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ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ
ВЕСЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
Дъждът събуди ме от сън.
Дочух далечен, нежен звън.
С нозе разголени, с очи отворени
към зелената морава се затичах.
Обвих се с теменужен цвят воал.
Разбрах дъждът е спрял!
А аромата на кокиче ме омая,
изгубих ли се в необятно синьото небе - не зная!
Реката ледена като, че ли бързаше.
А пчелите как жужаха с пеперудите летяха.
Мелодията чувах вече ясно,
сърцето ми туптеше бясно.
В ритъма на пролетта
природата танцуваше и
с душата ми лудуваше.
И започна танцът си сезонът на живота!
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА

Снимка: Цвета Тончева. Букет от градината.

ОТ НАШАТА ПОЩА
Благодаря ви млади хора, за удоволствието от
всички съботни дни и многобройните празници,
организирани от вас в Българския културен център! Радвам
се и се гордея, че все още има българи като вас, които
работят безкористно и почти ежедневно, за да създадат
българска атмосфера в голямата чужда страна. Създадения
от вас Български културен център е едно средище за
съхраняване на българските традиции и обичаи и найважното, за съхраняване на така скъпия ни майчин език.
Едно голямо "Браво" за Даниела, Велеслав, Бистра, Таня и
Георги и всички, които не се щадите, за да доставите на нас
и децата ни радост и удоволствието да не забравяме, че
сме българи.
Благодаря на Нина Колева за прекрасния открит урок
в детската градина по случай 8-ми март. Тя с толкова
много любов работи с малчуганите, че тези, които не са
там, могат само искрено да съжаляват.
Искам да ви пожелая голямата ваша мечта за
Български културен център със собствена сграда да се
сбъдне. Дано има повече българи сред българската общност
в Детройт.
НЕВЕНА МАЧЕВА
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ХУМОРЪТ НА БЪЛГАРИНА
Бивало е зимата да отмине, слънцето да
грейне, да напъпят дърветата и тревата да
покаже, па току отново да се повърне тя със
замръз да налети върху им. Случвало се е все
през април, за това хората и име му извадили
на този месец „лъжитрев”. По-сетне народното
наименование се пренесло и върху обичая да
се съчиняват лъжовни случки през април. Сега
българинът празнува 1 април – денят на
хумора и шегата.
Всякакви шеги, закачки и остроумия си
разменят хората през този ден и никой на
никого не се сърди, задето изваждат на показ
недостатъците му. Общата веселба е буйна,
несдържана, хората сякаш се превръщат в
деца, готови за нови и нови лудории, които ги
правят неизказано радостни и щастливи.
Българинът не е от тези, дето чака цяла
година само този ден, че тогава да отпусне
сърцето си за шега и веселба. Чувството му за
хумор не го напуща и през другото време. То
върви заедно с него през всичките му дни и ги
бележи със знака на остроумието, на хитрата
усмивка и веселия блясък в очите. Да рече
човек, че му е била лесна историческата съдба
на българина, ще сбърка. А той все на смях го
обръща. Дори когато дълго и упорито трябва
да се бори за своето оцеляване. И може би
тъкмо, защото смхът му е бил едно от
оръжията в тази борба, българинът е победил.
Със смях е насмогнал той на лошотията и
притесненията.
Жизнерадостен бил този смях и от
болката му закърмен, а не от безделия и
охолство. С него българинът вървял през
годините, за да извърви много път, дордето
излезе на голям и чист друм. А шегите и
анекдотите са ги съчинили хора обикновени и
простонародни, които не от това си вадели
хляба. Модата на хумористите
професионалисти е от по-нови времена.
То се знае, стане ли дума за смях и шеги,
най-напред трябва да упоменем габровци. За
тях разправят, че:
... купуват само чепати дърва, за да се

топлят два пъти: веднъж, когато ги цепят и
втори път – на огъня им;
... в неделя на хорото играят по
терлици, за да слушат безплатно музиката от
съседния град Севлиево;
... заженят ли се – търсят тънка жена:
хем по-малко място ще заема в къщи, хем помалко плат за рокля ще й трябва;
... купят ли нещо, искат да им го
загърнат във вестник, та да имат за прочит.
Каквото и да разправят за тях, габровци са
ненадминати шегаджии. С повечето анкдоти
те осмиват собствените си недостатъци.
Габровка замесила тесто, че гости да
среща с питка. Опекла една – гостите я изяли.
Сложила втора – и нея изяли. Досвидяло й за
третата и плеснала с ръце: „Ама как съм ги
премерила! Тъкмо гостите се наядоха и
питките свършиха!”
Малко габровче пита продавач на
гевреци:
- Чичо, колко струва дупката на геврека?
- Нищо, чичивото.
- Тогава продай ми един геврек с по-голяма
дупка.
То затуй и градът на габровци се е
превърнал в столица на хумора. В габровския
Дом на хумора и сатирата всеки има на какво
да се посмее. Ежегодно в Габрово се
провеждат фестивали на хумора, които се
превръщат във всенародни празници с
участието на фолклорни и танцови групи, на
артисти и самодейци, на българи и чужденци.
Така е защото габровци смятат, че именно
чрез чувството си за хумор хората по-добре
биха могли да се опознават и да се разбират
помежду си.
Подобен е стремежът и на шопите от
Западна България, които не падат по-долу от
габровци по отношение на хумора. Ето какви
истории съчиняват те:
Един шоп облякъл кожух посред лято.
- Свали този кожух бе – рекли му. Не видиш
ли, че ще се свариш у него!
СТРАНИЦА 3

Брой 4, 2011

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ
- А, оно не е от кожихо, оно е от времето –
отвърнал той.
***
Професор отишъл на гости у един шоп.
Пили по чашка, по две..
- Ииии, тоя пущина бие право у главата. – рекъл
професорът.
- А мене у краката. Оно дека е слабо тамо бие. –
пояснил домакинът.
***

- Верно! – не възразил шопът и добавил:
Ама ние сме още по-начесто.
Тече си животът, а влакът все ще
продължава да върви напред, теглен от
мощната тяга на хумора, който е пуснал здрави
корени в живота на българина.
От златния фонд на Българската радио
програма в Детройт, излъчвана от 1971 до
1989 г.
Материалът предостави Цвета Тончева.

Шоп се хвали у кръчмата: Нашата рода
какви сме юнаци, ние мечки сме правили на
нищо, та камо ли на човек да се дадем ... Помня,
с брато ойдохме у гората за дърва и е ти мечка.
Ама – колкото камбанария. Па като я фанахме с
брато, он ръж, яз дръж ... Кога после се върнах –
от брата, барем парцали останали, а от мечката
– нищо.
А ето какво може да се случи, ако шоп и
габровец попаднат в едно купе: От дума на дума,
двамата спътници заговарят за хумора и
неговите автори.
- Ние, габровските хумористи сме на
всеки метър! – казал уверено габровецът.

