да водиме биз-
нис -- да ги прегледаме активностите на здружението, да учествуваме во по-
ставувањето стандарди за нашата професија, да ангажираме корисни експер-
ти да оддржуваат говор. Уживав да бидам на некои места каде што искрено не 
би одел сам, како што е историското одморалиште Гринбрајар во Вајт Сулфур 
Спрингс (Greenbrier Resort, White Sulphur Springs), Западна Вирџинија.

Станав национален претседател во мандатот од 1982 до 1983 година и тоа 
беше голема одговорност за мене. Презедов здружение со 90.000 членови и 
големи предизвици.

За време на моето време таму од 1982 до 1984 година, развивме етички 
кодекс за сметководителите, прв од таков вид за организацијата и огромен по-
тфат. Го направивме и главниот чекор, тежок за нас, да се преселиме од Њујорк 
во наш сопствен објект во Монтвејл, Њу Џерси. Бев предводник на работите; 
ги имав потпишано сите документи за купување на земјиштето и за 4 милиони 
долари во обврзници. (Тоа би било 19 милиони долари во 2021 година.)

Имав измешани чувства за заминувањето на НАА од Њујорк, но трошоци-
те стануваа астрономски за нас. 

Здружението сè уште е во Њу Џерси, иако сега има и персонал распреде-
лен низ целиот свет, во Кина, Сингапур и Африка/Блискиот Исток, па дури 
има и канцеларии во Амстердам и Цирих. Работите за кои не морав тогаш 
да се грижам, сега се дел од него: сопствена веб-страница и мрежата на со-
цијалните медиуми; профили на Twitter, Instagram и LinkedIn; дури и канал на 
YouTube на интернет.

Јас всушност сè уште сум член на огранокот од Дејтона, но не сум бил на 
состанок од 1984 година. Сепак, кога националната организација за овласте-
ни сметководители на менаџмент ја одржа својата прослава за 40-годишни-
на од постоењето во Сан Диего во 2019 година, тие ме поканија да дојдам – и 
јас отидов. 
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Писма од дома 
Личните врски со Македонија продолжија понатаму. Кореспондецијата 

беше бавна, но ја оддржавме. Меѓу писмата кои најмногу ги ценам во сите 
овие години е писмото од чичко ми кое го напишал од селото во Грција, од 5 
октомври 1982 година. 

„Пред неколку недели го примив твоето писмо и се чувствував многу горд 
на твојот успех. Ти посакувам тебе, како и на твоето семејство, од целото мое 
семејство, многу здравје и среќа, исто така и многу успех во животот. Исто 
така сме многу среќни за успехот на Винс. Би биле навистина среќни доколку 
тој би дошол во Атина да се запознаеме. Очекувам да добивам уште новости 
за тебе и за твоето семејство. Поздрави ја мајка ти и семејствата на брат ти и 
на сестра ти. Со љубов, чичко Василиј.“ 

Ова беше напишано додека нашиот син Винс беше на служба во морнари-
цата на САД, а чичко Василиј се надеваше, се разбира, дека бродот на Винс 
може таму да се укотви. 

Се уште ме воодушевува трудот што го вложил во пишувањето на писмо-
то. Не знаеше да пишува на англиски јазик, мораше да најде преведувач. А јас 
не знаев да читам и да пишувам на македонски јазик за да можам да му вра-
там на неговиот јазик. Сега со Facetime и Google Duo едноставно можеме да 
разговараме на македонски јазик. Колку одлично ќе беше тоа! Сега зборувам 
со братучедите на тој начин, буквално лице в лице.

Се бориме против неправедно преземаœе 
До 1980 година, Хобарт беше подготвен за иднината. Но, тоа им беше очи-

гледно и на другите. Ова беше време кога корпорациите почнаа да ги гол-
таат другите во САД, да вршат интегрирања или, почесто, да ги купуваат со 
малку пари и да ги користат ресурсите од нивното купување за, всушност, да 
ја натераат компанијата да плати за сопственото преземање. Познато е како 
откупување на компанија со потпора (LBO).

 Бевме една од најраните жртви на интеграција - LBO миг во 80-тите. 
Најпрво ни пристапи „Канадиан Пацифик“ (Canadian Pacific), компанија со 
разновидни производи со седиште во Калгари. Сакаше да добие поголем 
удел во опремата за служење храна отколку што имаше со „Сиракуз Чајна“ 
(Syracuse China) во Њујорк.

Тоа го доживеавме како катастрофа. Во ретроспектива, можеби тоа 
ќе ни обезбедеше повеќе години отколку што ќе ги добиевме со новите 
сопственици. 
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Се боревме жестоко – нашиот генерален директор Дејвид Б. Микер, кој 
всушност беше сопственик на помалку од 3 проценти од акциите на ком-
панијата, ги покани сите американски компании за кои тој мислеше дека се 
компатибилни, да понудат подобра цена од „Канадиан Пацифик“. Тој дури и 
поднесе жалба до Канадската амбасада во Вашингтон за да ја почитува не-
зависноста на една американска компанија и го однесе случајот во новата 
администрација на Реган. 

Јас бев дел од целиот тој труд. Ги придружував претставниците на сите за-
интересирани компании при посетата на нашите погони. Имиња како „Армко, 
Американ Брендс“ и „Рајтеон“ (Armco, American Brands, Raytheon) беа во игра, 
Кога дојде најдобрата понуда – 460 милиони долари, 40 долари за акција, од 
„Дарт&Крафт“ (Dart & Kraft) во 1981 година – се почувствувавме  како да не 
спасил витез на бел коњ. 

Но, не за долго. Дојде крај на традициите, културата и на голем дел од 
раководството. 

Денот после преземањето, Дејвид Микер беше назначен за претседател 
на нашата подружница – убава титула, но без работно место. Се уште се сеќа-
вам на разговорот со Харланд Мишлер, сабота вечер по пристугнувањето на 
првата понуда. Откако си заминавме од настанот на кој што бевме, си пода-
довме рака и Харланд рече, „Беше забавно, но сега е готово.“ 

Тој беше во прво. Во времето на преземањето, јас веќе бев со 20 години 
искуство. Во следните шест месеци, се чувствував како да сум добил уште 20 
години. 

На брзина, добивме нов претседател, виш потпретседател на финансии 
и потпретседател на производство/инженерство. Не долго потоа, членови-
те од тимот на нашиот извршен менаџмент почнаа да си заминуваат. Јас бев 
најмладиот службеник кој остана и одлучив да останам и понатаму.  

Нашиот нов преседател  одлучи да живее во Дејтона, на 25 минути одда-
леченост, а приказната беше дека тој им посоветувал на сите службеници кои 
ги донесе со себе да го сторат истото. Тоа би спречило секаков вид инволви-
рање во заедницата, нешто по што службениците во Хобарт беа познати во 
минатото. 

Јас и новиот претседател сосема добро соработувавме. Но, иако мојата 
титула беше еден од извршните директори, почнав да се чувствувам како да 
сум, всушност,  сметководител на фабрика. 

Бев во процес на откривање како ќе успеам да се снајдам во оваа нова 
организација кога добив една понуда која беше премногу добра за да ја од-
бијам: меѓународно претседателство во НАА.
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Ова беше најважното здружение за сметководство на менаџмент низ це-
лиот свет. Тоа беше извонредна чест. Сепак, тоа беше работно место на до-
броволна база и мораше да продолжам да работам. Новиот претседател на 
Хобарт ме поттикна да го направам тоа. Така, следните две години, 1982 и 
1983, патував во безброј градови каде имаше ограноци и во голем број гра-
дови кои беа сосема нови места за мене – Цирих, Париз, Велика Британија и 
Мексико Сити.  

Не дозволив ангажманот во НАА да ме одвлече од работата во Хобарт, 
но го губев ентузијазмот за новиот Хобарт. Неговиот менаџерски тим беше 
критички настроен кон се што сме направиле. Беше тешко да се слуша, но 
сакав да видам како е да се работи за голема корпорација. До ден денес, се 
уште не ми е јасна нивната филозофија. Ми беше збунувачко зошто некој би 
купил една компанија затоа што е водечка во светот, а потоа би почнал да ја 
растура и да ја менува. 

На крај, одлучив дека тоа не е за мене. Се вработив во Хобарт и не знаев 
многу за тоа како е да се работи во голема корпорација. Најнакрај, останав 25 
години, а ќе останев и уште се додека не се пензионирав доколку не ја купеа 
компанијата.

Тоа беа добри 25 години во добра компанија. 

Мојата службена оставка беше планирана за 30 јуни 1984 година, но мо-
ите планови ги кажав во февруари, а последниот ден во канцеларијата ми 
беше 31 март. Компанијата организираше ручек, а Џон Лаферти ми се најде 
за последен пат: тој направи коктел забава во Кантри клубот на Трој со моите 
соработници, поранешните менаџери и директори. 

Таа вечер моите коментари беа во оваа насока: Животот е добар, уште сум 
млад и имам многу можности пред мене. Моето семејство е со добро здравје, 
Винс треба да прави свадба во мај, а мајка ми се уште е жива. Се беше добро. 

Она што не го знаев е дека мајка ми нема да ја дочека свадбата на Винс. 
Таа почина во април месец, на возраст од 73 години. 

Тоа беше крај на моето работење за голема компанија. Во ретроспектива, 
научив дека во менаџментот донесуваш секаков вид на одлуки, но најтешки 
се оние кои се поврзани со животите на луѓето и нивните семејства. Можеби 
не би ме сметале за добар менаџер бидејќи секогаш ги земав предвид лични-
те животи на луѓето. 

Од друга страна пак, можеби и бев добар менаџер токму поради тоа. Кој 
ќе знае?

Како што го завршувам поглавјето за Хобарт во оваа книга, свесен сум 
дека сум испуштил многу важни настани и луѓе од тие 25 години. 
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На пример, моите секретарки, Сенди Хит и Линда Поторф, тие ми беа дес-
на рака кога работеа со мене. Оваа книга немаше да биде напишана доколку 
Линда не почна да става некои од моите датотеки од Хобарт и од НАА во 
папки, пракса која до скоро ја применував и самиот. Овие папки се одлични 
за поттикнување на меморијата. 

Секретарката на Џон Лаферти, Дороти Шулц, секогаш ми помагаше и 
мене. 

Повторно морам да кажам дека изоставив многумина кои ги ценев и по-
читував. Толку многу луѓе требаше да се споменат, толку многу работи тре-
баше да се вклучат. Се обидов да ги вклучам работите кои ми се најјасни во 
меморијата. Но, тоа не значи дека другите не беа важни; сите беа важни и 
ќе ми останат вечно во сеќавање. Сите тие ја направија компанијата да биде 
одлична како што си ја знаевме! 

Дваесет и пет години се долг временски период. Но, гледајќи наназад сега 
во 2022 година, се чини дека е многу кус период. 

Мр. Балканска приказна на мојот братучед Васил Власис

Mr. Balkan story of my cousin Vasil Vlassis 
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Македониjа доаƒа во НАА 
За време на годините помина-

ти во Хобарт, не видов многу од 
Македонија, но таа секогаш беше 
со мене. Дури ми беше дел од го-
ворот на Меѓународниот годишен 
состанок на сметководители на ме-
наџмент во Вашингтон Д.Ц. како не-
гов претседател. 

За овој настан можеби беа при-
стуни околу 2000 до 3000 луѓе во 
просторијата. Беше посебен бидејќи 
и моето семејство беше таму, вклу-
чувајќи ја и мајка ми и сестра ми 
Кристина, и нејзиниот сопруг, мојот 
пријател од Хобарт, Волт Јанг. 

За мајка ми, тоа веќе беше еден 
голем ден. Ќерката на еден мој прија-
тел кој работеше во републиканската 
партија, ја зема мајка ми и ја проше-
та насекаде во Вашингтон, ги имаше 
сите пропусници, уживаше и во посе-
тата на Белата куќа. Мајка ми не мо-
жеше да поверува. Таа никогаш не-
мала видено такво нешто, секако не 
во сопствената земја. Да те придру-
жуваат да влезеш внатре, да се одне-
суваат добро со тебе и да ти овозмо-
жат разгледување – таа се врати и се 
чувсвуваше како да е на седмо небо. 

Таа беше на вечера кога го одр-
жав говорот: 

„Додека седиме тука, во главниот 
град на нашата држава, повторно се 
потсетуваме до некој степен дека на-
шите сегашни деловни и економски 
проблеми се создаваат од премногу 
влада. Сега е време ние да ја испол-
ниме нашата задача и да обезбедиме 
нашиот систем на слободна пазарна 
економија да не изгуби на сила, за на-
шите деца да ги имаат истите можно-
сти кои ги имавме и ние. 

„Да, мене можноста ми е доста 
позната. Татко ми емигрирал во оваа 
земја, а мајка ми му се придружи во 
1936 година. Јас сум роден во 1937 
година. Стојам тука пред сите вас 
оваа вечер како жив доказ дека мож-
носта заедно со малку труд, може да 
доведе до тоа еден млад Македонец-
Американец од Кентон, Охајо и Трој, 
Охајо, да настапи пред оваа група на 
водечки луѓе во сметководството во 
сенката на главниот град на нашата 
држава.  

„Мама и тато, ви благодарам што 
ми ја дадовте оваа можност.“ 



Имот во селото каде се наоѓала семејната куќа Влашо пред 
да биде бомбардирана.

Property in the village where the Vlasho family house was 
before it was bombed.
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Поглавје  4
Прва посета и 

враЌа е во Брезница

Поглавjе 4. Прва посета и враќаœе во 
Брезница 
Мислев дека патување на мојот живот ќе биде денот кога всушност ќе ја 

посетам Македонија.
Тоа време, се уште бев во Хобарт, работејќи со еден релативно нов пот-

претседател и главен финансиски службеник, Чак Соломонсон. Тој, според 
моето мислење, беше првиот професионален извршен директор однадвор. 

Тој имаше искуство; беше главен финансиски директор на друга компа-
нија. Беше навистина добар човек. Не само тоа, тој ми стана и многу добар 
пријател.

По некои настани од Хобарт во кантри клубот на Трој, ќе седевме на клупа-
та на игралиштето за голф кај првата дупка, и ќе си правевме муабет. Многу 
научив од него за тоа каков навистина треба да биде еден извршен директор. 

Во 1979 година, требаше да одам за Европа од Хобарт и знаев дека тоа е 
вистинското време да се обидам. Го прашав Чак дали постои можност да се 
оди во Грција, бидејќи сакам да го посетам родниот дом на моите родители. 
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„Ќе направиме нешто,“ рече тој. И ми рече да му се јавам на грчкиот дис-
трибутер и со него да договорам обиколка на капацитетите во Атина. 

Сепак, тоа требаше да го направам на враќање. Прво, со авион отидов 
од Германија за Солун – сегашно Тесалоники, но ако погледнете во старите 
мапи, тогаш беше дел од Македонија. 

Мојот чичко и сопругот на мојата тетка дојдоа да ме пречекаат на аеро-
дромот. Тие беа најшетаните во целото семејство таму. И двајцата имаа за-
минато од земјата, едниот за Полска, а другиот за Русија кога беше војната 
на партизаните кон крајот на 1940-те години. Но, откако се вратија во селото, 
немаа одено на многу места. Така да ова беше и за нив еден голем настан. 

Се качивме на воз – со мотор на пареа! – од Солун до Лерин (сега името му 
беше сементо во Флорина од Грците), патување со воз кое траеше околу три 
часа за да се поминат околу 120 милји. Возот беше полн со патници, и на мое 
изненадување, сите зборуваа на македонски јазик. Си мислев дека со грчкото 
владеење, тие сите ќе зборуваа грчки јазик. Ми олесна, како и да е не знаев 
да зборувам грчки јазик.  

Од Лерин, со такси отидовме во Брезница. А и тоа не беше кратко возење, 
имаше 26 милји, 40 минути возење во регионот на Преспа, кој е планински. 
Додека да стигнеме, падна ноќ, и не можев добро да го видам селото на мои-
те родители се до наредниот ден. 

Бев во село, но се чувствував како да сум во сред пустина. Немаше улич-
но осветлување, немаше продавници, ниту една работа што може да се види 
дури и во малите села. 

Брезница сега се викаше Ватохорион, променетото име е од грчката влада 
за време на кампањата која ја организираше при насилна асимилација. Тоа за-
почна по 1918 година, со менување на називите на градовите како Брезница, 
а беше уште позасилено во 1928 година за да се сменат сите топоними, вклу-
чувајќи ги натписите на зградите во грчки. На крај, во 1936 година, извршија 
хеленизација на сите лични и семејни имиња на македонските жители како и 
на самиот град, училиштата мораа да предаваат само на грчки јазик. (извор: 
Makedonija.info)  

Но, не сум сигурен дека во денешно време луѓето што живеат таму го ви-
каат Вахаторион наместо Брезница, дури и дел од грчката туристичка лите-
ратура се уште го нарекува Брезница. 

Бев навистина изненаден од тоа колку е мало селото на моите родители. 
Кога ја слушав мајка ми кога велеше дека се мачеле, колку далеку требало да 
одат за да стигнат на училиште, јас си мислев дека е многу поголемо. 

Всушност и било поголемо. 
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Областа неверојатно се намали. Кога моите родители растеа, населението 
таму беше близу 770, што беше бројката на пописот во 1940 година. До 1951 
година, беше пријавено бројка од 232 жители. („Студии за грчката историја 
на грчката граѓанска војна 1945-49“ од Ларс Беренцен, Џон О. Иатридес, Оле 
Лангвиц Смит, 1987, стр. 80)/(“Studies in the Greek History of the Greek Civil 
War 1945-49” by Lars Bærentzen, John O. Iatrides, Ole Langwitz Smith, 1987, p. 
80). 

Полни срца, но празно село 
Додека да дојдам јас таму, бројот на жители веќе одамна се намалил под 

таа бројка; во пописот во 1991 година, беа заведени само 51 жител. („Лерин 
во жалост“, од Анатас Тане Маумовски, превод Елизабет Колупачев Стјуарт, 
2014, стр. 87) Тогаш во селото живееја само шест луѓе преку целата година. 
Повеќето од тие импресивни покриви од црвени глинени ќерамиди беа врз 
празни градби. 

Денес, никој не живее во селото преку целата година. 

Меѓутоа, вујко ми сè уште живееше во семејниот дом на мајка ми. Беше 
прилично скромно: една сијалица во главната просторија, во дневната соба. 
Една славина за вода, но не кујна како кога помислуваме на една кујна, со 
апарати.

И, ете, еден телевизор.

Ги запознав и тетките, сестрата на мајка ми и жената на нејзиниот брат. 
Запознав неколку братучеди, сите од страната на семејството Малта; во 
Брезница не остана ниту еден Влашо. Прекрасно се забавувавме таа вечер 
зборувајќи за тоа како секој од нас дојде до местото каде што е сега и што 
прават членовите на нивното американско семејство.

 Не можам доволно да им се заблагодарам на моите родители што ме на-
учија да зборувам на јазикот кое е мое наследство.

Мојата спална соба беше горе во соба за која ми кажаа дека мајка ми и 
дедо ми спиеле во различни периоди. Целиот втор кат го имав за себе. Но, тоа 
не е особено добра работа кога бањата е надвор! 

Наутро, се прошетав низ селото. Планините Скирка, која беше карпеста и 
Буче, која беше покриена со шума, (двете се дел од планинскиот венец Пинд) 
беа токму каде што ми кажале дека се. Имаше две или три крави, и мораа да 
ги носат на паша во поле. Кравите беа индивидуална сопственост, но сите 
ги делеа одговорностите. Некој ги носеше кравите на пасење секој ден. Се 



Lou Vlasho  •  AN AMERICAN SON OF MACEDONIA

Прва посета и враќање во Брезница228

пошегував дека и јас ќе мора да ги однесам еден ден на пасење додека сум 
таму, но никогаш не дојде ред. 

Сепак, кога следниот пат дојдов во посета, немаше веќе крави. 
Сакав да го видам имотот на семејството Влашо, и ја разгледавме околи-

ната за да утврдиме каде можеше да биде куќата. Сега немаше куќа. Беше 
уништена, бомбардирана во една од војните. Бев крајно изненаден кога ви-
дов колку е блиску до домот на родителите на мајка ми, мислев дека мајка 
ми морала да помине поголем пат за да се пресели кај свекорот и свекрвата.

Мајка ми исто така зборуваше дека работела во локалната градина. 
Мислев дека и таа е многу далеку. Како младо момче кое растело во САД, 
мислам дека замислував дека сето тоа е поголемо. 

Црквата, македонска црква, се уште беше таму, со бела фасада и мало 
кубе, со малтерисана ограда околу црковниот двор. Сека, се разбира, беше 
грчка православна црква. Тоа време, ретко се оддржуваа богослужби – глав-
но имаше венчавки или погреби. Но, на неа се сеќаваше брат ми. Стив нико-
гаш не зборуваше за Македонија; беше како да не сакаше да знаеш дека тој 
некогаш живеел таму. Но, се сеќаваше дека еднаш беше во голема неволја 
кога пукаше со пиштол на каписли во црквата.  

Тој исто така зборуваше дека се играл во една рекичка во близина на домот 
на дедо му и баба му, и тоа го најдов. Беше мало поточе и до сега можеби и се 
исушило. Но, кога јас помислував на него мислев дека е голем колку една река. 

Вујко Васил, тета Софија и вујко Никола во Брезница 
Uncle Vasil, aunt Sofia and uncle Nikola in Breznica
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Промени, само некои на подобро 
Селското училиште сè уште стоеше, сè уште добро изгледаше. Мајка ми 

одеше таму неколку години, а и брат ми исто така. Во тоа време, не беше по-
правано, но подоцна го реновираа и го користеа за воени цели. Во селото, тоа 
беше највпечатлива градба. Црквата беше следна во редот на најзачувани 
градби..

Црквата гледа према плоштадот, каде има фонтана на тргот. Порано, во 
минатото, фонтаната го снабдувала селото со вода, но таа веќе не работеше. 
Куќата на тетка ми Софија беше токму таму. Таа и беше како сестра близнач-
ка на мајка ми и ми стане многу драга кога повторно се вратив и подобро ја 
запознав. Откако почина, и откако почина и чичко Васил, мојот ентузијазам за 
одење таму значително опадна. Ги сакам моите братучеди, но не е исто. 

За време на една од војните, куќата била бомбардирана. Успеаја да ја ре-
конструираат куќата во еднокатна куќа која се уште стои таму – и каде два 
пати спиев. Да, Брезница беше боиште за време на Втората светска војна и 
била окупирана од Италијанците и Германците во различни периоди. 

Моите двајца братучеди, кои веројатно се на возраст како и мојот постар 
син, беа таму. Убаво си поминавме. Се шегувавме и задевавме меѓусебно. Се 
јавивме на мајка ми бидејќи тетин ми беше градоначалник и единствениот 
телефон во селото беше во малата зграда пред неговата куќа. 

Тој ја задеваше мајка ми на моја сметка, „Ни го изеде целото месо!“ Се по-
шегував дека би можеле да заколеме овца или некое прасе ако имаат. Јадев 
со задоволство се што ми послужија, и мислам дека само за мене имаа ставе-
но дополнително зачини. Но, не успеавме да испечеме прасе! 

Веднаш ми падна во очи дека го зборуваат истиот дијалект на македон-
скиот јазик како и јас. Кога зборуваа меѓу себе, зборуваа на грчки јазик, но со 
мене зборуваа на македонски јазик. Беше сосема очигледно дека секојднев-
но зборуваа на грчки јазик. 

Останав таму два дена и си се одомаќив. Требаше да останам уште еден 
или два дена, но тогаш на телевизија видов дека американската амбасада во 
Иран е нападната. Не можев многу да разберам бидејќи вестите беа на грчки. 
Но, по кусо време ми стана навистина непријатно.  

Бев тука, каде имаше еден автобус дневно – можеби – кој поминуваше 
низ селото. Комуникација не постоеше. А и не знаев во која насока да одам. 
Ако тргнам по погрешен пат можев да се најдам во Албанија, каде границата 
беше затворена во тоа време. Смислив некоја приказна и реков дека треба да 
отидам порано во Атина и дека треба да си заминам. Земав такси до Лерин.
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Не донесов подароци, па извадив нешто од мојот куфер. На еден од брату-
чедите му го дадов џемперот кој го носев, а на другиот братучед друг спомен 
– што ми беше многу вреден. Навистина не очекував повторно да ги видам 
овие прекрасни луѓе.

Од Лерин, се качив на автобус до Солун. Таму ме пречека друг братучед 
бидејќи морав да останам да преноќам за да го фатам летот до Атина. Бев 
пресреќен кога дознав дека ќе престојувам во хотелот „Маседониан Палас“. 

Морав да го завршам патувањето како деловно патување без оглед на 
тоа колку сакав побрзо да се вратам на американско тло. Дистрибуторот ме 
пречека на аеродромот и рече дека ќе ме земе за вечера. Во 11.00 навечер! 
Мојата прва вечера во Атина беше скоро пред полноќ. 

Секако дека не бев единствениот кој беше загрижен за тоа што е надвор 
од својата земја кога беснее револуцијата на фундаменталистите во Иран. 
Кога заминав од Атина за САД, како што авионот почна да полетува, се слуш-
на силен аплауз. 

