Л У В ЛАШ О, ПОЧ
ПОЧЕС
ЕС ЕН КОНЗУЛ НА
НА
Р Е П У Б ЛИК А МАКЕ
РЕПУБЛИК
М АКЕ ДОНИЈА ВО С А Д
Господинот Лу Влашо е роден
во Кантон, Охајо, САД, каде и
израснал. Во 1959 година
дипломира на Универзитетот
во Охајо. Негово прво работно
искуство е во корпорацијата
"Хобарт" во Трој - Охајо, како
почетник во сметководство во
1959 година, а фирмата ја
напушта во 1984 година, како
потпретседател и контролор.
Потоа формира семејство во
Трој. Во 1989 година го напушти "Gold Bond Ice Cream Co",
како сениор вицепретседател
од каде се преселува во Нејплс.
Но, неговиот успех на
деловен план продолжува.
Господин Влашо верува дека
образованието не престанува
со дипломирањето, тоа мора
да се продолжи да се
надградува.
"Од секогаш сум мислел дека
универзитетската диплома ги
отвора вратите за нас, но што
ќе направиш со тоа е
најважното од сè", истакнува
Влашо, сегашен претседател на
"Rimaco" корпорацијата и на
италијанскиот ресторан
"Вергина", лоцирани во Нејплс,
Флорида, САД.
Неговите родители Зисо и
Тина Влашо, родум од село
Брезница, емигрирале во
Кантон, Охајо, како и нивниот
брат Стив, кој подоцна живеел
во Лос Анџелес, каде на
4.10.2007 година починал.
Нивната помлада сестра
Кристин живее во Скотсдејл.
Синот на Лу, Винс Влашо, со
своето семејство живее во
Александрија, додека неговиот
син Стив е во Лос Анџелес. Лу и
сопругата Пет се во брак 10
години (по 39 години брак
неговата прва жена починала
во 1996 година). Сега тие
живеат во Нејплс, каде г. Влашо
е потпретседател на сопствена
компанија и менаџира четири
ресторани. Во јули 2007 година
тој е назначен за почесен
конзул на Република
Македонија на Флорида,
САД, а отворањето на
Почесниот конзулат се
одржа на 8 февруари
годинава.

МЕНУВАЊЕТО
НА "ТИМОВИТЕ"
МОЖЕ САМО ДА
РЕЗУЛТИРА СО
ЧЕКОР НАНАЗАД
ЗА МАКЕДОНИЈА
На 8 февруари оваа година беше
отворена Почесната конзуларна
канцеларија на Република Македонија, кога Вие г. Влашо, како лобист
и човек кој многу години работи за
Македонија, бевте назначен за почесен конзул на РМ на Флорида. На
чинот беа присутни: г. Зоран Јолевски, амбасадор на РМ во Соединетите Американски Држави; г. Антонио Милошоски, министер за надворешни работи на РМ; г. Срѓан Керим, претседател на Генералното
собрание на ОН; г. Бил Барнет, градоначалник на Нејплс; г. Сем Дурсо
од "Collier County Habitat for Humanity CEO" и други. Тогаш г. Срѓан
Керим рече: "Ова е историски настан за Македонците, да се отвори
Почесен конзулат тука во САД, поточно на Флорида". Што претставува за Вас ова назначување?
ВЛАШО: За мене ова назначување
претставува многу. Официјално да бидеш признат од страна на државата од
која потекнуваш и таа да те награди со
титула почесен конзул, за мене тоа не
беше очекувано. Од секогаш сум правел сè што можам за Македонија и за
Македонците, но никогаш не сум барал
ништо за возврат. Јас ќе продолжам да
го правам она што секогаш сум го правел, да помагам колку што можам, но
сега имам "официјална" позиција за такво нешто.