Карикатура: Ангел Гецов

ВЕЧЕРИНКА НА 15 АПРИЛ 2011
На 15 април (петък) ще бъде поредната вечеринка, организирана от Българския културен
център в Детройт. И понеже наближава Великден обявяваме два конкурса: "Писано яйце" и
"Златен козунак" с награди за победителите!
Ще има забавления за децата, както и хубава българската музика за по-големите. В залата не се
пуши и консумацията на алкохол не е разрешена.
Очакваме ви от 18.00 до 21.00 часа
в Балканския център на адрес 1451 Big Beaver, Troy 48312.
Вход: свободен.
Не я пропускайте! През април ще има само една вечеринка!
Заповядайте заедно да се повеселим!
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ПОКАНА ЗА КОНЦЕРТ В ОХАЙО

"Българска роза" е клуб на българите студенти в Държавния университет в щата Охайо.
БИЛЕТИ: възрастни: $15 предварително / $20 на вратата,
студенти (18-23): $10 / $15, деца (12-17): $5 / $10, деца под 12: безплатно
За повече информация: Боян Александров, boyan.alexandrov@gmail.com

ПОКАНА
In celebration of Greek Independance Day Join us for a music & dance party featuring

The Jim Stoynoff Orchestra
Jim Stoynoff—clarinet, Mark Gavoor—oud, Ara Topouzian—doumbek & def
Tom Zakarian—guitar, also appearing John Parrish—daouli
Enjoy an evening of Food, Drink, Dance and exotic and exhilarating
Live Music from Greece, Armenia and the Middle East!
APRIL 2, 2011 9:00 pm: Doors Open, Cocktails 9:30 pm–? Party
Advance tickets $12: $22 includes mezze plate
At the door: $15: $27 includes mezze plate
(Mezze Plate includes: Gyro Rolls, Spanakopita, Tyropita, Dolmades, Kaftedakia,
Tzatziki, Feta Cheese, Kalamata Olives and Pita Bread)
Cash bar The Original Cottage Inn
512 E.William St (between Main & State Streets), Ann Arbor MI
For tickets and to reserve a table: call Shawn at 313-348-4852
СТРАНИЦА 5

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 4, 2011

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ И ЧЕРВЕНИ ЯЙЦА
Възкресение Христово е най-големият
християнски празник през годината. Народът му
е дал най-смисленото название: ВЕЛИКДЕН. В
едно църковно песнопение се казва внушително
и убедително: „Днес всяка твар се весели и
радва, защото Христос възкръсна.”.

народна мъдрост, проникновение, боголюбие
и богопочитание. Нужно е да се отнасяме към
тях не с цинизма на всезнаещи, а със
смирението, което ги е създало. Творили са ги
вековете, поколенията – те са ни завещали тия
съкровища.

Това събитие изведнъж буди толкова
представи за победата на живота над смъртта, за
преходност и вечност, за движението от
низините до висините, от начални дадености у
човека до съвършенство, че е вълнувало човека
изобщо, българина конкретно, през дългите
векове. Българинът съизживява този празник в
продълбение на тринадесет столетия. Над
хиляда и триста пъти той е приветствал близки,
роднини, сънародници и събратя во Христе с
тържествуващото възклицание: Христос
возкресе! И толкова пъти е чувал възторжения
отговор Воистина Возкресе!

През Великденските пости народът се
въздържа от обичайните си увеселения.
Черковно-религиозното обяснение на тая
негова самоналожена въздържаност е, че това
се дължи на отредените за пост и покаяние
дни. Поста приемахме като нещо, което се
разбира от само себе си, като лично
жертвоприношение в името на Онзи, Който се
е принесъл в жертва за всички нас. Всяко
подхвърляне за безсмислието на поста се
считаше за светотатство. Съвсем не ни тежаха
тия недели на най-стог пост. Толкова по-чиста,
по-възторжена беше радостта ни на Великден!

Какви ли не премеждия е изживял, какви
ли не бури са се разразявали над главата му,
какво ли не злочестини са връхлетявали върху
него, какви ли не катастрофи до пълно отчаяние,
лично и народно, и през всичкото това време,
всяка година на Великден той е откривал в себе
си достатъчно вяра и нравствена сила, за да не
забрави и за да чуе този отговор!

През страстната неделя или седмица на
страданията особено се тачат Велика сряда, Велики
четвъртък и Велики петък, известен и като Разпети
петък. На времето в сряда жените не тъкали, не
прели, не шиели. На Велики четвъртък спирала
всяка работа – женската у дома, мъжката на полето.
Жените боядисвали яйца, месели и пекли обредни
и други хлябове, нужни за Великден, и вършели
други обредни обичаи.

Който като дете е изживял тия залисии
на майка, невести, сестри, той си спомня цял
живот каква благословена атмосфера вее из
всички помещения на голямата селска бащина
къща и колко радости предвещава.
Незабравими остават миговете, когато още
преди изгрев слънце, ние децата, сгушени в
топлото легло, в просъница долавяме стъпки,
които се приближават до нас, някой се навежда
над нас и едва, когато по бузите ни се плъзне
гладката заобленост на яйце, ние отваряме
очи, виждаме мама и с наслада чуваме
обредните думи – Да сте червени, бели, като
През тази нощ се сбъдват всички молитви
яйцето, здрави и честити!
и помисли на вярващия. Ако погледнем на
Майка ни трябва да е боядисвала много
народните обичаи, които предхождат празника,
яйца – за нас, за най-близките и за незнайни
както и на онези, които го разхубавяват и
посетители, за гости и роднини. Нали обичаят е
възвеличават ще открием съкровища на
Наистина, защо, ама буквално нищо – ни
чужди робства, ни собствени угнетения – не са
били в състояние да го накарат да отнеме, да не
може да възкликне Христос Возкресе с крепко
упование, че всеки ще му отговори с Воистина
Воскресе! Дори тоя факт да беше единствен, пак
би бил достатъчен, за да бъдем убедени, че
никакъв безбожнически строй, никакъв
атеистичен гнет няма да задуши у него вярата в
тържеството на Любовта и Правдата. Така е било,
така е и така ще бъде. Така е и през
възкресенската нощ.
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никой да не напусне дома, който е посетил, без
да е получил червено яйце. Димитър Маринов,
изследовател на народните обичаи, твърди че
в началото на нашето столетие не би било
нещо необикновено, ако домакинята в една
селска по-заможна челяд боядиса около 500600 яйца!
Червеното яйце е такъв символ на Великден,
че когато някой каже „Ще дочакам червено
яйце”, значи ще
посрещне Великден.
Червеното яйце е
право на стопанката.
Тя пристъпва към това
с дълбока набожност:
ще запали свещ, ще се
прекръсти и ще каже:
”Дай, Боже, догодина
пак да срещаме
червено яйце!”. Ще се
прекръсти пак три
пъти и ще подаде свещта да я отнесат пред
иконата, а тя ще седне да черви яйцата.

