ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО
Мили сънародници, много от вас вече знаят за идеята за създаване на наш
собствен Български културен център. Стъпка по стъпка, бавно, но сигурно се
движим към осъществяване на мечтата си: до дни регистрацията на този наш
център ще е факт, а съвсем скоро с усилията на инициативния комитет, помощници
и най-вече със сърцатото Ви участие и подкрепа, ще направим и първите стъпки в
дейността му.
Като всяко начало, може би и нашето ще бъде трудно, но ние не се
страхуваме и ние няма да се уплашим от трудностите, нито ще се огънем пред
препятствията. Повече от всякога сме мотивирани да работим с всички сили, дух,
сърце и самоотверженост за тази благородна кауза. Затова имаме нужда от дейната
подкрепа на всеки един от Вас. Нека сме заедно, мили сънародници, в това, за
което един ден, след години нашите поколения ще са ни истински признателни и
благодарни.
Желание, сърцатост, упоритост и много усилия, които са нужни, за да се
изпълни този грандиозен проект, не ни липсват.
ОБЕЩАВАМЕ
пред всички вас, че ще се посветим на това важно за всички ни дело без да
пестим любов и усилия.
Няма да се колебаем да се лишим от свободното си време и дори от
средствата си, за да сбъднем тази заветна мечта на няколко поколения българи в
Детройт.
За съжаление, само доброволния ни и самоотвержен труд не са достатъчни,
тъй като финансовия въпрос е проблем за всяко подобно начинание. Знаем много
добре, че само със собствени средства не бихме се справили с този огромен по
мащаби и замисъл проект, но ние сме реалисти и разбираме, че всяко нещо идва с
времето си. Веднъж регистриран и законово уреден, нашият Български културен
център няма да пропусне нито една възможност за каквато и да е и от където и да е
финансова помощ в подкрепа на развитието и разрастването му. На този етап обаче
нека се захванем самите ние, за да си помогнем преди да чакаме Неволята да
свърши това за нас.
В тази връзка инициативния комитет замисли две интересни събития, чиято цел
е финансово да подпомогне първите стъпки в реализацията на Българския
Културен Център. Затова апелираме за дейната Ви подкрепа, помощ и принос за
събирането на тези така нужни финансови средства по време на следните две
мероприятия:
1. Благотворителен концерт на 24 април с участието на Поли Паскова, който
ще се състои в залата на Балкано-Американския център в Трой. Събраните средства
ще бъдат за нашето българско училище в Детройт.
2. Второто събиране е на 22 май под наслов «Българският талант и
самодейност в Детройт»

С посещението си ще подпомогнете и подкрепите събирането на така
нужните средства за това начинание. Не подценявайте важността и значимостта от
присъствието на всеки един българин, защото сигурна съм няма българско сърце,
което да не милее за ценното българско и което да не се вълнува за бъдещето на
децата си.
Отзовете се с отворени сърца, мили сънародници! Нека сме единни повече
от всякога! ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!
Люба Иванова