Во авионот патуваа голем број на вработени од телефонската компанија 
Бел, кои избегале од Иран. Но, се додека тркалата на авионот не се подигнаа 
од земја, тие го држеа здивот дали ќе успеат да се вратат во САД. 

Си помислив, никогаш не се враќам во Брезница. Но, морав да ја видам и 
имав и фотографии.

Така си мислев. Мојата посета на Македонија беше само почеток. И се нај-
дов вклучен не само во поширок друштвен живот, туку и во образованието, 
дипломатските односи со САД, па дури и во религијата. 

Братско размислуваœе 
Откако отидов во татковината на моето семејство, и откако ја видов огром-

ната разлика, ми создаде нова перспектива за тоа колку му било трауматична 
промената на мојот постар брат Стив. 

Стив имаше само 7 години во времето кога го преселиле од село – каде 
беа сите баби, дедовци, чичковци, тетки и вратучеди во близина и живот кој 
се одвиваше во склоп на поширокото семејство – во Кентон, Охајо, каде не-
маше ниту еден роднина. 

Тој почна да оди на училиште без да знае да зборува англиски јазик. 
Сигурен сум дека го задевале и го малтретирале другите деца. 

И како најстар син, тој работеше за семејството. Само три години подо-
цна, кога имаше 10 години, тој собираше земјоделски култури во блиските 
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полиња, а после тоа, работеше во маркетот во центарот. Тој носеше прибори 
за голф од 12 до 18 годинша возраст и потоа отиде да работи во „Репаблик 
Стил“.  

Секој денар од неговата плата одеше кај мајка ми за трошоците дома. Кога 
ќе му требаа пари, тој мораше да бара од мајка ми. 

Дури и обидот на Стив да стане играч на рагби во средно училиште – кори-
стејќи ги вештините кои ги стекна играјќи фудбал во селото – беше спречен, 
откако еден доктор го предупреди дека имал „проблем“ со срцето и не може 
да продолжи да игра. Колеџ не му одговараше, исто така, тој го напушти по-
сле еден семестар. 

Не се сеќавам дека Стив некогаш во животот зборуваше за неговото дет-
ство во Македонија. Тој го имаше блокирано сеќавањето. Сепак, откако јас 
неколку пати ја посетив Брезница, тој почна да раскажува за некои спомени 
кои ги имаше од селото. Но, многу малку.  

Оние кои ги сподели со мене, многу ми значеа. 

Враќаœето дома на маjка ми 
Мајка ми, пак, ја виде повторно Брезница. На татко ми му беше страв да 

лета со авион и немаше некоја желба да се врати во селото. Но, откако тој по-
чина, мајка ми се врати, по 40 години, на возраст од 72 години, за свадбата на 
братучедка ми Катерина, во 1983 година. Нејзиниот брат Алекс, кој живееше 
во Канада, ја покани да оди на свадбата со него и неговото семејство. 

И јас ја поддржав поради мојата претходна посета. Сакам да си мислам 
дека се почувствува сигурна да отиде бидејќи и син и бил таму. 

Така мајка ми отиде – и одлично си помина. И се јавив додека беше таму, 
и нема ни потреба да се коментира – беше среќна како мало дете. Кога си за-
мина од селото не очекуваше дека некогаш повторно ќе се врати. Нејзините 
брат и сестра со своите фамилии беа таму да ја пречекаат. 

Нејзината посета беше токму на време. Мајка ми почина следната година, 
на возраст од 73 години. 



Моите Џејси офицери во Троја

My Jaycee officers in Troy
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Поглавје 5
Неколку слатки нешта 

во новиот почеток

Поглавjе 5. Неколку слатки нешта  
во новиот почеток 
Долго пред да можам да се вратам во Македонија, се подготвував да 

влезам во новата ера од мојата кариера. Кога се приклучив на „Голд Бонд 
Ајскрим“ (Gold Bond Ice Cream) во Грин Беј, Висконсин, тој беше одраз на 
мојот живот во Хобарт. 

Наместо семејство кое ја води компанијата како да е нивна, како што тоа 
го правеше семејството Микер, семејството Латси всушност беа сопстве-
ници на компанијата. Нивниот татко, Том, всушност ја основал за време на 
Депресијата, кога почнал да продава сладолед од неговото комбе за млечни 
производи. По извесно време му дојде идеја да го сече сладоледот во право-
аголници и да го валка во чоколадо и јаткасти плодови.  

Популарноста на неговиот сладолед го претвори во ѕвезда на компа-
нијата и Том престана да продава млеко и се концентрираше на стапчињата 
сладолед. 

Не бевме компанија како што се „Брејер“ или „Блу Бани“, затоа што наши-
от сладолед не го носеше името на нашиот бренд, ние го произведувавме за 
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другите компании. Така, не можете да најдете пакување на сладоледи Голд 
Бонд во фрижидерите во продавниците. Тие немаа вистински брендови – ос-
бен можеби Мики Маус производот кој го правеа за компанијата Волт Дизни. 

Младиот Том Лутси, кој беше претседател кога почнав таму да работам, го 
смисли – имаше и уши како Мики и се друго. Имаа лиценца да го продаваат, 
но само тој еден производ. Всушност, само таа една врска со Дизни е тоа што 
ја направи нашата компанија да се развие до небо. 

Инаку, нашиот сладолед го имаше во многу институции, но под други на-
зиви. Долго пред да дојдам јас, компанијата произведуваше сладолед за ка-
миончињата „Гуд Хјумор“, кои возеа низ населбите и продаваа смрзнати слат-
ки работи од нивните прозорчиња. 

Кога си заминав од таа компанија, тие имаа шест фабрики низ земјата, ко-
ристејќи ги резултатите од идеите кои дојдоа од Грин Беј. Во текот на тие 
години, се изнајадов сладолед – убава придобивка на работата. 

Тоа беше друга разлика од работата во Хобарт. Во Трој, ние правевме 
опрема за кујни за комерцијални и домашни кујни. Во Грин Беј, правевме 
прехранбени производи кои клиентите ги јадеа. 

Имаше различни проблеми и трендови во секој од тие пазари. 

Состанок на Светскиот Борд на Хабитат  и посветата во Велес со Зоран Костов 

Meeting of the World Board of Habitat and dedication in Veles with Zoran Kostov
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Слобода на контрола во времето на 
можностите 
Том Лутси постариот беше пронаоѓач. Тој патентираше бројни машини и 

процеси за правење и процесирање смрзнат сладолед. Еден од моите најдо-
бри пријатели во компанијата, Рич Рачесон, дури имаше и патент за сладолед 
на кој го имаше Хулк.

Всушност, стрипови и херои од цртаните филмови – кои немаа никаква 
врска со вкусот на производите, но им беа привлечни на децата – сочинуваа 
добар дел од нашите производни линии. 

„Голд Бонд“ ме донесе како виш потпредседател на финансии, што ми 
даде значаен авторитет да направам се што требаше да се направи. 

И наскоро, го правев токму тоа, со Рич Рачесон, кој е пријател до ден де-
нес, како наш нов потпредседател на маркетинг. Рич го спомнува нашето 
партнерство на начин кој навистина ми го полни срцето:

„Мислам дека тој беше беспрекорен професионалец. Тој секогаш корми-
лото го држеше исправено. Понекогаш, јас ќе забегав надвор од правилата. 
Тој секогаш се држеше до правилата – тој ги држеше луѓето заедно кога има-
ше некои внатрешни проблеми кои требаше да се решат.“ 

„Купивме некои брендови. За некои брендови извадивме лиценци. Бевме 
производители на приватни марки, но почнавме да преземаме контрола над 
својата судбина. 

„Морам да кажам дека во тој поглед, Лу беше навистина главниот човек, и 
навистина не можам да се сетам дека направил некоја грешка или пропуст. Тој 
беше секогаш во центарот на целта. Мислам дека и двајцата имавме слична 
заднина, јас дојдов од „Пабст Бруинг“ (Pabst Brewing). Едноставно кликнавме. 

„Не можев да посакам полојален пријател и човек кој е тука кога ми е 
потребен.“

Рич и јас наслушнавме дека Дизни сака да му ја даде лиценцата на некој 
друг да ги прави нивните сладоледи и да ја прошири линијата со други лико-
ви на Дизни. Отидовме во нивната канцеларија во Њујорк тоа и да го потвр-
диме, но ние бевме ситна риба во споредба со тие кои сакаа да ги ангажираат, 
бевме свесни за тоа. 

Но, додека бевме во Њујорк, закажавме состанок со седиштето на Дизни 
во Лос Анџелес. Веднаш. Се качивме на авион до Грин Беј од Њујорк, соста-
вивме презентација за еден ден, одлетавме во Лос Анџелес и отидовме во 
седиштето на Дизни. Ја изложивме нашата презентација. И, можете ли да 
претпоставите? Тие рекоа дека можеме да ја добиеме франшизата! 
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Станавме дел од големата игра. Го склучивме договорот. Се договоривме 
за маркетинг буџет од 7 милиони долари. Во тоа време, имавме нула долари 
во маркетинг. 

Така, му се јавив на Том Лутси и му реков да седне. Потоа му објаснивме 
се. Неговата реакција беше: „Па, ако тоа е потребно.“ Беше навистина неве-
ројатно, но благодарно да се чуе. Сега, се што требаше да направиме е да 
обезбедиме парите да почнат да доаѓаат. 

Таа зделка не доведе до сите производи на Дизни – Дизни ликови на стап-
че, Дизни ликови на лижавче. Во две фабрики, изградивме големи произ-
водни ленти. Тие замрзнати лижалки ќе излегуваат во дузини, Плуто и Мики 
и сите други ликови. Имавме одличен човек во производството, Фред Шулц, 
кој сето тоа можеше да го издејствува. 

Влеговме во шема. Веднаш по Лос Анџелес, моравме да се вратиме назад 
со авион наредниот ден за состанок со „Хаген Дац“ (Haagen Dazs) во Грин Беј. 

Сертификат за управување на сметководството 

Management Accounting Certificate
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Се качивме на авион за Минеаполис и најдовме хотел. Не спиевме, Отидовме 
во хотел само да се освежиме и да се истушираме. Сега се смееме за тоа, но се 
беше во последна минута, хотелот беше едно мало мизерно место. Ни беше 
страв да стапнеме на подот во купатилото. 

Кога влеговме на состанокот, имавме една производна линија за „Хаген 
Дац“ – сладолед на стапче. Сите клучни луѓе беа таму, така знаевме дека неш-
то големо се подготвува. Тие ни кажаа дека сакаат да го прошират асортима-
нот на нивните сладоледи.  

Така, склушивме со нив договор да произведуваме сладоледи на 6 или 7 
производни ленти. А една лента на ден произведува многу сладоледи. 

Тие се однесуваа толку заштитинички кон своите производи, што ни ја 
праќаа смесата за сладолед и чоколадото, бидејќи не сакаа да им ја дознаеме 
формулата. (Секако, Фред Шулц можеше тоа да го стори за миг.) 

Рич имаше одличен начин да ја објасни нашата тимска работа: „Лу беше 
типот со финансиите. Тој помагаше со договорите за купување и лиценци-
рање во финансиска смисла. Мојата работа беше да излезам и да дознаам 
каде има потреба од нашиот производ.“ 

Приjателство го отвора патот  
кон големиот човек 
И други нешта се случуваа. Дознавме дека се продава „Попсикл“ (Popsicle). 

И тие некако не пронајдоа и ја понудија компанијата. Во тоа време беше во 
сопственост на Сара Ли, и вредеше многу пари. Се обидувавме да најдеме 
начин како да платиме. Побаравме пари на локално ниво, побаравме пари 
во Чикаго. И некако стапивме во контакт со банка од Австралија која беше 
присутна на американскиот пазар. Се запознав со нивниот претставник преку 
телефон, и последното попладне, на последниот ден – моравме да донесеме 
одлука до 5 часот попладне – тој се согласи да ни даде кредит од 500 000 
долари. 

Сите во Голд Беј беа во шок. И јас бев во шок. Можевме да го купиме 
„Попсикл“ директно. 

А тоа беше одличен бренд. „Попсикл“ имаше околу 200 производни ли-
нии, сите регистрирани. Го ангажиравме истот адвокат кој го користеше и 
Сара Ли за да ја зачуваме безбедноста на брендот: Секој пат кога во весник 
ќе се појавеше зборот „Попсикл“, и ако немаше заштитен знак на него, тие ни 
праќаа писмо. 
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Но, „Попсикл“ беше меч со две острици. Тој не запозна со светот на тро-
шоците во супермаркетите. Дознавме дека всушност треба да купуваме 
простор во продавниците. Никогаш не сме биле во малопродажба, и кога 
требаше тој простор да се плати, беше навистиона скапо. Тоа беше тежок 
бизнис. 

„Брендот си имаше свои проблеми. Успеавме да го запреме пропаѓање-
то,“ ме потсети Рич. „Имаше голема конкуренција во смрзнатите производи. 
Покрај тоа, „Поспикл“ се сметаше како генерички производ.“ 

„Почнавме да ставаме акцент на нашата продажна мрежа да го обработу-
ва пазарот и тоа го поддржавме со долари за маркетинг. 

Исто така почнавме да продаваме верзија на „Попсикл“ без шекер. Имавме 
кутија со боички како разни вкусови, но нашиот акцент во тоа време беше на 
понудата без шеќер.Тој сочинуваше 50 проценти од целокупната продажба 
на произбводи од Попсикл брендот.“  

Исто така склучивме и договор со „Карнеишн“ (Carnation), да прави бонбо-
ни од сладолед. Доволно смрзнати да може да се јадат во рака и со разновид-
ни полнења од сладолед, тие беа многу вкусни. Но, на крај, тие ја предизвикаа 
нашата пропаст. 

Животот во Грин Беj 

Една утеха за Џен, која се пресели со мене во овој целосно нов живот, 
беше ветувањето дека ќе може да си ја изгради куќата од соништата. И тоа го 
направивме: Бела куќа на два ката која изгледаше совршена во зима како на 
честитка за Божиќ.  

Таа пространа куќа имаше во подрумот фрижидер за замрзнување – да-
леку стасав од кутијата за мраз во Кентон, Охајо – кој беше полн со сладоледи 
од сите вкусови. Ги тестиравме и потоа, што да прави човек со останатиот дел 
од производите? 

Едно младо момче по име Карл живееше до нас и често можев да го слуш-
нам како тропа на вратата. И знаев зошто. Тој сакаше сладолед! 

Живеењето во Грин Беј исто така значеше дека сме блиску до седиште-
то на фудбалскиот тим на Грин Беј Пакерс (Green Bay Packers). И додека тие 
веќе беа пораснати тоа време, некои од посетите кои им беа омилени вклучу-
ваа посети на натпреварите на „Пакерс“. 
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Проблеми во супермаркетот 
Одлично ни одеше со бонбоните „Карнејшн“. Но, потоа во индустријата на-

влезе бубачка која се викаше листерија, која може да опстојува во замрзната 
состојба. Нашите производи можевме да ги контролираме, но кога се изме-
шани со други, тешко. Некако, во 1987 година, листерија се појави во една од 
производните ленти и „Карнејшн“ го зафати лудило. 

Управата за храна и лекови пронашла листерија само во 5 серии и никој не 
пријавил никаква болест од нив. Јас сум благодарен за тоа. Но, компанијата 
ги повлече сите свои бонбони. Бев повикан да одам во Балтимор за да ги бра-
нам нашите практики пред Министерството за земјоделство на САД, кое ги 
контролира млечните производи.

Јас сум виш потпретседател на финансии. Зошто јас бев тој кој требаше да 
не брани? Па, кој друг би отишол, си помислив.

Целото искуство доведе до тужба за одговорност и, на крајот, до продажба 
на нашата компанија во 1989 година.

Во овој момент „Голд Бонд“ беше најголемиот производител и продавач 
на новитети за сладолед во САД, со големи и многу модерни погони во седум 
држави.

Поминаа четири години откако се приклучив на компанијата. „Унилевер 
Гуд Хјумор“, (Unilever Good Humor), чиј производ го произведовме, даде по-
нуда да го купи Голд Бонд, интересен пресврт на настаните -- претходно ние 
бевме тие кои гледавме да го купиме „Гуд Хјумор“. Унилевер, британско-хо-
ландска мултинационална компанија, е една од најголемите компании во 
светот, а семејството Лутси брзо се согласи да го продаде. 

При купувањето се бараше сите акционери да ги продадат своите акции 
и клучниот менаџмент да потпише договор дека ќе остане во компанијата. 
Попладнето на затворањето, јас бев единствениот кој се противеше. Том 
Џуниор дојде во мојата канцеларија и му реков: Ќе ги продадам своите акции, 
но и дека е време да го напуштам Голд Бонд.

 Можев да ја видам истата иднина што му се случи на Хобарт да дојде и во 
нашата компанија. 

Збогуваœе со смрзнатиот север 
Можете да претпоставите – мораше повторно да се селиме. Најверојатно 

следното место каде што ќе се преселиме е Нејплс, Флорида, каде веќе 
пуштивме корења. По куса дискусија, одлучивме таму да се преселиме. 
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Џен беше и повеќе од подготвена за преселба. Кога ја прашав кога сака да 
се преселиме, таа рече „Утре?“. 

Не сакавме да поминеме уште една студена зима во Грин Беј. Се пресе-
ливме во ноември 1989 година и го поминавме Денот на благодарноста во 
Нејплс. Но, имаше значајни работи на кои се сеќавам од Грин Беј: уживав во 
пржениците од риба во петок навечер; Станав фан на Грин Беј Пакерс; и стек-
нав доживотен пријател Рич Рачесон, кој на крајот исто така се пресели во 
Нејплс.

Што се однесува до Пакерс, професионален фудбалски тим во толку мал 
град е невообичаено и овозможува чести контакти со тимот. Станавме добри 
пријатели со Форест и Барбара Грег. Форест беше тренер на Пакерс. Тој ги 
однесе Синсинати Бенгалс на Супер Бол во 1981 година, непосредно пред да 
дојде во Грин Беј, а и самиот беше играч кој влезе во Куќата на славните. Таа 
можност за пријателство не би се случила во огромен град како Чикаго. 

Ниту пак Нејплс беше некој голем град. Нејплс беше мека за жителите од 
Средниот Запад како нас, и имаше дури и неформален „Трој клуб“ на луѓе што 
ги познававме -- лекари, адвокати, наставници, дури и колеги службеници 
од Хобарт -- што живееја таму. Прв пат бевме таму за да го посетиме мојот 
пријател, Бил Бекер, кој го направи свој дом кога замина во пензија; Вуди 
Вудсон, пријател на ИМА од Кентон, исто така се пресели таму.

Се шегувам дека кога заминав од Трој, Охајо, на нова работа, мислев дека 
се упатувам кон југ, но наместо тоа, се свртев и тргнав на север. И првично, 
прифатив работа во Мајами, па ќе се упатев на југ. Вистината е дека нависти-
на не сакав да работам во Мајами, а можноста во Голд Бонд ми го промени 
мислењето - и мојата насока на регионалниот автопат 75 - прилично лесно. 

Мајтапејќи се до крај, нашите соседи ни го наполнија дворот со пластични 
розови фламинга непосредно пред да заминеме за Висконсин, со картонски 
натпис на кој пишуваше: „Мислевме дека кажавте Мајами!“

Сега, сепак, навистина се упативме кон југ, кон Заливскиот брег, на 
Флорида, каде што ќе се сместиме во помал, порелаксиран град, Нејплс.

Нејплс беше сè што очекувавме да биде. Го нарекуваат „рај“ што и нави-
стина е, со топли, сончеви денови речиси во текот на целата година и со не-
колку милји долги плажи. Се преселивме во една населба во градот наречена 
Пеликан Беј, која беше како да живееме во одморалиште.

Животот беше добар. 



Писмо со кое започна Фестивалот на јагоди во Троја 

Letter that started the Strawberry Festival in Troy



Првата брошура за Фестивалот на јагодите 

The first brochure for the Strawberry Festival 
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Поглавје 6
Светот пак се врти

Поглавjе 6. Светот пак се врти 
Не бев подготвен навистина да се пензионирам, па ги разгледав мож-

ностите во Флорида. Се запознав со Дејвид Бад, адвокат и дипломиран на 
Универзитетот на Охајо, и Карл Палмер, директор на локална банка. Тие ми 
помогнаа да ги најдам соодветните можности за работа. Погледнав неколку 
бизниси, но најдов многу малку солидни можности за мене.

Поминав време во две компании кои беа први во изборот, една за авто-
матизација на домовите и друга за безбедноста на домовите, но дојдов до 
заклучок дека ниту една од нив не е за мене. Навистина сакав да бидам во 
своја компанија, па ја купив компанијата „Форт Мајерс“ (Fort Myers) која ги 
отстрануваше биолошките и хемиските загадувачи од домашните резерви на 
вода. 

Тоа беше конкурентен бизнис, што значеше дека маржите беа ниски, а тру-
дот за продажба голем. Кога се разболе Џен, требаше да останам поблиску до 
дома и да немам работа со таков ангажман. По смртта на Џен, донесов одлука 
да ја распуштам компанијата.

Овој пат немаше закрепнување.

Џен разви хепатитис. Веруваме дека тоа е од крвта користена за време 
на операцијата од пред неколку години. Тоа беше нов тип на хепатитис, и 
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навистина тешко го поднесе. Со помош на некои експериментални лекови, 
таа можеше да води релативно нормален живот неколку години.

Меѓутоа, во 1996 година овој проблем, заедно со неколку други, доведе до 
потребата таа да патува на прегледи кај специјалисти во Форт Мајерс, пого-
лем град на околу 45 минути од Нејплс. На една од тие сеанси и дадоа лек за 
кој се надеваа дека ќе и помогне и можеби во првиот час тој и помогна. 

Но, откако се вративме дома, излегов од куќата за да завршам некоја рабо-
та. Кога се вратив, таа беше во кревет -- толку болна што повикав брза помош. 
Ме загрижи тоа што лекарите во нашата локална болница во Нејплс (Naples 
Community Hospital NCH) медицински лица работеа на неа, иако нејзините 
лекари во тоа време беа во Форт Мајерс, на 45 минути оддалеченост.

Персоналот на Итната помош конечно ми рече: „Мораме да направиме 
што можеме или таа ќе умре“. Во средината на ноќта почнав да се јавувам на 
нашето семејство. Таа падна во кома која траеше 10 дена.

На 10-тиот ден Џен се разбуди, малку збунета, но целосно будна! Дојде 
дома и полека, но сигурно си ја врати силата. Дури правевме планови да оди-
ме на настанот Фестивал на дрвјата во Филхармонскиот центар за уметности 
на Нејплс. Тоа требаше да биде нејзино прво излегување меѓу други луѓе.

Но, само неколку дена пред тоа, бев во мојата канцеларија во Форт Мајерс 
кога ми се јавија од книжарницата „Барнс и Нобл“ (Barnes & Noble) во Северен 
Нејплс. 

„Г-не Влашо, жена ви е тука и мислам дека има малку проблеми“, рече глас 
што не го познавав. Таа доживеала мозочен удар и тие повикале брза помош.

Во рок од 24 часа таа почина, на 23 ноември.
Имаше 58 години, а бевме во брак 38 години. Ја изгубив сопругата, а мом-

чињата ја загубија својата мајка, неочекуван и многу тежок период за сите 
нас. Организиравме последен поздрав и помен и во Нејплс и во Трој, а ја по-
гребавме во Трој.

Сакав поменот да биде токму она што таа го сакаше, и сакав да бидат по-
тполно исти и во Нејплс и во Троја, до изборот на цвеќињата, музиката, при-
емот по погребот. И повторно, нашите пријатели во Трој ни се најдоа. Пит и 
Ненси Нимс беа непроценливи: „Невозможно е“, се загрижи Ненси - но на-
прави невозможното да стане возможно.  

Таа дури го најде Тед (Терон) Смит, свештеникот кој нè воведе во 
Обединетата методистичка црква и кој ги крсти нашите синови, Винс и Стив. 
Тој го напушти Трој пред неколку години, но се врати да го оддржи поменот. 
На гробот, само со потесното семејство, како што сакаше Џен, дури и тој беше 
обземен од емоции: јас бев тој кој ја прочита последната молитва наместо 
него.
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На погребот поминав многу подобро отколку во месеците што следеа. 
Тоа беа темни времиња. Го проколнував Бога. Но исто толку брзо се извинив. 
Знам, со благодарност, дека Божествениот разбира - и простува. Имаше пла-
нови за мене; Едноставно не можев да ги видам во мојата тага.

Моето доброволно патување во Република Македонија во 1997 година, 
мојата прва посета на Републиката, доведе до голема промена на мислење-
то. Времето кое го поминав подалеку од дома ми ги разјасни мислите и ме 
натера да сфатам дека она што ми го кажувале – дека животот и понатаму 
тече -- е вистина.

Приjатели - и приjатели на ИMA
Како започна моето ангажирање во Република Македонија? Верувам дека 

тоа беше Божји план! Како и многу други работи, започна со пријателства. 

Нашето семејство имаше голем број пријатели Македонци во Кентон, Охајо 
– дел од нив во нашето соседство и неколкумина во областа Кентон-Масилон. 
Со многумина од нив се дружевме и ги посетувавме. Присуствувавме на ло-
калните игранки и излети на МПО. Бевме поканети на повеќето од свадбите.