освен вещината си, излива още сърцето си,
чувствата си, а в много от тия криволички и
венчета се криви по някоя огън-сълза. Тия
шарки имат своето
символическо
значение: радост,
любов, уважение,
здраве и други
пожелания:
...някогашните
писани яйца са
днешните любовни
писма, ако можем да се изразим с такива думи.”
Проучването на Д. Маринов е
обнародвано в 1914 година. Той не само е
събрал художествено изписаните яйца, но е
завещал на поколенията имената на
българките, които са вложили душата си в тях.
В книгата му има снимки на 36 изписани яйца:
изпитваме чувство на умиление и почит към
вашите ръце, които са ги създали.

С първото червено яйце стопанката ще
потрие лицето на деца, моми и невести, като
благославя: „Да си бяла и червена като това
червено яйце.” Така пребаени, децата и момите
ще бъдат през годината бели-червени в лицата
и ще бъдат запазени от лоши очи, от магии и
лъжливи обвинения. Значение има дори и това
дали родилка при раждане е гледала червено
яйце. В една народна песен момък пита мома
защо е толкова хубава, дали не е си е сложила
бяло белило или цариградско червило. А тя му
отговаря:

Същата почуда ни обзема, когато разглеждаме
десетките обредни хлябове. Нито един не
съвпада по шарка с друг: българката е
творческа личност, която следва вътрешни
пориви при украсяване на хляба. Имената и на
тия български са запазени. Димитър Маринов е
отбелязал и датите, когато тези хлябове са
били умесени и украсени. Сред показаните 300
обредни хлабове е и великденския колак. Ако в
семейството има млада булка, тогава се месят
още два колака: единия за кръстника, другия за родителите на булката.

На личен ден съм родена,
на личен ден, Великден.
Кога ме мама раждала,
в червено яйце е гледала,
с червено яйце ми е баяла.
Затова съм толкоз хубава:
бяла-червена на лице.

Димитър Маринов пише следното за
Великденските яйца: „Във всяка шарка на
писаното яйце момата или булката-художник,

ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ

А през нощта в събота срещу неделя
мало и голямо ще пее тържествено: "Христос
възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта
победи, и на онези, които са в гробовете, живот
подари." Пеем от душа и сърже и нищо не е в
състояние да разколебае вярата ни в чудото на
тази нощ.
Източник: вестник "Македонска Трибуна",
24 април 1986 г.
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OTЗИВ ОТ ВЕЧЕРИНКАТА ПРЕЗ МАРТ
На 11 март аз и съпругът ми бяхме на вечеринка,
организирана от Българския културен център в Детройт.
Вечерта започна с прожекция на филма “Мисия Лондон”.
Филмът се хареса и на двама ни. Комичните ситуации, в които
изпадаха героите (българи в чужбина) ни се сториха и забавни,
и близки. Интересно ни бе да видим реакцията на британците
към българските емигранти, към нашите нрави и начин на
мислене.
След филма отбелязахме Тодоровден с някои български
традиции, характерни за този празник. Даниела Начева
разказа какво символизира този ден и как се отбелязва в
различните краища на България. Жените украсиха обредни
хлябове с орехи и чесън, а мъжете се включиха със
символично надбягване с коне.
Вечерта завърши с български народни танци, в които
участваха почти всички присъстващи.
Това е втората вечеринка, на която присъстваме. Идеята
за български сбирки ни харесва много и ще продължим да ги
посещаваме.
НЕЛИ АПОСТОЛОВА

ДЕТРОЙТ ТЪРСИ ТАЛАНТИ
Във връзка със сформирането на група за български народни песни и танци, искаме да
поканим всички, които имат желание да пеят и танцуват да идват на репетиции всеки петък от
19.00 до 21.00 часа в Балкано-Американския център в Трой (където се водят и уроците по
български език за деца).
Адресът е 1451 E. Big Beaver Rd, Troy, 48083 (между John R. и Rochester).
Имаме желание да създадем ансамбъл за български народни песни и танци, който участва
в местни паради и тържества, представяйки прекрасния български фолклор.
Нека заедно се потопим в онова, от което има нужда всяка българска душа и сърце!
Очакваме ви!
Български културен център, Детройт

ТЪРСИ СЕ
Търси се доброволец - компютърен специалист (Adobe CS3 or CS5) с познания по български и
английски език, който да направи английската версия на сайта www.BulgariansinDetroit.com.
Този опит може да послужи за практическите часове в колеж и е ценна точка в резюмето на всеки
специалист.
За повече информация: (586) 219-8710 Велеслав Начев
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През март в компанията, в която работя Сандвик обявиха, че ще правят ден на
общностите и благотворителността. Идеята е
представители на различни организации да ни
посетят, а служителите от нашата фирма да се
запознаят с тях и евентуално по-активно да
участват и подкрепят други подобни
инициативи.

Скара:
·
Пилешко шишче
·
Кебапчета (купени)
Гарнитура и вегетарианско меню:
·
Сарми (от консерва):
·
Лютеница
·
Българско кисело мляко (от COSTCO)
Десерт
Apple Pie (Баница с ябълки, че да е нещо,
Разбира се първото нещо, което ми дойде ·
което познават)
на ум беше, че можем да представим
Българският културен център, родните гозби и За мезе (да се опитат специални деликатеси)
·
Луканка
танци. От дума на дума предложенито ми се
Бяло сирене (Bulgarian feta cheese):
превърна в реалност: инициативният комитет от ·
Кашкавал (Bulgarian yellow cheese)
мои колеги беше по-въодушевен и от мен самия ·
и реши, че приема всичките ми идеи,
включително и танцьорките. Напълно
разбираемо - хем безплатна манджа, хем танци.
Ха сега де! Откъде да намеря танцьори и
кой ще наготви за 40-тината човека в офиса,
които обичат да си хапват добре! Малко се
притесних за това как ще реагира съпругата ми.
Та нали в къщи благодарение на цялото си
домочадие си е истински малък цирк и без да
готвим за цялата фирма.
Времето минаваше, а секретарката
(Марси) на офиса ентусиазирано ме подпитваше
докъде е стигнала подготовката. Аз само вдигах
рамене по стар български обичай и отговарях
"Има време". Добре, че съпругата ми не работи
по почина на Пенчо и радушно се беше заела с
организацията.
Направихме меню със снимки и го
предложихме на организационния комитет,
който бързо го одобри. Така всички знаеха
предварително какво ще има в гозбите.
Салати (решихме че шопска не е добра
идеа, заради сезона и факта че трябва да се
приготви предния ден)
·
·

