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Обяви

За децата

За Сайта Жълти Страници

Мати Болгария

Вестник на българите в Детройт
Брой 12, 2007
In case you cannot read the newsletter in Cyrillic please click on the link to www.BulgariansinDetroit.com to read the latest issue.

Първата Българска Дискотека
Ако сте ученик, студент, млад по душа, или просто обичате да танцувате, не пропускайте
първата българска дискотека на 7-ми декември!
Място: нощен клуб White Star. Адресът е: 9819 Conant, Hamtramck, MI.
Време: от 8 вечерта до 2 сутринта
Вход: $5
За музиката ще се погрижат: DJ Боксер и DJ Миро.

Нова Година 2008
Ако още се чудите къде да празнувате Нова Година - проблемът ви е
решен! Заповядайте в залата Stefan's Banquet, Dearborn Heights на 31
декември от 8 вечерта.
Не е нужно да чистите и готвите , облечете си най-хубавите дрехи и
елате да се забавляваме. В цената се включва храна и напитки от тип
бюфет (всичко, което можеш да изядеш). Виж пълното меню тук. За
възрастни: $37, за деца от 10 г. до 17 г. - $20, деца под 10 г. безплатно. Музиката ще е от DJ Еммо, а танците от вас.
За заявки:
Валя Камберова (734-355-7716),
Даниела Начева (596-202-4605)
Можете да направите резервация он-лайн тук:

Юбилей
Символът на българската емиграция и емблемата на
българските партита в Детройт баба Бонка навърши 70 години.
Тя е от Стара Загора и вече 8 години е в Америка. Бъди жива и
здрава, да се радваш и на правнуци. Специални пожелания от
внуците Стефан, Борис, Бенджамин и Веско, както и от цялото
семейство.

Бебе

баба Бонка сред приятели

Българската полулация в Детройт се увеличи с още едно бебе. На снимката
малкият Константин. Честито на родителите и на по-големия брат.

Отзвук от “Консулски ден в Детройт”
За първи път в Детройт гостува българският консул в Чикаго Александър Пейчев. С помощта на Екатерина
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Мирчева, бяха обработени документите на много българи от района. Да се надяваме, че тази практика ще
продължи, за да не се налага на българите да пътуват до Чикаго за консулски услуги, а само за удоволствие.
Мнозина вече споделиха, че биха посетили следващата работна сесия на консула в Детройт. Александър Пейчев
благодари специално на Бойко Бончев и www.BulgariansinDetroit.com за оказаното съдействие, както и на
всички българи помогнали или посетили консулския ден на 4 ноември. Следващият консулски ден в Детройт ще
бъде през пролетта на 2008 година, а датата ще бъде обявена допълнително.
" На мен лично ми беше много приятно да общувам с българите от Мичиган и Охайо. Може би следващият път
ще обслужваме граждани в събота следобед и неделя сутрин..."
Александър Пейчев, Консул на България в Чикаго.

Историята на Thanksgiving
Историята на Thanksgiving започва през далечната 1620 година когато първите 102 английски заселници в
Америка стъпват на териториите на Plymouth Rock. Тяхната първа зима на чужда земя била белязана с глад,
болести и смърт, които отнели живота на 46 от преселниците. През пролетта на следващата година, оцелелите
заселници засяват първите си посеви по полетата на Patuxet. Докато посевите на пшеница и ечемик не успяват
да дадат богат урожай, царевицата избуява благодарение на съветите на местните индианци.
През есента на същата година, преселниците решават да отпразнуват богатата царевична реколта с
традиционен английски фестивал на плодородието, който продължил три дни. Празненствата, на които били
поканени и местните индианци, били съпроводени с игри, молитви и гощавки, на които се сервирали царевица,
сушени плодове, сливи, миди,змиорки, дивеч и различни видове птиче месо, което местните наричали с една
дума – пуйка. Традиционният днес тиквен пай, както и сладкишите, не бил включен в менюто на преселниците
поради липса на брашно. Тестените продукти били заменени с варена тиква и царевичен хляб. На масата
отсъствали и млякото, маслото, както и новооткритите картофи, които англичаните все още считали за отровни.
Фестивала в чест на Thanksgiving не бил повторен през следващата година. През 1623 година обаче, по време
на дълга и страшна суша, преселниците се събрали отново, за да извършат групова молитва за дъжд. След като
на следващия ден завалял пороен дъжд, губернатора на областта Bradford наредил да бъде отбелязан нов Ден
на благодарността, на който отново било поканено местното население.
Няколко десетилетия по-късно, през юни 1676 година, управниците на
Charlestown, Massachusetts, се
събрали, за да решат как да отбележат благодарността си за разцвета на областта през последните години.
След анонимно гласуване те решили да обявят 29 юни за Ден на благодарността. За разлика от предишните
чествания, на този Thanksgiving не били поканени индианци. Вместо това, колонистите отбелязали своята
скорошна победа над местното население.
През следващото столетие, поколенията на английските заселници отбелязвали своята благодарност по
различни поводи и различно време. Денят на благодарността не бил признат за официален празник, който да
заема определена дата, тъй като пуританско настроените колонисти признавали само три вида религиозни
празници: съботните дни, постите и дните за благодарност. За разлика от съботните дни, постите и дните за
благодарност били обявявани от губернатора само по определени поводи.
През XVIII век религиозните отбелязвания на Thanksgiving се превърнали в ежегоден обичай, който се
провеждал през ноември. Постепенно празника придобил светски характер и наред с изобилието, започнал да
възхвалява семейството и националното единство.
Денят на благодарността се превърнал в национален празник едва през 1863г. когато Сара Джозефа Хейл,
автор на известната поема “Mary Had a Little Lamb” убедила Ейбрахам Линкълн да прокламира национален
Thanksgiving в чест на новата американска конституция. След повече от 40 години, през които Сара Хейл
писала статии, памфлети и писма до губернатори и президенти с агитации за узаконяването на празника,
последният четвъртък на ноември бил обявен за национален празник, който с течение на времето се превръща
в един от най-популярните и обичани американски празници.