Меѓутоа, кога се преселив во Трој, Охајо, бев единствениот Македонец во 
градот. Така беше, си помислив, и кога првпат се преселив во Нејплс. Со го-
дини кога ме прашуваа: „Какво име е Влашо? Обично би одговорил: „Погоди 
и ќе те честам ручек“.

 Никогаш не морав да го наплатам тој облог. Никој не слушнал за 
Македонија, ниту знаел каде е. Ниту пак му било гајле.

Сепак, зачудувачки, во Трој живеев на два часа оддалеченост од канцела-
риите на „Маседониан Трибјун“ (Macedonian Tribune), американскиот весник 
за Македонците во САД. Се печатеше во Форт Вејн, Индијана, познат како 
град на германски доселеници, а имаше и неколку Македонци.

И откако се населив во Нејплс, требаше со некого да се сретнам во еден ло-
кален ресторан кој го постави познатото прашање: „Какво име е Влашо?“ Кога 
одговорив, келнерката се сврте и рече: „Сопственикот овде е Македонец“. 
Леле!

Зика Мало дојде и се претстави. Таа била од Охрид и била со турско по-
текло. Таа била сопруга на еден од албанските сопственици. Таа имаше 
пријателка Сепахат, која исто така беше од Охрид и беше мажена за друг од 
семејството Мало. Ја гледав едната или другата кога ќе вечерав во нивниот 
ресторан. Сега познавав двајца Македонци во Нејплс.
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Почнав да запознавам и други. Некаде во 1994 година, седев во барот во 
еден од клубовите на плажата Пеликан Беј покрај Мексиканскиот Залив и 
слушнав двајца мажи како разговараат на јазик што звучеше како македон-
ски на другиот крај од барот. Прашав, на македонски, на кој јазик зборувате?

Еден од нив беше Србин; кога дозна за моето потекло ми кажа дека него-
виот пријател е Македонец. Така ги запознав Томе Кецман и Мичо Транович. 
Томе е од Скопје и го изградил својот бизнис за трговија со челик во Варшава, 
Полска. Мичо е уметник од Србија, но живее и во Њујорк. Ги прашав што пра-
ват во Нејплс и Пеликан Беј. Томе рече дека поседува стан овде во Пеликан 
Беј.

“Почекај малку. Македонец има стан во Нејплс, Флорида, во Пеликан Беј?“ 
Прашав. Мојот впечаток -- кој беше погрешен -- беше дека сите Македонци 
се сиромашни и потекнуваат од мали села. Предложив да се собереме со на-
шите сопруги и подобро да се запознаеме.

На крајот дојдоа кај нас, и додека го испивме виното што го донесоа и 
неколку мои шишиња, станавме пријатели. Следната есен се појави уште 
еден Македонец во Пеликан Беј и Томе му раскажа за својот нов пријател 
Американец/Македонец. Бев поканет во домот на Ристо Гуштеров во Беј 
Колони, најпрестижната област во Пеликан Беј.

Со него имаше двајца гости – познатиот македонски уметник Томе 
Серафимовски и Владо Ракочевиќ, адвокат од Скопје. Ристо и јас се запо-
знавме во текот на зимата 1995 година и тоа пријателство многу го поттикна 
мојот ангажман во Македонија подоцна. 

Од говор до мисиjа
Мојот говор – многу одамна во 1983 година! – каде им се заблагодарив 

на мајка ми и татко ми како македонски иселеници кои дојдоа тука за да им 
дадат подобар живот на своите деца, ќе ме стигне.

Тој беше поводот за телефонскиот повик од Лу Бисгеј едно утро во 1997 
година. Лу беше дел од персоналот на Националното здружение на сметко-
водители, кое подоцна стана Институт за сметководители во менаџмент, во 
Њујорк. Затоа бев изненаден кога ми се јави.

„Се сеќавам кога бевте назначен за национален претседател на 
Националната асоцијација на сметководители и мајка ви беше со вас, и го 
потенциравте вашето македонско потекло“, ме потсети тој. „Видете, има една 
можност во Македонија“.
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Институтот за финансиски извршни директори имаше проект под рако-
водтсво на УСАИД во Македонија, познат како Волонтерски корпус за финан-
сиски услуги, за да помогне во пресврт на компаниите кои имаа проблеми. 
Микрон, во Прилеп, Македонија, беше една од компаниите кои губеа многу 
пари, врз основа на студија во која беа наведени 50 македонски компании со 
проблеми. Тој си мислеше дека можеби ќе ми треба време да размислам дали 
ќе им помогнам.

„Веројатно е под вашите можности, но не можев а да не ви јавам за оваа 
можност“.

Уште едно големо СУПЕР! Можност во Македонија. Така што им реков, ис-
пратете ми ги информациите и ќе видам. Во ноември 1996 година Џен почи-
на и тоа беше многу тежок период за мене, па затоа на почетокот решив да 
кажам не. Но, Стив ми се јави и ме праша: „Тато, ќе одиш ли во Македонија?

Кога реков дека не знам, тој рече: „Тато, ти секогаш правиш нешто за неко-
го. Оди направи нешто за себе“.

Следното утро му се јавив на Бисгеј и реков дека го преземам проектот 
Микрон. УСАИД ми го купи авионскиот билет и Микрон ми најде сместување 
и ми плаќаше мала дневница. Требаше да останам кај нив еден месец и да 
имам слободни викенди за да ја видам земјата.

Престојував во хотелот Липа, кој на шега го нареков Риц Карлтон Липа; 
беше скромно, во најмала рака. Првото утро сакав да се истуширам и добив 
само ладна вода, се јавив во рецепција и ми рекоа да ја пуштам нека тече 
малку. Го направив тоа, но никогаш не добив топла вода. За време на мојот 
престој во хотелот, имав топла вода само два дена.  

Не знам колку гости имаа во хотелот, но повеќето денови чувствував дека 
сум единствениот. Сепак, имаше ресторан на првиот кат што го користев 
најмногу наутро и навечер.

Пристигнав во Скопје во неделата, ме пречека претставник на УСАИД, кој 
ме одведе во нивната канцеларија, ми претставија еден многу краток пре-
глед на проектот и потоа отидов во Прилеп, град кој во тоа време имаше око-
лу 90.000 жители. Немав никакви насоки, само општа идеја. Требаше да го 
анализирам работењето на компанијата Микрон, производител на електрич-
ни мотори, за да видам што може да се направи за да се доведе во профита-
билна состојба.

Првото утро се појавив во канцеларија и се претставив и го поминав денот 
запознавајќи се со вработените во канцеларијата. Бев изненаден од тоа како 
сите во канцеларијата беа облечени -- особено жените -- толку убаво. Потоа 
дознав дека не добиле плата во последните пет или шест месеци, што го на-
прави уште почудесно. 
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Доживував еден по друг културен шок. Прашањето што веднаш ми падна 
на ум беше: Зошто постојано се враќате на работа?

 „Што друго да правиме? Ако не дојдеме на работа, никогаш нема да биде-
ме платени“, беше нивниот одговор. „И нема друго место да се најде работа“.

Прашав една од жените за нивните многу убави фустани. Таа одговори: 
„Сите жени ги носат нивните најдобри фустани затоа што вие сте тука. Да не 
бевте овде, немаше да бидат вака облечени“.

Тогаш забележав, во првите денови, дека околу 10 часот наутро сите ис-
чезнуваа. Открив дека одат на пауза за појадок, традиција пренесена од вре-
мето на социјализмот. Не ме поканија, рекоа, затоа што мислеа дека нема да 
ме интересира.  

Следното утро кога почнаа да заминуваат, реков дека ќе им се придружам. 
Оброкот беше многу едноставен; еден ден се состоеше од леб со чорба. Но, 
секое утро потоа одев на појадок со нив, запознавајќи се со повеќето од вра-
ботените, вклучувајќи го и персоналот во кујната. Тоа што им се придружив, 
многу придонесе за тоа да ме прифатат.

Се фатив за работа за да го разберам нивниот бизнис. Побарав да ја раз-
гледам фабриката, што ги изненади. Им објаснив дека ако сакааат да им по-
могнам со нивните финансии, мора да го разберам работењето.

Во минатото тоа беше добра фабрика, можев да видам, но сосотојбата се 
влоши. Системот на контрола се промени: ова беше дел од промената од со-
цијализам кон капитализам. Така, на генералниот директор Трајче Шолуоски 
му требаше до крајот на првата недела да разбере дека:

Не сум таму за да го избркам од работа.

Јас не сум негов непријател.

Навистина сум таму да им помогнам. 

Тој се отвори и почнавме да одржуваме состаноци со клучните членови на 
персоналот.

 Ги разгледав нивните буџети и финансиските извештаи, кои беа сосема 
различни од она на што бев навикнат. Прво, морав да ги научам деловните 
термини на македонски; зборувањето на секојдневен јазик беше една работа; 
деловната терминологија на јазикот беше друга.

Ми стана очигледно дека нивните финансии не им беа многу од помош на 
менаџментот. Развивме план за работа и направивме едноставен буџет со кој 
може да се споредат реалните финансиски средства. Воспоставивме насока 
на движење за тоа како да ја промениме компанијата и поделивме обврски за 
секој член од персоналот на менаџерот. 
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Се запознав со луѓето и уживав во нивното друштво и многумина од нив ги 
сметав за пријатели. Сите беа од голема помош, но особено беше од голема 
помош Весна Спасеска која знаеше англиски јазик.

Една приказна што ја отсликува ситуацијата што ја гледав дојде од Ѓорги. 
За време на владата на Јосип Броз Тито, кога Југославија ја контролираше 
Македонија и работеше според социјалистичките прописи и приоритети, 
Ѓорги имаше добра позиција. Транзицијата кон капитализам беше бавна и 
болна за него - и за повеќето други луѓе.

Тој и неговата сопруга граделе нова куќа. Секое попладне после рабо-
та одеа дома. Во тоа време црвената тула сè уште се гледаше без фасада. 
Покривот сè уште не беше поставен; немаше прозорци. Тие седеа на пред-
ниот трем. Немаа доволно пари да ја завршат. Тоа беше голема куќа на три 
ката, едниот за нив, другите два за нивните синови. Се сеќавам дека еднаш 
ме однесе таму да ја видам; Забележав дека гумите му се целосно истрошени.

Сакав да му купам гуми. Но, не сакав да го засрамам. 
Викендите ми беа слободни, а секој викенд Ристо или некој негов другар 

ме земаше и одевме во Охрид. Запознав нови пријатели како Илија (Ико) 
Кечив, Мајан и Ана Миновски, Цветанка Ласкова -- одлична македонска 
пејачка -- и многу други.

 Мојот круг на пријатели почна да расте и да се шири. Еден од викендите 
морав да одам во Брезница и да се видам со моето семејство.

Кога го завршив мојот проект, го искористив најголемиот дел од мојата 
дневница, од која навистина не потрошив многу, за да организирам забава 
за луѓето со кои работев. Ангажирав бенд и договорив храна со ресторанот 
во мојот хотел. Се надевав дека тоа ќе го подигне духот и ќе им даде среќен 
почеток во нова насока. 

Некако се случи една година подоцна да дојдам во Македонија и да го 
посетам Прилеп да видам што се случува. Одговорот беше: речиси ништо. 
Нивниот одговор беше: „Не се јавивте“, „Не продолживте со нас“ и други 
објаснувања. Мојот одговор беше: Тоа е ваша компанија и требаше да ги сле-
дите упатствата со кои се согласивте.

За жал, освен што се стекнав со добри пријатели во Прилеп, не видов 
ништо да се случува. На крајот фабриката беше затворена и продадена.

Со текот на времето дознав дека судбината на Микрон ја пресликува 
судбината на многу други фабрики во Македонија. Тие не беа навикнати да 
работат во атмосфера во која чувствуваат сопственост во нивната работа и 
каде што нивното богатство е врзано за она на компанијата.

Овие фабрики вработија многу Македонци и им овозможија добар живо-
тен стандард во Југославија. Но, тие немаа поттик да направат нешто подобро 
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или да инвестираат во нивните бизниси под социјалистичката и комунистич-
ката парадигма.

На крајот фабриката беше затворена. Ни самиот Прилеп не помина подо-
бро; населението се намали на 66.300 жители во 2021 година. 

Иако не беше успешен, мојот проект Микрон сепак ми даде основа на зна-
ење за иднината. И сега кога УСАИД знаеше дека зборувам македонски јазик, 
ми понудија повеќе проекти.

Како споредна забелешка: Во 2008 година, со залагањето на Весна 
Абрашоска Спасеска, добра пријателка од моите денови во Микрон, бев из-
бран за почесен член на Ротари клубот од Прилеп, дознав. Не можев да го ис-
користам тоа членство, но оваа неочекувана чест ми кажа дека мојата работа 
во Микрон беше запаметена.

Имав задоволство да запознам многу Македонци за време на моите посе-
ти таму, некои добро познати, но повеќето, кои би ги опишал како обични, но 
одлични, дружељубиви и гостопримливи луѓе. Еден од нив особено ми стана 
тогаш и остана до ден денес, прекрасен пријател, Илија Кечив -- Ико, како 
што го нарекуваа. Тој секогаш беше на мојот список на луѓе кои „мора да се 
видат“ кога доаѓав во посета и тој и неговата сопруга Снежана секогаш ме 
дочекуваа со полна трпеза со мојата омилена македонска храна, заедно со 
домашна ракија. 

Ико секогаш беше подготвен и расположен да ме вози каде и да треба да 
одам, било да се возам низ град, да одам до друг град во Македонија или до 
моето село во Егејска Македонија. Ико го посети Нејплс во неколку зими, што 
ни овозможи и нам да му бидеме домаќини. Што е најважно, беше забавно да 
се биде со него.

Друга пријателка е Цветанка Ласкова, која своевремено беше една од нај-
добрите и најпознати македонски пејачки. Таа еднаш до двапати го посети 
Нејплс и секако пееше за нашите локални македонски пријатели, вистинско 
уживање.

На едно од моите патувања дознав дека имам роднина од страната на 
татко ми што живее во Скопје. На почетокот бев скептичен. Никогаш не сум 
слушнал дека некој негов роднина живее таму. Се најдовме во Скопје и сфа-
тив дека Мицо Влашевски ги знае истите приказни што ги знаев и јас: за двај-
цата селани кои се смрзнаа до смрт кога се вратија во селото над планините 
една зима, и за други селани кои загинаа од вадење бомба која сè уште не 
беше детонирана на крајот на војната во 1945 година.

Откривме дека сме далечни братучеди - дека дедо ми бил братучед на 
нивниот дедо. 
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Оттогаш се собиравме секогаш кога доаѓав во посета, и го запознав Мицо; 
неговата сопруга Мими; и нивната ќерка Анастасија. Со задоволство и помо-
гнав на Анастасија со компјутерот кога и требаше за училишните задачи. Таа 
неверојатно многу личи на една од моите внуки.

 Иако го сметам Мицо за братучед, семејството ми даде статус „Дедо“. И на 
семејното стебло кое успеавме да го составиме, тоа е точно. 

Повторно назад во Македониjа
Се вклучив во уште една програма на УСАИД, чија цел беше да ги запо-

знаам принципите на слободна пазарна економија на менаџерите во маке-
донските компании. Организиравме часови и семинари зборувајќи за биз-
нисот во општа смисла, а не во техничка или теоретска смисла, за да бидат 
поразбирливи.

 Почнавме со управителите на компаниите, а потоа и со други клучни ди-
ректори. Не ми требаше многу време за да сфатам дека тие не се заинтереси-
рани. Можеби мислеа дека ништо навистина нема да се промени за системот 
во кој беа толку долго време. Некои од нив, можеби, не ја сакаа промената.

Кога почнавме да се концентрираме на помлада публика, бевме поуспешни.
• Проектот за развој на сметководството, следниот на кој ме замолија 

да работам, имаше опширни цели: 
• да помогне во модернизацијата на правната и регулаторната рамка за 

бизнисите во Македонија
• да го воведат во универзитетската наставна програма и програми за 

континуирано образование
• да се ажурира практиката на сметководство и ревизија како одговор 

на промената од централно планирана економија во пазарно ориенти-
рана економија.

Работевме со Министерството за финансии и со универзитетите во 
Македонија. Лидер на проектот беше Џон Хеп; вклучен беше и Гери Скопс, 
кого го познавав од неговите денови како извршен директор на НАА (сега 
ИМА). Постигнавме значителен напредок, но проектот сè уште беше пред др-
жавата во промената на системот за слободна пазарна економија. Ова беше 
единствениот проект за кој добив хонорар; сите други мои проекти беа гра-
тис и ги покриваа само трошоците. 
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На крајот на проектот учествувавме на Годишниот симпозиум со 
Македонската асоцијација на сметководители. Лобирав да ја донесат програ-
мата Сертификат за сметководство во менаџмент (CMA) во земјата, но и ова 
беше премногу рано.

Она што лично го добив беше пријателството со Таки Фити, кој тогаш беше 
министер за финансии, и Блажо Недев, професор по сметководство во ме-
наџмент на Економскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методиј 
во Скопје.

Но, и македонските професионалци учеа. Поранешниот заменик-претсе-
дател на ИМА, Роберт Бенет, работеше со мене на развивање на предметниот 
материјал, и тој го резимираше вака во изданието на Стратешки финансии 
(Strategic Finance) од март 2000 година:  

„Верувам дека членовите на ИМА кои работеа на овој проект навистина 
имаа влијание врз професионалците за финансиско сметководство и реви-
зија во Македонија. Верувам дека има можности ИМА да стане вистинска 
сила на меѓународно ниво преку учество на членовите на ИМА во слични 
проекти во странство“.

И работите почнаа да се менуваат. Македонија (Северна Македонија де-
нес) донесе законодавство за усвојување меѓународни сметководствени 
стандарди како што е утврдено од страна на Меѓународната федерација на 
сметководители (позната како IFAC). Понатаму, двајца сметководители со се-
диште во Македонија, Рожица Филипова, од канцеларијата на Делоит и Туше 
во Скопје, и Драган Димитров, македонски консултант на УСАИД таму, дојдоа 
на годишната конференција на ИМА во 1999 година во Сиетл со планови за 
создавање професионална сметководствена организација во нивната земја.  

Македониjа доаƒа на Универзитот во Охаjо 
Во исто време, работев на односите помеѓу мојата алма матер, 

Универзитетот во Охајо и Универзитетот Свети Кирил и Методиј. Делот на 
кој бев особено горд ќе донесе македонски студенти, со стипендии, на обука 
за лидерство на факултетот во неговата програма Катлер Сколарс. Тоа беше 
обезбедено токму од мојот пријател Ристо Гуштеров, кој на програмата и 
даде 500.000 долари.

Создадовме и Меморандум за институционална соработка, со Бобек 
Шуклов, декан на економскиот факултет при Свети Кирил и Методиј, и Чарлс 
Пинг, поранешен претседател на Универзитетот во Охајо и јас, на средбата за 
потпишувањето на истиот во Скопје.
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Ова беше еден од најуспешните - ако не и најуспешниот проект во кои 
некогаш сум имал привилегија да учествувам. Добивме признание од 
Универзитетот Свети Кирил и Методиј, трет што го имаа доделено за поло-
вина век работа. 

Тоа беше резултат на неколкугодишната моја работа со Економскиот фа-
култет на универзитетот Свети Кирил и Методиј и со Бизнис колеџот при 
Универзитетот на Охајо. Првиот чекор беше четворица професори од еко-
номскиот факултет и деканот да го посетат Универзитетот на Охајо во Атенс, 
Охајо, заради ориентација и утврдување на намената и целите на програма-
та. Откако тие беа утврдени, 15 извршни МБА студенти на Универзитетот на 
Охајо заминаа во Македонија да работат со исто толку македонски студенти 
на консултантски проекти.

Работев и со Слободанка Ристова, добра пријателка која беше лидер во 
почетната приватизација на индустријата во Македонија. Со нејзина помош 
и со нејзината консултантска компанија, можевме да одредиме компании на 
кои им требаше решавање на конкретни проблеми и кои беа подготвени да 
работат со студентите.

Избраните компании и проблемите беа:

• Макпетрол: тешкотии со нивниот маркетинг и дистрибуцијата на гори-
во до нивните бензински пумпи.

• Скопски пазар: дали да го прошират бизнисот во пазар на производи за 
потрошувачка.

• Македонска телекомуникациска компанија: како да се пробие на паза-
рот на мобилни телефони.

• Фершпед: логистички проблеми со нивниот возен парк.

• Компанија за дистрибуција на електрична енергија: подобрување на 
електричната мрежа во земјата.

• Комерцијална банка: добивање поголема ефикасност во нивните 
филијали.

• Пивара Скопје: воведување Coca-Cola и флаширана вода како дел од 
нивната производна линија. (Сите сакаа да бидат на овој проект!)

Учениците работеа две недели. Секој тим направи заклучна презентација 
за своите наоди и препораки до одборот на директори на секоја компанија. 
Присуствував на повеќето презентации и бев импресиониран и задоволен од 
квалитетот на секоја рецензија и нивните препораки. 
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Студентите кои беа гости дури беа поканети да го посетат претседателот 
на Македонија, Борис Трајковски, во неговиот кабинет. Борис беше човек на 
кој му се восхитував и станавме добри пријатели. Го поканив на завршниот 
банкет, но тој рече дека тоа веројатно нема да биде изводливо. 

Ноќта кога се оддржуваше банкетот дојде брзо, но забележуваме нешто 
поинакво на патот кон салата - војската беше стационирана на многу места. 
Што се случуваше?

Добивме одговор на нашето прашање кога претседателот Трајковски вле-
зе во салата, заедно со голем број претставници на владата. Тој беше дојден 
да присуствува на банкетот.

Како што се сместував да седнам, Борис влезе во просторијата и доде-
ка поминуваше зад мене кон главната маса ми шепна: „Дојдов поради тебе“. 
Каков човек. Каков претседател. Каков пријател.

Секако, одвоивме време да им покажеме на студентите кои беа гости дел 
од Македонија. Без исклучок сите се согласија: „Македонија е прекрасно ме-
сто. Би сакале да се вратиме“.

Дефинитивно ќе се вратам, но во една поинаква улога - во служба на ве-
рата - следниот пат. 

Меган, Ентони и Рид

Megan, Anthony & Reid
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Како станав чичко Лу
Како резултат на мојата поврзаност со Македонија и Универзитетот во 

Охајо, видов некои работи во кои можев и самиот да помогнам.
Особено добро се сеќавам на едно барање што дојде од Бобек Шуклов, 

декан на економскиот факултет при Свети Кирил и Методиј во Македонија. 
Тој беше советник на една млада жена, Ана Ставреска, која студирала таму 
две години, а две години после тоа дипломирала на факултетот во Охајо, и 
на која и била ветена поддршка за магистерските студии на тој факултет - но 
некако нејзината помош била откажана

Беше средина на август и немаше каде да побара помош. Го зедов те-
лефонот и му се јавив на деканот на тогашниот факултет за бизнис при 
Универзитето на Охајо, Глен Корлет, кој ми стана добар пријател.

Му кажав за оваа извонредна студентка - иако никогаш ја немам лично 
запознаено младата жена - која сакаше да стусира постдопломски студии, но, 
не поради своја вина, немаше каде да оди. Глен ми рече дека ќе ми се јави 
повторно, и ми се јави, но имаше еден услов.

„Не можам да ги финансирам некои од побарувањата во готово. Треба 
да најдеме 7.000 долари“, рече тој. Јас ќе го направев тоа. Но, Глен сакаше 
да издејствува тоа да биде заеднички напор. Тој напиша мејл до седум луѓе, 
вклучувајќи ме и мене, барајќи од секој од нас 1.000 долари за стипендија. 
Веднаш одговорив - се разбира, како што направија и сите други - 1.000 до-
лари, и вака така, имавме стипендија!

Ана отиде на факултет и стана една од најдобрите студенти на магистер-
ските студии што тие некогаш ги имале. Таа дури подготви и истражувачки 
труд за мене, кога групата во која бев вклучен и јас, проучуваше увозни гуми 
од Словенија. Трудот и беше навистина квалитетен и поради тоа ја чекаше 
работа уште пред дипломирањето.

Или така барем си мислеше. Кога таа работа неочекувано пропадна, непо-
средно пред дипломирањето, таа се обрати до нејзиниот американски „чичко Лу“.  

„Ана, јас сум надвор од тие кругови“, ја предупредив. Бев во пензија со годи-
ни. Што можев да направам? Најдов неколку банкари што ги познавав и почнав 
да се јавувам. Еден од нив, Мет Матијас, во тоа време беше во Ваховија, која на-
скоро ќе се приспои со банката Велс Фарго, и тој можеше да и обезбеди интервју 
за работа. Таа ја доби работата; таа стана ѕвезда помеѓу сите мои студенти.

Ана на крајот отиде во голема њујоршка фирма. Потоа влезе во инвести-
циски фонд и многу добро се снајде. На крај, таа се врати во Велс Фарго. Таа 
е мажена за човек кој исто така дипломирал на Универзитетот во Охајо  и тие 
имаат прекрасна ќерка.
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Се сеќавам и на годината кога конечно имавме машко лице кое се канди-
дираше за водење на македонските Катлер стипендии кои Ристо толку вели-
кодушно ги финансираше. Многу беа блиску со гласовите со една од женски-
те кандидати, но тој загуби на последното гласање.