Прясно зеле с моркови
Картофена салата

Покупките бяха направени и започна
готвенето. Майка ми и съпругата ми Даниела
направиха салатите и баницата, а за мен остана
рязането на мезетата и майсторенето на
шишчетата, което продължи до 2 часа след
полунощ. След това до 3:30 сутринта довършвах
презентацията за самото събитие. Разбира се, от
няколко дена работихме върху презентацията с
Даниела, но все не беше перфектна. Материали
имахме в изобилие, само че как се представя
страна с 1300 години история за двайсетина
минути? Задачата се оказа трудна, но в крайна
сметка включихме няколко страници за
Българския културен център, малко история,
география, традиционни храни, известни
българи и кръшни хора в американски бизнес
офис!
СТРАНИЦА 9

Брой 4, 2011

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

ДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ В АМЕРИКАНСКА ФИРМА
Прогнозата за времето в деня на
барбекюто беше сняг и дъжд, така че
единствения вариант беше барбекюто да се
приготви в моя гараж. Най-неочаквано в 2
сутринта възникна нов проблем: оказа се, че
материала за шишчетата не стига, а не можем да
оставим братята американци гладни. Ами ако
някой поиска допълнително?

Марси беше приготвила български кът със
сувенири, които бях занесъл по-рано, а всички
маси бяха с покривки в бяло, зелено и червено.
Мениджърът на офиса с облекчение обяви на
всички служители, че „България” е пристигнала
и можем да започваме. Май че вече всички бяха
разбрали – сградата миришеше също като моя
гараж.

Денят на събието, 23 март, започна
отново с низане на шишчета. В 10 сутринта
скарите успешно пушеха и Александър, мой
бивш колега, беше пристигнал за допълнителна
покрепа. Всичко беше под контрол и целият
квартал замириса на скара от ранни зори. По
едно време явно миризмата беше събудила
комшийката отсреща и Линда се показа да ме
попита любезно: “Are you crazy?” Не бой се,
Линда, до този момент аз вече няколко пъти се
бях запитал сам дали наистина съм добре, но
миризмата на кебапчетата ми вдъхваше сили.
След около още няколко минути дойде и съседа
от дясно, за да провери на място дали всичко е
наред. „Да, Джак – ние сме добре, а вие как сте?
Заповядай едно шишче да оцениш дали това,
което мирише толкова добре е също толкова
вкусно.”

Моите колеги не чакаха втора покана и
бързо се извиха в една дълга опашка с празни
чинии в ръцете. Мария в народна носия
обясняваше коя гозба каква е и получаваше
комплименти за храната. Всичко беше наред и
можехме да започнем нашата презентация.

След още няколко минути пред дома ми
пристигна едно мило момиче - „танцьорката”.
Мария е архитект, но за целите на моя разказ и
нашето събитие ще й казвам така.

С няколко думи разказахме за идеята, а
тя в съкратен вариант звучи така:

Българите в Детройт са между 2000 и 3000 души,
живеещи пръснати в целия град. Повечето са
След малко аз и Мария се отправихме към млади емигранти, които имат деца в училищна
офиса в кола, пълна с добре пакетирани в
възраст. За съжаление в момента, в който те
алуминиево фолио вкуснотии. Александър
започнат училище повечето деца спират да
остана да довърши последната пратка шишчета, говорят майчиния си език и го заменят с
а гаража и квартала продължаваха да миришат английски. Нашите деца са американци и нямат
все така съблазнително. Горките съседи.
акцент като нас, но ние искаме да запазим една
частица от българското в тях, която да им
Влязохме в офиса със закъснение и
заварихме секретарката на телефона, питайки напомня, че имат нещо общо помежду си и че са
част от една малка общност, далеч от България.
дали все пак ще има обяд. Събитието беше в
Затова нашата цел е да има българско училище,
11:30, а ние пристигнахме в 11:40 и
за което работим от 2006 година насам. От
разтоварихме целия инвентар за нула време.
януари 2010 г. училището има учебни
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занимания всяка събота. Финансирането на това чинииите не беше останало много и всички бяха
училище не може да стане само със средствата, готови за танци.
събирани от таксите и затова регистрирахме
Все бях виждал американци да играят
Българския културен център през април
миналата година.
Целите на центъра са:
· финансово подпомагане на училище
"България";
· представяне на българската култура и
традиции в Америка чрез участия във
фестивали и паради, организиране на концерти
и други инициативи;
· събиране на средства за собствена сграда;
· подпомагане на сънародници в нужда.
наши хора, но това бяха предимно хора които
обичат да танцуват. Моите колеги ми скриха
шапката, само мога да си помисля какво щеше
да бъде ако имаше и ракия. Просто бяха супер
активни и сванаха правото хоро. Бяла роза се
оказа малко по-трудна.
Сърдечно благодаря на моето семейсто и
приятелите ни Мария Егова и Александър
Николов за положените усилия.
Накратко раказахме на американците и за
България и българите. Казахме им не на шега,
че сме изобретили компютъра (Джон Атанасов)
и сме ги начулили да летят със самолети (Асен
Йорданов), че дори и в космоса. Обяснихме им и
какво е ракия, но за съжаление само в България
с нея се почва още по обяд и не можем да
предложим дегустация. От дума на дума
стигнахме до народните хора. По това време в

От този ден в Сандвик, Българският
културен център получи $200. Вече имаме
много материали и опит и с удовоствие бих ги
споделил с всеки, който иска да направи ден на
България в своята фирма. Презентазията вече
беше поискана от наш сънародник в Сан
Антонио.
ВЕЛЕСЛАВ НАЧЕВ

ПОКАНА
По случай завършване на учебната година за учениците от училище "България" и празника
на славянската писменост и култура Българския културен център организира тържество на
28 май 2011.
Очаквайте подробности в следващия брой на вестника.
Български културен център, Детройт
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БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДА
Трима български участници от Метро Детройт
имаше в таз годишната олимпиада по
математика, организирана от международната
организация Math Kangaroo
(www.mathkangaroo.org). Това са Стефани
Чардакова (на 8 г.), Браян Алексиев (11 г.) и
Симеон Пеев (11 г.). Младите математици
считат, че са се представили много добре,
въпреки сложните задачи.
Браво и ви пожелаваме успех!
Информацията изпрати Антоанета Чардакова
Бел. Ред. Очакваме информация за
постиженията на вашите деца на е-мейл
info@BulgariansinDetroit.com.