Разговорот го водеше:

Елизабета АНДОНОВСКА
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S W I TC H I N G
"TEAMS" CAN
O N LY R E S U LT
IN A STEP
B AC K WA R D S
FOR MACEDONIA
On February the 8 this year in Naples-Florida, a honorable Consular
oﬃce of Republic of Macedonia has
been opened, on which opening,
You Mr.Vlasho was been designate
to be a honorable Consul of Republic
of Macedonia here in Florida, on
which were present:
Mr. Zoran Jolevski - Ambassador of
the Republic of Macedonia to the
United States, Mr. Antonio Milososki
- Ministry of Foreign Aﬀairs of the Republic of Macedonia, Mr. Srgjan Kerim - United Nations General Assembly President, Mr. Bill Barnett - Naples Mayor, Mr. Sam Durso - Collier
County Habitat for Humanity CEO,
Mr. Zoran Kostov - Macedonian Habitat for Humanity CEO and many more. Mr. Srgjan Kerim said: It’s a historic event for Macedonians here in the
United States, and in Florida particularly, to open this Honorable Consulate. You like a lobbyist and man who
many years arare working for Macedonia, was been designate to be a
Honorable Consul of Republic of Macedonia. What this designate means
for You?
VLASHO: Designation means much to
me. To be oﬃcially recognized by my
country of heritage and honored with the
title Honorable Consul was not expected.
I have always done what I could to help
Macedonia and Macedonians but never
seeking anything in return. I will keep doing what I have always done, helping

Interviewed by
Elizabeta ANDONOVSKA
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I N T E RV I E W
Lou was born at Canton,
0hio, where he grew up. He
graduated in 1959 in the University in Ohio. His first job was
at Hobart Corp in Troy Ohio.
Started in 1959 as an Accounting Trainee and left in 1984 as
Vice President and Controller.
Raised his family in Troy Ohio.
Then to Gold Bond Ice Cream
Co left as Senior Vice President
in 1989. Moved to Naples in
1989. But success in business
hasn't been enough for Vlasho,
who believes that education
doesn't stop at graduation. "I
have always felt that a college
degree opens doors for you,
but what you do with it is what
is important", says Vlasho, now
vice president of Rimaco Corp.
and Vergina, an Italian restaurant, both in Naples-Florida.
His parents, the late Ziso and
Tina Vlasho, emigrated in Canton Ohio, from the village of
Breznitsa, where his brother
Steve was born, and he lived in
Los Angeles area, until October
4, 2007, when he passed away.
Their younger sister Christine
lives in Scottsdale. Lou's son
Vince lives with his family in Alexandria, while his other son
Steve lives in the Los Angeles
area. Lou and his wife Pat are
married for 10 years (his first
wife after 39 years in marriage
passed away in 1996).They are
living now in Naples, Florida,
where Mr.Vlasho is a vice-president of a company that owns
and operates four restaurants.
On July 2007 he was been appointed to be a Honorable Consul of Republic of Macedonia
here in Florida, but the opening of this Honorable Consular
office was on February the 8
this year.
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поважен начин. Но, се разбира, главна
грижа е основањето на силна македонска економија, што значи нови работни
места за Македонците.

Господине Влашо, Вие помагавте и
сè уште помагате во решавањето
на проблемите на Вашата татковина, преку "Влашо групацијата",
која е консултант за македонскиот
бизнис. Исто така, бевте од голема
помош за доделувањето на првите
интернационални Cutler стипендии, со кои двајца студенти од Македонија ќе можат да студираат на
Универзитетот во Охајо. Фондот за
стипендии го формираше Вашиот
добар пријател и деловен партнер,
г. Ристо Гуштеров, од Скопје. Вие
сте инволвирани во неколку програми за бизнис колеџот при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"
во Скопје. Дали ова искуство на
некој начин преминува во Ваша
традиција?

ВЛАШО: "Collier County Habitat" е
најголема во изградбата на домови во
Соединетите Американски Држави - домови за обесправените. Сопствеништвото на домовите резултира со задоволувачки и добри управувачки пер-

ВЛАШО: Планирам да бидам инволвиран во програмите на Универзитетот
Охајо и на Универзитетот "Св. Кирил и
Методиј" и наредните години, но се надевам дека ова здружување ќе биде толку зацврстено и драгоцено што засекогаш ќе трае.

форманси. Обезбедувањето на домовите за сиромашните Македонци на
кои им се потребни, во партнерство со
"Habitat Collier and Habitat Macedonia", е
објективно. Ќе ја посочам "Habitat Macedonia", иако мала и нова, таа одлично
работи во помагањето на сиромашните
Македонци да добијат сопствен дом.