Така младиот Славе Јовановски не беше избран. Но, јас навистина сакав да му 
помогнам. Бев во добри односи со деканот на Факултетот за инженерство, Денис 
Ирвин, иронично во Нејплс. Советодавниот совет на Факултетот за инженерство 
во Охајо ги одржуваше своите состаноци овде, со претседателот; Бев поканет, бла-
годарение на Џек Елис, вонреден директор за програмата за Катлер стипендии, на 
нивните приеми. За возврат ги угостивме нив со вечера. Така го запознав Денис. 

Поради тоа му се јавив на Денис.
„Денис“, реков, „Имаме проблем“.
„Како мислиш, имаме проблем? тој ме праша. Тогаш му ја кажав приказна-

та за Славе и му ветив дека ќе има еден извонреден студент. Денис се согласи 
да го прими на колеџ.

Како и обично, имаше компликации, и кога Славе конечно стигна во кампу-
сот, знаеше само една личност: Денис. Затоа тргна кон неговата канцеларија.

Подоцна Денис ми рече: „Кога влезе, си реков: „Лу Влашо, што ми направи?“
Но, во текот на четирите години, Славе беше извонреден студент по ком-

пјутерски науки на колеџот за инженерство и технологија Рус (Russ College 
of Engineering and Technology) при Универзитетот во Охајо. Кога дипломирал, 
бил прогласен за извонреден студент. Неговите родители и неговата сестра 
Делфина дојдоа од Македонија за да присуствуваат на доделувањето дипломи.

Следниот ден, Денис и јас пиевме по една пијачка во барот на Универзитетот 
во Охајо да наздравиме за успехот. Знаевме дека го променивме животот на 
овој млад човек. И јас веќе знаев, во тој момент, дека Делфина сака да дојде 
на Универзитетот во Охајо на магистерски студии. 

„Денис“, му реков во барот, „имаме проблем“.
Ја објаснив надежта на Делфина да дојде таму на факултет и додадов 

свое мислење: „Мислам дека е и подобра од Славе“.
Дали беше подобра или не, таа беше една паметна млада жена. Делфина ми 

кажа дека нејзиниот сон бил да работи за Епл (Apple). „Како да не“, си помислив.
Но, кога дипломира, отиде на интервју - и ја вработија во - Епл.
Славе се вработи во Силиконската долина, а потоа се префрли во Гугл. 

Во Калифорнија, тој магистрираше на Универзитетот Стенфорд, а заедно со 
неговите родители и сестрата Делфина, на церемонијата беше и „Чичко Лу“.

На приемот потоа, Славе ја зема својата наметка и ја стави околу мене: 
„Сакам да го имаш ова“, рече тој. Го донесов дома и го чував, но на крајот 
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знаев дека тој треба да го има. Па го пратив по Делфина, кога таа дојде на 
гости.  

Тоа беа двајца млади Македонци со големо чувство на благодарност. Кога 
поминавме низ Калифорнија пред неколку години, им кажавме на двајцата 
дека доаѓаме, но ниту еден од нив не беше во земјата во тој период. Но, одед-
наш Славе рече: „Јас ќе бидам таму“, а Делфина, која ни рече дека мисли дека 
нема да може да стигне, дојде исто така.

Сепак, уште една млада жена ме смета за нејзин вујко од Америка. Ана 
Гицова беше стипендист на Катлер и дипломираше и магистрираше на 
Универзитетот во Охајо. Требаше да работи како стажант едно лето за нејзи-
ните магистерски студии, и секако, ми се јави мене. 

Така, ние всушност организиравме стажирање во Нејплс во Стопанската 
комора, и најдов еден пријател од Нејплс кој и дозволи да живее во стан бес-
платно цело лето. Ана има одлична кариера, работеше во Facebook извесно 
време, а денес работи за ARM Ltd.

Сметам дека е благослов што имав улога во тоа да помогнам на сите 
Катлер стипендисти на Гуштеров кои студираа на Универзитетот во Охајо. 
Бев среќен што одиграв мала улога во тоа секој од нив да стане Бобкет.

Меѓутоа, една врска немаше никаква врска со програмата за стипендирање. 
Додека беше таму, дознав дека Ирена Ставреска, сестрата на Ана Ставреска, 
исто така дошла во Универзитетот во Охајо -- но со пливачка стипендија. Малку 
помогнав во нејзините магистерски студии. Ирена се вработи во Велс Фарго 
откако дипломираше и денес е клучен потпретседател во банката. 

Мајка ми, сестра ми Кристина и нејзината фамилија. 

My Mom and family at NAA/IMA in Washington
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Лоjалниот Бобкет на Универзитетот во Охаjо
Тоа што се стекнав со добро обра-

зование многу ми значеше, и откако 
дипломирав во 1959 година, јас сум 
вклучен во работата на Универзите-
тот во Охајо. Еве список на работи во 
кои сум вклучен:

Основање на огранок за алумни 
Сид Бекерт во округот Мајами (Тори, 
Охајо)

Поттикнување на основањето на 
Македонската програма Меѓународ-
ни Катлерс Сколарс на Гуштеров 

Помагање на голем број македон-
ски студенти, со и без Катлер стипен-
дија, да се запишат на Универзитетот 
во Охајо

Работа на Проектот за глобал-
на конкурентност – Универзитет во 
Охајо и Македонија

Воспоставување на партнерство 
за институционална соработка по-
меѓу Универзитетот во Охајо и Маке-
донија

Работам во четири одбори: Со-
ветодавниот совет на Факултетот за 
сметководство, Советодавниот од-
бор на библиотеката, Советодавниот 
одбор на Колеџот за бизнис и Сове-
тодавниот одбор на Центарот Воино-
вич 

Во 2001 година ми беше доделе-
на наградата за истакнат придонес 
од страна на Здружението на алумни 
на Универзитетот во Охајо. Никогаш 
не мислев дека ќе ми биде доделена 
таква награда од Универзитетот и тоа 
беше навистина прекрасно искуство, 
со формална свеченост на Универзи-
тетскиот кампус во Атенс, Охајо.

Покрај елегантната свеченост, 
имав чест да бидам дел од парадата 
на завршната церемонија од дипло-
мирањето и да ми доделат призна-
ние на полувремето на фудбалскиот 
натпревар по повод завршната це-
ремонија од дипломирањето. Мојата 
сопруга, Патриша; синовите Винс и 
Стив; и мојата сестра, Кристин Јанг 
со нејзиниот сопруг Волт, дојдоа на 
церемонијата. Истото го сторија и 
моите многу добри пријатели од Трој 
и Грин Беј - Чарли и Хелен Кандеа, 
Ед и Кети Велков, д-р Питер и Ненси 
Нимс, Ричард и Џоан Рачесон, Тед и 
Дот Ристов и Џим и Керол Хејстингс. 
Дојдоа и неколку македонски студен-
ти од Универзитетот во Охајо.

 Тоа што овие личности дојдоа да 
бидат со мене за овој посебен викенд 
го направи целото тоа искуство мно-
гу позначајно. 



Мицо, Мими и Анастасија Власевски - роднини во Скопје

Mico, Mimi, & Anastasija Vlasevski - relatives in Skopje



Нови куќи изградени од Хабитат Македонија во Велес 

New houses built by Habitat Macedonia in Veles
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Поглавје  7
Сите се враЌаат 

дома

Поглавjе 7. Сите се враќаат дома 
Сите знаеја за Македонија поради мене. Поминав низ животот без никој да 

знае што е Македонија, и кога ќе кажев дека сум Македонец, ќе почнеше диску-
сија и никој не разбираше. Конечно, ќе направев грев и ќе речев дека сум Грк, за 
темата да се смени на нешто друго.

Брат ми не сакаше да оди со мене во Македонија, иако го поканив повеќе 
пати. „Не сакам да одам ни преку улица“, би рекол тој. „Зошто мислиш дека би 
одел во Македонија?“

Стив се однесуваше како да не знае ништо за селото, дека не се сеќава на 
ништо. Мислам дека вистината е дека тој не сакаше да се сеќава на ништо.

Тој не зборуваше за Македонија, освен во последните две до три години 
пред да почине. Да живееше уште една или две години, верувам дека можев 
да извлечам многу повеќе од него. Но, тој закопа многу од тоа во себе.

Можеби причината беше тоа што кога за првпат навистина го запозна та-
тко му, тато не сакаше да го слушне грчкиот јазик што брат ми мораше да 
го учи на училиште. Можеби причината беше што го напушти селото каде 
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што неговите баба и дедо, неговите тетки и чичковци и братучеди живееја 
сите околу него, за да се пресели во ново место каде што немаше никој од 
семејството. 

Што и да беше причината, тој реши да стане Американец и да го остави 
сето тоа зад себе.

Јас бев негова спротивност. Ја бранев Македонија уште во училиште. 
Неодамна Џојс Сардоне, сопруга на мојот пријател, Мајк Сардоне, ме потсети 
дека кога беше бруцош ми пријде откако ме слушна како зборувам на маке-
донски со еден од другите Македонци во средното училиште „Тимкен Хај“.

„Ти си Грк, нели? Ме праша таа. Зборовите на татко ми веднаш ми се вра-
тија додека ѝ кажав без двоумење: „Јас не сум Грк!“

Меѓутоа, кога Стив почина во 2007 година, решив дека на некој начин тре-
ба да се врати дома. И додека го правев тоа, сакав на моите синови да им 
влеам малку чувство за Македонија.

Тој беше кремиран, а неговата пепел требаше да биде закопана со пепелта 
на неговата сопруга во езеро на некој имот во Луисвил, Охајо, што беше во 
сопственост на семејството. Тој умре ненадејно, од срцев удар, но погребал-
ната служба чекаше -- можеби тоа беше поради моето етничко потекло -- до-
дека јас да пристигнам. Бев во Флорида, па дојдов со авион следното утро; го 
чуваа додека јас не го видев телото пред да биде кремирано.

По кремирањето побарав мала кутија со пепел. Имав двојна мисија. Ќе ја 
искористев пепелта како причина да ги одведам моите синови таму. И јас го 
вратив Стив во татковината што беше принуден да ја напушти.

Ако државата Охајо беше во фудбалскиот плеј-оф, ќе ги искористев сите 
контакти што ги имав за да набавам билети за мене и за моите синови, би-
дејќи тие играа фудбал и тоа беше добар начин за нас да поминеме малку 
време заедно. Така, овој пат, на еден од нашите настани, им реков: „Одиме во 
Македонија. Ќе одиме во селото“.

Отпрвин тие се двоумеа. Сепак, тие беа возрасни луѓе, со свои животи, 
разбирам. Но, јас реков: „Ја имам пепелта на чичко ви Стив. Ќе ја земам и ќе 
ставам дел од неа на имотот на фамилијата Влашо, бидејќи куќата каде што 
тој е роден веќе ја нема“.

Тие се согласија - веројатно затоа што не прифаќав не како одговор. 
Веројатно, исто така, разбрале дека ова е враќање дома за нивниот чичко 
Стив, без разлика дали тој го планирал тоа или не. Неговата пепел ќе се вра-
ти во близина на општинските градини каде што мајка му и нејзиното семеј-
ство одгледувале земјоделски култури, во близина на потокот во кој играл, во 
близина на црквата каде што го избркале надвор затоа што пукал од својот 
пиштол на каписли.
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Дотогаш мојот ангажман во Македонија веќе беше доста значителен, от-
како отпатував таму неколку пати поради различни проекти. Кога се појавив 
во Македонија, познавав неколку луѓе – но стекнав многу пријатели. Тоа не е 
затоа што сум многу популарен; тоа е затоа што Македонците се добри, љу-
безни луѓе.

Мислам дека беа зачудени што човек роден во Америка може да биде тол-
ку многу Македонец. Ќе ме погледнеа и ќе кажеа: „Американец“. Но, моето 
срце и мојата душа се македонски. Претпоставувам дека сум 100 проценти 
Американец и 100 проценти Македонец.

А тука беше и моето воспитување. Не го сфатив тоа додека бев дете, но 
мајка ми дојде од ова мало село, и за што друго знаеше да зборува? Од таму 
ги научив сите народни песни, јазикот, селата низ Македонија и историјата. 
Ми раскажуваа приказни на кои дури и сега се сеќавам. И тоа не беа приказ-
ни што би ги знаеле луѓето од другите делови на Македонија; тие беа повеќе 
локални. 

Поврзуваœе на реални луƒе со приказните
Првиот пат кога ја посетив Македонија, немав визија за тоа како изгледа. 

Но јас го направив тоа. Знаев за планините, Скрика и Буче, и приказната за 
двајца мажи кои се обидоа да ги преминат планините сред зима и се смрзнаа 
до смрт.

Сето тоа беше ново за моите синови. Кога бевме таму, тие се запознаа со 
тетка ми, тетка Софија. Фина жена, многу ме потсеќаше на мајка ми. Но, таа 
беше мало девојче кога мајка ми го напушти селото, па никогаш навистина 
не ја запозна својата сестра. Се поврзав со тетка Софија; Одев да ја видам и 
беше исто како дома. Таа почина на 94 години, пред некоја години.

Нејзината ќерка - мојата братучетка Рина - беше таму кога моите сино-
ви дојдоа во посета; таму беа и сопругата на вујко ми, Арте, и нејзиниот син 
Ставрос и нејзината ќерка Катерина, уште братучеди. Имам фотографии од 
сите нив. Прошетавме низ селото. Ја видоа внатрешноста на црквата каде 
што прадедото на моите синови пеел во хор. 

Го најдовме имотот на семејството Влашо, сега празно поле, бидејќи куќа-
та беше уништена за време на една од војните. Почнав да ја ширам пепел-
та. Не и кажав на тетка Софија што планирам, и на почетокот беше мошне 
вознемирена.

„Како можеше да го направиш ова?“, таа рече. „Мислев дека е погребан. 
Мора да биде погребан“.
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Ја смирив, кажувајќи дека душата на брат ми е во рајот и дека е погребан 
назад во САД. Ова беше само малку пепел за симболично да го вратам во 
неговата татковина.

Ова беше една лоша работа - смртта на брат ми – која се претвори во до-
бра работа затоа што ги донесов моите синови овде. Мојот помлад син Стив 
ми рече: „Ќе изградам куќа овде и ќе поминувам некое време овде“. Му реков: 
„Секако“. Но, целосно ја разбрав неговата реакција на селото. Тоа го носи чув-
ството кое сакате да си го задржите: едноставен живот во мирно село.

Дури и ако моите синови никогаш не се вратат назад, барем ја виделе 
Македонија како мене. Нашите роднини не однесоа на некои грчки претста-
ви; ги видовме сите делови на Македонија. Видовме како се прави ракија по 
улиците – се шокираа. Можеш да отидеш веднаш до бурето, до штандот на 
продавачот и да си купиш. „Веднаш на улицата!“, рекоа. „Неверојатно!“ 

Jа дознавам целата приказна 
При мојата прва посета, им беше потребно извесно време на луѓето околу 

мене да почнат да зборуваат слободно. Сите разговори беа некако воздржа-
ни. Тетка ми велеше: „Што поставуваш толку многу прашања? Не прашувај 
толку.“ 

Ме задеваа за тоа што сум толкав Македонец, ми купуваа мали фигу-
ри на Александар Велики, кои го покажуваа дека е Грк. Се разбира, тој бил 
Македонец. Тоа беше културен начин да се мајтапат со мене. 

Моите братучеди се родени во Грција, одеа во грчки училишта. Една од 
моите братучеткии беше врзана со грчката црква – таа беше калуѓерка – и со 
години таа беше грчки поборник. 

На почетокот дури се обидоа да ме убедат дека се Грци. (До ден денес, 
официјалниот став на грчката влада е деја нема Македонци во Грција.). На 
крај им реков: „Како тогаш знаете македонски јазик? Нели е пренесен преку 
вашите претци?“ 

После тоа, никогаш веќе не ме задвеаа за тоа дека сум Грк бидејќи беше 
очигледно дека македонскиот јазик тие го научиле од нивните родители и 
баби и дедовци. Така и јас го научив. Тие не го зборуваа јазикот многу често, 
но со мене добро комуницираа. 

Фактот што тие се идентификуваа како Грци ме натера да работам уште 
посилно да ги убедам дека се Македонци. Но на крајот, не морав. Си знаеја 
дека се. 
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Моите вујковци се вратија таму, не поради тоа што е Грција – но поради 
тоа што беше македонска татковина од која беа принудени да избегаат. По 
неколку ноќи и малку ракија, тие стануваа се порасположени да ми ги кажат 
нивните приказни. И какви приказни беа тоа! 

Вујко Васил Малта мораше да го напушти селото за да избега од борби-
те помеѓу партизанските и грчките армии. Ќе го натераа или да се приклучи 
на армијата или ќе беше стрелан. Тој се сеќава дека требаше да ги помине 
планините без да се подготви  - всушност, тој носеше одело, како да ќе оди 
во црква или на интервју за работа. Немаше ниту вода, и беше дехидриран и 
загрижен за тоа дали жив ќе успее да избега. 

За среќа, една група Македонци го најдоа во Албанија и му дадоа вода 
која му беше најпотребна, а тој им се прикдружил на пат кон Полска. Таму 
најде работа како кројач, според неговиот занает, а почна и течно да зборува 
полски јазик. Се врати во селото после војната без некои поголеми проблеми. 

Сопругот на тетка Софија, мојот тетин Никола Панос, исто така мораше 
да го напушти селото да избега од армиите кои доаѓаа. Тој се сретна со една 
група која беше на пат за Албанија, каде сакаа да најдат начин да избегаат 
од земјата. Сите заедно се качиле на брод – тоа бил товарен брод, немаше 
никакви услови за патници – во Албанија, и не знаеја каде бродот се упатил.  

Тоа беше патување од ноќните мори, се сеќаваше тој. Условите беа ужас-
ни: луѓето умираа постојано на пренатрупаниот брод. Ноќе, патниците ќе 
слушнеа плискање на вода и знаеја дека некој умрел. Телото на починатиот 
го фрлале во морето. 

Патниците претпоставуваа дека можеби се на пат за Турција или некоја 
источноевропска земја како Украина или Романија. Замислете го нивното из-
ненадување кога бродот пристануваше и тие го слушнаа гласот од звучникот: 
„Чичко Јозеф Сталин ви посакува добредојде во народна република Русија, 
другари.“ Русија ги поддржуваше партизанските сили во оваа војна. 

А на Русија и беа потребни работници. Никола беше распореден да работи 
во железара и таму работел цело време додека бил во Русија. Му плаќаа не-
која мала плата во рублји и можеше да го заштеди поголемиот дел од платата. 

Никола и Софија успеаја да стапат во контакт на многу креативен начин. 
Едниот ќе напишеше писмо на другиот и ќе го испрател на адресата на мајка 
ми во САД: Таа ќе го ставеше во плико и ќе го испратеше на едниот или на 
другиот бидејќи парот не можеше да си праќа писма еден на друг од или во 
Русија. Навистина многу мудро од нив. 

По многу мака, Никола успеа да излезе од Русија и да се врати во селото 
по војната. 



Мајка Тереза која беше родена во Македонија 

Mother Teresa who was born in Macedonia
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Поглавје 8
Нов живот и нови 

иницијативи

Поглавjе 8. Нов живот и нови инициjативи 
После 38 години брак, по смртта на Џен реков дека еден брак ми беше 

доволен. Не бев свесен што Господ ми има подготвено!
Со текот на годините површно ја познавав Патриша Ен Дикерсон. Ќе се ви-

девме на плажа и околу Пеликан Беј. На 2 септември 1998 година, бев на јуж-
ната плажа во Пеликан Беј кога таа пристигна. Ја поздравив со „Се надевав 
дека ќе дојдеш на оваа плажа вечерва“, и нашата врска започна. Таа денес ми 
вели: „Тие зборови беа како магија“.

Почнавме да поминуваме многу време заедно, и времето поминато за-
едно беше одлично. Нашата романса стана хит во Пеликан Беј. Библијата и 
специјалната картичка што ми ја подари Пети за денот на вљубените, го за-
црстија моето мислење. На 2 април 1999 година се веривме.

Тоа беше кратка свршувачка. „Ние не сме деца, па зошто да чекаме да се 
венчаме? Реков, и на 2 мај го направивме токму тоа.

Како што беше соодветно, се венчавме на јужната плажа на зајдисонце со 
целосна церемонија. Пети имаше направено олтар на патеката до плажата и 
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свод од бисерно бели балони. И верувале или не, ни се појави зелен блесок, 
легендарниот миг во кој сонцето потонува во Мексиканскиот залив. 

Потоа, имавме прием во ресторанот на јужната плажа.
Пети ја избра својата многу добра пријателка, Арлин Николс, како старо-

сватица, а пријателите Гери Шекелфорд, Џоан Ли и Сју Остеринк како деве-
рици. Еден од моите синови, Винс, ми беше кум, а пријателите од секое место 
што ми значеше нешто во животот имаа задача да се грижат за гостите – Пит 
Нимс од Трој, Рич Ратчесон од Грин Беј и Ристо Гуштеров од Македонија. 
Моите внуки Меган и Лекси Влашо беа нашите девојчиња со цвеќиња.

Имавме повеќе од 100 пријатели присутни, а моите пријатели од Трој ме 
изненадија со тоа што ни се придружија со многу куса претходна најава. 

Продолживме да живееме во Пеликан Беј, селејќи се во четири различ-
ни делови, до 2020 година, кога ги намаливме барањата и се преселивме во 
градот Нејплс.

Патриша – Пети – беше и се уште е голем поборник на сите мои активно-
сти и во многу од нив имаше значајна улога. Сè што имав постигнато откако 
стапивме во брак немаше да биде возможно без неа и нејзината поддршка.

Пети е вистински претприемач. Како долгогодишен жител на Нејплс, таа 
отвори своја продавница за модни додатоци на Петтата авенија кон крајот на 
1970-тите, доста успешен бизнис. Во 1980-тите, таа започна бизнис со голе-
мопродажба на свилени цвеќиња, кој го изгради во најголем таков бизнис во 
Југозападна Флорида.

Покрај тоа, таа организираше сопствени проекти во заедницата. Пети от-
секогаш финансиски поддржувала многу заедници и религиозни организа-
ции, дури и кога не и било лесно да го стори тоа, и продолжува до ден-денес. 
Таа беше основачки член на Грејс Плејс за деца и фамилии, (Grace Place for 
Children and Families), што го организирала Стефани Кембел, министерка која 
работеше со црковната младинска мисија во Македонија и која ме придружу-
ваше на осветувањето на тамошната црква Света Троица. 

Пети, исто така, го поддржува Хабитат фор Хјуманити на округот Колиер и 
на Република Македонија; Клуб за момчиња и девојки од округот Колиер; Хари 
Чапин Фуд Бенк (Harry Chapin Food Bank); и многу, многу други добри проекти.

Таа ми донесе и нови пријатели, луѓе како Сју Ердел Аткинс и нејзиниот со-
пруг Алан. Сју и Пети беа пријателки уште од нивните средношколски денови 
во Мисури, а јас и Алан брзо се спријателивме. Дури понекогаш се собираме 
за возење до црквата на заедницата за прослави во паркот Камбиер во неде-
лите кога тие беа во Нејплс. 

Што е најважно, Пети и јас едноставно уживаме да бидеме заедно. Со текот 
на годините патувавме многу, откако ги посетивме сите држави во САД и повеќе 
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од 100 земји во светот. Патувавме од Северниот Пол до Јужниот Пол, Африка, 
поголемиот дел од Европа, Јужна Америка, Централна Америка, Австралија и 
многу места помеѓу нив. Два пати ја посетивме земјата каде што одеше Исус. 
Одевме на тури по копното, крстарења по океанот, крстарења со речни чамци 
и многу патувања со возење, со Пети како наш способен „директор на турнеја“.

 Таа ме придружуваше на две патувања во Македонија и двапати беше во 
селото. Патриша Ен Влашо е совршена личност со која ги поминав последни-
те 25 години.

Реков во тоа време и продолжувам да го кажувам тоа и денес: „Господ 
ми испрати ангел кога најмногу ми требаше“. Благословен сум што бев и сум 
женет со две прекрасни жени. 

Почетоци со поjадок
Токму Пети, всушност, индиректно ми донесе можност да и помогнам на 

Македонија во Вашингтон. Се започна во есента 2002 година, кога појаду-
вавме со една од најдобрите пријателки на Пети, Сју Остеринк, и нејзиниот 
сопруг, Брус. Брус беше вклучен во Националниот молитвен појадок. Ме пра-
ша: „Дали би сакал да одиш?“ Се разбира, реков да.

  Националниот молитвен појадок започнал да се оддржува во 1953 годи-
на благодарение на Абрахам Вереиде, методистички свештеник кој сакаше 
да организира појадоци со локалните бизнисмени и граѓански лидери каде 
и да бил на служба. Кога се преселил во Вашингтон за да стане извршен ди-
ректор на организацијата Меѓународно христијанско лидерство, тој својата 
пракса ја донесе со себе. Неговото свештенство организираше појадок кој го 
вклучи целиот Конгрес и претседателот на САД. 

Почнувајќи од претседателот Двајт Д. Ајзенхауер, кој присуствуваше на 
првиот појадок, американскиот претседател присуствуваше на Националниот 
молитвен појадок секоја година. Настанот е толку популарен што присуство-
то е само со покана, и таму има луѓе од повеќето земји во светот. Главната 
трпезарија, во Вашингтон Хилтон, собира 2.000 луѓе и во последниве години 
ѝ требаше дополнителна просторија каде се сместуваа уште 1.000.