На снимката: от ляво на дясно, децата с грамотите са
Браян, Стефани и Симеон

ЛИТЕРАТУРЕН УСПЕХ
Името на тази малка мишка е Худини. Преди да умре, тя ни научи на много неща. Тя получи
името си Худини, защото обичаше да опитва различни неща....беше като морковен ангел.”...Така
започва есето на тогава шест годишната годишната Дария-Бояна Димитрова, с което малката ни
сънародничка спечели четвърто място на елитния Yak’s Corner Favorite Book Character Contest. В
популярният конкурс за деца от пет до дванадесет годишна възраст участват 2600 ученици от
всички краища на Мичигън, чиято цел е да напишат есе за любимият си литературен герой.
Впечатлена от историята на ненадминатият маг Худини, Дария проследява с интерес
приключенията на мишлето Худини от едноименната книжка написана и илюстрирана
от.....второкласници от Grand Blanc. Симпатичното мишле от нейните страници харесва да бъде
различно – то кара колело, скача на въже, играе на криеница и обожава да хрупа моркови.
Приказната история е смешна и тъжна в същото време – приключенията на мишлето разпалват
въображението и напомнят на читателите за пъстротата на детския свят и мъдростта на
щуротиите
му.
Днес вече седем годишната Дария продължава да се потапя в приказния свят на писането
чрез заниманията си в класа по журналистика към Школата за български езици, традиции и
изкуство и има желанието да участва в български конкурси за писане на есе .
АНЕЛИЯ ПЕТРОВ
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КОНКУРС “МОЯТА ГАТАНКА”
Държавна Агенция на Българите в Чужбина, Национален дворец на децата, MultiGroupLogistics,
Чикаго, Творци без граници, Еurochicago и Вестниците„България сега” и България”
Обявяват конкурс: МОЯТА ГАТАНКА
Измисли гатанка и я нарисувай, ако желаеш
Мили деца, вие обичате да творите, обичате задачките-закачки, а гатанките са точно това да ви карат да мислите. В този конкурс може да участвате с ваши собствени гатанки.
Огледайте се. Предметите около вас ви молят да измислите гатанки за тях. Опитайте!
Можете!
УСЛОВИЯ:
1. Участват всички деца до 16 г. възраст.
2. Краен срок за получаване на гатанките: 30.4.2011 г.
3. Обявяване на резултатите след 15.5.2011 г.
Номинираните деца ще бъдат обявени на сайта на Детската ТВ http://www.azmogaazznam.com/, на
сайта на БУЦ „Знание” http://bgznanie.com/, на сайта на Националния дворец на децата http://
www.npc-bg.org/ и уведомени по електронната поща.
1. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група - до 7 год.; втора група - от 8
до 10 год.; трета група - от 11 до 16 год.
2. Трябва да бъде спазена класическата форма на гатанката - Що е то?
3. Необходима информация: лично и фамилно име, точен адрес, учебен клас и навършени
години, учебно заведение, телефон и e-mail за контакт.
Гатанките изпратете на e-mail: gatanki@mail.bg
Ако сте нарисували своята гатанка, напишете на гърба на рисунката гатанката и своите данни.
Рисунките изпратете на адрес: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, За конкурса - МОЯТА ГАТАНКА, гр.
София - 1309, бул. „Ал. Стамболийски” 191
За повече информация:
Росица Младенова - координатор на конкурса
Телефон: ++359 0888 621 261
Е-mail: gatanki@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ
В редакцията се получи писмо от г-жа Иванка Славчева, главен експерт в Дирекция "Български
общности и информационна дейност" при Държавната агенция за българите в чужбина. В него тя
ни уведомява за решението да се издаде алманах на българските ярки таланти, които със своя
талант, усилия и професионален опит са се изявили зад пределите на България и са получили
признание на световната сцена във всички области на науката, културата, спорта и т.н.
Обръщаме се към българите в Мичигън да ни изпратят информация за такива наши сънародници
на адрес info@BulgariansinDetorit.com.
За повече информация: Иванка Славчева, i.slavcheva@aba.government.bg.
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ПРАЗНИЧНИ ЛИТУРГИИ
Служби по време на Великата седмица в църквата "Свети Климент Охридски"
16 април (събота) - Лазаровден - 18.00 часа
17 април (неделя) Връбница - Цветница - 10.30 часа
20 април (сряда) Велика сряда - 19.00 часа
21 април (четвъртък) Велики четвъртък - 10.30 и 19.00 ч.
22 април (петък) Велики петък - 19.00 часа
23 април (събота) Велика събота - Възкресение Христово - 23.30 ч.
24 април (неделя) Великден - 11.00 ч.

ПРОЛЕТНА ВЕЧЕРИНКА
На 30 април (събота) църквата „Свети Климент Охридски” в Деарборн организира пролетна
вечеринка от 18.00 до 23.00 часа. Ще се предлагат храна и напитки за закупуване.
За доброто настроение ще се погрижи оркестър "The Off Beats" and DJ Jeff.
Вход: $15 възрастни, $5 - деца (13- 17 г.)
За повече информация: Sandy Rochette 248-705-9363
Адресът на църквата е: 19600 Ford Rd, Dearborn, MI 48128

ЛЕТЕН ЛАГЕР В БЪЛГАРИЯ
Туристическа агенция „Международни пътувания” ЕООД има удоволствието да представи
на вашето внимание изключително предложение – летен детски езиков лагер в България.
Лагерните смени стартират на 1 юли и 1 август 2011 г. и са с продължителност една или две
седмици. Избрахме за вас и вашите деца едни от най-приятните кътчета в родината, където да
съчетаем езиково обучение с активна лятна ваканция – София, Добринище (Пирин планина),
Царево и Китен (Южно Черноморие). Участниците в лагера ще бъдат обособени в две възрастови
групи
–
8-13
години
и
14-18
години.
Моля запознайте се в детайли с лагерната и езикова програма, както и конкретните
условия и срокове за записване.
Информация за езиковия лагер ще намерите и на нашия сайт: www.bulgaria-guide.com. За
допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите.
International Travel Ltd, tel. (+359 2) 980 12 96 marketing@bulgaria-guide.com
Христина Стоицева
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ЕКСПЕРТНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Гарантиран професионализъм и пълна дискретност!
Професионални услуги:
•

Оформяне на лични и бизнес данъчни
декларации

•

Данъчен съвет

•

Данъчно планиране

•

Защита при данъчен одит

•

Консултации при бизнес стартиране
Иван Сарафов – дипломиран счетовoдител.