Во врска со Вашиот избор за почесен конзул министерот за надворешни работи, г. Милошоски изјави: "Овој процес беше најкраткиот
во историјата на Министерството
за надворешни работи (за изборот
на почесен конзул). Ние сме мала
нација, но сме горди што сме претставувани од страна на г. Лу Влашо". Кое ќе биде Вашето залагање,
логистика и стратегија за подобро
претставување на Република Македонија?
ВЛАШО: За мене залагањето не е
важно, туку сè додека можам да помагам јас тоа ќе го правам, без разлика
дали тоа е на помал, на поголем или на

Уште еден значаен настан беше новоформирната алијанса меѓу Македонската "Habitat for Humanity" и
"Collier County Habitat for Humanity" - партнерство кое веќе почна.
Која ќе биде функцијата на алијансата и кои ќе бидат достигнувањата
за Македонците кои живеат тука,
на Флорида?

Сè до денес ниту една македонската Влада во својот политички
процес во Република Македонија,
иако тоа било од мало или од големо значење, никогаш ја нема инволвирано македонската дијаспора. Дали тоа е по вина на државата
или, пак, на нашата дијаспора й
недостасуваат инструменти за организирање лобистичко тело, кое
ќе ги реализира нивните права,
особено што македонската дијаспора брои околу два милиона Македонци насекаде во светот?
ВЛАШО: Не знам точно колку брои
македонската дијаспора, но срамота е
тоа што не знаеме колку сме и кои сме.
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Имаме многу кои се исклучително успешни, некои мошне значително, други
помалку. Мораме да дознаеме кои сме
и каде сме. Овој ресурс е неискористен.
Треба да развиеме листа, поштенски адреси, но поважно е е-маил адреси, со
што ќе бидеме во контакт и кога ќе ни
биде потребна помош да ја побараме.
Кое е Вашето мислење за ситуацијата на Република Македонија во
моментов, политичката криза во
која се наоѓа? Гледано од Ваша страна дали постои излез од ваквата
состојба која е многу важна пред
да влеземе во НАТО алијансата?
Кои се Вашите совети за решавање
на оваа криза?
ВЛАШО: Како што знаеме, Македонија не ја доби очекуваната покана за
влез во НАТО! Ова е големо изненадување за мене. Навистина очекував Грција во последна минута да сфати колку
беше "ситна" нивната позиција во тој момент и требаше да дозволи да добиеме
покана. Ова е остра игра од страна на
Грција во врска со името, но се надевам
дека разумните луѓе ќе се согласат со
решение со кое Македонија ќе може да
живее. Сегашната Влада направи многу.
Многу млади луѓе работат напорно и
долго за формирање, по мое мислење,
Влада добра за сите Македонци. Сум
слушнал, во многу прилики, дека обично Македонија чувствува дека конечно
доби вистинска влада која се интересира за своите граѓани. Многу е направено и уште многу треба да се направи.
Господинот Груевски и неговиот тим
треба да добијат поддршка и време за
да го постигнат тоа што го планирале.
Ги охрабрувам сите Македонци да го
поддржуваат г. Никола Груевски. Менувањето на "тимовите" во блиска иднина
може само да резултира со чекор наназад и може да ги доведе сите Македонци
во катастрофална ситуација. Грчкото
дејствување не треба да се става на вина на оваа Влада!
Од Ваша гледна точка дали за продолжување на македонско-американската соработка ќе има ефект
доколку претседател на Соединетите Американски Држави стане
еден од кандидатите на демократите?
ВЛАШО: Прво дозволете ми да изјавам дека јас сум многу голем републиканец! Оваа администрација многу ја
поддржува Република Македонија.
Еден од водечките кандидати на демократите даде ко-спонзорирана изјава,
која се однесува на Македонија, а тоа е:
"Да престане да се вика Македонија!"
Многу сум загрижен за тоа доколку дојде промена во Белата куќа, партијата на
демократите нема да биде добра за Македонија.
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however I can, but now have "oﬃcial" position.
Mr. Vlasho, You have helped and still
You are helping to solve the problems for your homeland through Vlasho Group, which was a consultant
to Macedonian businesses. You was
instrumental in establishing Ohio
University's ﬁrst international Cutler
scholarships, which allow two Macedonian students to study on campus
each year. The scholarship fund was
established by my very good friend
and business colleague, Risto Gusterov from Skopje. In addition Mr.
Vlasho has been involved in several
programs involving the College of
Business and the University of "St.
Cyril and Methodius" in Skopje, Macedonia. Does this experience go on
like Your tradition?