Таа прва година беше возбудлива. Пети и јас бевме воодушевени што 
појадувавме со претседателот на САД и што бевме во присуство на повеќе од 
2.000 луѓе во главната сала. Ова е дводневен настан, а сите состаноци на кои 
присуствувавме се фокусираа на Исус и молитвата.

Се разбира, меѓу причините поради кои овие луѓе се во Вашингтон за 
појадокот е можноста да поминат време со претседателот, неговите блиски 
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доверливи луѓе и Конгресот без да поминат низ вообичаениот синџир на 
команда. 

Едно попладне кое беше отворено за посети со членовите на Домот и Сенатот, 
присутните Македонци беа поканети да го посетат мојот добар пријател уште 
од заедничките денови на Универзитетот во Охајо, Џорџ Воинович. Џорџ сега 
беше еден од сенаторите на Охајо. Група од околу 12 луѓе отидоа во негова-
та канцеларија и оддржаа средба во неговата конференциска сала. Таа беше 
премногу мала за да не собере сите, но сепак имавме продуктивен состанок на 
кој разговаравме за проблемите на Македонците и на балканските нации.

Додека се подготвувавме за следниот молитвен појадок, му дадов предлог 
на Џорџ: Да ја поканиме македонската делегација во трпезаријата на Сенатот 
на ручек. Тоа ќе им остави огромен впечаток. Џорџ беше стиснат за пари - без 
разлика дали тоа беа негови пари или на некој друг - па беше потребно малку 
убедување, иако тој на крај секако се согласи.

Но, кога дојде датумот за појадок во 2004 година, канцелариите на Сенатот 
беа затворени. Смртоносен отров, рицин, беше откриен во пликовите што ги 
добија неколку членови на Конгресот во вторникот, и Капитол беше веднаш 
затворен. 

Си помислив: Сега што да правиме? Најлесно беше да се откаже соста-
нокот. Но, јас сакав да ја искористам оваа можност Џорџ лично да се сретне 
со Македонците а, во тој момент, и со луѓе од другите балкански земји, исто 
така -- се пријавија стотина луѓе! Организаторите на Националниот молитвен 

Македонски дипломци од Универзитетот во Охајо со претседателот Ѓорге Иванов 
во Чикаго 

Macedonian graduates from Ohio University with President Gjorge Ivanov in Chicago
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појадок не спасија, ми помогнаа да најдам соба во Вашингтон Хилтон што 
може да се постави за ручек.

Џорџ и неговата сопруга Џенет дојдоа на ручекот. Ни се придружија хри-
стијани, муслимани, Евреи и други. Тоа беше одлична средба. Мојот дел беше 
лесен: јас бев домаќин. Џорџ беше главниот говорник.

Така се роди Балканскиот ручек на националниот молитвен појадок. 
Ручекот продолжува и денеска под името југоисточно-европски ручек на на-
ционалниот молитвен појадок. Присуствував и на Националниот молитвен 
појадок и на балканскиот ручек и имав улога на домаќин до 2010 година. Тој 
период Воинович си заминуваше од функцијата. Чувствував дека е време и 
јас да продолжам понатаму, и тоа го направив. 

Претседател за цела Македониjа
Меѓу луѓето со кои работев за да ги претставам македонските прашања 

во САД беше Борис Трајковски, претседател на Републиката од 1999 до 2004 
година. Сите му беа пријатели на Борис, и јас ја имав таа привилегија да би-
дам еден од нив.

Тој даде своја лична поддршка за македонските прашања на кои работев, 
вклучувајќи ја и проект програмата за економски студентски која се одвива-
ше помеѓу Универзитетот во Охајо и Универзитетот Свети Кирил и Методиј и 
новата црква што ја гради мојот пријател Ристо Гуштеров.

Од моја гледна точка, јас ги пренесов неговите барања до сенаторите и кон-
гресмените кои знаев дека ќе и помогнат на Македонија во нејзиниот развој.

 Борис првпат го запознав на коктел забава на која присуствував при едно од 
моите патувања во Македонија. Тоа се случи ноќта по претседателските избо-
ри, и се сметаше дека Борис победи, но тоа не беше официјално во тој момент. 

Кратко поразговаравме за тоа колку беше блиску. Се шегувавме, велејќи 
дека Македонија учи од САД за блиски избори, бидејќи тоа се случуваше око-
лу времето на спорните избори на Џорџ Буш пред Ал Гор во 2000 година.

Официјалните резултати беа објавени следниот ден, потврдувајќи го не-
говиот избор. Борис беше прогласен за умерен реформист. Имаше принципи 
и планови. Тој изненади многумина, а особено премиерот Љубчо Георгивеки, 
кој очигледно мислеше дека Борис лесно ќе се контролира, бидејќи неговата 
позиција има ограничени овластувања и е повеќе церемонијална.

Новиот претседател си постави за цел да организира мировни прегово-
ри со посредство на НАТО во 2001 година, кои ставија крај на насилството 
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од албанските бунтовници кои бараа автономија од Македонија. Правејќи го 
тоа, тој спречи целосна граѓанска војна.

Потпирајќи се на својата вера во Бога, Борис им покажа на луѓето дека е 
силен водач во тешки околности.

 Секогаш кога ќе дојдев во Македонија, му се јавував да му кажам дека сум 
во земјава. Тој ќе речеше: „Дојди кај мене околу пет или шест часот кога ќе 
завршам со работа и ќе можам да го расчистам бирото“.

 Ретко зборувавме за политика. Ќе свиреше македонска или христијанска 
музика. Дури и му носев ЦД-а од популарни американски христијански пејачи 
како Санди Пети и Вилијам Смит. Најмногу зборувавме за нашата вера и други 
неполитички работи. Тој отворено зборуваше за тоа како често го карале затоа 
што не е православен христијанин во земја во која ги има толку многу.

Знаете, една од работите што нè поврзуваше беше тоа што и двајцата бевме 
методисти. Го прашав како стана методист, претпоставувајќи дека се преобра-
тил во верата како и јас. На мое изненадување, тој рече дека со таа вера бил ро-
ден. Методистите се долги години присутни во Македонија на просторот каде 
што тој е роден и неговото семејство со генерации биле методисти.

 Кога дојдов да го посетам во 2002 година, тој беше особено возбуден.
„Имам нешто да ви покажам“, рече тој и постави видео од церемонијата во 

2002 година на која му беше врачена Светската методистичка награда за мир 
за неговата работа во спречувањето на граѓанската војна. Ова беше огромна 
чест: меѓу оние кои претходно ја добиле наградата биле Нелсон Мандела, 
Кофи Анан, Михаил Горбачов, Џими Картер и Анвар Садат.

За жал, тоа не беше почитувано, па дури не беше ни објавено во неговата 
земја бидејќи не беше православен христијански медал. Каква штета. Сите 
ние сме верници во еден Бог без разлика на нашата религија, и признавањето 
на една извонредна работа секогаш треба да биде важно. 

Политичка тензиjа и трагедиjа
Еден од ретките моменти кога Борис спомна политика во нашите разго-

вори е кога ги опиша тешкотиите што ги имал со тогашниот премиер Бранко 
Црвенковски. Црвенковски со задоволство го малтретирал. Борис се обиде 
да работи со Бранко, но секогаш бил одбиен.

Друг пат, тој ме најде додека бев во Вашингтон за да ме замоли да оти-
дам кај конгресмените и сенаторите за поддршка на една контроверзна ма-
кедонска кауза. Тој беше под голем притисок да потпише - или да не потпише 
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- документ со кој се одобрува нов универзитет во Тетово. Администрацијата 
на САД го поддржуваше универзитетот, а Борис сакаше и поддршка од 
Конгресот.

  Универзитетот нудеше наставна програма на албански јазик, на што мно-
гу етнички Македонци, вклучително и оние во владата, силно се спротивста-
вуваа. Земјата сè уште беше под одредена тензија, откако сепаратистичките 
албански бунтовници земаа оружје в раце, но Трајковски планираше да го 
поддржи новото училиште.

„Морам да го потпишам, бидејќи работев за мир помеѓу сите луѓе во 
Македонија“, ми рече тој. „Ако не го потпишам и попуштам под притисокот, 
морам да се запрашам кој е Борис Трајковски?“

Тој имаше одлични односи со американскиот претседател Џорџ В. Буш. И 
двајцата беа методисти и се поврзаа за време на нивните средби во неколку 
наврати. Борис ми кажа дека за време на насилните вооружени судири со 
албанските бунтовници, по војната во Косово, Буш ќе му се јавеше за да му 
каже дека мисли на него и се моли за него и за земјата.

Во тоа време се запознав и со Зоран Јолевски, тогашен секретар во каби-
нетот на претседателот на Македонија. Секогаш кога ќе одев да го посетам 
Борис во зградата на Собранието, иако тој ќе речеше дека ќе биде слободен, 
секогаш требаше да го чекам. Така, седнував со Зоран и ние двајца воспоста-
вивме одлични односи поради тоа што многу пати чекав претседателот да 
се ослободи. Го имам посетено Борис околу 20 пати, така јас и Зоран имавме 
доволно време да се запознаеме.

Подоцна Зоран Јолевски стана македонски амбасадор во САД, а потоа и 
министер за одбрана. 

Борис Трајковски загина во авионска несреќа во која загинаа сите патни-
ци и членови на екипажот, кога одел на економска конференција во магливо 
време. 26 февруари 2004 година беше тажен ден за неговата земја и лично 
за мене.

Напишав писмо во кое им кажувам на Македонците кои беа моите раз-
мислувања за него. Но, направив грешка што не присуствував на неговиот 
погреб. Размислувањата пред мојата одлука беа дека на погребот ќе прису-
ствуваат илјадници луѓе.

  Заклучокот е: Пред да почине, тој не можеше да натера десетина луѓе да 
одат со него по улица поради нивните етнички и верски разлики. Но, кога тој 
почина, илјадници одеа по неговиот ковчег.

Долго време размислував за тоа. Тоа е животна лекција која треба да ја на-
учиме и да ја пренесеме. Зошто постапуваме правилно кога некој ќе почине, а 
не кога е тука со нас на земјата? 
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Запознаваœе со татковината
Македонците во лидерство: Меѓу 

многуте настани на кои присуствував 
поради мојата работа со Македонија 
беше и 18 септември 2007 година, 
полагањето заклетва на Срѓан Керим 
од Република Македонија за прет-
седател на Генералното собрание 
на Обединетите нации во Њујорк. 
Каков горд момент да се биде таму 
додека еден Македонец беше на-
значен на највисоката функција во 
Обединетите нации!

Пренесување на историјата: Во 
2009 година во Австралија беше 
објавена книга со наслов „Портрети 
на паднатите борци за слобода“ од 
Виктор Бивел. Оваа книга беше спо-
меница за 370 Македонци кои ги 
загубија животите борејќи се за сло-
бода во денешна Егејска Македонија 
(Северна Грција).

Бев толку импресиониран од оваа 
книга бидејќи го опфати регионот на 
селото на моите родители, Брезница. 
Еден од борците што ги споменува 
беше таткото на мојот добар пријател, 
Крис Манговски, кој исто така живее 

во Нејплс. Неговиот татко бил убиен 
во Брезница и бил погребан во селото. 
Го сметам Крис за братучед и можев 
да му помогнам да добие маркер за 
гробот на неговиот татко во селото.

Крис има сопствена неверојатна 
приказна. Тој е еден од „Децата бел-
галци“, деца земени од своите домо-
ви во Македонија со изговор дека ќе 
бидат заштитени од војната што се 
одвива таму. Наместо тоа, тие беа 
испратени во домови во други земји, 
без намера да ги вратат кај нивните 
родители. На интернет има докумен-
тарни филмови како „Следната го-
дина, во Лерин“, кои ја раскажуваат 
приказната од нивна гледна точка.

„Портрети на паднатите борци за 
слобода“ беше само на интернет. Го 
контактирав авторот Виктор Бивел 
и тој се согласи да ми ги даде автор-
ските права да ја печатам во САД.

Испечатив 100 примероци и му 
дадов примерок на секој Македонец 
и на сите други кои беа заинтереси-
рани сè додека примероците речиси 
ги снема. Сакав што повеќе луѓе да ја 
дознаат нивната приказна.



Млади од Радовиш во посета на Нејплс програмата „Hooked on God“. 

Young people from Radovish visiting Naples Hooked on God Program.



Лу и Пети Влашо на Денот на вљубените

Lou & Patty Vlasho on Valentines Day
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Поглавје 9
Напред со верата

Поглавjе 9. Напред со верата 
Сите ние сме верници на еден Бог, без оглед на нашата религија. Но, нашите 

пристапи можат да бидат многу различни.
Мојата религија е клучна за мене. Јас верувам во Исус Христос. Но, јас не 

сум евангелист; Се обидувам да го правам тоа со пример. Можеби некој ќе рече: 
„Ми се допаѓа тоа што го прави. Што е тоа - можеби неговата вера?“

Поминав низ неколку кризи – особено кога почина Џен, мојата прва сопруга – 
и не знам како некој би го направил тоа без вера во Бог и Исус. Во такво време, 
нема со кого друг да разговараме. 

При една од моите први посети на Македонија, мојот пријател Ристо 
Гуштеров ме покани да одиме во неговото родно место, Радовиш, каде што 
беше планиран парастос за 40 дена од смртта на неговата почината сестра. 
Ристо таму градеше нова црква и таа требаше да биде нешто навистина по-
себно за Радовиш, но во тоа време не беше завршена. По богослужбата има-
ше ручек, а Ристо ме замоли да му се придружам со тројца свештеници на 
црквата.

Ме запозна со попот Коста и со другите двајца, помлади свештеници. 
Седев спроти попот Коста и уживав во ручекот. Не го очекував барањето од 
Ристо кое излезе од ведро небо: „Кажи им што мислиш за нивната црква“.
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Ристо и јас разговаравме за разликите меѓу Македонската православна 
црква и мојата Обединета методистичка црква, но не бев подготвен да ме 
фрлат во огин пред тројца свештеници. Сепак, под претпоставка дека ве-
ројатно никогаш повеќе нема да ги видам -- и бидејќи немав избор -- им ги 
кажав моите размислувања за разликите. 

Им објаснив како нашата служба е помалку формална и вклучува различ-
на проповед секоја недела, и како собраните верници учествуваат во служ-
бата. Посебно зборував за нашите младински програми. Всушност, повеќето 
мои коментари беа концентрирани на нив, бидејќи младите се иднината на 
секоја црква.

Им кажав за младинските програми на црквата Методист на Северен 
Нејплс (North Naples Methodist), каде што сум член, и предложив црквата 
во Радовиш да размисли во врска со отворање некоја програма за млади. 
Попот Коста, кој многу внимателно слушаше, рече: „Би сакал да видам за што 
зборувате“.

 Таму, на лице место, Ристо рече: „Јас ќе го купам авионскиот билет. Вие 
погрижете се за сè друго“. 

Направивме соодветен аранжман со мојата црква, а Коста пристигна во 
Нејплс на почетокот на мај 1998 година. Се испостави дека ова беше следни-
от ден откако јас и Пети се венчавме, но успеавме се да направиме како што 
треба.

 Имав договорено тој да престојува со другите членови на црквата; Не са-
кав тој да слуша само од мене, туку да добие перспектива и од другите члено-
ви. Тој не зборуваше англиски и, непотребно е да се каже, јас бев единствени-
от што зборуваше македонски. Но, некако можеа да се разберат.

Попот Коста беше со нас 10 дена. Му ги покажавме сите младински про-
грами како што се одвиваа. Тој беше гостин на нашата неделна служба и беше 
претставен на собраните членови. Пред да замине од Нејплс имаше само 
едно барање: да најдеме дрес на Мајкл Џордан за неговиот внук. Ние тоа и 
го направивме.

 На мојата следна посета во Македонија, решив да отидам и да се видам 
со него. 

“Што мислиш? Да организираме младинска група овде во Радовиш?“ 
Прашав. Одговорот беше категоричен „Да!“

 Организиравме програма за спортски активности, како кошарка и одбојка. 
Идејата беше дека ако можеме да ги собереме младите околу црквата за 
овие активности, некои од нив ќе се заинтересираат и за црквата. Утврдивме 
буџет, а мојата работа беше да ги обезбедам парите потребни за набавка на 
опремата.
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Сè уште имам една од првите молби за собирање средства што ги испратив:
„Во 49-57 година од нашата ера, Павле направил две мисионерски патувања 

во Македонија, ширејќи го Исусовото слово. Денес, воената акција, војната на 
Балканот, имаше огромно емотивно, финансиско и политичко влијание врз на-
родот на Македонија. Никогаш не била поголема потребата да се зголеми хри-
стијанството во тој дел од светот. Во 2000 година, можеме да направиме некоја 
разлика. Поддржете ја нашата младина која сака да се поврзе со попот Коста“.  

Обединетата методистичка црква Северен Нејплс се согласи да помогне 
во финансирањето. Одржавме неколку настани за собирање средства, меѓу 
кои и една македонска вечера со полнети пиперки, колбаси, грав и десерт, 
која ја подготвија неколку македонски жени.

Без поддршката на нашиот духовен водач, свештеникот Тед Сотер, проек-
тот MМM никогаш немаше да се оствари. Тој ја даде својата согласност и сво-
ето време. Што е најважно, тој му дозволи на својот персонал да помогне во 
проектот (Свештениците Стефани Кембел и Лиза Лефков). Кога попот Коста 
беше во Нејплс, Тед помина цел ден со него, покажувајќи му некои од лока-
циите кои другите никогаш не би ни помислиле да му ги покажат. Тој издвои 
простор за време на богослужбите да го промовира проектот и во неколку 
наврати користеше текст од Библијата за Македонија во својата проповед.  

Македонскиот архиепископ Стефан на Светската kонференција за религија во 
Охрид, Македонија

Macedonian Archbishop Stefan at World Religion Conference in Ohrid, Macedonia
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Од патуваœе таму до патуваœе тука
Водејќи се по ентузијазмот за изградба на Македонската младинска ми-

сија, дојдовме до идеја всушност да испратиме неколку американски мла-
динци од мојата црква во Македонија да ја посетат радовишката младина и 
да помогнат во нивната програма.

Со 15 деца, на возраст од 9 до 14 години, избрани за патувањето, ги со-
бравме средствата и ги заклучивме плановите за патување во 2001 година.

Патувањето никогаш не се оствари.

Тензиите меѓу Албанците и Македонците растеа откако Гласност почна да 
го растура Советскиот Сојуз и Југославија се раздели на етнички ентитети. 
Поттикнати од новоформираната албанска национална ослободителна ар-
мија, етничките Албанци во Македонија одлучија дека сакаат автономија и/
или право да се приклучат на Албанија. До 2001 година, воените дејствија 
вклучуваа вооружени борби и убиства. Кога почна да се појавува на амери-
канската телевизија, родителите почнаа да ги повлекуваат своите деца од 
патувањето. И искрено не можев да ги обвинувам. 

Но, не се откажавме од идејата за младинска размена. Наместо тоа, реко-
вме, зошто да не ги донесеме децата од Радовиш во Нејплс?

Со неколку повици во Радовиш планот се смени, и Македонците ќе дојдат 
во Нејплс. Попот Коста и радовишани ги избраа своите 11 претставници. Само 
еден од нив беше над возраста што ја баравме – постаро момче кое мораше 
да го придружува својот брат; неговите родители не му дозволуваа на помла-
диот брат да дојде без него.

Тој всушност можеби извлекол најмногу од патувањето. Години подоцна 
повторно го видов. Одев по улица во Радовиш кога слушнав како некој вика: 
„Господине Лу, господине Лу!“ Тоа беше момчето, сега млад човек, што рабо-
теше за градот, копајќи ровови. Беше толку возбуден што ме виде и не може-
ше доволно да ми се заблагодари за неговото патување кое може да се случи 
еднаш во животот. 

Сепак, некои од децата дојдоа со погрешна претстава за САД, мислеа дека 
насекаде ќе најдат каубои кои пукаат со пиштоли. (Веројатно не им паднало 
на памет дека нивните родители нема да им дозволат да дојдат доколку тоа 
беше вистина.)

Изнајмивме автобус да ги земеме од аеродромот во Мајами. Се разбира, 
тие беа гладни по нивното долго патување и, се разбира, сакаа да одат во 
Мекдоналдс; ги однесовме во првиот покрај кој поминавме.
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Голема група нè чекаше пред црквата во Нејплс, каде на секој од гостите, 
вклучително и еден свештеник, Стојан, кој ја придружуваше групата, им беа 
доделени семејства домаќини за две недели што ќе престојуваат тука. 

Некои од децата беа фасцинирани од начинот на живот на семејствата 
со кои престојуваа; за други беше слично на она што го имаа дома. Кога тоа 
беше изводливо, децата беа ставани во семејства домаќини кои имаа деца на 
нивна возраст за да можат да делат слични интереси. Дури и без да ги знаат 
јазиците, тие најдоа начини да комуницираат.

Групата донесе фрескоживопис како подарок на црквата во Нејплс. Во те-
кот на неделата тие присуствуваа на нашите богослужби, а ние ги слушавме 
како ја кажуваат Господовата молитва на македонски за нас.

Организиравме се што беше потребно децата да го видат најдоброто и 
најлошото во овој дел. Ги видоа печалбарите кои работат на фармите како 
берат овошје и зеленчук; го посетија и одморалиштето во Нејплс. Тие го посе-
тија затворот, па можеа да видат дека „слободата“ овде не значи дека можете 
да правите што сакате. Тие, исто така, посетија судница во владиниот центар 
на округот Колиер.  

Тие можеа да видат поинаков владеачки систем на дело: Едно од пра-
шањата за судијата што ја поздрави нашата група беше „Кому вие му подне-
сувате извештај?“ “Никому. Јас сум газда на оваа судница“, им одговори тој.

Алигаторите беа огромна атракција. Многу им се допаднаа локалните 
плажи, а ние ги однесовме и на возење со брод. Тие беа почестени со ручек 
во Вергина, со нејзините македонски врски. Ги запознавме и со Бургер Кинг, 
кој всушност им се допадна многу повеќе од Мекдоналдс.

Дури ги однесовме и на една од локациите на Хабитат фор хјуманити, каде 
што помогнаа во изградба на една куќа.

Се разбира, главната причина за посетата беа младинските програми на 
методистичката црква Северен Нејплс, а тие ги видоа и учествуваа во сите 
програми. Локалниот весник, Нејплс Дејли Њуз, објави неколку статии повр-
зани со оваа тема „Посветени на Бога“ (Hooked on God).

Сите деца од Македонија беа одлични, но двајца од нив станаа неофи-
цијални водачи – Љупчо Димитриев и неговата сестра Вера Димитриева. 
И двајцата сега се во адвокатска професија, Љупчо во Радовиш, а Вера во 
Скопје.

Сè уште ги имам писменцата за благодарност и песните што ги испратија 
децата, а кога и да се вратев во Радовиш после тоа, тие беа во црквата да ме 
поздрават со прегратки, бонбони и цвеќиња. Секогаш ги прашував како оди 
нивната младинска група и дали се среќаваат неделно. Нивниот вообичаен 
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одговор беше „не секоја недела“. Исто така прашав: „Дали ја читате Библијата 
кога ќе се сретнете?

„Ние не. Попот ја чита“, беше одговорот. Сè уште имаше голема разлика од 
активното учество со децата на кое јас сум навикнат. 

На една од моите посети, со нас беше и протоерејот. Тој не беше вклучен 
во нашата дискусија, но очигледно слушна еден од моите коментари и сакаше 
да каже нешто, мислам. Тој се сврте и ме праша пред младите: „Зошто не им 
ја кажеш вистината и не им објасниш како католиците се одвоиле од право-
славните, а подоцна протестантите од католиците?

Мислам дека тој беше загрижен што се обидувам да им влијаам како да 
ја практикуваат својата вера. Тоа воопшто не ми беше целта; Единственото 
нешто што сакав да им пренесам е тие да имаат вера во Бога и да бидат ре-
довно присутни во црквата.

Се воздржав и одговорив на неговото прашање покажувајќи го прозоре-
цот кон дрвјата на ридот. „Некогаш имаше само едно дрво, но со текот на 
времето таму пораснаа многу други, а сега имаме шума“, им реков на сите во 
групата.

Јас не сум некој кој брзо размислува; тие зборови најверојатно дојдоа ди-
ректно од Бога.

Подоцна, седнав покрај протоерејот на ручек, а тој беше срдечен и разго-
ворлив, но помислив дека тоа ќе биде крај на македонската младинска ми-
сија. Среќен сум што можам да кажам дека не беше така. 

Доделување на наградата на ОМД на американскиот сенатор Џорџ Воинович

Presenting US Senator George Voinovich with the UMD Award
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Ден коj ќе се памети  
за црквата Св. Троица Радовиш
За време на многуте мои посети на Македонија имав задоволство со Ристо 

да ја посетам новата црква што тој ја градеше во Радовиш. Ристо го финанси-
раше целосно како подарок за Радовишани и тоа е еден величенствен подарок.