Завършил Walsh College специалност „Счетоводство”. Работил за Liberty Tax Service и
спечелил доверието на много клиенти. Успешно защитил четирите части на щатския изпит
за лицензиран счетоводител – CPA (Certified Public Accountant). Понастоящем защитава
магистратура по специалност „Данъчно право” (Masters in Taxation) в Walsh College.
Гарантира максимална възвращаемост на вашите данъчни вземания и оптимизиране на
вашите задължения!
За повече информация:Cell: 248-787-0036, Fax: 248-926-3812,
e-mail: ivansarafov@yahoo.com, 47934 Fernwood, Wixom MI 48393

Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
•

Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит

•

Безплатна консултация

•

Офисът работи в събота и в неделя

•

Ниски цени и отстъпки при големи поръчки

•

Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак

•

Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите.

•

Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове

•

Изработка на зъбни протези за деца и възрастни

Адресът е: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния ъгъл на 13 миля и
Southfield). Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски).
Обадете се и вие: (248) 569-7447
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ЗЪБИТЕ И ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Здравето на организма като цяло е тясно антибиотични разтвори за жабуркане (с
рецепта) и редовни прегледи за
свързано със здравето на зъбите и устната
предотвртяване на евентуални усложнения.
кухина.
Всяка промяна в областта на зъбите и
челюстите освен патологичната си структура
има и далечно действие. А всички изменения в
организма, които могат да предизвикат
патологично въздействие върху други органи и
системи се определят с понятието 'огнища’ или
‘фокус’.
Стоматологични огнища могат да бъдат зъби с
хронични пулпити, гангрена, грануломи,
девитализирани зъби (които са имали кореново
лечение, дори при правилно проведено
лечение), остатъчни зъбни корени,
възпалителни заболявания на венците, електропотенциални разлики в устата (например
амалгамова пломба до златна коронка).
Стоматологичните огнища често са водеща
причина за изява на общи заболявания заболявания на нервната система (невралгии,
неврити, парези и т.н.), кожни заболявания
(дерматити, псориазис, екзема и т.н.), диабет,
инсулт и инфаркт.

Пародонтозата е едно от най-често
срещаните заболявания на устната кухина. То
афектира 80% от населението и е най-голямата
причина за загуба на зъбите. Пародонтозата е
инфекция на венците и костта и бива
предизвикана от бактерии. Хора с пародонтоза
имат увеличен риск от инфаркт, инсулт,
Алцхаймер, преждевременно раждане при
бременни жени.
Едно от най-бързо протичащите
заболявания е рака на устната кухина, най-често
на езика, особено при пушачи или хора с
хронични заболявания.
Важно условие за поддържане на
здравето на устната кухина и зъбите е
профилактиката и своевременното откриване и
лечение на заболяванията в ранен стадий с цел
предотвратяване на техните усложнения.

В комплекса от профилактични мероприятия се
включват хранителната профилактика,
системното почистване на зъбите и флуорната
профилактика. Много важно за хранителната
При наличие на систематично заболяване,
стоматологичните огнища могат да съпътстват и профилактика е редуцирането на захарният
прием и киселинни безалкохолни напитки
утежнят протичането им, без да са причина за
(газирани напитки и сокове) е приемането на
възникването им.
повече вода, използване на дъвки без захар за
Обратното въздействие също е установено и
увеличаване на слюнката, която неутрализира и
добре документирано. Например хора, които
имат GERD (стомашно-чревно заболяване) имат почиства зъбните повърхности.
по-голяма киселинност в устата, което води до Американската Стоматологична Организация
разграждане на емайла на зъбите - той става по- препоръчва за хора със здрави зъби и венци
прегледа и почистването да става на всеки 6
тънък и чуплив. Такива хора имат постоянна
месеца. При децата се препоръчва първия
нужда от непрекъснато неутрализиране на
преглед и професионално почистване да бъде
киселинността в устата с пасти, дъвки ‘Xyletol’,
гелове, разтвори за жабуркане (с рецепта) или когато детето е на 2 години.
флуоридни шини на зъбите, които предпазват
Съвременната стоматология разполага с много
емайла на зъбите.
и различни технологии за диагностициране и
лечение на стоматологични заболявания при
При диабетно болни хора, степента на
деца и възрастни:
заболяване на венците (гингивити и
пародонтоза) е много по-висока и протича побързо. Тези хора имат нужда от професионално
почистване много по-често, както и от
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Дигитални рентгенови снимки на отделни перфектна усмивка, което може да се използва
зъби, челюстите, синусите и темперопри липсващи или изкривени зъби.
мандибуларната става;
За повече информация или въпроси не се
Преглед за диагностиране на рак на
колебайте и се обадете.
устната кухина със флуоресцентна светлина и
Д-р НЕВИН ЧАУШЕВА
лазер;
Тел. (248) 449-4300
Лечение на пародонтоза с лазер;
Лечение на парадонтоза с ‘PERIO PROTECT’
www.DrNevinDMD.com
– лекарство, което се поставя върху зъбните
повърхности за разграждане на зъбния камък
без да има нужда от механично почистване;
Лабораторен тест на слюнката за
установяване на конкретните бактерии при
лечение на пародонтоза;
ДНК тест, за да се установи генетично
предразположение към пародонтозата;
Лазерно лечение на афти при деца и
възрастни (безболезнено и без да има нужда от
упойка);
Лазерно лечение на херпес на устните
(безболезнено);
Лазерно избелване на зъбите;
“Snap On Smile” – безболезнено и без
изпиляване на зъбите покритие върху зъбите за

ШАМПИОН ПО ТЕНИС НА МАСА
През март нашият съгражданин Стефан Чардаков спечели първо място на турнир по тенис
на маса, организиран от Балкано-Американския център в Трой.
Това не е първото участие на нашия представител (виж бр. 12, 2001). Този път е имало над 20
участници от Албания, Босня, Турция, Ирак и други. На финала Стефан се е преборил с участник професионален играч на Босня. Стефан е самоук, над четиридесет годишен и претърпя операция
миналото лято. Победата доказва, че всичко е възможно, когато си упорит. За съжаление на
съзтезанието не са присъствали българи, които да се радват заедно със Стефан на победата.
Следващото състезание е на 17 април от 12.00 часа, когато се надявам освен от чужденци
Стефан Чардаков да бъде подкрепен и от много българи!
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
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КАК ДА ЗАСТРАХОВАМЕ ДОМАШНИЯ СИ БИЗНЕС
Стартирането и управляването на бизнес
изисква капитал, мотивация и разбира се
физическа издръжливост, за да се справите със
стреса и работата свързана с вашия разрастващ
се бизнес. А и започването на бизнес е
рисковано. В действителност един от всеки пет
бизнеса се проваля в първите пет години след
стартирането.