Until today, no one Macedonian government in political process in the
Republic of Macedonia, even they
were with small or with big meaning,
never methodically involve Macedonian Diaspora. Is the guilty in the
country or in our Diaspora are missing instrument or organize lobby
body who will put on for realization
of their rights, because Macedonian
Diaspora count over 2.000.000 Macedonians all over the world?
VLASHO: I do not know how many there are in the Diaspora but the shame is
that we do not know how may or who
they are. We have many who have been
successful. Some in signiﬁcant ways and
many more in smaller ways. We need to
ﬁnd out who we are and where we are.
This is a resource that is untapped. We

I N T E RV I E W
sition was and allow the invitation. This
deals Greece a very strong hand re the
name, but eventually I would hope that
reasonable people will agree on a solution Macedonia can live with.
The current Government has done a
super job to date. The came into oﬃce
very young but have worked hard and
long hours in establishing in my opinion a
Government good for all Macedonians.
I have heard on many occasions that
the common Macedonia feel like they ﬁnally have a real government that is interested in them. Much has been done and
much needs to be done. Grueski and his
team need to be given the support and
time to accomplish all they set out to do. I
encourage all Macedonians to support
Mr.Nikola Gruevski in June elections.
Switching "teams" in the near future can
only result in a step backwards and might
result in disastrous situation for all Mace-

VLASHO: I plan to be involved with
Ohio U and "St Cyril & Methodius" for years to come, but my hope would be that
the relationship would be so strong and
valuable that it would go on forever.
Foreign Minister Milososki of the selection of You like a honorable Consul said "This process was the shortest one in the history of the Macedonian Foreign Ministry" (for selecting
an Honorable Consul), We are a small
nation, but we are proud to be represented through Lou Vlasho. Which it
will be your ﬂattery, logistic and strategy for better introducing of the
Republic of Macedonia?
VLASHO: Flattery is not important to
me. As long as I can be helpful, I will do so
be it in small ways or very large or important ways. Of course primary concern in
establishing a strong Macedonian economy so that jobs are created for Macedonians.
Another highlight of this event was
the newly formed alliance between
the "Macedonian Habitat for Humanity" and the "Collier County Habitat
for Humanity" - a partnership that already was started. What it will be the
function of this alliance and which
are will be the acquisitions for the
Macedonians who are living here in
Florida - USA
VLASHO: "Collier County Habitat" is
the largest home builder in the USA. Homes for the underprivileged. Home ownership results in pride and stewardship.
Providing homes to needy Macedonians
in cooperation with "Habitat Collier" and
"Habitat Macedonia" is the objective. I
should point out the "Habitat Macedonia",
although small and new, is doing an excellent job of helping the neediest Macedonians acquire their own homes.

should develop a list, mailing addresses
but more importantly e-mail addresses so
we can stay in touch and when we need
help be able to ask for it.
What is your thinking for the situation in this moment in the Republic
of Macedonia in which it has political
crisis, and consider of you, is it an
exit of this situation which is so much important now before we are entering in NATO Alliance and who are
yours suggestions for solving this
crisis?
VLASHO: Well as we know today, Macedonia did not get the expected invitation to join NATO! This was much to my
surprise. I really expected Greece at the
last minute to realize how petite their po11 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 726 / 30.5.2008

donians. The Greeks action should not
and can not be put on the backs of this
government.
Consider of you, for the continuation
of the Macedonian-American cooperation will it have eﬀect for the next
presidential elections in the United
States and becoming the president
of the democrats?
VLASHO: First let me state I am a very
strong Republican! This administration
has been very supportive of Macedonia.
One of the leading Democratic candidates has co sponsored a bill that calls for
Macedonia to stop calling itself Macedonia. I am very concerned that if there is a
change in the White House party that it
will not be good for Macedonia.