Гледајќи ги деталите вградени во црквата во различни фази беше неве-
ројатно и едукативно. Структурата е извонредна и сликите на Библијата од 
украинскиот сликар Анатолиј Гајданака кои ги покриваат ѕидовите се сите 
прекрасни уметнички дела, како и нејзините фрески.

Црквата е толку впечатлива што е наброена во водичите за туристи како 
нешто што мора да го посетат луѓето кои доаѓаат или поминуваат низ градот.

Бев поканет во Радовиш на осветувањето на црквата на 12 октомври 2003 
година. Пасторот Стефани Кембел, која имаше голема улога во македонска-
та младинска мисија на мојата црква, ме придружуваше во Македонија за 
осветувањето. 

Тоа требаше да биде монументален настан. На настанот кој траеше цел 
викенд имаше гости од целиот свет, меѓу кои и еден кој не планираше да дој-
де: претседателот на државата.

Во автобусот од Скопје за Радовиш дознав дека претседателот Борис 
Трајковски не доаѓа на отворањето на црквата.

„Како мислите не доаѓа?“ Прашав. Не знаеја зошто, а не беа ни сигурни 
дали е поканет. За да го решам проблемот, додека се уште бев во автобус го 
зедов телефонот и му се јавив. Можам да се сетам на тоа како се одвиваше 
разговорот:

„Г-не Претседателе, слушнав дека не доаѓате во Радовиш на отворањето 
на новата црква“, реков.  

„Мислам дека не сум поканет“, рече тој. „Покрај тоа, би ми било непријат-
но, бидејќи тоа е православна црква, а јас сум методист. Не сакам вниманието 
да се насочи кон тоа“.

„Мора да дојдете. Немате избор“, му реков. „Ова е Божја црква која се ос-
ветува. Вие сте претседател на оваа држава. Вие сте силен верник во Исус 
Христос и Господ. Не можете да не дојдете само затоа што може да има мали 
непријатности“.

Тој на крајот се согласи; ќе дојде на церемонијата.

Одеднаш сите се возбудија. Беше голема работа што претседателот до-
аѓаше во Радовиш.
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Го прегрнав Борис кога се појави. Тој ми шепна на уво: „Ти ме натера на ова“.
Поповите сакаа да го вклучат во церемонијата, но тој рече: „Не, јас сум 

тука како посетител“.
Докажавме нешто: тој не се мешаше во церемонијата, но христијанинот 

број еден во земјата беше таму.  
Програмата за викендот ја вклучуваше новата црква во речиси секој на-

стан: богослужба во сабота навечер, концерт пред црквата, дневна богослуж-
ба, ручек и завршен вечерен концерт во црквата. Тоа беше навистина незабо-
равен настан, и ми беше голема чест што бев присутен на него.

Изградбата и осветувањето на оваа црква, очигледно првата нова пра-
вославна црква по многу години во Македонија, беше прекрасен подарок за 
жителите на Радовиш, народот на Македонија и за слава Божја!

Имам среќа што пред црквата стои дрво со моето име. 

Македониjа станува екуменски домаќин
Никола Груевски беше ѕвезда во подем: Речиси секогаш кога ќе го сретнев 

беше во различна улога. Првпат го запознав Никола кога беше млад банкар 
во Скопје. Следниот пат, тој беше во националната берза. Додека беше ми-
нистер за финансии не се сеќавам дека имав многу контакти со него, но бев 
импресиониран од него и внимателно ја следев неговата кариера.

Кога стана лидер на ВМРО-ДПМНЕ (Македонска револуционерна орга-
низација – Демократска партија за македонско национално единство), една 
од двете најголеми политички партии во нацијата, бев задоволен. Набргу по 
неговиот избор, двајцата бевме во Вашингтон и се сретнавме во македонска-
та амбасада. Му кажав колку сум среќен што гледам млади лидери како се 
вклучуваат во македонската политика и дека очекувам позитивни работи да 
се случат во земјата.

Во 2006 година, на едно патување во Скопје, ме замолија да се приклучам 
на една мала група за да дискутираме за религиозна програма која Груевски, 
сега премиер на земјата, беше заинтересиран да ја започне. Домаќин на сред-
бата беше македонската министерка за култура Елизабета Канчевска. Беше 
присутен и г.г. Стефан, Архиепископот на МПЦ, како и други.

Веќе имав разговарано со Елизабета и Стефан кога се појави идеја за сви-
кување верска конференција. Мислевме дека е една одлична идеја. Имаше 
добар концепт и опфаќаше различни теми. Работевме на неколку прашања 
со Никола и со владата, но тоа беше она што го сметам за една од неговите 
најважни иницијативи.
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Идејата, како што разговаравме, беше да се одржи верска конференција 
на сите вери и вероисповести во Македонија. Мојата вера е важна за мене 
и сметав дека оваа програма ќе биде од значајна помош за сите религии во 
Македонија. Идејата за конференција, која ќе се одржува еднаш на три годи-
ни, беше одобрена и бев поставен во организацискиот одбор. Првата светска 
конференција за меѓурелигиски и меѓуграѓански дијалог, со тема „Придонес 
на религијата и културата во мирот, меѓусебното почитување и соживот“, се 
одржа во 2007 година. 

Конференцијата беша навистина успешна, со повеќе од 250 луѓе кои до-
аѓаа од 30 или 40 земји, кои ги претставуваа сите религии и вероисповести. 
Официјалната програма опфати различни теми, но најдобриот дел од наста-
нот беше времето што присутните го поминаа во разговори меѓу себе за вре-
ме на паузите, ручекот и вечерата.

Имаше уште две конференции, а јас останав во организацискиот одбор и 
присуствував и на конференциите во 2010 и 2013 година. Успеавме да напра-
виме повеќе одделни сесии и го намаливме бројот на говорници за време на 
тие конференции за да добиеме повеќе време за дискусија меѓу нас. Помалку 
ме интересираа формалните теми; Би сакал да можев да видам тие да бидат 
сведени на теми што го вклучуваат просечниот лаик. Но, можеби бев един-
ствениот што го мислеше тоа.

Сепак, сите ја постигнаа својата главна цел: да ги соберат луѓето со широк 
спектар на вероисповести да разговараат. Концептот беше супер. Тоа беше 
голема иницијатива за Македонија како нација. 

Деца од Радовиш во Нејплс

Radovis Kids in Naples
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Приклучуваœе на редот на Свети Станислав
Редот на Свети Станислав е историска организација, формирана во 1765 

година, а денес е добротворна организација чие членство е со покана. Таа се 
дава на лица кои остваруваат значителен труд во добротворни цели во нивни-
те заедници во областа на лидерството и услугата; има членови од целиот свет.

 Бев номиниран од мојот добар пријател, Ристо Гуштеров, и бев инициран 
како член на 17 мај 2008 година во Киев, Украина. Бев одликуван со Крстот на 
командантот на многу формален „витешки“ настан во историска православ-
на црква, иако самиот орден не е поврзан со црквата. Тоа е формален настан, 
со специјални наметки што треба да се носат, а новите членови всушност се 
прогласуваат витези со меч - свечен и импресивен настан.

Следеше нејзиниот меѓународен добротворен бал, кој помага да се собе-
рат пари за добри цели. 11 Македонци членови на Редот присуствуваа, меѓу 
кои Ристо и јас. 

Орденот “Свети Станислав” за Лу Влашо со Ристо Гуштеров
Order of Saint Stanislaus to Lou Vlasho with Risto Gusterov



Винци, Стив и Ристо пијат ракија во Радовиш

Vince, Steve and Risto drinking rakija in Radovis 



Фотографија на Лу, Јан, семејството на Винци и Стив Чистмас

Lou, Jan, Vince’s family, and Steve Chistmas photo
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Поглавје 10
Во арената

Поглавjе 10: Во арената 
„Да му служиш на човештвото е најдобрата работа на светот.“  
Мотото на Џејси, кое беше важно кога почнав да се инволвирам во заед-

ницата во Трој, Охајо, имаше реченица во него што стана мое лично мото. Тоа 
беше мојот лакмус тест бидејќи се вклучив во многу граѓански, добротворни, 
религиозни и политички проекти во текот на мојот живот.

 Би сакал да мислам дека мојата вклученост во политиката е поради тоа 
што сакам да го направам животот подобар за нашата заедница и за светот. 

Политика, локална и национална
Во еден момент од мојот живот во Трој стана јасно дека е потребен машки 

републикански клуб за нашата област. Така Џон Лаферти, Џери Браун и јас, 
со помош на државниот претставник Роберт Нецли, формиравме клуб кој по-
стои и ден денес. Години подоцна ќе го применам истиот тој концепт и ќе го 
основам машкиот републикански клуб во Нејплс со Џим Картер.

Во Нејплс се зголеми мојот политички ангажман. Бев вклучен во клучните 
градски, окружни и државни избори, како и во националните претседателски 
избори.
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Локално, го презедов претседателството на владиниот комитет на Грејтер 
Нејплс (Greater Naples Government Committee), кој е познат како најстар 
комитет за политички активности кои постојано функционираат во округот 
Колиер. Во тоа време, во него беа вклучени лидери од двете политички пар-
тии, а нашата цел беше да го интервјуираме секој кандидат за избрана функ-
ција во округот Колиер.

Не беше мала работа да го вклучите градскиот совет; окружните комесари 
и окружните канцеларии како што се проценители и службеници; и одборот 
за образование на јавните училишта во округот Колиер. Уф!

Ја оценивме и ефикасноста на избраните функционери во извршувањето 
на нивните предизборни ветувања и ги разгледавме референдумите за гла-
сачките ливчиња и уставните амандмани. По седум години, во 2009 година 
се повлеков од комисијата - и точно на време. Флорида е една од ретките 
држави што дозволува измени на својот устав, а веќе следната година имаше 
шест измени на гласачките списоци на Флорида за проучување. До изборите 
во 2012 година, тој број се зголеми на 12.

На националните избори работев првенствено на собирање средства, за 
претседателските кандидатури на Џорџ Х. Буш, Роберт Џеј Дол, Џорџ В. Буш, 
Џон Мекејн и Мит Ромни. Пред претседателските кампањи на Доналд Трамп 
се оддалечив од активниот ангажман, но лично го поддржував; Исто така, со-
бирав средства и бев активно вклучен во изборите за гувернер на Флорида 
и за Сенатот на Соединетите Држави, како и во конгресните избори. На еден 
од настаните за собирање средства на Џорџ В. Буш во времето кога Пети и 
јас се фотографиравме со претседателот, како што направија присутните, ја 
искористив таа куса шанса да му шепнам една порака.

„Господине Претседателе, Ви пренесувам поздрав од Борис Трајковски!“ 
Му реков.

„Како го познаваш Борис?“ тој ме праша. Накратко му објаснив, и претсе-
дателот Буш ми рече да го поздравам Борис, и тоа го направив.

Моето пријателство со Џорџ Воинович не беше целосно политичко, тој 
како мене беше поранешен студент на Универзитетот во Охајо, и еден од на-
шите двајца американски сенатори од Охајо, и се развиваше низ годините. 
Работевме на многу прашања кои ја засегаат Република Македонија, како и 
на неговиот избор и повторен избор во Сенатот. Тој беше вистински пријател 
на Балканот и направи многу добрини секаде каде што можеше.

Откако македонскиот претседател Борис Трајковски загина во авион-
ска несреќа, сенаторот Воинович поттикна една резолуција на Сенатот за 
признавање на Трајковски. Но, уште еднаш влијанието на грчкото лоби се 
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закани дека ќе го блокира доколку не се измени формулацијата во однос на 
Македонија. Го направивме тоа, и помина.  

Покрај тоа, го запознав Џон Бонер, конгресмен од Охајо кој имаше служба 
во конгресната област во која живеев, но долго откако го напуштив Охајо. 
Џон, кој работеше во владата 14 години од 2001 до 2015 година, беше избран 
за 53 претседател на Претставничкиот дом, третата највисока позиција во на-
шата влада.

Се разбира, го запознав Џон со македонските прашања до тој степен што 
ме нарече „Македонец“.

Њут Гингрич, кој исто така претходно ја извршуваше функцијата прет-
седател на Домот, ми стана пријател и јас му помогнав во неколку наврати. 
Гингрич ќе побараше од мене да организирам мали групни состаноци од пре-
тежно шест, но не повеќе од 12 лица, за тој да може да се вклучи во суштински 
разговори и да го провери пулсот на локалните граѓани. Исто така се поврзав 
и со Шон Ханити, еден од двајцата најдобри конзервативни водители на ток-
шоу во Америка. Кога беше во Нејплс, вечераше во Вергина и ми беше задо-
волство искрено да разговарам со него.

Имав задоволство да присуствувам на една од републиканските претсе-
дателски конвенции, онаа во Тампа во 2012 година. Интересно, таму бев како 
член на делегацијата на премиерот на Македонија! 

Отворање на Македонскиот конзулат со амбасадорот Јолевски 

Opening of the Macedonian Consulate with Ambassador Jolevski



Lou Vlasho  •  AN AMERICAN SON OF MACEDONIA

Во арената292

Политика, меƒународна
Во 2007 година Зоран Јолевски, пријателот што го запознав чекајќи ги мо-

ите состаноци со претседателот Трајковски, стана амбасадор во Соединетите 
Американски Држави од Република Македонија. Еден ден ми се јави со изне-
надувачко прашање: „Како би сакал да бидеш почесен конзул на Република 
Македонија во Соединетите Држави?

„Каков е описот на работното место?“ си прашав.
„Само продолжете да го правите тоа што го правевте до сега“, одговори тој.
Тоа не ми изгледаше тешко, па вербално се согласив. Тој ја потврди пону-

дата со формално писмо -- и македонскиот парламент официјално ме назна-
чи за почесен конзул.

За таа цел основав канцеларија овде во Нејплс, но многу брзо дознав дека 
ова ќе биде титула без буџет. Сепак, Зоран и јас планиравме отворање на кон-
зулатот на Петтата авенија Јужна (Fifth Avenue South), главната комерцијал-
на улица во центарот на Нејплс. Конзулат во центарот на Нејплс беше голема 
работа за овој зимски дом и туристичка дестинација за многумина од средни-
от запад и источниот брег на САД. Ова ќе биде првиот конзулат во Нејплс, и 
до ден денес, единствениот. 

Мајк Реган, извршен директор на комората во Нејплс, се согласи да биде 
дел од настанот. Тој и Комората ни беа од огромна помош и не можевме да 
го направиме тоа сами, без него. На отворањето можевме да се пофалиме со 
неколку важни гости:

Антонио Милошоски, министер за надворешни работи на Република 
Македонија

Срѓан Керим, тогашен претседател на Собранието на Обединетите нации
И секако Зоран Јолески, македонскиот амбасадор во САД
Градоначалникот на Нејплс, Бил Барнет, учествуваше и објави проглас:
„Градот Нејплс сака да ги признае одличните односи меѓу Соединетите 

Американски Држави и Република Македонија. Затоа јас, Бил Барнет, врз ос-
нова на овластувањата што ми се доделени како градоначалник на градот 
Нејплс, Флорида, се гордеам што го прославувам отворањето на Конзулатот 
на Република Македонија и со ова го прогласувам 8 февруари 2008 година 
за Ден на почесниот конзулат на Република Македонија.” 

(Тоа не остана незабележано од грчките интереси: Панхеленската органи-
зација на Тампа (The Tampa Panhellenic Organization) испрати писмо до гра-
доначалникот во кое се спротивставува на прогласот и написите во весни-
ците кои известуваат за настанот, наведувајќи го својот став за Македонија.)
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 Отворањето го искористив за да воспоставам односи помеѓу Хабитат фор 
хјуманити Македонија и Хабитат фор хјуманити од округот Колиер. Ги пока-
нив Зоран Костов, шефот на Хабитат Македонија и Сем Дурсо, претседател 
на Хабитат на округот Колиер, да бидат дел од програмата и формално да 
потпишат Пакт за партнерство.

 Неодамна го запознав Зоран во Македонија и бев импресиониран од ра-
ботата што ја работи и мислев дека би било одлично за нив да имаат врска 
со градителот на најголемиот број домови на Хабитат во САД. Може да се 
појават добри можности за споделување идеи.

Настанот беше огромен успех, просторија преполна со луѓе, а медиумско-
то покривање беше извонредно.

Имавме еден загрижувачки момент. Отворањето беше планирано за след-
ниот ден по Националниот молитвен појадок во Вашингтон, на кој требаше 
да присуствувавме и јас и Зоран Јолески. Амбасадорот и јас бевме на лет од 
Вашингтон до Нејплс утрото на денот на отворањето и требаше да пристиг-
неме со доволно време да ги направиме последните подготовки. 

На средината на летот, еден од патниците, како што ни изгледаше нас, 
доби срцев удар.

 Авионот беше пренасочен во Шарлот, Н.Ц. поради итно слетување. За 
среќа, патникот беше добар. Но, целото дополнително време што го имавме 
да го подготвиме отворањето го изгубивме, и секако доцневме. Посакувам 
да имам видео снимка од моментот кога конечно влеговме во ресторанот со 
големи овации за добредојде од гости кои беа претежно Македонци. 

Успеавме да добиеме дозвола да го вееме знамето на Република 
Македонија пред нашиот конзулат на Петтата авенија Југ. Да, знамето на 
Република Македонија се вееше над Петтата авенија, главната улица во 
Нејплс, заедно со бронзената плоча со натпис кој го означува Конзулатот на 
Република Македонија.

Со текот на годините, Конзулатот беше повикан да помогне во многу ситуа-
ции, некои мали и лични, некои навистина големи. Еве неколку кои ги паметам:  

• Помогнавме на млад пар да посвојат македонски бебиња
• Помогнавме на млада жена да се разведе од Албанец Македонец отка-

ко увидела дека влегла во лоша врска
 Помагање за визи, за референци, обезбедување на специјализирана ме-

дицинска опрема и многу други работи беа на списокот на проблеми со кои се 
справувавме. Луѓето на кои можевме да им помогнеме беа многу благодарни.

Сè додека не бидам официјално известен поинаку, останувам горд што ќе 
продолжам да и служам на татковината на моето семејство како почесен кон-
зул во Соединетите Американски Држави. 
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Наоƒаœе простор во политиката  
за добра кауза 
Како Хабитат фор Хјуманити беше присутен во просторијата при отво-

рање на нашиот конзулат? Пат и јас сме поддржувачи на локалниот Хабитат 
долг период на време, а уште повеќе откако Лиза Лефков, нашата директор-
ка на црковната младина, замина да се приклучи на Хабитат фор Хјуманити 
за округот Колиер. Лиза беше вклучена во нашата македонска младинска ми-
сија во црквата и ми кажа дека постои Хабитат и во Македонија.

За мене тоа беше вистинско изненадување, па на моето следно патување 
во 2007 година во Македонија решив да се јавам во нивната канцеларија. 
Бев поврзан со Зоран Костов, извршен директор на Хабитат фор Хјуманити 
во Македонија, кој беше изненаден кога слушна дека некој од САД е заин-
тересиран за нивното работење. Тој беше буквално шокиран кога се појавив 
подоцна истиот ден во неговата канцеларија.

Но, тој благородно објасни за својата работа и ме запозна со неговите 
клучни луѓе. 

Веднаш се спријателивме. Кога го отворавме Конзулатот во Нејплс во 
2008 година, го поканив Зоран да ни се придружи и успеав да го издејству-
вам мојот локален Хабитат да се согласи на договор за партнерство како дел 
од отворањето.

Подоцна истата година Зоран ме покани да учествувам на состанокот 
на Меѓународниот одбор на директори на Хабитат во Скопје. Секако дека 
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прифатив. Состанокот на светскиот одбор во Македонија беше голема чест, 
а работата која Зоран и Хабитат во Македонија ја извршуваа беше доста од-
говорна. За време на тој состанок Хабитат го постави камен темелникот на 
градежениот проект во Велес. Патриша и јас имавме привилегија да бидеме 
дел од таа програма и финансиравме еден од становите.

На средбата бев назначен за почесен член на Управниот одбор на Хабитат 
фор Хјуманити Македонија. До ден денес ми претставува вистинска чест што 
сум еден мал дел од Хабитат Македонија. 

Доаƒаœе на конзулот во семеjството
Откако го отворивме почесниот конзулат на Македонија во Нејплс, 

Флорида, го поканивме претседателот на Македонија, Ѓорги Иванов, да не 
посети и да оддржи настан во конзулатот. Никогаш немавме можност тоа 
да го оствариме. Но, бидејќи тој присуствуваше на Националниот молитвен 
појадок во 2011 година во Вашингтон, јас предложив поинаква идеја. Како би 
било да дојде на вечера дома кај мојот постар син Винс?

Винс и неговото семејство живеат во Маунт Вернон, јужно од Вашингтон, 
и на мое изненадување, Иванов се согласи. Сега само требаше да ги убедам 
син ми и снаа ми да организираат вечера.

 Среќа што и тие се согласија да го сторат тоа. Имаа голем дом и сметавме 
дека можеме да сместиме значителен број македонски достоинственици: 

• Претседателот Ѓорги Иванов и неговата сопруга

• Македонскиот амбасадор во САД Зоран Јолевски и неговата сопруга

• Македонската министерка за култура Елизабета Канческа

• Претседателот на Врховниот суд на Македонија Јован Вангеловски и 
неговата сопруга

• Извршниот директор на Хабитат Македонија Зоран Костов и неговата 
сопруга

• Амбасадорот на САД во Македонија, Филип Рикер

• Мојот син, мојата снаа, моите две внуки и јас

Бидејќи претседателот беше под обезбедување на американската тајна 
служба, пред вечерата извршија проверка на домот на Винс и на соседството. 
Иванов дојде во придружба на тајната служба на вечерата, и таа беше таму 
за време на вечерата и го придружуваше на патот назад кон неговиот хотел. 
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Сите планиравме да се сретнеме во лобито на хотелот и нашите три во-
зила да одат во група до домот на Винс. Меѓутоа, кога пристигнав во лобито, 
претседателот и неговото обезбедување веќе заминаа кон домот на Винс.

Во нашето комбе, кое го обезбеди македонската амбасада, беа семејствата 
Костови, Вангеловски, јас и возачот на амбасадата. Тој нè увери дека GPS-от 
ја има точната адреса на Винс и дека ќе стигнеме таму без никаков проблем.

 Додека го напуштавме центарот на Вашингтон, го прашав: „Оваа маршру-
та не изгледа како што треба. Дали сте сигурни дека сме на добар пат?“

Тој ме увери дека ги следи насоките од GPS-от. Околу 45 минути подоц-
на повторно прашав: „Ова трае премногу долго. Дали сте сигурни дека сме 
на вистинскиот пат?“ Станував нервозен. Наскоро треба да бидеме таму, ми 
рече. Неколку минути подоцна прашав: „Каде сме?“ Набргу потоа тој застана. 

„Тука сме“, објави тој. Но, „тука“ не беше таму каде што сакавме да дојде-
ме. Тој внесе погрешна адреса во GPS-от и сме патувале во погрешна насока 
повеќе од еден час. Се уште имавме еден час да стигнеме на точната адреса.

Конечно се појавивме додека другите гости уживаа во продолжен, но до 
тој момент веќе и многу опуштен, коктел.

„Многу сум вчудовиден. Знаев дека си многу смирен човек, но веројат-
но сакаше да го убиеш тој возач“, ми рече Зоран подоцна. Но, возачот беше 
Македонец кој неодамна има дојдено во амбасадата и не можеше добро да 
се снајде. Тешко беше да му се налутиш.

Имавме прекрасна, иако доцна, вечера и одличен разговор. И јас постиг-
нав две работи:

Претседателот на Македонија беше гостин на моето семејство.
Мојот син и неговото семејство имаа можност да се сретнат со лидерите 

на Република Македонија.  

Поврзуваœе со земjата овде
„Јас не сум Грк!
Сè уште можам да замислам како мора да звучеле зборовите на татко ми 

кога неговиот првороден син го поздравил на тој јазик. Се сеќавам како јас го 
кажав тоа кога бев во средно училиште, и кога една школска другарка помис-
ли дека сум Грк.

И го кажав тоа токму на ист начин неколку години подоцна, кога прочитав 
дека татковината на моите родители е всушност отцепена од Бугарија – и тоа 
го прочитав во публикацијата што беше основана за да ја брани Македонија:



Лу Влашо  •  АМЕРИКАНСКИ СИН НА МАКЕДОНИЈА

Во арената 297

 „Јас не сум Бугарин!“
Со години, особено пред мојот ангажман во Македонија да стане обемен во 

1996 година, единствената група што за мене ја претставуваше Македонија 
беше МПО, Македонската патриотска организација (првично Македонската 
политичка организација).

Никогаш не бевме многу вклучени во МПО, но кога бевме деца, секогаш 
кога имаше локална игранка или пикник на МПО, ние бевме присустни. Убаво 
се забавувавме и уживавме со Македонците. Имаа дури и младинска група 
во која брат ми учествуваше еден ограничен период на време, а јас прису-
ствував на два нивни конгреси во 1950-тите.

 Тие беа мојата единствена врска со Македонија, покрај нашите роднини 
и пријатели.

Можам да се присетам дека кога бев многу мал, Македонски Трибјун при-
стигнуваше дома кај нас, со страници текст испишани на македонски јазик, 
секој месец. Кога моите родители починаа, јас ја преземав нивната претпла-
та, па го разгледувам или читам Трибјун повеќе од 70 години. 