Как да запазите цените ниски?

Започнете търсенето на застраховка с
бизнес групи или професионални асоциации. В
много случаи, тези организации могат да
предложат по-евтина застраховка според това
какво са преговорили със застрахователните
компании. Те обикновено са преговорили пакет
с покрития, които за подходящи за вашия
Воденето на инвентар и разписание,
бизнес, което ще ви спести време. Също
поръчването на офис принадлежности,
намерете застрахователен агент, които разбира
разпределянето на заплати – има толкова много вашия бизнес.
неща, които всеки човек, стартиращ малък
Покрити ли сте от вашата застраховка имот?
бизнес има нужда да знае. Едно от найПовечето застраховки имот предлагат
пренебрегваните неща обаче е закупуването на
минимално покритие за бизнес имущество или
правилната застраховка.
гражданска отговорност от бизнес дейности.
Какво би се случило, ако пожар унищожи
Застраховка имот покрива загуба за бизнес
вашето бизнес имущество и вие трябва да
имущество с лимит $2,500, не покрива загуби на
затворите бизнеса си за известно време? Ще
бизнес имущество извън дома и не покривa
знаете ли какво имущество е било унищожено?
загуби за гражданска отговорност от бизнес
Добър начин да имате добра представа какво
дейности. Много хора обаче не закупуват
имущество точно имате е да поддържате добър
допълнително покритие за техния домашен
инвентар на всичките ви бизнес
бизнес, оставяйки се на опасност от големи
принадлежности и тяхната стойност. Трябва
финансови загуби. Според проучване
също да решите какво си заслужава
направено от “International Communications
застраховка. Поддръжката на редовен инвентар
Research” за “Independent Insurance Agents &
ще ви помогне да получите заплащане от
Brokers of America” повечето от американските
застрахователната ви компания по-бързо, да
11 милиона домашни бизнеса нямат правилната
получите по-точна сума от бизнес такси заради
застраховка.
загубата и да закупите застраховка с
По какъв начин можете да се застраховате?
правилните лимити. Когато правите вашия
инвентар, трябва да опишете от къде сте купили 1. Допълнение към застраховката имот
бизнес имуществото си и какъв модел е. Също
(Homeowners Policy Endorsement) –
трябва да запазите всички касови бележки.
Можете да поискате от вашата застрахователна
Какво е правилното покритие за вас?
компания да добави допълнение към вашата
текуща застраховка имот за удвояване на
Когато сте готови с инвентарната книга
лимитите на покритието за вашето бизнес
трябва да решите от какво покритие имате
нужда. Освен от имуществена застраховка, вие имущество. Само за около $25 можете да
също трябва да обмислите дали имате нужда от увеличите вашия лимити за бизнес имущество
от $2,500 до $5,000. Някои застрахователни
застраховка гражданска отговорност, бизнес
доход, застраховка за сградата, застраховка за компании ще ви позволят да увеличите лимита
си и до $10,000.
бойлер и машини, застраховка за
професионални грешки, застраховка за вашите
Можете също да закупите допълнение
работници и други. Вида покритие, от което
към вашата застраховка имот за гражданска
имате нужда зависи от много фактори и от типа отговорност. Вие имате нужда от покритие за
на бизнеса ви.
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гражданска отговорност, за да се предпазите
ако клиент или доставчик бъде наранен в дома
ви докато са на бизнес посещение. Например,
клиенти могат да се подхлъзнат и наранят на
стълбите ви и могат да ви осъдят за лошата им
поддръжка.
Допълнението към застраховка имот за
гражданска отговорност е най-често достъпно
само за бизнеси, които имат малко бизнес
посетители – на примери ако сте писател. Някои
компании обаче предлагат това допълнение и
на учители по пиано в зависимост от броя на
учениците им. Това допълнение се предлага в
повечето щати.

Тази застраховка е създадена специално за
малки и средни бизнеси и е идеално решение,
ако вашия домашен бизнес, който е на повече
от едно място. “BOP” покрива бизнес имущество,
загуба на доход, допълнителни разходи и
гражданска отговорност, също като
застраховката за домашен бизнес. С “BOP” обаче
покритието ви е много по-обхватно.
“BOP” не предлага покритие за “workers’
compensation” и за здравна застраховка. Ако
имате работници, ще имате нужда от
допълнителни полици за тези покрития:
•

2. Полица/Програма за домашен бизнес (In-Home
Business Policy/Program) –
Застрахователната полица за домашен бизнес
предлага по-обхватно покритие за вашето
бизнес имущество и за гражданска отговорност
от колкото застраховката имот. Този вид полица
варира в зависимост от застрахователната
•
компания, от която я закупите.
С тази застраховка вашето бизнес
имущество е застраховано както в дома ви така
и извън дома ви. Тази застраховка също ще ви
плати и за загубата на ценни документи и
записки със сметки и финанси. Някои компании
предлагат покритие за загубен доход в случай,
че дома ви е ощетен от пожар или от друг
причинител и вие трябва да затворите
домашния си бизнес. Някои компании включват
също покритие за екстра разходи ако ви се
наложи да продължите бизнеса за известно
време на друго място.
Застраховката за домашен бизнес
обикновено предлага по-обхватно покритие за
гражданска отговорност с по-високи лимити.
Тази застраховка също може да включи
покритие за съдебни процеси срещу вас от
наранени от вашия бизнес хора.
Застраховката за домашен бизнес се
предлага от компаниите, които предлагат
застраховка имот или от специални компании,
които предлагат по-специфични полици.

Авто застраховка: ако имате бизнес
автомобил за доставки или превоз на офис
принадлежности, трябва да проверите
дали вашата лична авто застраховка ще ви
покрие в случай на инцидент докато
вършите бизнес задължения. Обадете се
на застрахователната си компания и
попитайте.
“Workers’ compensation” застраховка: ако
сте наели работници за вашия бизнес, вие
определено имате нужда от тази
застраховка. Тя предлага покритие в
случай, че работник е наранен докато е на
работа.

В зависимост от това какъв е вашият
домашен бизнес, вие можете да се застраховате
чрез всеки един от трите варианта описани погоре. В никакъв случай обаче не се
заблуждавайте, че вашата застраховка "Имот"
предлага покритието, от което имате нужда. Не
се оставяйте незастрахован срещу финансови
загуби.

ДЕЯН КОЖУХАРОВ
Kozhuharov Insurance Agency
Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301
Toll Free: (877) 205-0051
Fax: (269) 441-5163

3. Застраховка за малък бизнес (Businessowners
Policy – BOP) –
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100 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ
81. ПЕТКО П. СЛАВЕЙКОВ (1827-1895) - поет-класик, учител, журналист и
общественик, активен участник в борбите за църковна независимост.
Преди Освобождението учителства в Цариград, Одрин и Стара Загора.
РЕдактор е на вестниците "Гайда" и "Македония", на списанията "Ружица" и
"Пчелица". Депутат в Учредителното събрание, съосновател на
Либералната партия, убеден русофил. Избиран е за министър на
просветата и на вътрешните работи в различни кабинети.