Анелия Петрова

Пътеводител
Започна сезонът на най-евтините цени за самолетни билети, като изключим дните около Коледа и
Нова Година. Треската за пътуване тогава е толкова голяма, както през лятото и намирането вече на
свободни места е доста трудно. Остава по-спокойният период: средата на Януари до края на Март,
когато може да закупите самолетни билети от Детройт до София за цена $650.00 с включени
летищни такси в най-добрия случай.
Работя с всички авио компании, но най-добри цени и удобна връзка за сезона от Детройт до София
предлагат Луфтханза – през Германия, Франкфурт.
Петък, събота и неделя се смятат за уикенди и има допълнително заплащане от $30.00 в едната
посока. Направена резервация, важи за 7 или 14 дни. За всяка промяна, след издаването на билета,
има глоба от $225.00. Тази глоба може да бъде отменена само в случай на заболяване или смърт,
при представяне на валиден документ от лекар и болничното заведение или смъртен акт.
Обмислете спокойно и внимателно датите на вашето пътуване, съобразете вашите отпуски с това и
тогава поръчайте билета!
Може също да закупите оттук билети за ваши близки и роднини, пътуващи от България до САЩ, на
по-добри цени от тези, които се предлагат в страната ни в момента.
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За повече информация и резервации :
Тел. 248 939 0401 – Илияна /24 часа – 7 дни в седмицата/
/За спешни случаи и належащо пътуване, не се притеснявайте да звъните през нощта, рано сутринта
или събота и неделя!/

Промоция за Българска Телевизия в Америка
Подкрепете една българска компания! Поръчайте си българска телевизия и гледайте всички български и
европейски мачове предавани по Канал 1 и БТВ. На снимката, подранили фенове на ЦСКА от Детройт празнуват
победата над Левски с 0:1. Мачът беше предаван в 8:30 сутринта по Канал 1.

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$35.95 на месец

Канал 1, Фен Тв, 7 Дни.

11 Български Тв канала

13 Български тв канала и още нещо







Всички нови клиенти ще получат един безплатен месец, за да пробват IP телевизията.
Ако след 1 година все още сте абонат, ще получите кредит към вашата сметка в размер равен на
стойността на закупеният от вас М10 преобразувател. Прочетете всичко за офертата.
Всяка седмица на VOD (Video On Demand) има по един безплатен филм.
Безплатни 100 Минути разговори до България.
Ако имате въпроси или се колебаете, пишете ни: tv@bulgariansindetroit.com .

 ПОРЪЧАЙТЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТУК.

Броя подготвиха:
Анелия Петрова, Даниела и Велеслав Начеви
www.BulgariansinDetroit.com, e-mail: info@bulgariansindetroit.com
Вестникът на българите в Детройт се издава благодарение на доброволния труд на екипа, подготвил броя и се финансира от
реклами. Благодарим за финансовото съдействие на:
Фирма "Биляна" (248) 939 0401 - Резервации за самолетни билети, ваканционни пакети, хотел, наемане на кола. Преводи и

легализация на документи.
Мати Болгария, P.O. Box 5662, Dearborn, MI, 48128. e-mail: matibgdetroit@mail.bg

Пишете ни на е-мейл адрес:info@bulgariansindteroit.com
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