МПО со години работеше за слободна и независна Македонија, а Трибјун 
го отсликуваше тоа. Меѓутоа, во последно време тие стануваа пробугарска 
организација, инсистирајќи дека ние сме Бугари -- и дека никогаш немало 
македонска култура или јазик! Всушност, „Македонски Трибјун“ имаше барем 
еден едиторијал во кој му се припишува заслугата на Тито, претседателот на 
една вештачки произведена држава -- Југославија, од 1945 до 1980 година – 
дека го измислил македонскиот јазик.

Брзо одговорив со авторски текст, велејќи дека не можев да сфатам како 
татко ми, кој имаше ограничено образование, бил способен да го измисли и 
зборува македонскиот јазик многу пред да постои Тито. 

Го испратив до МПО и – воопшто не се изненадив -- кога не добив никаков 
одговор. Ниту, пак, некогаш текстот беше објавен.

Уште кога бев млад, бугарското влијание почна да се поткраднува. МПО 
почна да ни ја насловува преписката со името Влашоф. Ние се побунивме, 
потсетувајќи ги дека сме Македонци, а не Бугари.

Единствената друга македонска група за која знаев долго време беше 
Македонската конвенција на Американско-Канадска македонска православ-
на епархија (American Canadian Macedonian Orthodox Diocese’s Macedonian 
Convention). Не знам многу за тоа, но отсекогаш сум мислел дека сè што ги 
зближува нашите луѓе има некаква вредност.

Но, кога и тие започнаа годишна конвенција и планираа таа да се случи 
истиот викенд во септември, на Денот на трудот, како МПО, бев вознемирен.  
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Ние сме еден грст луѓе, а сепак постојано работиме еден против друг. 
Зошто да ја разделиме нашата мала група? Зошто да не се здружиме и да 
имаме една голема конвенција? И двете групи продолжуваат да имаат засеб-
ни конвенции на Денот на трудот.

Имаше голема потреба од вистинска организација. Така, кога добив те-
лефонски повици од двајца млади Македонци за формирање македонска 
дијаспора, бев импресиониран и навистина задоволен што ме побараа.

 Бев многу возбуден кога требаше да се запознаам со Методија Коловски 
и Александар Митрески, чијашто беше оваа идеја за формирање македонска 
дијаспора. Овие двајца млади луѓе сакаа да дојдат во Нејплс и да разговараат 
со мене за нивниот план. 

Мето беше првиот што дојде во Нејплс. Седнавме во центарот на Нејплс, 
надвор во ресторанот Вергина, и тој го изнесе нивниот план за формирање на 
ОМД. Бев многу импресиониран од деталното планирање што го направија 
тој и Александар. Неколку недели подоцна Александар, неговата сопруга и 
детето дојдоа во Нејплс и повторно детално го разгледавме нивниот план. 
Алек исто така беше многу импресивен.

 Тие планираа да се сретнат со други за да добијат поддршка за нивна-
та организација. Навистина ми беше мило што двајца млади Македонци ја 
увидоа потребата и беа подготвени да ја формираат и да раководат со оваа 
организација. Им реков дека ќе го поддржам ОМД и го правам тоа уште од 
неговото основање во 2004 година. ОМД ќе биде клучен во тоа да ги држи 
следните генерации на Македонци заедно, лојални на својата татковина и по-
магајќи ѝ таа да напредува. 

Бев еден од првобитните основачи на ОМД и служев во советодавниот 
одбор од неговото основање и го правам тоа до ден-денес. Младото рако-
водство на организацијата направи извонредна работа во претставување на 
дијаспората во континуираната борба за слободна и независна Македонија. 
Тие ги преземаат клучните прашања и секогаш ја претставуваат својата стра-
на на каузата на јасен и одлучен начин. Нејзиното присуство во Вашингтон 
никогаш не било подобро и групата во Конгресот на САД продолжува да 
расте.

ОМД стана организација број еден во светот која ја претставува маке-
донската дијаспора. Претставништвото на ОМД во САД, Канада, Австралија 
и Европа е воспоставено на цврста основа и што е многу важно, полно е со 
млади и посветени Македонци. Тоа беше направено со посветена и несебич-
на работа со многу ограничен буџет.

Се оддалечувам овде од темата за да ви ги дадам моите размислувања 
за веикодушните Македонци. Тие ќе ви ја дадат кошулата од грбот за лична 
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работа, но низ историјата никогаш не сакале да донираат за цели со кои це-
лосно се согласуваат. Се надевам дека ќе дочекам тоа да се промени. 

Сум помогнал на ОМД каде што можев. Во една прилика работев со еден 
пријател кој беше еден од главните собирачи на средства за претседателот 
Џорџ В. Буш. Можете да замислите колку писма добива претседателот на 
Соединетите Држави секој ден, и сакав да бидам сигурен дека го видел ова 
писмо.

Бев среќен кога мојот пријател ми кажа дека може лично да му го предаде 
писмото на претседателот пред состанокот на НАТО во Букурешт, Романија 
во 2008 година. Иако претседателот Буш даде поддршка - тој рече дека ќе 
има две нови членки во НАТО, Албанија и Македонија - тоа не се случи. Тоа ми 
покажа колку е силно лобито на грчката влада.

ОМД ми даде уште една можност со претседателот на државата, Ѓорге 
Иванов, во мај 2012 година, кога му беше врачена награда и зборуваше на 
гала вечерата на Обединетата македонска дијаспора на Чикаго во Чикаго. 
При една од моите посети на Македонија се запознавме и разговаравме за 
извонредните македонски дипломци од Универзитетот во  Охајо кои имаа 
многу успешни кариери. 

Меѓу нив беше и Ана Ставреска, исклучително успешен директор за инве-
стиции во хартии од вредност; Ирена Стравреска, сега директор на кредит-
ната линија во Велс Фарго; Ана Гицова Њуман, која сега е во Арм Лтд. (Arm 
Ltd.), сектор на NVIDIA; Славе Јовановски, во Гугл; и Делфина Јовановска, која 
работи во Apple.

Ѓорге сакаше да ги запознае и предложи да ни се придружат во Чикаго. Тој 
оствари средба со нив пред гала вечерата и ми рече дека е импресиониран 
од секој од нив. Побара да ги искористат своите таленти за да им помогнат на 
Македонците и на Македонија.

Тие исто така беа претставени на гала вечерата и нивните биографии беа 
вклучени во програмата на таа вечер. Тие не ја заборавија својата земја и ѝ 
беа многу лојални и ја поддржуваа. Тие се пред се Македонци! 

Во 2014 година ми беше голема чест што ОМД ми ја додели глобалната 
ОМД награда за македонско наследство во јавни услуги на 10-годишнината 
во Вашингтон.

 Тоа беше еден од најисклучителните настани во мојот живот. Вечерта 
стана уште подобра затоа што на Пети и на мене ни се придружија сестра 
ми Кристин и нејзиниот сопруг Волт Јанг; мојот постар син, Винс, и неговата 
сопруга Џери, со нивните две ќерки Меган и Алексис

И за сето тоа да биде целосно, присуствуваа и моите „посвоени внуки и 
внуци“ од Универзитетот во Охајо. 
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За новите поборници на Македониjа
Еве ја рамката на организацијата која со гордост ја поддржувам уште од 

почеток:

Обединета македонска диjаспора
ИЗЈАВА ЗА ИДЕНТИТЕТ
Обединетата македонска дијас-

пора (ОМД) е водечка меѓународна 
невладина организација која ги про-
мовира интересите и потребите на 
Македонците и македонските заед-
ници ширум светот.

Со седиште во Вашингтон, ОМД е 
присутно во САД, Австралија, Канада 
и Европа, со членство кое опфаќа 
шест континенти.

ВИЗИЈА
Замисливме една влијателна, по-

читувана и обединета македонска 
дијаспора посветена на градење и 
одржување на глобалната македон-
ска заедница.

ЦЕЛИ
Заштита на правата на сите 

Македонци ширум светот
Обединување на македонската 

дијаспора
Соработка со поширока меѓуна-

родна заедница преку промовирање 
универзални идеали за мир, слобо-
да, самоопределување, еднаквост и 
правда

Промовирање на етничкото маке-
донско наследство и идентитет

Зачувување на македонските тра-
диции преку едукативни, социјални и 
добротворни програми

Македониjа 2025 година
Постои уште една организа-

ција која има за цел да донесе еко-
номски раст во земјата. Не сум бил 

инволвиран со нив, но сакав да пону-
дам опис на организацијата, во скра-
тена форма од нивната веб-страница.
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ИЗЈАВА ЗА ИДЕНТИТЕТ
Македонија 2025 е непрофитна, 

неполитичка организација со при-
марен фокус на развојот на еконо-
мијата и лидерството, која работи 
во соработка со бизнисот, владата и 
академската  заедница за да создаде 
можности и да изгради капацитети 
за економски раст, а со тоа помага во 
градење посилна нација. 

ВИЗИЈА
Нашата визија е Македонија да 

стане водечка економија и најпроспе-
ритетна земја во регионот.

ГЛАВНИ СТРАТЕШКИ СТОЛБОВИ
1. Со забрзување на растот и 

конкурентноста на македонските 
бизниси

2. Да се забрза развојот на 
лидерството и поддршка на 
младите таленти

3.  Да се изградат силни партнерства 
и врски ширум светот

4. Да се залага за подобрување 
на македонското деловно 
опкружување 

Свадбена фотографија на Лу и Патришија 

Lou and Patricia’s wedding photo



Куќата Малта во селото 

Malta house in the village
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Поглавје 11
Повторно 

приклучува е на 
заедницата

Поглавjе 11. Повторно приклучуваœе  
на заедницата 
Повторно, мојата вклученост во заедницата требаше да започне, овој пат 

во Нејплс. Овде се чувствував како дома и сакав својот дом да го направам 
колку што може подобар.

Како станав инволвиран сопственик на куќа 
Кога Џен и јас се преселивме во Нејплс во 1989 година, прво се доселивме 

во Гросвенор (The Grosvenor) во Пеликан Беј, подделени плацеви со куќи вед-
наш надвор од градот Нејплс во округот Колиер. Околу 1993 година ме поба-
раа да членувам во управниот одбор на Гросвенор.
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Се согласив, и неколку години подоцна бев избран за претседател на 
здружението и на таа позиција бев две години. Во текот на мојата послед-
на година како претседател бев поканет да присуствувам на состанокот на 
Здруженијата на претседатели на Пеликан кондоминиуми, кој во тоа време 
се состоеше само од седум висококатници. Не помина долго време пред да 
бидам избран за претседател на таа група и бев избран седум пати - седум 
години по ред. 

Целта беше да се разменуваат идеи меѓу различните здруженија, но сме-
тав дека треба да вклучиме повеќе од нив. Една од првите работи што ги на-
правив беше да го отворам членството за сите кондоминиум асоцијации на 
Пеликан Беј, а денес има над 60 членови кои претставуваат над 7.000 стан-
бени единици и над 14.000 поединци.

Ни беше од огромна помош што еден од жителите ни пријде, кој сакаше да 
започне возење со Тојс фор Тотс (Toys for Tots) во Нејплс. Презентирањето на 
нејзината идеја на организација од таа големина беше прекрасен поттик за 
старт на Тојс фор Тотс. 

По седум години, сепак, почувствував дека е време некој друг да ја пре-
земе функцијата претседател: Им реков на членовите од одборот дека нема 
повторно да се кандидирам.  

Во меѓувреме, почнав да работам во други општински организации што 
беа влијателни во Пеликан Беј. Пеликан Беј има специјална даночна об-
ласт која работи на одржување и разубавување на околината, управување 
со водоснабдувањето и уличното осветлување, одржување и обновување 
на плажите во рамките на заливот Клам. Официјалното име за даночни об-
ласти како оваа е Единица за даночни придобивки за општинските служби 
(Municipal Service Taxing Benefit Unit MSTBU).

Присуствував на неколку нивни состаноци и на крајот бев номиниран 
од Одборот на комесари на округот како член на одборот. Бев среќен што 
бев член на одборот и што имав збор во заштитата на мојата инвестиција. 
Сметавме дека Пеликан Беј е еден од најистакнатите населени места во цела 
САД и така и ја оддржавме! Служев неколку мандати од февруари 1999 годи-
на до март 2003 година, вклучително и два како претседател. 

Не беше успешно сè што направивме за таа цел. Една од иницијативи-
те што ги презедовме додека бев претседател беше Пеликан Беј да стане 
независна како област што беше дозболено според законот на државата. 
Го ангажиравме најдобриот адвокат во главниот град на државата и изго-
твивме предлог кој го претставиме на членовите на општинската комисија 
на округот Колиер. Тие го одобрија, а ние почнавме да планираме како да 
преземеме одговорност за работите во Пеликан Беј што претходно не ги 
контролиравме.
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Но, прилично брзо, се формираше една мала -- иако многу гласна – група, 
за која мислиме дека погрешно го протолкува планот, која ја оспоруваше но-
вата повелба. За неколку недели целата заедница беше против тоа, а члено-
вите на комисијата го повлекоа одобрувањето.

Некаде во тој момент сфатив дека има четири здруженија кои имаат го-
лемо влијание врз иднината на Пеликан Беј без некоја координација или ко-
муникација меѓу нив. За да ги подобрам и двете работи, организирав група 
со неформален ручек со претседателите на четирите организации. Се среќа-
вавме еднаш месечно и имавме искрени дискусии за нашите активности. 
Иако немавме официјална улога, средбите беа многу корисни. 

Приклучуваœе кон бизнис заедницата
Се запознав со голем дел од Нејплс и како тој функционира со тоа што 

повторно станав дел од бизнисот. Не ми беше во план, но ми донесе повеќе 
искуство и уште една шанса да го изнесам македонското наследство во пре-
ден план.

Се започна еден ден во 1998 година, кога ми се јави мојот пријател Ристо 
Гуштеров и ме замоли да се сретнам со него на Петтата авенија Југ, спроти 
неколку стари згради во срцето на трговскиот кварт. Наскоро дознав зошто.

„Сакам да го купам тој имот и да изградам нова зграда во која ќе има ре-
сторан на првиот кат“, ми рече тој, кимнувајќи со главата кон нив. Понатаму, 
рече тој, сакам ти да бидеш дел од проектот. 

Иако цената беше солена, тоа беше вистинско место за неговиот проект. 
Го ангажиравме Рандал Стофт како градежен архитект, со Џон Кони, и бевме 
среќни што во нивниот персонал имаа Македонец, Крсте (Крис) Стаматовски. 
Крис беше назначен за раководител на проектот; Јас бев задолжен за вадење 
и добивање дозволи и за односи со градот. Откако започна изградбата на 
зградата, го надгледував градежниот проект и секоја недела имав состаноци 
со градежната компанија.

Овие неделни состаноци ми ја овозможија привилегијата блиску да сора-
ботувам со претседателот на „Крафт Констракшн“(Kraft Construction), Боб 
Карсело, кого го сметам за икона во индустријата.

Дизајнот на ресторанот на првиот кат доби изглед и чувство на стара 
Македонија. А и името секако беше соодветно.

Но, како дојдовме до името Вергина? Мислам дека беше Ристо тој што 
го предложи. Користењето на знамето на Вергина не беше дозволено во 
Македонија, но во САД можевме да правиме што сакаме. Затоа го избравме 
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тоа име, а ѕвездата со краци на Македонија се користеше значително многу 
како во ресторанот, така и во нашиот маркетинг. 

Вергина ја отворивме во јануари 2001 година, токму на почетокот на ту-
ристичката сезона. Имавме многу предизвици при отворањето, особено кога 
требаше да се справиме со големите толпи народ што почнаа да доаѓаат уште 
првиот ден. Вергина оствари успех уште од првиот ден и продолжи да биде 
успешна и во годините што следуваа.

Но, имавме значителна помош од Гоце Сипинкоски, менаџерот на рестора-
нот, и неговиот брат Зак, кој беше готвач. Всушност, имавме многу прекрасни 
луѓе во персоналот на Вергина кои беа заслужни за одличната репутација 
што ја стекнавме; уште една личност која треба тука да се истакне е мојата 
административна асистентка, Џејн Шнајдер.

 Бев назначен за потпретседател и го надгледував работењето на зграда-
та и ресторанот. Глигор Тупаров, кој работеше со Ристо во Европа, се приклу-
чи на работата во 2001 година. Подоцна отворивме бизнис со деликатесен/
пица ресторан на Петтата и два ресторани и бар на островот Марко. Сепак, 
ниту еден од нив не го постигна успехот кој го имаше Вергина. 

Додека бев во Вергина, тоа беше местото каде се случуваа многу маке-
донски активности во Нејплс. Ја отворивме канцеларијата на македонскиот 
конзулат во Нејплс со ручек таму.

 Еден од најважните настани во ресторанот беше откривањето на сли-
ката „Битката на Александар Македонски против кралот на Персија Дариј 
III“, од Недајборшх Влолдимир, уметник и професор по уметност од Киев, 
Украина. За нејзината важност зборуваше Васил Тупурковски, автор кој 
напиша и објави четиритомна „Историја на античка Македонија“. Големото 
уметничко дело беше украс на главниот ѕид во ресторанот Вергина повеќе 
од 10 години. 

Во 2012 година, по 14 години, решив дека е време навистина да се по-
влечам од работа. Но, и ден-денес, во 2022 година, Вергина се уште е таму.

Името, поради тоа што не им беше познато на Американците, созда-
де неколку интересни начини на изговор и некои подеднакво интересни 
коментари на почетокот. Но, се задржа. Дури и откако ресторанот беше 
продаден, новите сопственици се обидоа да го променат неговото име, 
но постојано добиваа повици од клиентите кои сакаа да резервираат во 
Вергина.

 На крајот, тие се вратија на името што функционираше - и кое задржа дел 
од Македонија во пејзажот на Петтата авенија на Нејплс: Вергина. 
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Помагаœе надвор, во округот
Моите обврски требаше да се преселат подалеку од ресторанот. Мајк 

Реген, претседател на Стопанската комора на Грејтер Нејплс (The Greater 
Naples Chamber of Commerce), ме покани на кафе едно утро за да разговара-
ме за Комората. Ова ми беше позната територија, како што му реков, бидејќи 
пред неколку години работев во Стопанската комора на Трој, Охајо.

Накусо по нашиот разговор, бев избран за член во одборот на Нејплс во 
2002 година, а подоцна станав потпретседател, каде служев неколку манда-
ти. Исто така, неколку години бев и член на финансиската комисија. 

Една од иницијативите на која и помогнав да се основа во Нејплс 
беше Советот за меѓународни посетители во округот Колиер (Council for 
International Visitors in Collier County). Тоа беше агенција во Југозападна 
Флорида која беше назначена да биде домаќин на ВИП странски посетители 
во Нејплс придружувани од американскиот Стејт департмент. Со моето уче-
ство во работите на Петтата авенија, помогнав и во тоа што Комората ја повр-
зав за соработка со Здружението Центарот на Нејплс и со проширувањето на 
Информативниот центар за посетители на Нејплс на Петтата авенија.

Но, откако бев претседател на Комората на Трој, Охајо, не бев многу за-
интересиран за претседателска функција. Во 2017 година, по 15 години, се 
повлеков.

Добив некои признанија кои беа навистина значајни за мене во тоа време: 

На годишното собрание на Комората во 2007 година ја добив наградата за 
волонтер на годината, за мене целосно изненадување. Пети знаеше дека ќе 
го добијам и некако го сокри тоа од мене. Мојот постар син, Винс, и неговото 
семејство дури испратија и видео со честитки, кое беше прикажано за време 
на презентацијата.

Во 2009 година, Комората ми врачи признание за дипломат на комората 
на годината. Ми беше навистина мило што улогата што ја имав во Комората 
доби јавно признание.

Исто така, на годишната вечера во 2007 година, Комората, на прославата 
на својата 60-годишнина, им даде признание на лидерите на заедницата под 
темата „Прославување на 60 лидери“. Ми беше чест да бидам меѓу избраните 
како актуелен бизнис протагонист и да бидам на списокот меѓу сите оние кои 
го направија Нејплс прекрасно место.

Имаше голем број други организации во заедницата во кои бев постојано 
ангажиран: 
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Област за подобрување на деловното работење на Петтата авенија Југ 
Инк. (Fifth Avenue South Business Improvement District Inc.): Падот на еко-
номијата во текот на 2008 година доведе до многу празни излози на Петтата 
авенија, и никој во градот, кој зависеше од туризмот, не беше среќен поради 
тоа. Група сопственици на згради и сопственици на малопродажни објекти 
почнаа да се среќаваат во Вергина на кафе еднаш неделно. Разгледувавме 
многу идеи за тоа што да направиме за да ја подобриме деловната клима на 
таа улица.

 Џим Смит, кој стана еден од моите најдобри пријатели, заедно со мене 
го презеде водството. Скип Квилен, сопственик на неколку ресторани на 
авенијата, ја предложи идејата за да се формира област за подобрување на 
бизнисот на авенијата. Решивме да ги здружиме силите со него како Област 
за подобрување на деловното работење на Петтата авенија Југ (БИД) (Fifth 
Avenue South Business Improvement District BID). 

Нејзината цел би била да ја пласира и промовира Петтата авенија: бренди-
рање, промовирање и создавање свесност за улицата кај жителите и посети-
телите како дестинација во која можат да живеат, работат, купуваат, вечераат 
и да играат. БИД ќе се финансира со проценка на сите сопственици на имот 
таму врз основа на даночната вредност на нивниот имот.

Ова бараше од сопствениците на имотите да се договорат меѓусебно, па 
тоа и го направија. Потоа моравме да го натераме Градскиот совет на Нејплс 
да го одобри БИД. Градот требаше да направи проценка за сопствениците на 
имотот на 2.5 милиони и да ја наплати. Откако градот тоа го одобри, требаше 
да добиеме федерално одобрение од Службата за внатрешни приходи за да 
работиме како непрофитен ентитет.

Тоа ни успеа. Нејплс доби репутација низ целиот свет како место кое за-
должително треба да се посети, а Петтата авенија стана место кое мора да 
се доживее. Празните излози се наполнија и бизнисот беше добар. Сакам да 
кажувам дека земавме една историска и добро позната улица, им кажавме на 
луѓето за неа и ја направивме одлична. 

Џим и јас го напуштивме одборот по 10 години, а БИД сега ги проживува 
следните 10 години. Една од програмите за која многу се заинтересирав - ос-
ветлувањето на палмите покрај авенијата - можеби звучи како мала работа, 
но даде одлични резултати.

Градот постави мали бели светилки слични на новогодишни светилки на 
неколку кралски палми долж авенијата и тие прекрасно изгледаа. БИД сме-
таше дека треба да се осветлат и палмите покрај авенијата и бевме подготве-
ни да ги платиме трошоците.
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Почнавме со барање дозвола од градот да осветли околу 40 палми, а јас 
добив одобрение за секоја наредна година да се осветлат дополнителни 17 
дрвја, се додека целата улица не беше осветлена со мали трепкави светилки.

Денес, шест блока на Петтата авенија се осветлени секоја вечер, давајќи 
ѝ на улицата празничен изглед во текот на целата година. Нејзиниот блескав 
изглед и стана заштитен знак.

Здружение на уметниците на Нејплс (Naples Art Association): Во тек на 
неколку години, почнувајќи од 2007 година, работев и во управниот одбор на 
уметничкото здружение на Нејплс. Нејплс Арт, како што се нарекува денес, 
е во преден план на уметничкиот и културен пејзаж на Нејплс уште од 1954 
година. Иако никогаш не сум бил многу вклучен во уметноста, ова беше мож-
ност да бидам дел од организација која навистина е позитивна за заедницата; 
нуди часови за деца во Клубот за момчиња и девојчиња, ветерани и многу 
други, а и нуди часови по уметност во општината. 

Клуб за момчиња и девојки од округот Колиер (Boys & Girls Club of 
Collier County): Во 2003 година, Арлин Николс, најдобрата пријателка на 
Пети, ме замоли да станам член на Одборот на Клубот за момчиња и девојки 
на округот Колиер. Знаејќи каква одлична работа Клубот направи за најсиро-
машните деца во нашата област, со задоволство се согласив.

 Бев избран за потпретседател, позиција на која бев до 2008 година. Во 
овој период Клубот прерасна од мала зграда во кампус со голем центар за 
активности, голема фитнес сала и голем базен кој опслужува над 1.300 деца.

 Неколку години откако го напуштив одборот, ме замолија да ги претста-
вам директорите и службениците на клубот со луѓето во Имокали, која е нај-
сиромашна општина во округот. Сега, комплетен кампус има и во Имокали.

Во 2003 година дадов предлог да се оддржи настан за собирање сред-
ства кој стана Академија за извонредност и достигнувања. Нејплс има повеќе 
пензионирани директори на големи компании кои се преселиле овде да жи-
веат или кои ги поминуваат зимите овде, од кое било друго место во земјата. 
Идејата беше да се додели признание на некои од овие поединци секоја го-
дина како гала настан за собирање средства. Покрај тоа, се надевавме дека 
дел од нив можеби ќе се заинтересираат за клубот и ќе станат спонзори.

Некои од лицата на кои им беа доделени признанија беа Харолд „Ред“ 
Полинг, пензиониран претседател и извршен директор на Форд Мотор 
Компани; Џон Крол, пензиониран претседател и извршен директор на ком-
панијата Дупон; Џон Ф. Смит, пензиониран претседател на Џенерал Моторс; 
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и мојот омилен, Роберт Карсело, претседател на Крафт Констракшн, врвна 
градежна компанија во Нејплс.