82. ПЕТЪР БЕРОН (1795-1871) - български просветител, учен,
енциклопедист, педагог, философ, лекар и естественик. През 1824 г. с
помощта на българина от Сливен Антон Йованович издава "Буквар с
различни поучения", известен като "Рибния буквар" - първият
новобългарски учебник. Автор е на още 25 тома съчинения в различни
научни области като езикознание, философия, геология, метеорология,
физико-химия и други.
83. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ (ОК. 1612-1674) - католически архиепископ на
Марцианопол (край дн. Девня), виден участник в българското
освободително движение, политик и дипломат. Развива широка
международна дейност в Австрия, Полша, Ватикана, Рим с цел подпомагане
усилията на българите за освобождение от властта на Османската
империя. Доктор е по богословие и каноническо право. По поръчение на
Виена води преговори с казашкия хетман Богдан Хмелницки. През 1657 г.
със специален указ крал Фердинанд III признава на П.Парчевич
благородническо звание, фамилен герб и титлата "имперски съветник".
84. РАДКО ДИМИТРИЕВ (1859-1918) - генерал, началник на Щаба на
българската армия (1904-07). Зачислен е като преводач в Уляновския полк
по време на Руско-турската война (1877-78). Участва в Съединението и
Сръбско-българската война (1885). Един от ръководителите на преврата за
детронирането на Александър I Батенберг (1886). Ръководил сражения по
време на Балканските войни, воювал при Лозенец и Люлебургаз. Работи
като пълномощен министър в Русия (1913), през Първата световна война
постъпва в редиците на руската армия. Разстрелян е от болшевиките през
1918 г.
85. РАЙНА ПОПГЕОРГИЕВ (РАЙНА КНЯГИНЯ) (1856-1917) - българска
национална героиня, ушила знамето на Априлското въстание по заръка на
Георги Бенковски. Учителства в Панагюрище и основава женското
дружество "Китка". След разгрома на въстанието прекарва няколко месеца
в турски затвор. Учи акушерство в Русия и се завръща в свободна България
през 1879 г., където работи като акушерка до смъртта си.
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КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА?
Прадядото на днешния телефонен
секретар е дело на:
Асен Йорданов, българин.

Безжичният телефонен апарат
Jordanoff (Джорданоф) е имал
секретар, усилвател и възможност за
няколко души едновременно да
разговарят помежду си или т.нар
конферентен разговор.
(Виж и другите две открития на Асен Йорданов в бр. 2 и 3, 2011)

АНТОАНЕТА КРУШОВСКА, www.jenite.net

КОЛЕТИ ДО БЪЛГАРИЯ
DOOR TO DOOR SHIPP INC
отваря офис за щата Мичигън
Пратки до всяко населено място в България.
В цената са включени следните услуги:
- кашон с размер 30Х20Х12 инча
- освобождаване от митница
- доставка на адрес в България
- основна застраховка
За контакти: Валентина Маринова
(734)331-9305 Офис
(313)522-1846 Мобилен
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ROCHESTER BOOKKEEPING & TAX SERVICES
Office address: 1700 W. Hamlin Road, Suite 200, Rochester Hills, MI 48309
Tel: (248)495-5494 • Fax: (248)601-1773 • email: krassy@RochesterBTS.com

Предлагамe следните услуги:
•

Изготвяне на лични и бизнес данъчни
декларации

•

Представителство на клиента пред
данъчните власти

•

Счетоводство на бизнес организации

•

Безплатни данъчни консултации

Не чакайте да Ви се обадят данъчните власти,
обадете се ВИЕ сега на КРАСИ ПОПОВА.
Акредитации:
•

Enrolled Agent with IRS

•

Authorized IRS E-file Provider

•

Certified QuickBooks Pro-Advisor

•

Notary Public

СТИХОТВОРЕНИЕ ЗАГАДКА
В миналия брой на вестника публикувахме
стихотворение-загадка. Ето го в пълен вид:

МЯСТО

Що е то?
Бленувам те, желая те, мечтая те

ЗА ВАШАТА

как страшно искам да си вечно мой
сънувам те, прегръщам те, целувам те
с теб ще бъда като Херкулес герой
от Квазимодо в Ахил ще се превърна
в очите женски ще съм богът Аполон,

РЕКЛАМА

но докога ли шансът ще ме отминава,
за да ударя от тотото един милион!
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА
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ДАРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Настъпването на пролетта е повод за добро настроение и пролетно почистване. В много
случаи пренареждаме гардеробите и изхвърляме ненужните дрехи. Налага се да купим и нови
дрешки на порасналите си деца. А какво да направим със старите, които са почти като нови и
някои от тях децата са успели да облекат може би само по веднъж?
Имам идея, която желая да споделя с читателите на вестника и се надявам да стане
реалност. Желанието ми е да се съберат дрехи и пари, които да бъдат изпратени на детски дом в
България. С парите ще се закупят неща от първа необходимост, като това бъде обсъдено с Дома,
който ние изберем. Идеята ми даде Ани Недялкова от Орландо, Флорида, която отстъпи
спечелена парична награда и дари средствата на децата от детски дом в град Перник. Този жест
ме накара да се замисля с какво аз и всеки друг може да направи живота на българските деца от
домовете за сираци по-лек. Всеки знае какви са условията, в които тези деца живеят. Всеки знае
възможностите, средствата и грижите на нашата държава за децата от домовете.
След разговор с моята приятелка Ани получих ценна информация кой може да помогне с
транспортирането на дарението до България. Тя ме свърза с учителката Галина Йорданова от
Charlotte, North Carolina, която успешно вече е направила такова дарение в Дом за сираци и е
намерила фирма спонсор, която безплатно е транспортирала даренията от българите в Charlotte.
Тя с радост обеща да съдейства за инициативата. В разговорът ми с нея приятно се изненадах
като разбрах за българското училище в
Charlotte, на което госпожа Галина Йорданова е
основател. Тя разбира се поиска повече
информация за нашето училище в Детройт и
Българския център.
Всеки, който иска да направи дарение,
може да донесе вещи или пари всяка събота от
10.00 до 13.00 часа в Балкано-Американския
център в Трой. Адресът е: 1451 Big Beaver, Troy,
48312. Даренията ще се събират от 1-ви до 30-ти
април.
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com
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Aбонирайте се за вестника
на българите в Детройт тук