 Една година планиравме да му доделиме признание на Лери Бирд од 
Националната кошаркарска асоцијација (НБА), но тој сè уште беше профе-
сионално активно вклучен во работата и не можевме тоа да го оствариме. 
Настанот се одржуваше три години и, иако беше успешен, никогаш не ги 
оствари нашите очекувања и беше прекинат. Сè уште мислам дека оваа идеја 
повторно ќе стане актуелна некој ден. 

Советодавен одбор на Агенцијата за ревитализација на заедницата 
(Community Redevelopment Agency Advisory Board): Во 1994 година, гра-
дот Нејплс основа Агенција за ревитализација на заедницата (CRA) за да ги 
насочува приватните и јавните иницијативи кои ќе создадат економски раз-
вој, ќе ги подобрат физичките карактеристики и ќе поттикнат инвестиции во 
центарот на Нејплс. Тој се финансира од зголемувањето на даночните прихо-
ди од повисоките вредности на имотот во областа што произлегува од при-
ватна ревитализација.

Фил Мекејб, сопственик на „Ин он Фифт“ (The Inn on Fifth), и јас решивме 
дека во моментот не се посветува доволно внимание на Петтата авенија Југ. 
Во 2003 година, Фил и јас му пристапивме на тогашниот градски управител, 
Кевин Рамбоск, за да формираме советничка група за таа намена. Со негова 
помош успеавме да го убедиме Градскиот совет да го формира Советодавниот 

Славе Јовановски, неговата фамилија у „вујко“ Лу 
Slave Jovanovski, his family and “uncle” Lou



Лу Влашо  •  АМЕРИКАНСКИ СИН НА МАКЕДОНИЈА

Повторно приклучувае на заедницата 311

одбор на Агенцијата за обнова на заедницата. Одборот би го советувал CRA 
со собирање мислења од јавноста и технички совети за економски и други 
прашања во областа на ревитализација на градот. 

Работев во Одборот од 2003 до 2011 година и бев претседател три години. 
За тоа време, ги завршивме работите: со наше водство и приход од данокот 
на зголемената вредност на имотот, CRA изгради втора паркинг гаража во 
округот Петта авенија, ги замени сите улични светилки и далноводи долж 
авенијата и реконструира неколку улици во областа. 

Еминентни личности (Men of Distinction): Фондацијата за образование 
на округот Колиер годишно дава признанија на 10 еминентни личности, а во 
2008 година и јас ја добив таа награда. Фондацијата, која исто така го носи 
името Заштитници на учењето, постои за да создаде искуства во едукацијата 
кои ќе го променат животот на секој студент. Наградата Еминентни личности 
беше еден од нејзините главни настани за собирање финансиски средства.

 За да се уверам дека настанот е успешен, спонзорирав две маси за 10 
лица и поканив пријатели – меѓу нив и неколку пријатели Македонци -- да ни 
се придружат на Патриша и мене на настанот.

Пред 40 години пронајдов рај – Нејплс – а во последните 33 години тој 
ми беше дом, што го прави град во кој најдолго сум живеел. Каков благослов 
беше да се нарече Кентон, Охајо, мој роден град; Трој, Охајо, градот во кој 
го одгледавме нашето семејство; и Нејплс, Флорида, парчето рај каде што ги 
поминав моите „златни“ години. 

Оддаваœе почит на заедница од еден
За време на моето кратко време како ерген, моето пријателство со Џон 

Мајкл Ханон, сожител од Пеликан Беј, кој го запознав во нашиот бар на плажа 
прерасна во категоријата „најдобро пријателство“.

Џек, или Џеко како што го викавме, беше сам, разведен од сопругата и 
отуѓен од ќерката. Тој беше воен ветеран од Втората светска војна и одлична 
личност која им се допаѓаше на многумина, но имаше малку блиски пријате-
ли. Откако се оженив со Патриша, тројцата често бевме заедно. Уживавме во 
неделните вечери со Џек и се среќававме еднаш во неделата по црквата на 
ручек во клубот „Вандербилт Тартл“(Vanderbilt Turtle). Џек секогаш инсисти-
рал да плати половина од сметката за да може делумно да ја почести Пети.

За жал, проблемите со стареењето почнаа да го стигнуваат. Кога дојде 
време да се организира дополнителна нега за него, немаше кој да го стори 
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тоа. Така да јас го организирав тоа. Додека гледавме како Џек ни се губи во 
2010 година, се обидов да стапам во контакт со неговата ќерка, со надеж дека 
таа, или барем неговите внуци, ќе дојдат да го посетат во домот за стари лица. 

Моите обиди беа одбиени. Така, кога дојде време за погреб на Џек, чо-
век кој ѝ служеше на својата земја, отпатував во Охајо за да присуствувам 
на погребот и на закопот во Кливленд, Охајо и бев единствениот таму што го 
претставував неговото семејство.

Има работи што треба да ги направите, почит што треба да ја покажете. Се 
надевам дека сегашната генерација ќе се чувствува исто така кога ќе дојде 
крајот на нашата генерација која беше подготвена да ја плати крајната цена 
за нашата слобода.

Епилог
Сите ние го почитуваме она што мислиме дека е важно за нас. Колку 

успешно го правиме тоа ќе покаже историјата - и тоа на свој начин.
Да се   биде дел од организацијата на фестивал во Трој, Охајо, за да се собе-

рат средства за услужни организации можеби не е голема работа. Но, тој трае 
до ден денес и е еден од најголемите фестивали во државата Охајо.

Поставување клупи и седишта на спортските терени во Трој за да можат 
децата и нивните родители да уживаат во играњето бејзбол во мала лига мо-
жеби не изгледа многу, но им овозможи на семејствата да бидат дел од ак-
тивностите на нивните деца.

Поставување светилки на палмите можеби е мал придонес во поголемата 
задача за извлекување на центарот на градот од неговата финансиска замре-
ност, но тоа стана визит-карта на Петтата авенија на Нејплс, појавувајќи се во 
речиси секоја брошура или напис што ја промовира убавината на деловната 
област што сега напредува.

Да се   организира ручек на балканските држави со националните лидери 
на тие земји е само еден годишен настан, но штом тие земји ќе се идентифи-
куваат со човечки лик и човечки гласови, впечатокот останува постојан. Ја 
отвора вратата за нештата да се случат.

Да се доведат млади македонски студенти на американски универзитет 
можеби не беше премногу тешко да се направи, но тоа им го промени жи-
вотот на тие млади луѓе кои го продолжија животот со исполнети и успешни 
кариери.

Посетата на 11 младинци на црква во Америка можеби била само мало 
парче од времето - две недели - во нивниот живот. Но, новите перспективи 
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што можеа да ги добијат, пријателите што можеа да ги стекнат, идеите што 
може да им дојдат како инспирација за нив би можеле да им го променат жи-
вотот. А тоа важи и за црквата што им беше домаќин, што се молеше со нив, а 
се запозна и со нивната култура.

Моето семејство, мојата вера, моето наследство и мојата заедница беа 
мојата основа. Колку добро ја почитував нивната важност, можеби никогаш 
нема лично да дознаам. Но, гледам навестувања за сите нив, кои ми се враќа-
ат на свој начин.

Во мојот семеен живот, еден од највредните моменти во мојот живот беше 
кога ме замолија да ја водам свадбата на мојата внука Меган. Тоа ги опфати 
моите чувства за семејството и за верата. Ја донесов библијата на семејство-
то Сиарс што и припаѓаше на баба и на Џен, за да може и таа да биде дел од 
настанот. Во август 2023 година ќе имам чест и привилегија да служам на 
венчавката на мојата друга внука Алексис Влашо и Стив Бобит.

Кога донесов цела македонска делегација во домот на Винс, со негов бла-
гослов, на важна вечера беше уште еден врвен миг во моите чувства за семеј-
ството и за наследството. Мојот постар син сфати што значеше ова за мене и, 
уште повеќе, сакаше и тој да биде дел од тоа.

Само што организиравме уште една голема вечера за да го прославиме 
мојот 85-ти роденден (26 мај 2022 година), и по тој повод, целото мое семеј-
ство беше тука во Нејплс. Леле, 85!!! Винс обезбеди сите да бидат тука.  

Потоа, тука е мојот помал син, Стив, кој го има македонското знаме и 
Александар Велики, херојот на Македонија, истетовирани на раката. Можеби 
лично не ми се допаѓаат тетоважите. Но, знам дека Стив започнува разговор 
за Македонија со секој што ќе го запознае. Тој го истакнува тоа наследство на 
многу јавен начин и тоа за мене е голема радост.

И за многу негови пријатели, Стив е познат како Ташо, или скратено Таш – 
неговото македонско име и како што го викаше баба му. 

Како дополнителни признанија за моето наследство, изненадување и за-
доволство беше еден ден да се јавам на телефон и да ја слушнам внуката 
Лекси како ми изјавува „Јас сум Македонка!“ Тоа ми покажа дека го учела ја-
зикот што јас и моите родители го зборувавме дома. Тоа ми го стопли срцето.

 Лекси дури едно лето работеше во македонската амбасада, што директно 
ја доведе во контакт со корените на фамилијата Влашо. Тоа многу ми значи.

Мојата вера одигра улога во сето она што се случи и што ми овозможи да и 
помогнам на Македонија. Сето тоа дојде од Бога. Имаме планови, но Бог има цел. 

Како тоа ниоткаде, долги години по тој мој говор во Вашингтон во кој ја 
спомнав Македонија, го поттикна телефонскиот повик од Њујорк. Како се 
случи тоа? Зошто се случи тоа?
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И како тоа овој повик дојде неколку месеци по упокојувањето на Џен, кога 
ми требаше нова насока и цел во мојот живот?

Како тоа, повторно, Патриша Ен Дикерсон да дојде во мојот живот веднаш 
по мојата прва посета на Република Македонија и да стане голем поборник 
на многуте мои македонски проекти?

И ако го читате сценариото, како тоа да ги сретнам тие двајца мажи на 
плажа и еден од нив да испадне дека е Македонец – а преку нив да запозна-
ам уште многу Македонци? И како се случи да не останам само на една посе-
та на Македонија, туку да станам редовен посетител на земјата и на селото? 

И како се случи да го запознам македонскиот претседател Борис 
Трајковски на коктел? Како го запознав Зоран Јолевски, секретарот на не-
говиот кабинет, кој подоцна стана амбасадор на државата во САД? Тој е на 
возраст на мојот син, па не е реално да бидеме другари.

И како имав храброст - па дури и зборови - да му ја раскажам приказна-
та за многуте дрвја што растат од едно на еден православен протоереј во 
Радовиш? Таа е една од моите омилени, но од каде дојде? Без неа, ќе беше се 
готово. Тој би рекол: „Не сакам тој да ги учи овие деца“.

И како тоа Џорџ Воинович, кого не го познавав толку добро на 
Универзитетот во Охајо, да се погоди да биде некој кој ќе ми стане бисок 
пријател во Вашингтон? Како би завршил да работам со стипендијата за 
Катлер - и како Ристо помина од понудата од 250.000 долари до 500.000 
долари за нив во еден неврзан секојдневен разговор? 

И како се случи советодавниот совет на инженерскиот колеџ Рус при 
Универзитетот во Охајо да се состане овде во Неапол затоа што нивниот гла-
вен добротвор имал дом овде? И дека Џек Елис ќе ме покани на нивниот при-
ем и на крајот ќе им ги донесам Славе и Делфина, брат и сестра македонски 
студенти?

И ова исто така ме зачудува, како би се случило внуката Британи (на 
Патриша), која е фоторепортер, да дојде до тоа да има должност поврзана 
со Неговата Светост Вселенскиот Патријарх Вартоломеј. Денес, 10.06.2022 
година, таа е на должност кај Патријархот и е во Цариград на денот кога тој 
официјално ја признава Македонската црква!! Таа се сретна со македонскиот 
архиепископ Стефан и неговата делегација.

Сето тоа доаѓа од Бога. 
Секогаш сум се трудел да помагам. Кога добив телефонски повик од ма-

кедонски келнер што го сретнав на крстарење по Океанија години пред тоа, 
ја слушав неговата молба да му помогнам да најде работа во Мајами бидејќи 
неговиот брод за крстарење беше укотвен според прописите за „Ковид-19“. 
Не можев да се сетам ниту на неговиот лик, ниту на името.
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Но, наместо само да кажам дека не знам кое е ова дете, што можев да го 
кажам многу пати, му излегов во пресрет и му обезбедив да се најде со луѓе 
кои би можеле да му помогнат.

Ги играме нашите мали улоги, а потоа само си го поминуваме времето.
Ако се вратам денес во Трој, колку луѓе би ме познавале? Можеби пар луѓе. 
Кога бев вклучен во Дистриктот за подобрување на бизнисот на Петтата 

авенија, многу луѓе кои работеа таму, благодарејќи на Македонците, мислам, 
ме викаа г-дин Лу и ме задеваа дека сум „г. Лу, градоначалник на Петтата 
авенија“. Сега прашањето е „Лу кој?“

Претпоставувам дека тоа е приказната за животот.
Приказната на мојот живот, толку полна со работите на кои работев за 

Македонија, како и за заедниците во кои живеев, ме остава да се запрашам: 
Која нишка од Македонија му ја пренесуваме на Рид Винсент Кадел, мојот 
прв правнук? Тој е петтата генерација на фамилијата Влашо во САД, Зисо ќе 
беше толку горд.

Ах, што не би дал да можам да седнам со татко ми, да испијам една маке-
донска ракија и да му ја кажам мојата приказна! 

Семејството Зишо 
Влашо (1940)
The Ziso Vlasho Family 
(1940)



Пасошите за САД на мајка ми и братми Стив

My mother’s and brothers Steve’s US passports
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Прилог

Мајката на Лу Влашо, фамилијата Малта во селото Брезница
. Lou’s mothers, Malta, family in the village of Breznica



Lou Vlasho  •  AN AMERICAN SON OF MACEDONIA

Прилог318

Лу Влашо со неговиот пријател Борис Трајковски
Lou Vlasho with his friend Boris Trajkovski

Лу Влашо постана почесен конзул на Република Македонија
Lou Vlasho became Honorary Consul of the Republic of Macedonia
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Деца прогонети од Грција
Children exiled from Greece

Орден „Свети Станислав“ за Лу Влашо
Order “St. Stanislav” for Lou Vlasho
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Селото Брезница
The Village Breznitsa

Фотографија на брат Стив Вилиџ во селото. Тој е 3-ти 
од лево 2-ри ред со бела точка над главата.

Brother Steve Village photo. He is 3rd  
from left 2nd row with white dot over his head.
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Македонија –  
библиска земја 

Македонија постои уште од античко време, кога била формирана голема-
та и славна Македонска Империја на Филип и Александар Македонски. А, 
денес, Македонија е само продолжувач и негувач на тие корени и на славното 
македонско име. 

Македонија е библиска земја, а македонскиот народ е библиски и хри-
стијански, кој своето постоење и опстанокот низ историјата, најверојатно, му 
го должи, меѓу другото, и на празникот Илинден. Овој голем ден ја издигна 
верската и националната симболика на македонскиот народ до ниво на ма-
гија која го поврзува, независно дали се наоѓа во Македонија, Австралија, Ев-
ропа, Канада, САД, Европската унија или на други простори во светот. Овој 
македонски празник е ден над деновите, симбол над симболите, магнет над 
магнетите.

Историскиот развој на Македонија е бескрајно долг и трнлив, исполнет со 
блескави страници на едно величествено истрајување. Тој пат Македонија го 
минувала низ лавиринтот на времето на една феноменална исклучивост: на-
ција и Црква, кои што конечно се конституираа дури кон половината на XX век 
и народ со европски профил, лоциран во срцето на Балканот. 

Сепак, македонскиот народ опстојал под сите видови притисоци и веков-
ни обезличувања и се зачувал со силата на својата исконска култура и тради-
ција. Иако наклонетоста на судбината најчесто ги заобиколувала, сепак, сета 
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логика на долгата и вековна исцрпувачка борба, проследена со востанија и 
пораази, со пркоси и победи, ги научила Македонците успешно да ја совладу-
ваат суровата школа на опстанокот.

Мнозинското население на државата биле македонските племиња Оре-
сти, Линкести, Елимиоти и Еродејци. Царот Александар Први (498-454 пред 
Христа) е првиот обединувач на Македонија. Царот Архелеј силно ја зацрв-
стил централизацијата и вовел парични и воени реформи, додека во времето 
на Филип Втори (359- 336) Македонското царство се проширило. Тој ја орга-
низирал војската, ги ликвидирал сепаратистичките тенденции, а со битката 
кај Херонеја (338 година пред Христа) им го нанел на античките Грци (Елини-
те) и на целата антимакедонска коалиција најголемиот пораз, издигнувајќи ја 
Македонија во една од најсилните држави на Балканот и пошироко. 

Наследникот на Филип Втори Македонски - неговиот син Александар 
Македонски или наречен уште и Александар Велики (336-323 година пред 
Христа) ги продолжил завојувачките походи. Александар ја уништил хегемо-
нијата на Елините и на поголемиот дел од Балканот, утврдена со Коринтскиот 
конгрес на Лигата во 337 година пред Христа, и со своите походи на исток 
дошол до Индија. Тогаш, Македонија станала центар на една огромна држа-
ва која се протегала на три континенти и која го достигнала врвот на својот 
развој. Но, по смртта на Александар, Македонија како држава почнала брзо 
да се распаѓа.

Потоа следи доаѓањето на словенските племиња кон крајот на VI век и 
траело до средината на VII век. Освен Солун, тие ја населиле територијата на 
цела Македонија, мешајќи се со староседелците, создавајќи го, на тој начин, 
идниот етнички амалгам на Склавините или Македонците, односно денешни-
те Македонци, кои заедно со античките Македонци имаат право да го носат 
славното име на Македонија. 

За времето на Царството на Самуил, кое траело од 976 до 1018 година, 
Македонија била една од најсилните држави на Балканот, со престолнина, 
најпрвин, во Преспа, а потоа во Охрид. Нејзината црква имала ранг на па-
тријаршија.

 Откако Византија успеала да го порази Самуила во битката кај Беласица, 
за Македонија започнале вековите наробување. Најпрвин Византија, потоа 
бугарските и српските војувања и освојувања, за, најпосле, турското ропство 
да се протегне низ пет столетија, се’ до почетокот на XX век. 

Епилогот на своето дејствување Македонците го добиле во Илинденско-
то востание од 1903 година, кога во Крушево била создадена десетдневната 
Крушевска Република. Десетина година подоцна, во Балканските војни, било 
урнато османлиското владеење на Балканот и во Македонија.
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 Сепак, иако Македонците земале активно учетво на страната на сојузнич-
ките војски, Македонија не ја добила својата национална слобода. Со дого-
ворот од Букурешт во 1913 година, Македонија била поделена меѓу Србија, 
Бугарија и Грција (на Вардарска, Пиринска и Егејска Македоија). Со догово-
рот во Неј во 1919 година, оваа поделба, за жал, била и формално одобрена. 

Својата вековна слобода, но само во вардарскиот дел, Македонија ја из-
војувала во Народноослободителната борба што ја водела во текот на Вто-
рата светска војна против германско-бугарско-италијанските окупатори. Во 
текот на, речиси, петгодишната крвава борба, во која Македонија дала по-
веќе од 20.000 жртви, во заедница со другите југословенски и балкански на-
роди, македонскиот народ, за прв пат во својата историја, се здобил со своја 
држано-правна заедница, тогаш Народна Република Македонија, подоцна 
трансформирана во Социјалистичка Република, а по распаѓањето на бивша-
та Сојузна Република Југославија - во Република Македонија како самостојна 
суверена и независна држава.

Македониjа - од античко време до денес
За историскиот развој на Македонија од античко време па до ден-денес 

пишувале голем број странски и домашни автори. Некои се обиделе да ја ис-
криват македонската историја, а некои лесно ги презентираат историските 
факти за Македонија и македонскиот народ. Од многубројната литература 
може да се заклучи дека во овој долг и богат со настани временски период, 
само два народа се нарекле Македонци: античките Македонци и сегашните 
Македонци, кои денес живеат на просторот на етничка Македонија и на сите 
континенти во светот. 

Во богатата историја на Европа тешко е да се најде народ каков што е 
македонскиот, кој имал толку многу превирања со своето национално кон-
ституирање. Тешко е да се најде друг народ во светот, кој имал толку бурна 
историја. Секоја бура со последици го погодувала македонскиот народ. Не 
поминала војна која го одминала. Секоја несреќа што се случила на овие про-
стори Македонија ја ставила во центарот на збиднувањата, а Македонецот ги 
добивал првите тешки удари. 

На многу народи судбина им била историјата, а на Македонците историја-
та им била судбина. Следејќи ја хронологијата во тринаесетте последни ве-
кови, Македонците цели девет века поминале под разни ропства и тоа: 517 
години под турско, 225 години под византиско, 76 години под бугарско, 83 
години под српско ропство и само околу 80 години поминуваат во слобода. 
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Народот на кој најубавата песна и најдоброто оро му се викаат „Тешкото“, 
објективно и не можел да има поинаква судбина и потешко минато. Македо-
нија не само што отсекогаш била на векот на многуте мечеви и јатагани, сабји 
и ками, туку во неа се судрувале и се вкрстувале многу различни култури. И 
токму таа Македонија, всушност, била и е лулка на цивилизациските средишта 
како една не само од најстарите, туку поточно, и една најстара цивилизација. 

Македонија, најверојатно, е единствената земја во светот која, воопшто не 
го менувала своето име. Како што се смета, името го добила според Богот 
Македон, Богот на светлината и син на Зевс. 

Познатите истражувачи на митологијата се на мислење дека зборот Зевс 
доаѓа од македонскиот збор - ѕвезда, па така симболот на Македонија била 
ѕвездата со шеснаесет зраци, односно Сонцето со шеснаесет зраци од Кут-
леш (Вергина - Палатица).

 Голем број историски и археолошки наоди, на коишто изворите им се од 
Македонија и за кои ние Македонците треба да бидеме горди, потврдиле 
низа факти од балканско, европско и светско значење. Меѓу бројните карак-
теристики за Македонија се следните:

 •  Во Македонија е роден Александар III Македонски (Велики), кој заедно 
со својот татко Филип II Македонски претставува меѓник на историјата 
на војувањето, тактиката и досега е ненадминат војсководец; 

•  Античка Македонија како прва европска империја воспоставила спец-
ифични цели и однесувања со потчинетите народи, како: почитување 
на културите на покорените, неприменување насилство и грабежи на 
оние кои доброволно се согласиле да се приклучат кон Империјата, ут-
врдување на карактеристични државни обележја и организирање по-
себна одбрана на териториите;

 •  Македонците биле првите во Европа кои го прифатиле христијанство-
то како религија и преку кои се проширило во Европа и Азија; 

•  Од Македонија потекнуваат браќата свети Кирил и свети Методиј кои 
ги превеле црковните христијански книги на посебно славјанско писмо 
(старомакедонското), со корени од Македонија; 

•  Во Охрид е отворен првиот словенски универзитет, од кој покрај хри-
стијанството се формирала и ширела посебната славјанска култура;

•  Во селото Таор, Скопско е роден и најпознатиот византиски владетел 
Јустинијан, чии правни одредби се учат и денес во сите светски универ-
зитети; 

•  Во Македонија е роден „таткото“ на современа Турција, Кемал Ататурк; 
•  Во Скопје е родена света Мајка Тереза, една од најхуманите жени во 

светот. 
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Затоа, со право се вели дека Македонците не само што постоеле, не само 
што постојат, туку и ќе постојат сè додека светот светува и векот векува, за-
што не е лесно да се искорени еден народ таму каде што живеел со векови и 
покрај сите мерки на злосторства, насилства и денационализација. 

Општопознато е дека македонскиот народ, според своите карактеристи-
ки и обичаи, јазично и етнички е различен од народите од соседните земји. 
Од тие причини туѓите буржоазии од првиот момент од 1913 година, својата 
власт ја прошириле над Македонија, изградиле политика на физичко истре-
бување на македонскиот народ и менување на етничкиот состав во своја ко-
рист. 

Повеќедеценискиот процес на етничко чистење, елинизација, србизација, 
бугаризација и албанизација, бришење на македонската историја и нејзиното 
толкување според големодржавните потреби е процес на бришење на маке-
донскиот национален идентитет и постоење. Егзодусот на Македонците како 
последица од војните и од репресивните режими, спаѓа во редот на најтра-
гичните етнички чистења направени врз еден народ во најновата европска 
историја. 

Од 1991 година па до денeс Македонија мину-
ва низ макотрпен период  во својата демократска 
трансформација. Жилаво се бори со тешките еко-
номски, социјални, меѓуетнички, верски и други 
проблеми, кои ја потресуваат од корен. Иако со 
статус на членка на Обединетите нации, асоција-
тивна членка на Европската унија, на Советот на 
Европа и на многу меѓународни организации, ма-
кедонската млада држава, сè уште не може да се 
ослободи од старите апетити на некои соседи, но 
и од глобалните интереси на големите држави, 
кои се прекршуваат на Балканот.

 Славе Катин
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